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identifikation
För att alla ska uppfatta att det är Ljusdals 
kommun som står bakom ett meddelande 
måste vi uppträda på ett konsekvent sätt.  
 

trovärdighet
Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett 
professionellt intryck och förstärker våra 
budskap på ett positivt sätt. Det är därför 
viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar 
samma visuella grund, så att vi uppfattas 
som seriösa och trovärdiga. 

 
innehåll
Alla som arbetar inom Ljusdals kommun 
kommunicerar på olika sätt både externt 
eller internt. Genom att använda de riktlin-
jer som anges i den grafiska manualen ges 
medarbetaren tid att koncentrera sig på 
innehållet i det budskap som ska förmed-
las. Det innebär också att vi sparar resur-
ser varje gång en trycksak eller dylikt ska 
produceras.

Den grafiska manualen ska styra vår gemensamma profil.  
Använd den alltid i ditt kommunikationsarbete. Kommunika-
tionsenheten på Ljusdals kommun har det övergripande  
ansvaret för tillämpningen av den grafiska manualen och  
produktionen av kommunikationsmaterial. Kontakta oss om du 
har några frågor. Ljusdals kommun kommunicerar med sin  
omvärld på många olika sätt. Det finns tre skäl till att samla 
kommunikation i en grafisk manual. 

Varför en 
grafisk manual?
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Vår logotyp
Kommunens logotyp består av två delar, 
vapenskölden med hälsingebocken och 
texten Ljusdal kommun. Kommunvapnet 
och namnet utgör en helhet – vår logotyp. 
De inbördes proportionerna mellan symbol 
och text får inte ändras. Logotypen är kom-
munens främsta kännetecken och ska alltid 
finnas med på de trycksaker som produce-
ras i kommunal verksamhet. 
 

Vårt vapen
Kommunvapnet består av en vapensköld 
med hälsingebocken på. Kommunvapnet 
får under inga omständigheter förvanskas. 
Det nuvarande kommunvapnet antogs i 
kommunfullmäktige 30 juni år 1972,  
enligt följande förslag från statens heral-
diska nämnd:  
 
I svart fält ett avslitet bockhuvud av guld 
med horn, tunga och tänder röda.

Logotyp & vapen

Färg

Svartvit

Svartvit omvänd med mörk bakgrund
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35 mm

PANTONE    PANTONE    PANTONE
Process Yellow   1795     Black
Fyrfärg CMYK   Fyrfärg CMYK   Fyrfärg CMYK
100 gul    100 gul, 100 magenta  100 svart

Minsta storlek för logotypen 
är 35mm på bredden.

Placering och frizon

 ss
ss ss

 ss

Frizon runt logotypen
Frizon är det utrymme kring logotypen som ska vara fritt från övriga objekt som logotyper, 
bilder, text och illustrationer. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av  
logotypen utan störningar från andra grafiska element eller text.  
 
Logotypen kan återges i valfri storlek. De inbördes proportionerna mellan symbol och text 
får inte ändras. För läsbarhetens skull är minsta rekommenderade storlek 35mm textbredd. 
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Färger  

Ladda hem typsnitt
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent laoreet purus in erat iaculis rhoncus. 
Donec auctor odio lectus, id hendrerit nisi cursus quis. 
Aenean vitae suscipit sapien. Fusce accumsan bibendum iaculis.
123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent laoreet purus in erat iaculis rhoncus. 
Donec auctor odio lectus, id hendrerit nisi cursus quis. 
Aenean vitae suscipit sapien. Fusce accumsan bibendum iaculis.
123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent laoreet purus in erat iaculis rhoncus. 
Donec auctor odio lectus, id hendrerit nisi cursus quis. 
Aenean vitae suscipit sapien. Fusce accumsan bibendum iaculis.
123456789

Typsnitt ljusdal.se (Open Sans)

CMYK  73, 30, 0, 0  
RGB  57, 150, 219
Pantone 2925 C
HEX   #3996db

CMYK  86, 48, 5, 1  
RGB  14, 114, 179
Pantone 7683 C
HEX   #0e72b3

CMYK  59, 0, 94, 0  
RGB  116, 193, 49
Pantone 368 C
HEX   #74c131

CMYK  74, 19, 100, 5  
RGB  74, 145, 11
Pantone 362 C
HEX   #4a910b

CMYK  10, 44, 97, 1  
RGB  226, 152, 20
Pantone 7564 C
HEX   #e29814

CMYK  33, 25, 26, 5  
RGB  178, 178, 178
Pantone Cool Gray 5C
HEX   #b2b2b2

CMYK  60, 51, 46, 39  
RGB  88, 88, 91
Pantone 425 C
HEX   #58585b

CMYK  9, 7, 6, 0  
RGB  235, 235, 237
Pantone 663 C
HEX   #ebebed

Färgkarta ljusdal.se (RGB/8, föregående färger)

De färger som  används i kommunikationssammanhang ska väljas utifrån denna palette.  
Färgerna får användas fritt, men fokus på tillgänglighet och läsbarhet måste alltid tas i  
betraktande vid layout. Färgerna är godkända att använda i olika skuggningar och  
uppljusningar. Använd detta verktyg för att få fram exakt rätt nyanser: 
 
www.colorhexa.com 

(alternativen som får användas är under rubriken shades and tints då du fyllt i färgkoden) 
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Språk
Språket i Ljusdals kommuns kommunika-
tion ska vara så enkelt som möjligt för att 
så många som möjligt ska kunna ta till sig 
informationen. Undvik till exempel fack-
termer, förkortningar och långa meningar. 
Texterna bör vara korta.

Bild
Rätt bild kan stärka vårt budskap och de 
bilder som används i Ljusdals kommuns 
trycksaker och på sociala medier och webb 
ska sträva efter att uttrycka öppenhet och 
mångfald. Bilderna ska återspegla olika 
åldrar, kön, miljöer och kulturer d.v.s.  
representera hela kommunen.

Rättigheter 
Kom ihåg att noga kontrollera rättigheterna 
för de bilder som används (vem äger bilden 
om du inte själv tagit den) så att inte eko-
nomiska krav kan riktas mot kommunen i 
efterhand (Upphovsrättslagen). Kontrollera 
dessutom att personerna på bilderna har 
gett sitt tillstånd att medverka (Personupp-
giftslagen samt GDPR och Schrems).

Vid frågor kring bilder och bildrättigheter 
kontakta: kommunikation@ljusdal.se

Språk & Bilder
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Typografi trycksaker

Calibri
Calibri regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!:,)
01234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Adobe Garamond Pro
Adobe Garamond Pro regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö(”.,`!:,)
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Typsnitt
För material som broschyrer, foldrar, 
annonser etc. som ska tryckas eller publi-
ceras i tidningar, används Calibri och Adobe 
Garamond Pro. Dessa typsnitt är tydliga och 
fungerar bra ihop med logotypen och den 
övriga grafiska profilen. Calibri finns i ett 
flertal skärningar t.ex. Calibri italic, Calibri 
bold och Calibri bold italic.  
 
Adobe Garamond Pro fungerar bäst i 
löpande text och är precis som Times New 
Roman lättläst och stilfullt. 
 

Adobe Garamond Pro finns även det i flera 
olika skärningar t.ex. Adobe Garamond Pro 
italic, Adobe Garamond Pro bold och 
Adobe Garamond Pro bold italic. Calibri och 
Adobe Garamond Pro är inte standardtyp-
snitt i våra datorer utan används endast av 
dem som arbetar i layoutprogram.

Storlek och grad på typsnittet
Använd en storlek som är tydlig för läsaren. 
Det är bättre att öka antalet sidor, ha myck-
et luft och breda marginaler än att minska 
graden på texten. Det ökar läsbarheten.
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Typsnitt
För dokument och material som produce-
ras internt, distribueras digitalt eller delas 
med andra myndigheter, företag etc, an-
vänds Times New Roman och Arial. Dessa 
typsnitt är standardtypsnitt som finns i alla 
operativsystem och ordbehandlingspro-
gram. Detta borgar för att dokumentets 
utseende inte förändras hos mottagaren. 
Arial och Times New Roman är de typsnitt 
som används i kommunens dokumentmal-
lar. På intranätet finns mallar för brev och 
tjänsteskrivelser. Arial är ett bra rubriktyp-
snitt och är lättläst 

även i liten stil. Arial finns i fyra olika skär-
ningar. Times New Roman fungerar bäst 
i löpande text och är lättläst och stilfullt. 
Times New Roman finns, liksom Arial, i fyra 
skärningar.

Storlek och grad på typsnittet
Använd en storlek som är tydlig för läsaren. 
Det är bättre att öka antalet sidor, ha myck-
et luft och breda marginaler än att minska 
graden på texten. Det ökar läsbarheten.

Typografi kontorsdokument

Arial
Arial regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!:,)
01234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Times New Roman
Times New Roman regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö(”.,`!:,)
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Samarrangemang
Vi ska sträva efter att beskriva samarrang-
emang i löpande text hellre än att lägga 
ihop logotyper för flera aktörer. I de fall 
detta inte är möjligt gäller att reglerna i den 
grafiska profilen vad gäller färger, frizon och 
minsta utrymme ska respekteras. Logoty-
pen ska placeras på likvärdig plats och ska 
ha samma storlek som övriga logotyper.  
 
Kommunens logotyp ska ses som varu-
märkesskyddad. Det innebär bland annat 
att verksamheter som inte tillhör Ljusdals 
kommun inte får använda logotypen utan 
kommunens tillstånd. 

Särprofilering
Inom Ljusdals kommun finns verksamheter 
som av olika skäl kan behöva framträda 
under egen logotyp. Särprofilering medför 
en överenskommelse med informationsen-
heten där verksamheten förbinder sig att 
genomföra profileringen professionellt. 
 
För verksamheter med behov av särprofile-
ring krävs att det i t.ex. en trycksak tydligt 
framgår att verksamheten är en del av Ljus-
dals kommun. Chef för ESHU beslutar om 
vilka som har möjlighet att framträda under 
egen logotyp.

Samarrangemang & Särprofilering

Lorem Ipsum Lorem

Lorem Ipsum Lorem

Litiaspe ligenim iminven esecaep ereptatem repe et 
voluptatem ut plique vide con re sin nimil iur, ulpari-
busa sim ut quiatis saeperferum con cum resequiam, 
vellatus, in pro quaturem et od minveli ciminus api-
cia velit a sequia di consed ea dolorepe et utectur? Ga. 
Et mo ma nullic tempor accust voloreic te auditam, 
sam reium solorpo rrovit lia nimilig enitataAperis re, 
et fugit ut ra aut ad mo enis mosam, seribus vidempo 
rehenda aut dolorat iostia conseque volorem de se-
que nis voloribus, corecto dolorepel moles eum sam 
si rectem cus repel moloriore et optur?
Andit hillut qui corum adis aut plignatis debitat em-
pore parum faccupt asperiasit harchillab iliquiamus 
quia comnien ditiber spedisquunt.
Cupta platur mos aut faccus inventi uscitio blaborest, 
evenis soluptatem eiciis aceraero ipsa

Litiaspe ligenim iminven esecaep ereptatem repe et vo-
luptatem ut plique vide con re sin nimil iur, ulparibusa 
sim ut quiatis saeperferum con cum resequiam, vella-
tus, in pro quaturem et od minveli ciminus apicia velit 
a sequia di consed ea dolorepe et utectur? Ga. Et mo 
ma nullic tempor accust voloreic te auditam, sam reium 
solorpo rrovit lia nimilig enitataAperis re, et fugit ut ra 
aut ad mo enis mosam, seribus vidempo rehenda aut 
dolorat iostia conseque volorem de seque nis voloribus, 

Tionse maximi, que am poem imusCi con plictur aut parunt am esecum.

Exempel särprofileringExempel samarrangemang
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Exempel särprofilering

Webb

ljusdal.se
Ljusdals kommuns webbplats ska vara 
utformad och strukturerad på ett sätt som 
är logiskt och användarvänligt. Vi ska följa 
riktlinjer för tillgänglighet där det är prak-
tiskt möjligt. Utformningen av webbplatsen 
styrs huvudsakligen av stilmallar som är 
fastslagna av kommunikationsenheten. 
Vid rubriksättning, länkning och dylikt ska 
de inställningar som finns tillgängliga  
användas.  
 
Vid publicering av personuppgifter och bil-
der ska gällande svensk lagstiftning följas. 

intranet.ljusdal.se
Ljusdals kommuns intranät ska vara utfor-
mat och strukturerat på ett sätt som är  
logiskt och användarvänligt. På intranä-
tet bör vi följa riktlinjer för tillgänglighet 
eftersom det på intranätet, till skillnad från 
ljusdal.se, inte är ett krav utan en rekom-
mendation. 

Utformningen av webbplatsen styrs huvud-
sakligen av stilmallar som är fastslagna av 
kommunikationsenheten. Vid rubriksätt-
ning, länkning och dylikt ska de inställning-
ar som finns tillgängliga användas. 



Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   

Mallar
På Ljusdals kommuns intranät finns färdiga 
mallar för bland annat visitkort, brev och 
presentationer. Mallarna ska användas i så-

väl intern som extern kommunikation. 


