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Vårt varumärke – Älvkarleby kommun

Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull. Hur vi kommunicerar, med 

vem vi kommunicerar och var vi väljer att göra det skapar ett helhetsintryck av vår 

identitet.

All kommunikation från Älvkarleby kommun ska baseras på vår värdegrund; mod, 

vilja, respekt och helhetssyn. Mottagaren ska kunna känna in värdeorden, både i 

budskapen och hur vi förmedlar det. Det handlar om en helhet där både ord- och 

bildval hjälper mottagaren att förstå att den är viktig för oss. 

Den grafiska profilen stärker vår gemensamma identitet och hjälper oss att 

förmedla just den bild av oss själva som vi önskar. Manualen är ett stöd för dig och 

alla andra som i sitt arbete presenterar Älvkarleby kommun på olika sätt. Ansvaret 

att följa den grafiska profilen och den här manualen vilar helt på oss själva. 

Den grafiska profilen beskriver hur vi ska kommunicera för att vårt varumärke ska 

hanteras rätt. Den hjälper oss att gestalta Älvkarleby kommun på ett sätt som gör 

oss mer synliga och lättare att känna igen för omvärlden.

Tack för omtanken!

Marie Petterson      Maria Wikström

Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör

INLEDNING
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Logotyp
Logotypen är hjärtat i den grafiska profilen. Den ska 
fungera som ett fingeravtryck – unikt och alltid likadant. 
Logotypen utgör den minsta gemensamma nämnaren 
på allt vi producerar oavsett om det är för små annonser, 
stora skyltar, visitkort eller webb.  

Innehåll
5 Logotypens delar
6 Storlek och frizon
7 Placering
8 Varianter och bakgrunder
9 Felaktig användning
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LOGOTYP

Logotypens delar

Älvkarleby kommuns logotyp består av vårt vapen 

och namnet Älvkarleby kommun som är satt i ett 

speciellt utvalt typsnitt. 

Viktigt att tänka på
Logotypen får inte ändras eller justeras, som att till 

exempel skeva, sträcka ut på bredden eller beskära 

på något vis. Den ska inte heller användas i löpande 

text. 

 

Kommunvapen Ordbild



LOGOTYP
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Storlek och frizon

Det är viktigt att logotypen syns tydligt och att 

dess färg och form inte störs av omkringliggande 

element. Därför ska logotypen vara tillräckligt stor 

samt ha en frizon omkring sig. Frizonen innehåller 

inga andra grafiska element eller texter utan är en 

tom yta som omger logotypen. 

Storlek
Minst bredd på kommunvapnet:  7 mm. 

Minsta bredd på hela logotypen: 23 mm.

Frizon
Minst en yta motsvarande bokstaven Ä i logotypen i 

alla riktningar. 
Minst 7 mm bredd

Minst 23 mm bredd



LOGOTYP
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Placering

Logotypen ska finnas med i allt kommunikations-

material som kommunen tar fram. Placeringen 

av logotypen är beroende av sammanhang. Följ 

de mallar och riktlinjer som ges för specifika 

situationer.

Generellt finns två övergripande alternativ för 

logotypens placering – först eller sist. 

Dokument med sidhuvud
I t ex dokument med ett sidhuvud (innehållandes 

till exempel datum, sidnr och diarienr) så placeras 

logotypen i sidhuvudet till vänster – d.v.s först i 

dokumentet. 

Dokument utan sidhuvud
I dokument utan sidhuvud, som till exempel e-post, 

annonser eller powerpoint-presentationer placeras 

logotypen sist i dokumentet. Det vill säga längst ner 

på ytan efter allt annat innehåll.

Brödtext Times 12 punkter. Magnihit vendiorerum in porerfe ribusciamus 
diostiunt venimet fugia velitia corem as estrunt earuptus num volorum 
hitiasp erferovidit qui dolupta tinulpa rchilit eum harum fugitat pos vende-
sequid quos et quunt eum as sae. Nemque molut int eost, omnistis evenest 
iasitiatus quia nis quodigendae sunt ab ipisciaspiet harcia volorec tiasim 
rescitatum am qui dionsequiaes alis ulluptium assunt.

Rubrik 2 – Arial bold 12 punkter
Lorum re simaionsent etum inciliquodio dolupta cum ullorer atatinu llest-
invenis doluptio. Alitia diate accus soluptat explic totate es doluptas modi 
rehendae dolesenimus aut est, non eari omni volo et parchic tem isto quae. 
Aliquamus nones recatur, te dus doloria tiistiur asit, quias exceriant quo 
blature pratem. Nequiam vollace ptatem debit hic to bearumquis cullabori 
ipicipi enihit, ame is quiat que pariaerumqui idi accus magnis et etur aut do-
lupic tem nost ullaut dolestia iureicienti ut im soluptaquae nam sum comnis 
sitat omnita aut quiduciliqui aut autesto rporerit, sedit aute raerferore et. 

RUBRIK 3 – ARIAL 11 PUNKTER
Dolupidi conecerum sa qui blati adit quae pa quia autat omniend ebitatur, 
idus experci enitaqu aestiam erepell atemod que diti con event, officae si-
mendit as maxim reicia non consequi occabo. Nem ut ut eos es de solupitios 
culparuntia dolorro intincimpore officto raernamendae porist, ea animen-
di cus et, quiatia voles dolupta tature nos prorepe lentias perepra con cus 
autempori si ulpa pelectatur, cum, que soluptur? Qui nonest, con es eume 
perrum quis alibust alicte doluptas aliaeperum iscidis plignature, culpari 
ataqui digenis molupic tota cus as re, eum reped ullitiam quo milloraepero te 
nes sae plit atur si cupta dolor mo optatat eum re, est quata nones molende 
lessima volo que molest pro blacim di comniam, odi alit adia quatem. Equas 
sitionem fuga. Itatusamus et faccum fugia simet, cuptium et vit ea voluptas 
quid que omnis volut quam quid maionsed qui doluptae labor aceperf eri-
ores ciaspiciis sita voluptature cor aut volorepudam, simendunt plabo. Nam 
voles quundam quid quos voles sus, occae nonsedita quis consequis etur?
Itatur solorrum, a si aliscimi, ium fugia sim rae est, aut vendi blaccae nusan-
di tatur? Ipsapiduscit in restior atio blanden dandam, volor autas et velitem 
excessi mporecu lparcit aut aritaquam, quis aligenistisi ipsandaeped eum 
nimaximpos et escilibus pelicilitius aditem reic te nam, core pel is dollab 
idebis eum fugitam, consequis ra sus et que id quia pro ma cullabore dollit, 
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Diarienr
76/08.144

Älvkarleby kommun | Besök: Centralgatan 3, Skutskär | Post: Box 4, 814 21 Skutskär

Vxl: 026-830 | kommun@alvkarleby.se | alvkarleby.se | Orgnr: 212000-0258

Exempel på logotypens 
placering i sidhuvudet

Logotypen sist

Adress: Box 4, 814 21 Skutskär

Epost: kommun@alvkarleby.se

Webbplats: alvkarleby.se
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Varianter och bakgrunder

Logotypen ska i högsta möjliga mån användas 

i sitt originalskick med svart text mot en vit yta. 

I undantagsfall kan logotypen placeras mot en 

mörk yta eller ett fotografi. Då kan den inverterade 

versionen av logotypen användas. 

Inverterad
Logotypen kan användas mot mörk bakgrund; då blir 

namnet vitt och vapnet får en vit bård runt om. 

Svartvitt
I vissa situationer är det inte möjligt att använda 

logotypen i färg. Då använder du den här svartvita 

versionen. 

LOGOTYP
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Felaktig användning

Logotypen får aldrig på något vis förvrängas eller 

modifieras. Att ändra färger eller justera form 

genom att luta eller göra logotypen utsträckt i någon 

riktning är inte tillåtet. 

Felanvändning 
Logotypen får inte vridas, skevas eller på annat sätt 

omformas så att den tappar sitt originalutseende. 

Placera inte logotypen ovanpå fotografier eller 

grafiska mönster. 

LOGOTYP



Typografi
Typsnitt och texter är en viktig del av den grafiska 
identiteten. Typsnitten är inte unika för kommunen men 
i samspel med logotyp, färger och fotografier så bidrar 
de på ett betydande vis till helheten. Att vara konsekvent 
i användningen av typsnitt ger också ett samlat uttryck 
och stärker den visuella identiteten. 

Innehåll
11 Typografiska begrepp
12 Älvkarleby kommuns typsnitt
13 Användning
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TYPOGRAFI

Typografiska begrepp

I manualen används några typografiska termer som 

är bra att känna till. 

 

Skärning 
Ett typsnitt kommer ofta i ett antal olika skärningar, 

som till exempel normal eller fet stil. Våra 

profiltypsnitt kommer i flera skärningar, som till 

exempel light, regular, semibold, bold och extra bold. 

Brukstypsnitten har färre skärningar. 

Antikva eller sansserif
Typsnitt kan delas in i två kategorier. Antikva och 

sans serif. Det som skiljer dem åt är att antikva har 

klackar. Medan sans serifer har en enklare bokstav-

skonstruktion utan klackar. De antikva typsnittens 

mer varierande bokstavsbild gör dem mer lämpade 

för längre löpande brödtexter. Typsnitt med sans 

serifer lämpar sig bra på affischer.

A

A A

A
Sans serif

Tunn (ljus) skärning

Antikva / serif

Fet (mörk/svart) skärning
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TYPOGRAFI

Älvkarleby kommuns 
typsnitt

Vi använder tre typsnitt som är valda för sin goda 

läsbarhet och tillgänglighet. Arial och Times New 

Roman finns förinstallerat på datorn och Open 

Sans kan laddas hem via till exempel Googles 

fontbibliotek. Vi skiljer på brukstypsnitt som används 

mer frekvent  och profiltypsnitt för särskilda mark-

nadsföringstillfällen. 

Brukstypsnitt
Arial och Times New Roman är våra brukstypsnitt. De 

kan användas i  till exempel e-post, till dokument och 

presentationer. Times New Roman lämpar sig väl 

för längre textmängder och till brödtexter i tryck och 

Arial lämpar sig väl till rubriker. 

Profiltypsnitt
I marknadsföringssammanhang använder vi 

typsnittet Open sans. 

Profiltypsnitt Open Sans

Open Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Open Sans Extra bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Brukstypsnitt Arial

Arial bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Arial regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Brukstypsnitt Times

Times New Roman regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*
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Användning

Rekommendationen är att använda skärningar och 

storlekar som ger god kontrast mellan rubriker och 

brödtext. Nedan anges storleksförhållanden som ska 

ge en god kontrast. Senare i manualen finns exempel 

med mer specificerade mått. 

Rubriker
Storleken på huvudrubrik är 3 gånger storleken på 

brödtexten. Underrubriken är en punkt större än 

brödtexten och satt med fet stil. Viktigt här är att ha 

en tydlig kontrast mellan underrubrik och brödtext. 

Ingress och brödtext
Ingressen har en storlek som motsvarar brödtexten 

gånger 1 1/3.  Storleken på brödtexten anpassas 

efter situation. En rekommendation för brödtext i 

dokument som ska tryckas är 10 pt till 12 pt. Det är 

viktigt att texten har god läsbarhet och tillgänglighet.  

Information om tillgänglighet
På digg.se (Myndigheten för digital förvaltning) och 

mfd.se (Myndigheten för delaktighet) finns riktlinjer 

och information om tillgänglighet. 

TYPOGRAFI

Huvudrubrik
Löksås ipsum sig sällan ännu därmed hela kan dunge, om 
helt häst äng fram flera bra sitt rot, mot faktor i se tiden 
dimmhöljd strand. Redan dunge år händer bra fram dimma 
själv dag det och, olika träutensilierna själv denna varit 
samtidigt dimmhöljd sitt att händer.

Löksås ipsum sig sällan ännu därmed hela kan dunge, om helt häst äng fram 

flera bra sitt rot, mot faktor i se tiden dimmhöljd strand. Redan dunge år händer 

bra fram dimma själv dag det och, olika träutensilierna själv denna varit samtidigt 

dimmhöljd sitt att händer.

Underrubrik
Löksås ipsum sig sällan ännu därmed hela kan dunge, om helt häst äng fram 

flera bra sitt rot, mot faktor i se tiden dimmhöljd strand. Redan dunge år händer 

bra fram dimma själv dag det och, olika träutensilierna själv denna varit samtidigt 

dimmhöljd sitt att händer. Löksås ipsum sig sällan ännu därmed hela kan dunge, 

om helt häst äng fram flera bra sitt rot, mot faktor i se tiden dimmhöljd strand. 

Redan dunge år händer bra fram dimma själv dag det och, olika träutensilierna 

själv denna varit samtidigt dimmhöljd sitt att händer.



Färger
Användningen av färg har stor betydelse för det 
grafiska formspråket. Färger fångar lätt mottagarens 
uppmärksamhet. Älvkarleby kommun strävar efter 
att de färger som används i vår kommunikation ska 
representera vår vackra natur och miljö. 

Innehåll
15 Våra färger
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PROFILFÄRGER

Våra färger

Kommunfärgerna är detsamma som färgerna i 

kommunvapnet. Guld, blå och silver. 

Profilfärgerna är framtagna med inspiration från 

Älvkarleby kommuns närmiljöer. Vatten för hav 

och älv, Skog för skog och mark och Havtorn från 

havtornsbäret som ger en extra vitaminkick i 

tillvaron.

Kommunfärgerna
Kommunfärgerna används i all kommunens 

kommunikation, som till exempel skyltning, 

på fordon, profilprodukter, dokument och 

tryckmaterial. 

Profilfärger
Profilfärgerna används med fördel till annonsering,  

och i digitala kanaler. Ofta i sammanhang som rör 

marknadsföring av kommunen.

Guld  #ffd543
Pantone 109C 
CMYK  0  15  84  0 
RGB  253  213  62

Blå  #3283c5
Pantone 285C 
CMYK  78  41  0  0 
RGB  59  128  193

Silver  #e4e5e6
Pantone Cool Gray 1C 
CMYK  0  0  0  11
RGB  234  235  236

Kommunfärger

Profilfärger

Vatten  #005695
Pantone  647C
CMYK  100 56 0 23
RGB  0 81 145

Stuga  #b5121b
Pantone  1807C
CMYK  0 100 96 28
RGB  178 14 16

Skog  #4f6f19
Pantone  371C
CMYK  43 0 100 56
RGB  93 114 11

Havtorn #faa21b
Pantone  138C
CMYK  0 42 100 0
RGB  244 161 0



   

Bilder
Det kan vara effektivt att kommunicera med bilder. 
Bilder har en särskild förmåga att väcka känslor och 
associationer såväl som att informera och förtydliga.  

Innehåll
17 Stil och tonalitet
18 Viktigt att tänka på
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Stil och tonalitet

Sträva efter att använda bilder med hög produk-

tionskvalitet och som lämpar sig väl till det innehåll 

du tar fram. 

Lokala motiv
Använd i högsta möjliga mån bilder med lokala 

motiv, dvs bilder fotograferade i Älvkarleby kommun.   

Motiverade bilder
Bilder kan förstärka känslan eller förtydliga ett 

innehåll. Sträva efter att använda bilder som bidrar 

till det innehåll du tar fram.

BILDER
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Viktigt att tänka på

Vid användning av fotografier och bilder finns det 

regler att ta hänsyn till. 

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Bilder där personer porträtteras är personuppgifter. 

Här är det viktigt att känna till de regler som gäller 

för att hantera bilden. Läs mer på Integritetsskydds-

myndigheten (tidigare Datainspektionen):  

www.imy.se.

Upphovsman
Det är god praxis att ange fotograf till bilderna och 

för det mesta också ett krav. Rådfråga kommunika-

tionsavdelningen eller läs den tillhörande licensen 

om du är osäker på vad som gäller. 

Drönarbilder
Det finns även regler kring miljöbilder eller bilder 

på byggnader. Det kan vara kopplat till privata 

rättigheter eller säkerhetsaspekter. Om du till 

exempel fotograferar med drönare är det viktigt att 

ta reda på vilka regler som gäller. 

Älvkarleby kommuns bildbank
I vår bildbank har vi licensierade bilder. Kontakta 

kommunikationsavdelningen för att få hjälp med att 

komma åt bilder som passar dina ändamål. 

BILDER

Fotograf: Okänd

Fotograf: Joel Ericsson

Ange fotograf i 
anslutning till bilden

Säkerställ att det finns 
godkännande från personer 
som är med i bild.



Tillämpningar
Grafiska profilen ska tillämpas i all visuell kommunikation. 
På följande sidor ges exempel på tillämpningar som följer 
kommunens profil. 

Innehåll
20 Dokument och brevpapper
21 E-post
22 PPT-presentationer
23 Annonser
24 Fordon
25 Profilkläder
26 Kuvert



Brödtext Times 12 punkter. Magnihit vendiorerum in porerfe ribusciamus 
diostiunt venimet fugia velitia corem as estrunt earuptus num volorum 
hitiasp erferovidit qui dolupta tinulpa rchilit eum harum fugitat pos vende-
sequid quos et quunt eum as sae. Nemque molut int eost, omnistis evenest 
iasitiatus quia nis quodigendae sunt ab ipisciaspiet harcia volorec tiasim 
rescitatum am qui dionsequiaes alis ulluptium assunt.

Rubrik 2 – Arial bold 12 punkter
Lorum re simaionsent etum inciliquodio dolupta cum ullorer atatinu llest-
invenis doluptio. Alitia diate accus soluptat explic totate es doluptas modi 
rehendae dolesenimus aut est, non eari omni volo et parchic tem isto quae. 
Aliquamus nones recatur, te dus doloria tiistiur asit, quias exceriant quo 
blature pratem. Nequiam vollace ptatem debit hic to bearumquis cullabori 
ipicipi enihit, ame is quiat que pariaerumqui idi accus magnis et etur aut do-
lupic tem nost ullaut dolestia iureicienti ut im soluptaquae nam sum comnis 
sitat omnita aut quiduciliqui aut autesto rporerit, sedit aute raerferore et. 

RUBRIK 3 – ARIAL 11 PUNKTER
Dolupidi conecerum sa qui blati adit quae pa quia autat omniend ebitatur, 
idus experci enitaqu aestiam erepell atemod que diti con event, officae si-
mendit as maxim reicia non consequi occabo. Nem ut ut eos es de solupitios 
culparuntia dolorro intincimpore officto raernamendae porist, ea animen-
di cus et, quiatia voles dolupta tature nos prorepe lentias perepra con cus 
autempori si ulpa pelectatur, cum, que soluptur? Qui nonest, con es eume 
perrum quis alibust alicte doluptas aliaeperum iscidis plignature, culpari 
ataqui digenis molupic tota cus as re, eum reped ullitiam quo milloraepero te 
nes sae plit atur si cupta dolor mo optatat eum re, est quata nones molende 
lessima volo que molest pro blacim di comniam, odi alit adia quatem. Equas 
sitionem fuga. Itatusamus et faccum fugia simet, cuptium et vit ea voluptas 
quid que omnis volut quam quid maionsed qui doluptae labor aceperf eri-
ores ciaspiciis sita voluptature cor aut volorepudam, simendunt plabo. Nam 
voles quundam quid quos voles sus, occae nonsedita quis consequis etur?
Itatur solorrum, a si aliscimi, ium fugia sim rae est, aut vendi blaccae nusan-
di tatur? Ipsapiduscit in restior atio blanden dandam, volor autas et velitem 
excessi mporecu lparcit aut aritaquam, quis aligenistisi ipsandaeped eum 
nimaximpos et escilibus pelicilitius aditem reic te nam, core pel is dollab 
idebis eum fugitam, consequis ra sus et que id quia pro ma cullabore dollit, 
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Älvkarleby kommun | Besök: Centralgatan 3, Skutskär | Post: Box 4, 814 21 Skutskär

Vxl: 026-830 | kommun@alvkarleby.se | alvkarleby.se | Orgnr: 212000-0258
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Dokument och brevpapper

Storleken på brödtexten, bör ligga mellan 10 och 

12 punkter för bästa läsbarhet. Vi har valt 12 

punkters storlek på brödtexten som standard i våra 

brevmallar. 

Typsnitt för brevpapper
Rubrik 1: Arial bold 16 punkter.

Rubrik 2: Arial bold 12 punkter.

Rubrik 3: Arial 11 punkter.

Brödtext: Times 12 punkter.

TILLÄMPNINGAR

Rubrik 1 – Arial bold 16 punkter
Brödtext Times 12 punkter. Magnihit vendiorerum in porerfe ribusciamus 
diostiunt venimet fugia velitia corem as estrunt earuptus num volorum 
hitiasp erferovidit qui dolupta tinulpa rchilit eum harum fugitat pos vende-
sequid quos et quunt eum as sae. Nemque molut int eost, omnistis evenest 
iasitiatus quia nis quodigendae sunt ab ipisciaspiet harcia volorec tiasim 
rescitatum am qui dionsequiaes alis ulluptium assunt.

Rubrik 2 – Arial bold 12 punkter
Lorum re simaionsent etum inciliquodio dolupta cum ullorer atatinu llest-
invenis doluptio. Alitia diate accus soluptat explic totate es doluptas modi 
rehendae dolesenimus aut est, non eari omni volo et parchic tem isto quae. 
Aliquamus nones recatur, te dus doloria tiistiur asit, quias exceriant quo 
blature pratem. Nequiam vollace ptatem debit hic to bearumquis cullabori 
ipicipi enihit, ame is quiat que pariaerumqui idi accus magnis et etur aut do-
lupic tem nost ullaut dolestia iureicienti ut im soluptaquae nam sum comnis 
sitat omnita aut quiduciliqui aut autesto rporerit, sedit aute raerferore et. 

RUBRIK 3 – ARIAL 11 PUNKTER
Dolupidi conecerum sa qui blati adit quae pa quia autat omniend ebitatur, 
idus experci enitaqu aestiam erepell atemod que diti con event, officae si-
mendit as maxim reicia non consequi occabo. Nem ut ut eos es de solupitios 
culparuntia dolorro intincimpore officto raernamendae porist, ea animen-
di cus et, quiatia voles dolupta tature nos prorepe lentias perepra con cus 
autempori si ulpa pelectatur, cum, que soluptur? Qui nonest, con es eume 
perrum quis alibust alicte doluptas aliaeperum iscidis plignature, culpari 
ataqui digenis molupic tota cus as re, eum reped ullitiam quo milloraepero te 
nes sae plit atur si cupta dolor mo optatat eum re, est quata nones molende 
lessima volo que molest pro blacim di comniam, odi alit adia quatem. Equas 
sitionem fuga. Itatusamus et faccum fugia simet, cuptium et vit ea voluptas 

Förnamn Efternamn
Organisation
Adress
Postadress

1 (25)
2021-01-01

Diarienr
76/08.144

Älvkarleby kommun | Besök: Centralgatan 3, Skutskär | Post: Box 4, 814 21 Skutskär

Vxl: 026-830 | kommun@alvkarleby.se | alvkarleby.se | Orgnr: 212000-0258

40 mm

40 mm

40 mm
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E-post

I e-post använder vi typsnittet Arial. Använd inte 

bilder, bakgrunder, dekorationer eller inklippt 

material. 

Typografi i e-post
Innehåll vänsterställt.

Rubrik: Arial Bold 11 pt. 

Brödtext: Arial 11 pt. 

Avsändare: Arial 9 pt.

TILLÄMPNINGAR

Lorem ipsum,

ditaquis ut atemos et quam ipienimi, occae. Nam am, conem sum es et 
quate est ellam facia dipsae. Ebitatem renihil intiam qui ulliquam venditam et 
quissitatur abor sequae res ipsuntur? Quidigeniam, ni velit delist eos dolorer 
ciisit, custiae conet voluptates pro essim sus assunt.
Aquas quo cus. 

Xereprat od quunda velent aborem ipicQuiandem porem. Itasimo luptati 
conecea quiatiis ium nimin nonsed que doloriorem arum explaudae et etur, et 
mo bla soluptatur. 

Ferunt molupid es cus et apidel ipsus et facest, volumque lam ni dita velis 
conectis quis eatusci.

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Titel

026-123 45 | 070-123 45 67
fornamn.efternamn@alvkarleby.se
Besök: Centralgatan 3, Skutskär | Post: Box 4, 814 21 Skutskär
alvkarleby.se
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PPT-presentationer

Tänk på strukturen i presentationen. Det är viktigt 

att inte lägga in för mycket information på en sida. 

Fördela hellre upp innehållet på flera sidor. Välj en 

storlek på texten som kan läsas på långt håll. Använd 

gärna våra profilfärger till exempelvis diagram, 

färgade plattor eller annan dekor. Logotypen 

placeras i nedre högra hörnet. 

 
Typografi i PPT
Rubrik & underrubrik: Arial Bold

Brödtext : Arial

Figurtext: Arial

Färg: 100 % Svart

TILLÄMPNINGAR

Rubrik 36 punkter

Rubrik 36 punkter
Brödtext, Arial, minst 22 punkter. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rubrik 36 punkter
• Brödtext, Arial, minst 22 punkter. 

• Ut enim ad minim veniam, quis  
nostrud exercitation ullamco.

• Laboris nisi ut aliquip ex ea  
commodo consequat. 

• Duis aute irure dolor in voluptate  
velit esse cillum dolore eu fugiat  
nulla pariatur. 



 Grafisk manual – Älvkarleby kommun  |  Sida 23

Annonser

Tillämpa alltid grafiska profilen vid framtagande av 

annonser och marknadsföringsmaterial. 

Använd rätt färger
Använd färger och säkerställ att det blir rätt 

färgkoder. Använd i första hand Pantone eller CMYK 

för trycksaker och RGB/Hex för webb och digitalt. 

Använd alltid logotypen
I samtliga annonser är det viktigt att Älvkarleby 

kommuns logotyp finns med. Använd en 

vektoriserad logotyp (PDF/EPS) för trycksaker. I 

annonser ligger logotypen som avsändare sist i 

annonsen. 

Typografi i annonser
Använd profiltypsnittet Open Sans i annonser. 

TILLÄMPNINGAR

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Rit il ipienisquo expelluptae nobit arum acculla conseni 

scimus esto idelessedio eaquae optiusd aeratur, nos ilit.

Mer information finns på alvkarleby.se

Mer information 

på alvkarleby.se

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Rit il ipienisquo expelluptae nobit arum acculla 

conseni scimus esto idelessedio eaquae optiusd 

aeratur, nos ilit.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Rit il ipienisquo expelluptae nobit 

arum acculla conseni scimus esto 

idelessedio eaquae optiusd

• Rit il 

• Ipienisquo 

• Expelluptae 

• Nobit 

Se alvkarleby.se för mer 
information.

Logotyp sist i annonsen.

Profilfärger

Logotyp sist i annonsen.
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Fordon

Alla våra fordon är profilerade med Älvkarleby 

kommuns kännetecken. Logotyp, bård och 

webbadress. Fordon med ljus lack profileras med 

original logotypen. Vid fordon med mörk lack 

används den inverterade logotypen med vit text. 

Då ska även webbadressen ska vara vit för bästa 

läsbarhet.

Bård och logotyp placeras på den yta på fordonet 

som framställer logotypen på bästa sätt.  

Webbadressen ska vara lika bred som texten i vår 

logotyp. Bården ska hålla samma bredd som vapnet. 

Var noga med frizon runt logotypen. 

TILLÄMPNINGAR
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Profilkläder

På våra profilkläder använder vi den logotyp som ger 

bäst läsbarhet. Originallogotyp på ljusa kläder och 

vit logotyp på mörka kläder. Detsamma gäller för vår 

webbadress. Logotypen placeras alltid till vänster, 

ovanför hjärtat. 

TILLÄMPNINGAR
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Kuvert

På kuvert placeras logotypen i övre vänstra hörnet. 

Avsändaradressen placeras under logotypen. 

Logotypen har samma storlek oavsett storlek på 

kuvert. 

Typografi
Använd typsnittet Arial. 

TILLÄMPNINGAR

Marginal: 24 mm

Marginal: 20 mm

Logotyp: 40 mm bred

Open Sans 8 pt

026-830 00 | alvkarleby.se



Grafiskt manér
I viss kommunikation, till exempel vid marknadsföring,  
har vi ett manér som kan tillämpas både på innehåll 
och form. Det ger en kontinuitet. Använd manéret så att 
det förstärker den tänkta kommunikationen när det är 
möjligt.

Innehåll
28 Ordbild och budskap
29 Marknadsföringsmaterial
30 Profilprodukter
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Ordbild och budskap

“Det här är..” är ett manér för att berätta om 

Älvkarleby kommun på ett ödmjukt vis. Tanken 

är att låta ett intressant innehåll i kombination 

med bilder ge en positiv bild av kommunen utan 

att överanvända superlativ och förskönande 

beskrivningar. 

Användning
En del i manéret är budskapet “Det här är...”. Den 

kan användas till huvudrubriker eller titlar. Det 

används genom att fylla i resten av meningen med 

ord kopplat till innehållet. Till exempel: “Det här är 

en plats att bo på”. 

Typsnitt
Ordbilden “Det här är..” använder typsnittet Open 

Sans i en väl tilltagen teckengrad. 

MANÉR FÖR EXTERN KOMMUNIKATION

Det här är...



Foto Joel Ericsson
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Marknadsföringsmaterial

Manéret kan användas vid marknadsföringsinsatser 

som magasin, broschyrer, vepor, backdrops osv. 

Användning
I ett magasin eller broschyr kan Älvkarleby kommun 

kan skrivas ut på framsidan i materialet (se exempel 

till höger) men logotypen måste alltid finnas med 

som avsändare i slutet av magasinet (se exempel 

nere till höger). 

Typsnitt
Typsnittet som används enligt manéret är Open 

Sans.

MANÉR FÖR EXTERN KOMMUNIKATION
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MANÉR FÖR EXTERN KOMMUNIKATION

Fler exempel

Vid användning av manéret finns även ett mönster 

bestående av korta fakta om platsen Älvkarleby 

kommun. Mönstret ses i mitten av foldern till höger. 
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