
Grafiska riktlinjer



Låna dig rik
Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som 
biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 
2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med 
kampanjer eller aktiviteter som är en del i denna process.

Symbolen Låna dig rik är ett löfte till våra målgrupper. Inne-
hållet i detta löfte har vi gemensamt kommit fram till. Varje 
lokal eller gemensam aktivitet är det som fyller löftet med 
innehåll.

Fundera alltid om löftet stämmer överens med den aktivi-
tet du genomför innan du sätter dit symbolen. Låna dig rik 
ställer nämligen krav både på budskap och bemötande!
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Symbolen
Låna dig rik kopplar ihop olika aktiviteter och 
stärker varumärket. Symbolen får placeras relativt 
fritt – antingen på lämpligt ställe tillsammans med 
budskapet eller med avsändaren.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är 
möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm efter-
som den då blir svårläst och otydlig.

Vid sämre tryckförhållanden kan det vara bättre att 
använda symbolen i svart. Observera att detta är 
ett separat original. Den svarta varianten ska inte 
vara mindre än 15 mm.

I vissa fall behöver symbolen placeras på en 
färgad yta. Om kontrasterna blir svåra placeras 
symbolen på en vit cirkel enligt skiss. Även den 
svarta symbolen kan placeras på en vit cirkel.

15 mm20 mm
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Illustrationerna
Det finns sex illustrationer på människor med olika 
åldrar, karaktärer och intressen. Dessa kan använ-
das var för sig eller tillsammans. Eftersom de har 
ett speciellt manér bör man vara försiktig med 
att kombinera dem med andra illustrationer eller 
grafiska element. Illustrationerna ska helst använ-
das i sina grundfärger men i undantagsfall kan 
det vara nödvändigt att byta färg eller att använda 
dem i svart.

På biblioteket räknas inte 
rikedom i pengar. Men att möta 
nya världar berikar både dig 
och andra. 
 Hos oss hittar du mycket 
mer än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. Och det 
bästa av allt – vår rikedom är gratis!

kreatio
n.se |  10-0274

På biblioteket räknas inte 
rikedom i pengar. Men att 
möta nya världar berikar både 
dig och andra. 
     Hos oss hittar du mycket 
mer än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. Och det 
bästa av allt – vår rikedom är gratis!

Använd alltid illustrationerna i färg om det är möjligt. I undantagsfall går det att använda illustrationerna i svart.
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Illustrationerna ska enbart användas tillsammans med Låna dig rik.



Typografi
I våra gemensamma kampanjer använder vi Georgia 
i rubriker och i brödtexten. Rubrikerna kan med 
fördel läggas i en färg som stämmer överens med 
illustrationen men kan också vara svart. Brödtexten 
ska alltid vara svart.

BRÖDTEXT
Georgia, Regular | abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890
Georgia, Bold | abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890

FAKTARUTA/KORTARE BRÖDTEXT
Helvetica Neue LT Std, Roman | abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890
Helvetica Neue LT Std, Medium | abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890

RUBRIK
Georgia, Bold | abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890

RUBRIK

RUBRIK

FAKTARUTA/KORTARE TEXT

BRÖDTEXT

På biblioteket räknas 
inte rikedom i pengar. 
Men att möta nya världar 
berikar både dig och andra. 
 Hos oss hittar du mycket mer 
än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. 
Och det bästa av allt – vår 
rikedom är gratis!

kreatio
n.se |  10-0274
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OBS!
Vissa bibliotek är styrda av kommunens grafiska 
profil och ska då använda den. Då är kommunen 
avsändare istället för Låna dig rik. (se sid. 7)



Färger
Tre av våra profilfärger är hämtade från symbolen. 
Den fjärde är en kompletterande grön färg. Använd 
en eller flera av dessa färger när ska göra en annons, 
affisch eller liknande. Oftast är det enklare att hålla 
sig till en färg och inte blanda för mycket.

c100 m0 y85 k24
Pantone 348

c100 m0 y0 k0
Pantone Proc. Cyan

c0 m90 y86 k0
Pantone 032

c1 m88 y0 k0
Pantone 219
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Bibliotek 
                       i Karlskrona

Symbolen som avsändare
Symbolen Låna dig rik kan fungera som avsändare men ska då 
alltid kompletteras med en information så att mottagaren förstår 
att det handlar om biblioteket.

Ibland behöver symbolen Låna dig rik placeras tillsammans med 
en eller flera andra logotyper (olika bibliotek eller kommuner). Om 
Låna dig rik är en övergripande avsändare ska den placera över 
de andra logotyperna (enligt skiss 1). Om Låna dig rik är jämbör-
dig med de andra logotyperna ska den placeras på samma nivå 
som dessa och anpassas till dem storleksmässigt (enligt skiss 2).

Ibland är det bättre att inte blanda in bibliotekens/kommunens 
logotyper och då använder vi oss av textavsändare (skiss 3-4).

Bibliotek 
                       i Karlskrona

1.

2.

3.

4.
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KULTURSKOLAN

Kalmar kommun
KULTURSKOLAN

Kalmar kommun

KULTURSKOLAN

Kalmar kommun

Kalmar Stadsbibliotek perisquaecto velitias ium qui 

suntem ipsamus dolenda ntusdae re nati ulpa que 

comnis expliberovid eum facepta simaiostis simus 

sinienimus, que exerestem dunt.

Abo. Neque doluptas ma id ma cum fuga. Repedi venda 

sapidente con rem coreper erciis doluptate dolor se pel 

ipsapit eosa qui acimincium nihit.

Välkommen till 
Biblioteken i Kalmar
Kalmar Stadsbibliotek perisquaecto velitias ium qui 

suntem ipsamus dolenda ntusdae re nati ulpa que 

comnis expliberovid eum facepta simaiostis simus 

sinienimus, que exerestem dunt.

Abo. Neque doluptas ma id ma cum fuga. Repedi venda 

sapidente con rem coreper erciis 

doluptate dolor se pel ipsapit eosa 

qui acimincium nihit. Abo. Neque 

doluptas ma id ma cum fuga. Repedi 

venda.nihit.

Välkommen till 
Biblioteken i Kalmar

Är det kommunens logotyp som är avsändare 
måste kommunens grafiska profil följas. Då bör 
även symbolen placeras i budskapet och inte som 
avsändare (skiss 1). 

Här använder vi Kalmar Kommuns 
grafiska profil – och inte Låna dig rik.
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