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REKO är en sammanslagning av REjäl KOnsumtion och är ett sätt 
för lokala livsmedelsproducenter och konsumenter att mötas och 
handla. I REKO-ringar på Facebook kan konsumenter handla 
varor direkt av producenterna i en kortare livsmedelskedja. 

Detta grafiska förslag har tagit fram genom REKO-BAS, en stöd-
funktion för gamla och nya REKO-ringar. Materialet är på inget 
sätt tvingande utan kan användas av dem som vill. 
Fördelen med att använda samma eller liknande grafiska snitt 
är att REKO-ringarna får ett gemensamt formspråk och en igen-
känningsfaktor hos producenter och konsumenter. Nackdelen 
kan vara att den lokala och specifika för respektive REKO-ringar 
riskerar att bli otydligt. 

Varje REKO-ring är självbestämmande och väljer själv om det an-
vända inget, delar eller hela materialet. Materialet finns tillgäng-
ligt i originalfiler, så om någon vill förändra och anpassa logoty-
per, färger, typsnitt etc. står det varje REKO-ring fritt att göra så.

Logotyperna och annat finns i olika filformat och utförande. 
Använd jpg-filer vid visning på skärm (hemsida, mobil etc) och 
eps-format när ni ska trycka något. Materialet är skapat i Adobe 
Illustrator CC och vill ni ändra dem används eps-formatet. Det 
finns även andra program som kan öppna och redigera eps-filer. 
Använd det som passar er.

Har du frågor eller funderingar kring det grafiska förslaget? 
Vänligen kontakta Håkan Eriksson på  
hakan.eriksson@hushallningssallskapet.se.



REKO

REKO-ring Logotype

Logotype för REKO-ring är en cirkel/ring med texten REKO 
med ”ikoner” för olika livsmedel. Idén med logotypen är 
att varorna hittas i ringen. Den gröna färgen för tankarna 
till den gröna livsmedelssektor, närhet och lokalprodu-
cerat. Det vi handlar i ringen är grönt, det är ok - det är 
REKO. 

Texten är skriven med ett teckensnitt utan seriffer, det 
signalerar rakt och enkelt, något som REKO symboliserar. 
REKO som metod undviker krångliga omvägar utan fo-
kuserar på relationen mellan producent och konsument. 
Tydligt, rakt och enkelt. 

Cirkeln är enkel att använda i olika grafiska samman-
hang, vid inbjudningar och i det grafiska material i ex en 
Facebook-grupp.

I sammanhang där texten REKO behöver ta uppmärksamhet kan denna 
textvariant användas. Användningsområdet kan exempelvis vara vid inbjud-
ningar, affischer, beachflags eller tillsammans med ortsnamn. Se exempel 
nedan. Texten är skriven med typsnittet Century Gothic Bold.
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REKO Färgpalett

Mörk grön
C=60, M=0, 
Y=100, K=60

R=61, G=100, 
B=41

Grön (logotype)
C=60, M=0, 
Y=100, K=30

R=93, G=144, 
B=33

Ljus grön
C=60, M=0, 
Y=100, K=0

R=118, G=184, 
B=42

Lila
C=40, M=100, 
Y=0, K=30

R=130, G=14, 
B=100

Blå
C=100, M=60, 
Y=0, K=30

R=0, G=72, 
B=132

Orange
C=0, M=40, 
Y=100, K=30

R=189, G=130, 
B=0

Svart
C=0, M=0, 
Y=0, K=100

R=0, G=0, 
B=0

Grå
C=0, M=0, 
Y=0, K=50

R=157, G=157, 
B=156

Ljusgrå
C=0, M=0, 
Y=0, K=20

R=218, G=218, 
B=218

Grön (logotype)
CMYK
C=60, M=0, Y=100, K=30

RGB
R=93, G=144, B=33

Färgen som används i paletten är en grön färg som 
associerar till de gröna näringarna, närhet och det 
växer. Det är en signal till att REKO är något orga-
niskt, som växer underifrån och är en gräsrotsrörelse. 

Den gröna färgen kompletteras med ett antal färger 
som kan användas tillsammans eller i olika samman-
hang. Det finns en mörkare grön, en ljusare grön, lila, 
blå, orange, svart, grå och ljusgrå. Genom att an-
vända kompletterande färger kan budskap förstär-
kas eller tonas ned. 
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Laholm

REKO Örebro

REKO Kiruna

REKO Vetlanda

REKO Ängelholm

Färgplattor
Både cirkellogotypen och textlogoty-
pen finns i vitt utförande för att kunna 
användas på de färger som finns i 
färgpaletten. Att använda de komplet-
terande färger kan skapa effekter eller 
tona fram budskap eller lokala förutsätt-
ningar. 

Detta är ett bra alternativ vid exem-
pelvis tryck av vepor, beachflags eller 
annat profilmaterial som har en färgad 
bakgrund, som inte nödvändigtvis mås-
te vara en av de som finns tillgängliga 
i färgpaletten. Exempelvis tablettaskar, 
pennor eller t-shirts. 
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REKO UPPSALA
Utlämning 3/5 kl 18-19

Exempel omslagsbild Facebook

Exempel på
beachflagga.
Mall hämtad från 
beachflaggan.se

REKO

STOLT PRODUCENT TILL

LUDVIKA

Exempel T-shirt Producent. Mall häm-
tad från www.attitude.se


