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Identitetssystemet har flera byggstenar som tillsam-
mans utgör den visuella identiteten; logotyp, tecken-
snitt, färger, bilder och grafiskt element.

Kommunens grafiska profil kommer främst användas  
för att  tydliggöra kommunens verksamhet. 

Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för
brukare/medborgare och andra mottagare att uppfatta 
att det är Härjedalens kommun som är avsändaren. 
Konsekvent och rätt använd bidrar den grafiska
profilen till att stärka bilden av kommunens verksam-
het.

Kommunen står som huvudavsändare främst när det 
gäller samhällsinformation.

Platssymbolen Härliga Härjedalen ska användas i  
sammanhang som är relaterade till marknadsföring  
av platsen Härjedalen. I de fall det behövs en garant, 
avsändare med  kontaktuppgifter används kommu-
nens logotyp tillsammans med platssymbolen.

Verktygslåda

Logotypen talar om vem som är avsändare.  Logotypen finns i två  
uppsättningar, dels en på 2 rader, dels en på 3 rader. I första hand  
använder vi den 2-radiga logotypen. 

Härjedalens kommun primärfärg är röd. Våra kompletterings-
färger är framtagna för att öka flexibiliteten. Alla kan användas 
som komplement till vår primärfärg. 

Helvetica Neue och Sentinel är Härjedalens kommunikations-
teckensnitt. Helvetica Neue används som rubrikteckensnitt 
och  Sentinel används till längre brödtexter.

Sentinel Book

Våra bilder ska förmedla den ursprungliga naturliga känslan  
kring Härjedalen och visa Härjedalens alla delar. 

Helvetica Neue 
Roman 
Light
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Logotyp

När Härjedalens kommun bildades 1974 övertog 
man landskapsvapnet som symbol. Vapenbilden har 
använts sedan freden i Brömsebro 1645 då Härjeda-
len blev svenskt, men till en början enbart som sigill. 
Kopplingen till landskapets urgamla myrjärnshantering 
är tydlig och bilden beskrivs 1885, då vapnet blev 
officiellt fastställt, som ett svart städ med tång och 
hammare. 

”I fält av silver ett, med ett rött ämnesjärn belagt, 
ovanifrån sett svart städ med hornet nedåt och åtföljt 
till höger av en svart smidestång och till vänster av 
två stolpvis ställda svarta smideshammare med röda 
skaft, den övre störtad.”

När Härjedalens kommun står som huvudavsändare
• Kontorstryck, visitkort, interna skrivelser och brev.

•  Kungörelser, annonser med enbart lokal prägel,  
öppettider etc.

•  Interna dokument, t ex kartläggningar för internt 
bruk.

•  Utskick till brukare där syftet är förändrings- och 
aktualitetsinformation.

Härjedalens kommuns logotyp ska alltid finnas med 
när nämnder/förvaltningar/enheter är avsändare av 
brev, annonser, trycksaker med mera.

I de fall där förvaltningar inom Härjedalens kommun 
behöver profilera sig görs detta genom placera förvalt-
ningens namn under kommunlogotypen. Inga egna 
förvaltningslogotyper får förekomma.

Utöver Härjedalens kommuns logotyp får endast pro-
jektlogotyper och godkända logotyper för särprofile-
rade verksamheter användas. 
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För att tydliggöra logotypen är det viktigt att respekte-
ra dess frizon. Frizonsutrymmet är det minsta avstånd 
kring logotypen som ska vara fritt från text och bild.  
Ju större friutrymme, desto tyd ligare blir logotypen. 

Frizonsutrymmet runt logotypen får aldrig vara mindre 
än 50% av logotypens (vapnets) höjd. 

Frizon
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7 mm 7 mm
För att vår logotyp ska behålla korrekt ut seende och 
vara läsbar bör den inte vara mindre än 7 mm hög. 

Minsta storlek
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SOCIALFÖRVALTNINGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN

Logotypen finns i två uppsättningar, dels en på  
2 rader, dels en på 3 rader.

I första hand använder vi den 2-radiga logotypen.  
I undantagsfall använder vi den 3-radiga, exempelvis 
då utrymmet eller tekniska begränsningar inte gör det 
möjligt att använda den 2-radiga logotypen.

• Använd de logotyper som finns framtagna. 

•  För platsen Härliga Härjedalen finns en platslogotyp 
framtagen som vi använder.

•  Eventuella kampanjlogtyper /projektlogotyper beslu-
tas och tas fram  av kommunen.

Förvaltningsnamn
I de fall en förvaltning inom Härjedalens kommun behö-
ver profilera sig görs detta genom att placera förvalt-
ningens namn under kommunlogotypen. Förvaltningen 
läggs aldrig in som en del i logotypen utan placeras 
alltid i skrift utifrån ett bestämt avstånd från logotypen. 
Ta heller aldrig fram egna förvaltningslogotyper. Det 
bestämda avståndet från kommunvapnet underdel ner 
till förvaltningsnamnet är 50 % av kommunvapnets höjd.

Enbart kommunvapnet
Logotypen med kommunvapnet och ordbilden används 
i sin helhet och ska inte brytas isär. Undantag är flaggor 
och profilprodukter.

Originalvapnet (Landskapsvapnet)
Landskapsvapnet ska användas mycket sparsamt. 
Det kan användas i undantagsfall av kommunen vid 
högtidliga tillfällen, t ex vid jubileum.

Varianter

I första hand använder vi den 2-radiga logotypen. Vid de tillfällen då exempelvis utrymmet eller tekniska begräns-
ningar inte gör det möjligt att använda den 2-radiga logotypen 
använder vi den 3-radiga.

Förvaltningsnamnet placeras under logotypen. Avståndet från 
kommunvapnet underdel ner till förvaltningsnamnet är 50% av 
kommunvapnets höjd.

Enbart kommunvapnet Landskapsvapnet kommer i fortsättningen att använ-
das av kommunen vid högtidliga tillfällen.
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I första hand använder vi vår röda logotyp. Den svarta 
logo typen används när det inte är tekniskt möjligt eller 
ekonomiskt motiverat att använda färglogotypen. 

Den negativa logotypen används främst mot bak-
grunder och bilder där färglogotypen eller den svarta 
logotypen inte är lämplig. 

Original
Vår logotyp finns i flera olika filformat för att passa olika 
användningsområden. Använd endast våra framtagna 
logotyporiginal som finns att ladda ner på vår webb-
plats, 
www.herjedalen.se.

Till tryckoriginal använder vi filformatet ”eps”. Till doku-
ment främst avsedda för utskrift i skrivare och i digitala 
kanaler använder vi ”png” eller ”jpg”. 

När vår logotyp ska publiceras på en webbplats, eller 
i andra digitala kanaler, ska formaten ”jpg” eller ”png” 
användas. De är anpassade för att visas på bildskär-
mar och ska inte storleksförändras eftersom de då 
förlorar i kvalitet.

Negativ

PositivRöd

Färgversioner
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Logotypens främsta uppgift är att skapa igenkänning 
och underlätta för mottagaren att veta varifrån infor-
mationen kommer. Därför ska den vara framträdande 
och väl synlig. 

Framsida
På framsidan av t ex bro schyrer, kan logotypen pla-
ceras i något av de fyra hörnen, där den i det aktuella 
fallet lämpar sig bäst. 

På brev- och andra dokumentmallar i Word plac eras 
logotypen i det övre vänstra hörnet för att tydligt visa 
avsändaren. 

Baksida
På baksidor placeras logotypen i det nedre vänstra 
hörnet med kontaktuppgifter tilll höger om sig och 
utanför dess frizon.

Vid de tillfällen som tryckort ska anges placeras den till 
höger, vertikalt. Tryckort ska linjeras i underkant med 
logotypen.

Logotypen Härliga Härjedalen kan med fördel an-
vändas i samprofilering med kommunens logotyp. 
Kommun ens logotyp placeras då på baksidan tillsam-
mans med kontaktuppgifter.

Huvudregel för framsidor 
Vår logotyp kan placeras i alla hörn.
Beroende på enhet och grafiska element.

Huvudregel för baksidor 
Huvudregel för baksidor är att logotypen placeras  
i nedre vänstra hörnet.

Medborgarhuset • 842 80 Sveg • Tel +46 680 161 00 
kommun@herjedalen.se • www.herjedalen.se

Placering
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Samprofilering eller gemensam marknadsföring 
innebär att två eller flera aktörer lierar sig och 
gemensamt marknadsför sig. 

Huvudaktör
Är materialet ensidigt och Härjedalens kommun är 
huvudavsändare för samarbetet, rekommenderar vi
att logotypen placeras i nedre högra hörnet. 

Är materialet tvåsidigt och Härjedalens kommun 
huvudavsändare rekommenderar vi att huvud- eller 
budskapslogotypen placeras i nedre höger hörn på 
framsidan. Samarbetsaktörerna presenteras på baksi-
dan, antingen i text eller med sina logotyper.

Medaktör
När Härjedalens kommun använder andra organisation-
ers logotyper är det viktigt att först säkerställa använd-
ningen av dessa med berörda organisationer.

Platssymbolen Härliga Härjedalen kan med fördel 
användas i samprofilering med kommunens logotyp. 
Kommun ens logotyp placeras då på baksidan tillsam-
mans med kontaktuppgifter.

Ensidigt material exempelvis en affisch. Flersidigt material exempelvis en broschyr.

Ett samarbete mellan:

Samprofilering
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Särprofilering
Inom Härjedalens kommun  finns några aktörer som av 
olika skäl kan behöva framträda under egen profil. Vissa 
verksamheter inom Härjedalens kommun får därför 
profilera sig med egen logotyp. 

Särprofileringslogotypen ska i bland användas tillsam-
mans med Härjedalens kommuns logotyp. För att få 
särprofilera sig med egen logotyp, krävs  godkännande 
av informationsavdelningen på kommunledningsförvalt-
ningen.

Om färg används i logotyper för projekt och sär-
profilering ska även kommunens logotyp vara i färg. 
Används svart logotyp för projekt och särprofilering kan 
kommunens logotyp vara antingen röd eller svart. När 
särprofileringslogotyp används ska båda logotyperna 
vara proportionerligt lika stora.

Projektlogotyp
Projekt som bedrivs i kommunal regi och varar under 
en avgränsad tid kan ha egna projektlogotyper. 

EU:s logotyp
I de fall Europeiska unionens logotyp ska finnas  
med i kommunens trycksaker, annonser etc. se  
www.tillvaxtverket.se/EU-program för korrekt hant-
ering. Som exempel kan nämnas att EU-logotypen inte 
får vara mindre än övriga logotyper som används vid 
samma tillfälle och all text i den måste vara läsbar.

Ett samarbete mellan:

Svegs badhus
Ipid quunt derspel itatendaero erfero eum erescia tenecti  
nciist as experovit omnimol uptatur reribus modipsunt,  
voluptiae consequi dicita qui cus moluptas erum.

Svegs badhus
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En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt, 
begripligt och korrekt. Försök vara så konkret som 
möjligt.

Förvaltnings - och nämdbenämningar
• Kommunfullmäktige

• Kommunstyrelsen

• Kommunledningsutskottet

• Nämnden för bildning fritid och kultur

• Samhällsbyggnadsnämnden

• Socialnämnden 

• Myndighetsnämnden

• Förvaltningen för bildning, fritid och kultur

• Kommunledningsförvaltningen

• Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Socialförvaltningen

• Under förvaltningarna finns avdelningar  (ej kontor)

• Under avdelningarna finns enhetert

• Valnämnden 

• Överförmyndarnämnden

Adress Medborgarhuset, 842 80 Sveg  Växel +46 680 161 00  Plusgiro 126519-8  Bankgiro 251-5294   
E-post kommun@herjedalen.se  Hemsida www.herjedalen.se

1(2)

Mottagare
Ev företag
Adress
Postnummer, Ort

Datum Dnr
2013-05-17 XXX XXXXXX

Rubrik 1 Arial bold 14 pt
Brödtext sätts i Georgia 10 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Integer justo nunc, interdum eu blandit ut, scelerisque id leo. Duis risus nunc, dignissim 
nec sodales eget, tincidunt nec est. Donec ante quam, gravida at porttitor nec, ornare pul 
vinar arcu. Integer bibendum est felis, non varius.

Quisque malesuada ante nec diam tem pus posuere. Aenean a justo erat. Pellentesque ac 
tellus quis est sagittis vestibulum sit amet sagittis eros. Mauris vitae laoreet libero. Morbi 
ultricies tristique volutpat. 

Rubrik 2 Arial bold 12 pt 
In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta 
ecullen iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. 
Delit lorem irit prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit 
illaoreet lut lutpat, conse te facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et laboribus num, in 
exerfernam sam. 

Rubrik 3 Arial bold 11 pt
•  Suspendisse quis commodo nisl. Mauris dictum urna eget odio tincidunt cur sus.  

Morbi massa felis, semper et sagittis eget, accumsan sed risus. 
•  Praesent imperdiet posuere turpis mattis facilisis. Duis sem ligula, congue ut iaculis id, 

interdum nec diam. Vivamus vestibulum libero eget dolor venenatis. 
•  Delit lorem irit prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit il-

laoreet lut lutpat, conse te facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et.

In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta 
ecullen iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. 

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn
Titel

Direktnummer
Mobilnummer
E-postadress

SOCIALFÖRVALTNINGEN

22 

35 mm

Förvaltningsnamnet placeras under logotypen. 
Avståndet från kommunvapnet underdel ner till 
förvaltningsnamnet är 50% av kommunvapnets 
höjd.
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Vår färgpalett är hämtad ur naturen, byggnaderna,  
historien, kulturen, samelivet, växt erna och hantverket. 

Vår röda primärfärg
Designprogrammets primärfärg är röd. Den röda fär-
gen dominerar vår identitet och det är den färg som vi 
använder flitigast i våra kommunikationsmaterial. 

Den röda färgen förmedlar energi, handlingskraft och 
liv. Den röda färgen bidrar naturligtvis till att ge Härje-
dalen en stark visuell identitet. 

Våra kompletteringsfärger
Våra kompletteringsfärger är framtagna för att öka 
flexibiliteten. Alla kan användas som komplement till vår 
primärfärg. Färgerna kan också plockas upp ur våra 
bilder för att stärka identiteten. 

Färgerna ska alltid användas i sin fulla mättnadsgrad 
och ska matchas mot de färgkoder som är framtagna.
Se vidare under kontaktytor på sidan 39 hur du kan 
använda färgerna på ett bra sätt i framtagandet av 
material.

Röd 
PMS 1805 
CMYK: 0/90/70/20
RGB: 170/39/47
HTML: #AA272F 
NCS: S 2070-Y90R

Primärfärg

Kompletteringsfärger

Mörkgrön
CMYK: 60/48/100/40 
RGB: 92/88/31 
HTML: #5C581F
NCS: S 6030-G70Y  

Gul
CMYK: 2/46/100/0 
RGB: 220/150/18 
HTML: #DC9612 
NCS: S 1070-Y30R

Ljusgrön
CMYK :40/25/80/0 
RGB: 171/169/86 
HTML: #ABA956 
NCS: S 3040-G80Y

Mörk vinröd
CMYK: 42/97/88/69 
RGB: 61/4/0 
HTML: #3D0400 
NCS: S 7020-Y90R

Mörkgrå
CMYK: 0/0/0/90
RGB: 65/65/63
HTML: #41413F 
NCS:  S 8000-N

Ljusgrå
CMYK: 0/0/0/40
RGB: 180/181/180
HTML: #B4B5B4 
NCS: S 3502-B
S 3500-N

Ljusblå
CMYK: 60/29/11/0 
RGB: 133/158/195 
HTML: #859EC3 
NCS: S 2040-
R90B
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Färger användning

Diagram och tabeller
Ett diagram syftar till att förenkla och tydliggöra siffror. 
Det bör därmed hållas mycket enkelt i sin utformning. 

Använd i första hand våra identitets- och  kompletter-
ingsfärger till tabeller och diagram. Färgerna ska  
användas i sin fulla mättnadsgrad. Behövs fler färger  
går det bra att fylla på med svarta toner om 100, 60 
och 40 procent.

Kombinationen av färger och kontrasten färgerna  
emellan är mycket viktig för att skapa ett bra hel-
hetsintryck och god läsbarhet. 

Tabell exempel.

Diagramexempel för 
trycksaksproduktion.

Diagramexempel för 
trycksaksproduktion.

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40
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Teckensnitt

Våra teckensnitt ska ge så bra läsbarhet som möjligt 
samtidigt som de är en viktig del av den visuella 
identiteten. Ett teckensnitt som fungerar bra i en kanal 
kan fungera sämre i en annan. Vi har därför valt ut 
särskilda teckensnitt som ska användas i vår kom-
munikation. 

Kommunikationsteckensnitt 
För material som tas fram och utvecklas av profes-
sionella kommunikatörer eller designers, ska Helvetica 
Neue och Sentinel användas.

Helvetica Neue används till rubriker, underrubriker, 
mellan rubriker, bildtexter, faktarutor och kortare texter. 
Sentinel används för längre brödtexter.

Rubriksteckensnitt

Helvetica Neue Härjedalens kommun
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Medium

Brödteckensnitt

Sentinel Härjedalens kommun
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Light
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Teckensnitt

Rubrikteckensnitt

Brödteckensnitt

Arial

Times New Roman

Härjedalens kommun
12345678910

Härjedalens kommun
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Regular

Officemallar, kontorsmaterial och webb
Huvudprincipen är att vi använder teckensnittet Arial  
till rubriker och Times New Roman till längre brödtexter i 
våra officemallar och vårt kontorsmaterial. 

I mallar och material som vanligtvis innehåller lite text, 
exempelvis i Powerpoint och Excel samt på våra visit-
kort och kuvert, använder vi enbart Arial. 
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Våra bilder ska främst visa människor i naturliga friska 
miljöer och förmedla vår verksamhet. Människor och 
miljöer ska framstå som trygga. Bilderna får gärna 
ha en representation av mångfald avseende etnicitet, 
ålder, kön, kroppsbyggnad, jobb,  funktionshinder etc.

Bilderna ska alltid vara kopplade till budskapet och 
målgruppen.

Bilder på människor ska utstråla liv och värme.  
Dessutom ska alla bilder vara färgrika och klara. 

Bildmanér
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Framsida
Vid användning av en bild på en broschyrframsida an-
vänder vi oss av två varianter. Antingen logotyp i övre 
vänstra hörnet och en bild under eller en utfallande 
bild i överkant och logotypen placerad i nedre högra 
hörnet.

Färganvändning
För att skapa en flexibilitet och stärka identiteten ytter-
ligare använder vi en linje om 2 punkter  i underkant av 
bilden. Linjen kan sättas i alla våra färger. 

Rubrikerna skrivs med Sentinel. Längre brödtexter  
skrivs i Helvetica Neue.

Bilden ska följa det bildmanér som beskrivs under 
avsnittet kring bilder.

I de fall ett foto, av tekniska eller andra skäl, inte 
lämpar sig kan framsidan göras enfärgad i någon av 
våra färger.

Hemvård
Ipid quunt derspel itatendaero erfero eum erescia tenecti  
nciist as experovit omnimol uptatur reribus modipsunt,  
voluptiae consequi dicita qui cus moluptas erum.

En smidig  
bygglovsprocess
Ipid quunt derspel itatendaero erfero eum erescia tenecti  
nciist as experovit omnimol uptatur reribus modipsunt,  
voluptiae consequi dicita qui cus moluptas erum.

Svegs badhus
Ipid quunt derspel itatendaero erfero eum erescia tenecti  
nciist as experovit omnimol uptatur reribus modipsunt,  
voluptiae consequi dicita qui cus moluptas erum.

Broschyrer

Medborgarhuset • 842 80 Sveg • Tel +46 680 161 00 
kommun@herjedalen.se • www.herjedalen.se

Baksida

Hemvård Svegs badhus

En smidig 
bygglovsprocess
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Vi har inga exakta storlekar på de olika annonserna  
eftersom det främst är storleken på annonsutrymmet 
som styr. Det varierar från tidning till tidning. 

Härjedalens logotyp och webbadress ska alltid finnas 
med i alla annonser. En 3 mm tjock, röd linje ska finnas 
i annonsens överkant och nederkant.

Rubriker skrivs i Sentinel. Längre brödtext i Helvetica 
Neue Regular.

Val av bilder kopplas till budskapet. Läs mer under 
avsnittet kring bilder. 

Annons, 122 x 220 mm

Verksamhetsutvecklare 
inom barnomsorgen 
Arbetsuppgifter
Fokus ligger på strategiskt planerings- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Kunskaper och erfarenhet från verksamhetsområdet erfordras,
helst i ledande position.

Anställningsvillkor
Deltid 50%, tillvidareanställning
Tillträde omgående

Ansökan
Välkommen med Din ansökan med angivande av ref.nr., löneanspråk och 
bifogade betygshandlingar till Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 
Medborgarhuset, 842 80 Sveg senast 2009-08-27. Tjänstbarhetsintyg 
lämnas vid anmodan.

Upplysningar
Ivan Hitterdahl, socialchef, 0680-161 34.

Fackliga företrädare
SKTF, Catarina Månsson 0680-16352
SSR, Anna Backlund-Larsson, 0680-17659
Ledarna, Christina Christensen, 0680-16343
Vårdförbundet, 063-142930

ref.nr. 09-07-4

Härjedalen är en attraktiv kommun där det är lätt att leva. Tre kärnvärden visar vad 
vi står för: Livskraft – företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl 
näringsliv som skolor, byar och föreningar. Äkthet – med naturen, kulturen och 
traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar 
utveckling. Närhet – Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, 
värme, öppenhet och tolerans.

www.herjedalen.se

Verksamhetsutvecklare 
inom barnomsorgen
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Profilprodukter

Presentartiklar och profilmaterial har olika utseende 
och användningsområden. Anpassa därför storlek och 
placering av kommunens egen logotyp till föremålet 
och dess användningsområde. 

Arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller ska 
förses med kommunens logotyp. Hänsyn tas till pro-
duktens material, färg, användningsområde, livslängd 
samt den yta som kan disponeras för tryck. Tryck ej 
logotypen på slityta. 

BilUSB-minne

Luvtröja

Keps
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Kontorsmaterial

Adress Medborgarhuset, 842 80 Sveg  Växel +46 680 161 00  Plusgiro 126519-8  Bankgiro 251-5294   
E-post kommun@herjedalen.se  Hemsida www.herjedalen.se

1(2)

Mottagare
Ev företag
Adress
Postnummer, Ort

Datum Dnr
2013-05-17 XXX XXXXXX

Rubrik 1 Arial bold 14 pt
Brödtext sätts i Times New Roman 10 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Integer justo nunc, interdum eu blandit ut, scelerisque id leo. Duis risus nunc, dignissim nec 
sodales eget, tincidunt nec est. Donec ante quam, gravida at porttitor nec, ornare pul vinar arcu. 
Integer bibendum est felis, non varius.

Quisque malesuada ante nec diam tem pus posuere. Aenean a justo erat. Pellentesque ac tellus 
quis est sagittis vestibulum sit amet sagittis eros. Mauris vitae laoreet libero. Morbi ultricies tristi-
que volutpat. 

Rubrik 2 Arial bold 12 pt 
In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta ecullen 
iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. Delit lorem irit 
prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit illaoreet lut lutpat, conse te 
facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et laboribus num, in exerfernam sam. 

Rubrik 3 Arial bold 11 pt
•	  Suspendisse quis commodo nisl. Mauris dictum urna eget odio tincidunt cur sus.  

Morbi massa felis, semper et sagittis eget, accumsan sed risus. 
•	  Praesent imperdiet posuere turpis mattis facilisis. Duis sem ligula, congue ut iaculis id, inter-

dum nec diam. Vivamus vestibulum libero eget dolor venenatis. 
•	  Delit lorem irit prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit illaoreet 

lut lutpat, conse te facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et.

In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta ecullen 
iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. 

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn
Titel
Avdelning

Direktnummer
Mobilnummer
E-postadress

Adress Medborgarhuset, 842 80 Sveg  Växel +46 680 161 00  Plusgiro 126519-8  Bankgiro 251-5294   
E-post kommun@herjedalen.se  Hemsida www.herjedalen.se

1(2)

Mottagare
Ev företag
Adress
Postnummer, Ort

Datum Dnr
2013-05-17 XXX XXXXXX

Rubrik 1 Arial bold 14 pt
Brödtext sätts i Georgia 10 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Integer justo nunc, interdum eu blandit ut, scelerisque id leo. Duis risus nunc, dignissim 
nec sodales eget, tincidunt nec est. Donec ante quam, gravida at porttitor nec, ornare pul 
vinar arcu. Integer bibendum est felis, non varius.

Quisque malesuada ante nec diam tem pus posuere. Aenean a justo erat. Pellentesque ac 
tellus quis est sagittis vestibulum sit amet sagittis eros. Mauris vitae laoreet libero. Morbi 
ultricies tristique volutpat. 

Rubrik 2 Arial bold 12 pt 
In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta 
ecullen iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. 
Delit lorem irit prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit 
illaoreet lut lutpat, conse te facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et laboribus num, in 
exerfernam sam. 

Rubrik 3 Arial bold 11 pt
•  Suspendisse quis commodo nisl. Mauris dictum urna eget odio tincidunt cur sus.  

Morbi massa felis, semper et sagittis eget, accumsan sed risus. 
•  Praesent imperdiet posuere turpis mattis facilisis. Duis sem ligula, congue ut iaculis id, 

interdum nec diam. Vivamus vestibulum libero eget dolor venenatis. 
•  Delit lorem irit prat vendit dit at loborpe rciliqu atummod olutat prat, sustrud magnit il-

laoreet lut lutpat, conse te facipisisi. dolor abore et eliquas peruptas et.

In auctor nisi eget erat cursus a venenatis turpis tincidunt. Et voluptio quo enecti dolupta 
ecullen iassit restiun tecumque suntiassimin peritis cuptat alita nobit. Alitias utem quae. 

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn
Titel

Direktnummer
Mobilnummer
E-postadress

SOCIALFÖRVALTNINGEN

22 mm 22 mm

80 mm

270 mm

45 mm

35 mm 35 mm110 mm 140 mm 190 mmBrev 
Format: A4, 210 x 297 mm
Logotyp: 11 mm hög
Teckensnitt rubriker: Arial
Teckensnitt brödtext: Times New Roman

Använd dig alltid av de framtagna 
mallarna för kontorstryck.  
De finns på intranätet och i kommunens 
word-dokument.

Vi har mallar för bland annat:
• Brev

• Rapport

• Protokoll

• Meddelande

• Minnesanteckningar

• Tjänstemannautlåtande

• Försättsblad

• Planer

• Policys

• Fax

• E-postsignatur

23 mm

273 mm

Förvaltningsnamnet placeras under 
logotypen. Avståndet från kommunvap-
net underdel ner till förvaltningsnamnet är 
50% av kommunvapnets höjd.
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Kontorsmaterial

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

www.herjedalen.se12 mm

12 mm

12 mm

Kuvert
Härjedalens kommun använder kuvert i  
C4 (229 x 324 mm). 

I vissa fall behöver en returadress finnas på kuvertet.  
Den placeras på fliken på baksidan.

Logotyp: 11 mm hög
Teckensnitt: Sentinel light 10 pt 

Förutom logotypen finns webbadressen  
www.herjedalen.se på kuverten.
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Kontorsmaterial

Visitkort
Format: 55 x 90 mm 
Logotyp: 8 mm hög
Namn: Sentinel 8/11 
Övriga kontaktuppgifter och webbadress:  
Sentinel 6.5/8
Linje: 0,5 pt

På visitkort ska följande uppgifter finnas
• För- och efternamn

• Titel

• Besöksadress

• Postadress

• Telefon

• Mobil telefon (om sådan finns)

• E-post

• Webbadress 

Förnamn Efternamn
Titel
Avdelning

Medborgarhuset • SE-842 80 Sveg • Växel +46 680 161 00 • Direkt +46 680 161 00 
Mobilnummer +46 680 161 00 • E-post fornamn.efternamn@skatteverket.se
www.herjedalen.se

6 mm

41 mm
43 mm

6 mm
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Powerpoint

Startsida
På startsidan placeras logotypen alltid i övre vänstra 
hörnet. Startsidan kan ha alla våra färger som bak-
grund. Se färger sid 34.

Innehållssidor
På sidorna som används för att skapa innehållet i 
presentationen, är logotypen placerad i nedre högra 
hörnet och är mindre i sin storlek. Lägg till rubrik

Klicka här för att lägga till underrubrik
Namn
Datum

www.herjedalen.se

Lägg till rubrik
Klicka här för att lägga till underrubrik
Namn
Datum

www.herjedalen.se

Lägg till rubrik

02. 2012-05-17

 • Nobitaepero exernat inustot ataest.
 •  Eeum faceprae ped molenemque sant,  
optatur audae veniet doloresecus ventius 
aut peditios.
 •  Quam, sust fugiae dolorrore num quiaspe  
llestia quasperum.

Startsidor

Innehållssidor

www.herjedalen.se

Samprofilering



Härliga härjedalen
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Verktygslåda

Platssymbolen finns i en svensk och en samisk version. 
De används aldrig tillsammans.

Härliga Härjedalens primärfärg är röd. Våra kompletterings färger 
är framtagna för att öka flexibiliteten i vårt designsystem. Alla 
färger kan användas som komplement till vår primärfärg. 

Härliga Härjedalens kommunikationsteckensnitt är Helvetica 
Neue.

Helvetica Neue 
Roman 
Light
Härliga Härjedalen

 

Våra bilder ska förmedla den ursprungliga naturliga känslan  
av Härjedalen och visa Härjedalens alla olika delar. 

Identitetssystemet har flera byggstenar som tillsam-
mans utgör den visuella identiteten; logotyp, tecken-
snitt, färger, bilder och grafiskt element.

Platssymbolen Härliga Härjedalen används i samband 
med kommunikation och aktiviteter som berör platsen 
Härjedalen, till exempel när vi talar om omgivningen, 
naturen, aktiviteter, turismen eller kulturen. Platssym-
bolen  är en slags kvalitetsstämpel för platsen och 
hjälper oss att profilera Härliga Härjedalen. 

I bland behövs en garant eller avsändare med kontakt-
uppgifter bakom kommunikationen. I de fallen kom-
munikationen är framtagen av kommunen används 
kommunvapnet som avsändare i samverkan med 
platslogotypen.



27  Grafisk manual · Härliga Härjedalen

Version 1.1
September 2018

Det är fritt för alla företag, destinationer och organisa-
tioner att använda platssymbolen Härliga Härjedalen.

Kontakta alltid Härjedalens kommun, kommunika-
tionssavdelningen,  innan användning. Platssymbolen 
används med fördel när Härjedalens kommun mark-
nadsför platsen Härjedalen eller när andra aktörer ska 
tydliggöra platsen Härjedalen.

Platssymbol

 

Platssymbolen finns i en svensk och en samisk version. De används aldrig tillsammans. Behövs en 
översättning av Härliga Härjedalen respektive Murreds Herjedaelie görs detta i en informationstext.

Exempel när Härliga Härjedalen  
kan användas:

•  När olika aktörer arbetar med platsen;  
samarbetspartners, destinationer, byalag, 
föreningar m fl. 

•  Generellt i projekt som berör näringsliv, turism,  
boende och inflyttande.

•  Projekt som genomförs av olika aktörer från 
Härjedalen och Härjedalens kommun.

•  Projekt som Härjedalens kommun genomför  
i nära samarbete med aktörer som arbetar 
med platsen Härjedalen.

•  Aktiviteter med Härjedalens kommun som 
huvud avsändare, där syftet till någon del är att 
marknadsföra platsen Härjedalen.

• Öppet hus, beroende på budskap

• Platsannonser och inflyttning

• Annonsering för större lokala arrangemang

•  Härliga Härjedalen och Härjedalens  
kommun i samprofilering vid en t ex                        
studiebesök. 

Exempel på när Härliga Härjedalen  
inte ska användas:
•  Information med Härjedalens kommun som 

avsänd are, där syftet inte är att marknadsföra 
platsen Härjedalen.
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För att tydliggöra platssymbolen är det viktigt att res-
pektera dess frizon. Frizonen är det minsta avståndet 
kring symbolen som ska vara fritt från text. Ju större 
friutrymme, desto tydligare blir symbolen. Frizonen 
motsvarar alltid höjden av symbolens övre del.

Vår symbol kan placeras på bilder men placeras den  
tillsammans med en text ska frizonen respekteras.

Frizon

Platssymbolens frizon motsvarar alltid höjden av  
symbolens övre del.
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Minsta storlek

15 mm 15 mm

För att vår platssymbol ska behålla korrekt ut seende 
och vara läsbar bör den inte vara mindre än 15 mm 
hög.  
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Färgversioner

I första hand använder vi vår röda platssymbol när
vi  marknadsför platsen Härliga Härjedalen. 

I de fall symbolen måste placeras på en röd bakgrund 
läggs en tunn vit kontur kring symbolen.

Den svarta platssymbolen används mycket sparsamt;
när det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt motive-
rat att använda färgsymbolen.

Original
Platssymbolen finns i flera olika filformat för att passa 
olika användningsområden. Använd våra framtagna  
original som finns att ladda ner på vår www.herjedalen.
se.

PositivRöd

Röd med  
vit outline
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Placering

Platssymbolens främsta uppgift är att profilera platsen,  
skapa igenkänning samt underlätta för mottagaren att 
förstå varifrån informationen kommer. Därför ska den 
vara framträdande och väl synlig. 

Platssymbolen placeras alltid på  enhetens framsida 
och bör i första hand placeras  intill den bärande 
formen, dvs det grafiska elementet, alternativt i höger 
eller vänster övre hörn.

Vår platssymbol placeras alltid på enhetens framsida,  
intill det grafiska elementet alternativt i höger eller  
vänster övre hörn. 
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Det är fritt för alla företag, destinationer och organisa-
tioner att använda platssymbolen Härliga Härjedalen. 
Symbolen tillhör platsen Härliga Härjedalen och inte 
kommunen. Den är en slags kvalitetsstämpel för Här-
liga Härjedalen  med syfte att profilera platsen. Sym-
bolen  används i samband med kommunikation och  
aktiviteter som berör platsen Härliga Härjedalen, till  
exempel när vi talar om omgivningen, naturen, aktivite-
ter, turismen eller kulturen.

Platssymbolens främsta uppgift är att profilera platsen 
och skapa igenkänning samt  underlätta för mottaga-
ren att förstå varifrån informationen kommer. Därför 
ska den vara framträdande och väl synlig och följa de 
riktlinjer som finns framtagna gällande färg, storlek och 
frizon.

Huvudaktör 
Är Härliga Härjedalen huvudavsändare rekommen-
derar vi att platssymbolen placeras intill det grafiska 
elementet alternativt i något av framsidans övre hörn. 
När Härliga Härjedalen ingår ett samarbete och äger 
projektet är Härliga Härjedalen den överordnande. 
Samarbets partnernas logotyper får en något mer  
underordnad placering. I bland behövs en garant  
eller avsändare med kontaktuppgifter bakom kommu-
nikationen. Om materialet är framtaget av kommunen 
används i det fallet kommunvapnet som avsändare i 
samverkan med platslogotypen.

Medaktör
I de fall platslogotypen placeras i en medaktörs 
visuella form rekommenderar vi att platssymbolen 
i första hand placeras i något av de övre hörnen 
och huvudavsändar en i något annat hörn. Helst ska 
symbolens storlek vara enhetlig  med övriga logoty-
per. I sammanhang när Härliga Härjedalen uppträder 
tillsammans med andra varumärken bör Härliga Här-
jedalens symbol undvika att sammankopplas med en 
annan organisations logotyp. Därför är det viktigt att 
säkerställa det friutrymme som är framtaget. 

Samarbeten

Samprofilering då Härliga Härjedalen är 
huvudaktör på ensidigt material. 

Vid samprofilering på ensidigt material då  
Härliga Härjedalen är medaktör kan plats-
symbolen med fördel placeras i något av de 
övre hörnen och huvudavsändaren i något 
annat hörn. 

Vid samprofilering med Härjedalens kommun  
på flersidigt material placeras  kommunens 
logotyp på baksidan tillsammans med kon-
taktuppgifter. Härliga Härjedalens platssym-
bol placeras på framsidan.

Medborgarhuset • 842 80 Sveg • Tel +46 680 161 00 
kommun@herjedalen.se • www.herjedalen.se

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Alltid som  
hemma!
Alltid som 
hemma 
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Färger

Vår färgpalett är hämtad ur naturen, byggnaderna,  
historien, kulturen, samelivet, växt erna och hantverket. 

Vår röda primärfärg
Designprogrammets primärfärg är röd. Den röda 
färg en dominerar vår identitet och är den färg som vi 
använder flitigast i våra kommunikationsmaterial. 

Den röda färgen förmedlar energi, handlingskraft  
och liv. Den röda färgen bidrar naturligtvis till att ge 
Härjedalen en stark visuell identitet. 

Våra kompletteringsfärger
Våra kompletteringsfärger är framtagna för att öka 
flexibiliteten. Alla kan användas som komplement  
till vår primärfärg. 

Färgerna kan också med fördel förstärkas eller lyftas 
på något sätt  i våra bilder. Se vidare under kontakty-
tor hur du kan använda färgerna på ett bra sätt i fram-
tagandet av material.

Färgerna ska alltid användas i sin fulla mättnadsgrad 
och ska matchas mot de färgkoder som är framtagna.

Röd 
PMS 1805 
CMYK: 0/90/70/20
RGB: 170/39/47
HTML: #AA272F 
NCS: S 2070-Y90R

Primärfärg

Kompletteringsfärger

Mörkgrön
CMYK: 60/48/100/40 
RGB: 92/88/31 
HTML: #5C581F
NCS: S 6030-G70Y  

Gul
CMYK: 2/46/100/0 
RGB: 220/150/18 
HTML: #DC9612 
NCS: S 1070-Y30R

Ljusgrön
CMYK :40/25/80/0 
RGB: 171/169/86 
HTML: #ABA956 
NCS: S 3040-G80Y

Mörk vinröd
CMYK: 42/97/88/69 
RGB: 61/4/0 
HTML: #3D0400 
NCS: S 7020-Y90R

Mörkgrå
CMYK: 0/0/0/90
RGB: 65/65/63
HTML: #41413F 
NCS:  S 8000-N

Ljusgrå
CMYK: 0/0/0/40
RGB: 180/181/180
HTML: #B4B5B4 
NCS: S 3502-B
S 3500-N

Ljusblå
CMYK: 60/29/11/0 
RGB: 133/158/195 
HTML: #859EC3 
NCS: S 2040-
R90B
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Rubrikteckensnitt

Helvetica Neue Härliga Härjedalen
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Roman

Våra teckensnitt ska ge så bra läsbarhet som möjligt 
samtidigt som de är en viktig del av den visuella 
identiteten. Ett teckensnitt som fungerar bra i en kanal 
kan fungera sämre i en annan. Vi har därför valt ut 
särskilda teckensnitt som ska användas i vår kom-
munikation. 

Kommunikationsteckensnitt 
Härliga Härjedalens kommunikationsteckensnitt 
är Helvetica Neue och används genomgående för 
material som tas fram och utvecklas av professionella 
kommunikatörer eller designers.

Teckensnitt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Light
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När text placeras på en färgad bakgrund är det viktigt 
att eftersträva en hög kontrast. Det gör informationen 
tydlig och lättläst.  När vi använder texter mot vit eller 
färgad bakgrund uppnår vi ett bättre resultat ju större 
kontrast det är mellan färg och bakgrundsfärg. Vissa 
färger fungerar inte bra med varandra och det skapar 
en färgeffekt som gör att läsbarheten försämras. Vi 
undviker därför att använda sådana kombinationer.

Till längre broschyrtexter använder vi svart text  
för bästa läsbarhet.

Teckensnitt läsbarhet

Svart text mot  
vit bakgrund

Vit text mot  
blå bakgrund

Vittext  
mot bild

När text placeras på en färgad bakgrund är det viktigt 
att alltid eftersträva en hög kontrast. Det skapar god 
läsbarhet.

Om text placeras mot bild använder vi oss främst av större och /eller något fetare 
teckensnitt som placeras mot en lugn eller ljus del av bilden. Detta för att skapa god 
kontrast och läsbarhet.

Placera inte texten mot delar av bilder där den blir svår 
att urskilja och läsa. 

God läsbarhet Svår att 

Text mot färgplatta

Text mot bild

Gul text  
mot bild

Gul text  
mot bild

Ectore, sitio et elluptat 
anditatem de nosae nitis nost, 
ut optaquam natur sunt eum, 
officae Odi officta tesequi 
doluptaspe la dolorum es quibus 
nusdaer ionest, quata volum se 
comnimincto ma distionse dolore 
venitas restis eaqui re, omnienis 
cullupt ationsequi dolupta quundi 
velluptate enihilit velit haribus.

Nam quisintio
To dolupta tiisit lam, quis ute 
pero que sunte nulparum asi 
rest, ad es acerum ne offic 
tempere la ipsunt rem remoditatis 
sundus sincto inihicium repersp 
erchitati necerup tatatae rem qui 
officit landundit ea doluptasin 
prae volorporum quatibus, 
volorrorem que pro verro il il is es 
ea volupta estiusae pro comnist 
fuga. Igniende vellam fuga.

Nam quisintio
Puditat iuntur asita volendam 
nullita temolup tureres citatque 
corum quam am illignist quiaepe 
rferro dessitati te si omnisqu.

Ectore, sitio et elluptat 
anditatem de nosae nitis nost, 
ut optaquam natur sunt eum, 
officae Odi officta tesequi 
doluptaspe la dolorum es quibus 
nusdaer ionest, quata volum se 
comnimincto ma distionse dolore 
venitas restis eaqui re, omnienis 
cullupt ationsequi dolupta quundi 
velluptate enihilit velit haribus.

Nam quisintio
To dolupta tiisit lam, quis ute 
pero que sunte nulparum asi 
rest, ad es acerum ne offic 
tempere la ipsunt rem remoditatis 
sundus sincto inihicium repersp 
erchitati necerup tatatae rem qui 
officit landundit ea doluptasin 
prae volorporum quatibus, 
volorrorem que pro verro il il is es 
ea volupta estiusae pro comnist 
fuga. Igniende vellam fuga.

Nam quisintio
Puditat iuntur asita volendam 
nullita temolup tureres citatque 
corum quam am illignist quiaepe 
rferro dessitati te si omnisqu.

Ectore, sitio et elluptat 
anditatem de nosae nitis nost, 
ut optaquam natur sunt eum, 
officae Odi officta tesequi 
doluptaspe la dolorum es quibus 
nusdaer ionest, quata volum se 
comnimincto ma distionse dolore 
venitas restis eaqui re, omnienis 
cullupt ationsequi dolupta quundi 
velluptate enihilit velit haribus.

Nam quisintio
To dolupta tiisit lam, quis ute 
pero que sunte nulparum asi 
rest, ad es acerum ne offic 
tempere la ipsunt rem remoditatis 
sundus sincto inihicium repersp 
erchitati necerup tatatae rem qui 
officit landundit ea doluptasin 
prae volorporum quatibus, 
volorrorem que pro verro il il is es 
ea volupta estiusae pro comnist 
fuga. Igniende vellam fuga.

Nam quisintio
Puditat iuntur asita volendam 
nullita temolup tureres citatque 
corum quam am illignist quiaepe 
rferro dessitati te si omnisqu.

Ectore, sitio et elluptat 
anditatem de nosae nitis nost, 
ut optaquam natur sunt eum, 
officae Odi officta tesequi 
doluptaspe la dolorum es quibus 
nusdaer ionest, quata volum se 
comnimincto ma distionse dolore 
venitas restis eaqui re, omnienis 
cullupt ationsequi dolupta quundi 
velluptate enihilit velit haribus.

Nam quisintio
To dolupta tiisit lam, quis ute 
pero que sunte nulparum asi 
rest, ad es acerum ne offic 
tempere la ipsunt rem remoditatis 
sundus sincto inihicium repersp 
erchitati necerup tatatae rem qui 
officit landundit ea doluptasin 
prae volorporum quatibus, 
volorrorem que pro verro il il is es 
ea volupta estiusae pro comnist 
fuga. Igniende vellam fuga.

Nam quisintio
Puditat iuntur asita volendam 
nullita temolup tureres citatque 
corum quam am illignist quiaepe 
rferro dessitati te si omnisqu.

 Odi officta tesequi  Odi officta tesequi



36  Grafisk manual · Härliga Härjedalen

Version 1.1
September 2018

Det är farstukvisten (barfre), möblernas runda former 
och övriga detaljer, som kommunicerar det stolta arvet 
och som så tydligt kännetecknar Härjedalen. Detta 
utgör grunden till den form som genomsyrar vårt kom-
munikationsmaterial.Det är den bärande formen och 
genom att använda den skapar vi en tydlig identitet för 
Härliga Härjedalen.

Den bärande formen är inte tänkt som textbärare.
Den bärande formen kan antingen användas med 
integrerad bild, med en tunn ram likt ett fönster eller 
med någon av våra profilfärger. 

Den bärande formen används alltid stående. 

Mall och riktlinjer för formen kan nås via webben, 
www.herjedalen.se.

Designelement

Farstukvisten, de runda formerna är till grunden för den form som genomsyrar vårt kommunikationsmaterial.
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Våra bilder ska förmedla den ursprungliga naturliga 
känslan av Härjedalen och visa Härjedalens alla delar 
och pusselbitar som tillsammans utgör platsen. 

De ska uttrycka glädje, stabilitet, värme, trygghet, 
en styrka och kraft fullhet. Bilder på  människor ska 
utstråla liv och värme. Dessutom ska  
alla bilder vara färgrika och klara. 

Vill du använda en svartvit bild bör den appliceras 
tillsammans med färgrika bilder och den bärande 
formen. Se mer under kontaktytor sid 16.

Bilderna ska kännas naturliga och ge känslan av att  
du är en del i det som sker,  inte att du är en betrak-
tare. 
Bilderna ska förmedla  känslan att Härliga Härjedalen 
är en plats att komma hem till - en skön avslappnad 
miljö med ett vänligt mottagande, trygghet, natur - där 
man kan njuta och vara som man är!

Bildmanér
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Mötesplats

Identitetssystemet är ett skalbart, flexibelt och kanal-
oberoende system med en gemensam kärna och 
grund. Byggstenarna kan plockas ut och användas 
fristående som en form till andra kontaktytor. Med den 
visuella identiteten vill vi skapa en tydlighet, en struktur 
och en förväntan kring platsen Härliga Härjedalen.

Kontaktytor

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 

eugiam cor sequat lorem ips lore 

facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 

eugiam cor sequat lorem ips lore 

facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 

eugiam cor sequat lorem ips lore 

facil eugiam cor.

Alltid som  
hemma!Alltid som 
hemma

Mötesplats
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På broschyrframsidor använder vi oss gärna av vår bä-
rande form som designelement. Formen kan antingen 
användas med integrerad bild, med en tunn ram likt ett 
fönster eller fyllas med någon av våra färger.

Placera gärna flera former med bilder intill varandra.

Platssymbolen Härliga Härjedalen placeras antingen 
intill det grafiska elementet alternativt i något av de  
övre hörnen på sidan.

Text skrivs med vårt kommuniktationsteckensnitt  
Sentinel.

Pappersval
Det finns  mängder av olika papperskvalitéer och  yt-
vikter (tjocklekar) att välja på. Vid tryck välj ett papper 
baserat på vilken känsla du vill förmedla, läsbarhet, 
bildkvalitet,  kostnad, miljöapekt etc. Rådfråga gärna 
tryckeriet vid val av papper inför tryckproduktionen.

Broschyr

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Nossum cons lorum
Ea facil eugiam dolor aute facil 
eugiam cor sequat lorem ips lore 
facil eugiam cor.

Alltid som  
hemma!

Integrerad bild i den bärande formen med en 
av våra komplementfärger som bakgrunds-
färg.

Den bärande formen i tunn vit ram som likt ett 
fönster ramar in Härliga Härjedalen. 

För att kunna skapa dynamik finns möjlighe-
ten att använda den bärande formen i olika 
storlekar och med varierande bilder.

Mötesplats

Alltid som 
hemma
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Affisch

En bit av allt det fina!

På affischer använder vi oss av vår bärande form som 
designelement. Formen kan antingen användas med 
integrerad bild, med en tunn ram likt ett fönster eller 
med någon av våra färger. 

Platssymbolen Härliga Härjedalen placeras antingen 
intill det grafiska elementet alternativt i något av de  
övre hörnen på sidan.

Text skrivs med vårt kommunikationsteckensnitt  
Sentinel.

För att få effekten där de grafiska elementen ligger 
omlott men skiner igenom använder vi effekten ”mul-
tiply” i Indesign.

Använd i första hand affischer med tryckt information 
för att uppmärksamma aktiviteter och event. När det 
inte är ekonomiskt försvarbart kan färdigtrycka af-
fischer med plats för egen text hämtas på kommunko-
notret i Sveg. Kontakta informationsavdelningen. Affisch med Härliga Härjedalen och  

Härjedalens kommun som avsändare.
Affisch med den bärande formen i vit ram som 
likt ett fönster ramar in Härliga Härjedalen. 
Endast Härliga Härjedalen som avsändare.

Alltid som 
hemma
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Roll up

Mässmaterial, exempelvis en roll-up, ska tydligt  
visa att Härliga Härjedalen är avsändare. En utställ-
ningsvägg ska snabbt förmedla Härliga Härjedalens 
budskap. Det är därför viktigt att ha en så kort text 
som möjligt på exponeringsytan. 

Platssymbolen Härliga Härjedalen placeras antingen 
intill det grafiska elementet alternativt i något av de 
övre hörnen på sidan.

För att få effekten där de grafiska elementen ligger 
omlott, men skiner igenom, använder vi effekten ”mul-
tiply” i Indesign.

Roll-up 850 x 2000 mm med budskap där Härliga Härjedalen och Härjedalens 
kommun som avsändare.

Roll-up 850 x 2000 mm med bud-
skap och Härliga Härjedalen som 
avsändare.

Alltid som 
hemma Alltid som 

hemma

Alltid som 
hemma
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Utomhusprodukter, såsom vepor och banderoller, 
ska tydligt visa att Härliga Härjedalen är avsändare. 
En  vepa ska snabbt förmedla Härliga Härjedalens 
budskap. Det är därför viktigt att ha en så kort text 
som möjligt på exponeringsytan. 

I de fall vi inte använder den bärande formen som de-
signelement, exempelvis då formatet är smalt och den 
bärande formen inte kommer till sin rätt, kan vi endast 
använda oss av en utfallande bild tillsammans med 
platssymbolen. Se banderoll.

För att få effekten där de grafiska elementen ligger 
omlott, men skiner igenom, använder vi effekten ”mul-
tiply” i Indesign.

Utomhusprodukter

Vepa med budskap och samprofilering med Härjedalens kommun. Vepa utan budskap och endast Härliga Härjedalen som avsändare.

Banderoll

Alltid  
som hemma
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Vi har inga exakta storlekar på de olika annonserna  
eftersom det främst är storleken på annonsutrymmet 
som styr. Det varierar från tidning till tidning.

Platssymbolen ska alltid finnas med i alla annonser 
och vara en tydlig avsändare. En tunn, 1 punkt, svart 
ram ska finnas runt annonserna.

Rubrik skrivs i Sentinel Medium.
Brödtext i Sentinel Book.

I den liggande varianten kan en tunn röd linje fungera 
som avgränsare mellan text och Härjedalens kommun. 

För att få effekten där de grafiska elementen ligger 
omlott, men skiner igenom, använder vi effekten ”mul-
tiply” i Indesign.

Annons

Inflyttningsannonser för Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun  
i samarbete. 

Annons med endast Härliga Härjedalen som avsändare.

Röd tunn linje som 
avskiljare

En tunn svart ram ger annonsen  
en tydlig markering

Alltid som 
hemma

Alltid som 
hemma
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Digitalt material, såsom banners, ska tydligt visa att 
Härliga Härjedalen är avsändare. Den ska snabbt 
förmedla Härliga Härjedalens budskap. Det är därför 
viktigt att ha en så kort text som möjligt på expone-
ringsytan. 

I de fall vi inte använder den bärande formen som 
designelement, exempelvis då formatet är smalt och 
den bärande formen inte kommer till sin rätt, kan vi 
endast använda oss av en utfallande bild tillsammans 
med platssymbolen. 

För att få effekten där de grafiska elementen ligger 
omlott, men skiner igenom, använder vi effekten ”mul-
tiply” i Indesign.

När Härliga Härjedalens platssymbol ska publiceras på 
en webbplats ska filer med formaten ”.jpg” eller ”.png” 
användas. 

Banner

Banner med budskap och samprofilering med Härjedalens kommun.

Banner enbart Härliga Härjedalen som avsändare.

Alltid som 
hemma
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Powerpoint

Startsida
På startsidan placeras logotypen alltid i övre vänstra 
hörnet. Startsidan kan ha alla våra färger som bak-
grund. Se färger sid 34.

Innehållssidor
På sidorna som används för att skapa innehållet i 
presentationen, är logotypen placerad i nedre högra 
hörnet och är mindre i sin storlek.

Powerpoint finns att hämta på www.herjedalen.se

Lägg till rubrik
Klicka här för att lägga till underrubrik
Namn
Datum

www.herjedalen.se www.herjedalen.se

Startsidor

Lägg till rubrik
Klicka här för att lägga till underrubrik
Namn
Datum

www.herjedalen.se

Lägg till rubrik
Klicka här för att lägga till underrubrik
Namn
Datum

www.herjedalen.se
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Presentartiklar och profilmaterial har olika utseende 
och användningsområden. Syftet är främst att profilera 
Härliga Härjedalen. Anpassa storlek och placering av 
symbol till föremålet och dess användningsområde. 

Profilprodukter med Härliga Härjedalen kan med fördel 
användas som gåvor, säljas vid turistinformationer 
samt användas vid mässor och andra tillfällen när 
platsen ska marknadsföras.

Ta hänsyn till produktens material, färg, användnings-
område, livslängd samt den yta som kan disponeras 
för tryck. Tryck ej platssymbolen på slityta. 

Använd profilkläder med Härliga Härjedalen när du re-
presenterar och marknadsför platsen,  te x vid mässor,  
tävlingar, besök på andra platser och övriga event mm.

Profilprodukter

Pikétröja Väska

Klisterdekal Pin i metall
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Ikoner

Ikonerna avnänder vi i första hand för att vägleda 
besökare och invånare rätt. Ikonerna använs främst 
på vägvisningskyltar för att leda mot målet och att 
förtydliga information. Ikonerna kan också användas 
på annat materil, exempelvis kartor.

Ikonerna/symbolerna är hämtade från AIGA:s symbol-
bibliotek (http://www.aiga.org/symbol-signs/). 
Ikonerna följer en internationell standard. Det underlät-
tar förståelsen av informationen oavsett nationalitet 
eller funktionshinder. Bildspråket är lätt att förstå och 
ger snabb tydlig information.

Ikonerna ska användas som svarta, röda eller vita be-
roende på vilken färg  eller underlag de ska appliceras 
på.
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För att bemöta alla människor, som bor, jobbar , besöker 
Härjedalen, på ett bra och tillmötesgående sätt krävs en tyd
lig informativ samt enhetlig skyltning. En tydlig skyltning, 
som är enhetligt utformad utifrån Härliga Härjedalens 
visuella identitet bidrar till att besökaren skapar sig en 
positiv bild över Härjedalen. Det stärker på så vis iden
titeten och attraktionskraften för platsen.

Målet är att all skyltning ska finnas på svenska och sa
miska.

Farstukvisten, möblernas runda former och övriga detal
jer som kommunicerar det stolta arvet och som så tydligt 
kännetecknar Härjedalen, har fått ge grunden till den 
form vi gett våra skyltar.

Definition på skylt
En skylt är en tavla med information och kan bestå i  
olika material.

Riktlinjerna i manualen behandlar inte skyltar i form  
av vägmärken, som går under en egen lagstiftning.

Felanmälan
Eventuell felanmälning av skyltar görs till ansvarig för 
skylten. Vid framtagning av skyltar märks varje skylt med 
ett telefonnummer dit man kan vända sig vid behov av svar 
på frågor eller rapportering av eventuella fel. På större 
välkomstskyltar kan exempelvis en rostfri bricka med 
kontaktuppgifter med fördel skruvas fast. För informa
tionsskyltarna läggs informationen sist under 
avsändarlogotypen.

Inledning
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Vår färgpalett är hämtad ur naturen, byggnaderna,  
historien, kulturen, samelivet, växt erna och hantverket. 

Vår röda primärfärg
Designprogrammets primärfärg är röd. Den röda färgen 
dominerar vår identitet och det är den färg som vi använ
der flitigast i våra kommunikationsmaterial. 

Den röda färgen förmedlar energi, handlingskraft och 
liv. Den röda färgen bidrar naturligtvis till att ge Härje
dalen en stark visuell identitet. 

Våra kompletteringsfärger
Våra kompletteringsfärger är framtagna för att öka  
flexibiliteten. Alla kan användas som komplement till  
vår primärfärg. 

Färgerna ska alltid användas i sin fulla mättnadsgrad 
och ska matchas mot de färgkoder som är framtagna.

Miljön i Härjedalen är krävande och vädret skiftar has
tigt. Temperaturskillnaderna är stora och nederbörden 
lika så. Var noga med att alltid välja färger som är slittå
liga och anpassade för det material de ska appliceras på. 
Rådgör alltid med skylttillverkarna. Välj även ett lämligt 
glansvärde i samråd med skyltleverantören men låt 
träets vackra struktur vara framträdande och komma 
till sin rätt.

Röd 
PMS 1805 
CMYK: 0/90/70/20
RGB: 170/39/47
HTML: #AA272F 
NCS: S 2070Y90R

Primärfärg

Kompletteringsfärger

Mörkgrön
CMYK: 60/48/100/40 
RGB: 92/88/31 
HTML: #5C581F
NCS: S 6030G70Y  

Gul
CMYK: 2/46/100/0 
RGB: 220/150/18 
HTML: #DC9612 
NCS: S 1070Y30R

Ljusgrön
CMYK :40/25/80/0 
RGB: 171/169/86 
HTML: #ABA956 
NCS: S 3040G80Y

Mörk vinröd
CMYK: 42/97/88/69 
RGB: 61/4/0 
HTML: #3D0400 
NCS: S 7020Y90R

Mörkgrå
CMYK: 0/0/0/90
RGB: 65/65/63
HTML: #41413F 
NCS:  S 8000N

Ljusgrå
CMYK: 0/0/0/40
RGB: 180/181/180
HTML: #B4B5B4 
NCS: S 3502B
S 3500N

Ljusblå
CMYK: 60/29/11/0 
RGB: 133/158/195 
HTML: #859EC3 
NCS: S 2040R90B
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Vår visuella identitet ska leda associationerna till 
det vi står för och det vi tycker är unikt och äkta med 
Härjedalen. Formen och färgerna uttrycker samtidigt en 
kraftfullhet, en styrka och stabilitet. 

Farstukvisten, möblernas runda former och övriga 
detaljer som kommunicerar det stolta arvet och som så 
tydligt kännetecknar Härjedalen, har fått ge grunden 
till den form vi gett våra skyltar. 

Detaljer för utsmyckning

Farstukvisten, de runda formerna står till grunden för den form som genomsyrar vårt kommunikationsmaterial.
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Teckensnitt

Våra teckensnitt ska ge så bra läsbarhet som möjligt 
samtidigt som de är en viktig del av den visuella identi
teten. Ett teckensnitt som fungerar bra i en kanal kan 
fungera sämre i en annan. Vi har därför valt ut särskilda 
teckensnitt som ska användas i vår kommunikation. 

Skyltteckensnitt 
Teckensnittet på våra välkomstsskyltar, destinations
skyltar, fasadskyltar, informationsskyltar och hänvis
ningskyltar är Sentinel. Det är ett teckensnitt med bra 
läsbarhet  och en starkt identitesbärare för Härjedalen. 
Med fördel använder vi Sentinel i light och book.

Vi skriver alltid i versalgement på våra skyltar 
(versalgement = versal begynnelsebokstav och  
resterande gemener).

Rubrikteckensnitt

Sentinel Härjedalens kommun
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
Semibold
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Utgångspunkten att skyltar som är till för att visa vägen 
för besökare ska ha en utformning där andra budskap 
så lite som möjligt konkurrerar. Det betyder att plats
symbolen ska undvikas på hänvisningskyltar samt 
vägvisningsskyltar ute och inne. 

På områdestavlor, profilskyltar samt på informations
tavlor bör platssymbolen Härliga Härjedalen användas 
och fungera som identitets stärkare för platsen.

Härliga Härjedalen placeras likt en kvalitetsstämpel 
eller anfang i textens början. Avsändare placeras alltid  i 
slutet av skyltens information som en garant och kontakt 
för budskapet.

Platssymbol placering
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Skyltprogrammet är framtaget som ett modulsystem, 
som är skalbart på höjd och längd. Materialet för skylt
arna är trä som målas för särskiljning av informationen. 
Skyltarnas storlek anpassas efter den miljö de ska stå 
i. Skyltsystemet är framtaget i flera nivåer som styrs av 
funktion och syfte med skylten.

Form
Farstukvisten, möblernas runda former och övriga 
detaljer, som kommunicerar det stolta arvet och som så 
tydligt kännetecknar Härjedalen, har fått ge grunden 
till den form vi gett våra skyltar.

Skyltnivåer
Modulsystemet består av 4 olika skyltnivåer:
• Välkomstskylt
• Destinationsskylt (byskylt/områdesskylt)
• Informationsskylt
• Hänvisningskyltar och vägskyltar

Digitala skyltar
Vid behov av digitala skyltar rådfråga kommunen innan 
framtagning. Digitala skyltar kan användas  för infor
mation som ofta behöver bytas ut, t ex information och 
reklam om lokala evenemang, och aktiviteter. Digitala 
skyltar kan placeras/monteras på träskyltarna.

Modulsystem
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Välkomstskylten möter besökarna på ett välkomnande 
sätt och fungerar främst som ett platsmärke, en symbol 
och en identitetsskapare. Den är till för att tala om för 
besök arna att de befinner sig i Härliga Härjedalen.  
”Välkommen till Härliga Härjedalen”

Ansvar
Kommunen ansvarar för att upprätta välkomstskyltar
na och ansvarar för skötsel, eventuell belysning och 
underhållning.

Storlek och placering
Skyltarna kan varieras inom ramarna för modulsys
temet vad gäller storlek efter t ex miljö och placering. 
Skylten ska tydligt peka på platsen Härliga Härjedalen. 
Den ska kunna läsas från långt avstånd och från bilen 
och skyltarna placeras alltid synliga.

Höjd: ca 4 m 
Bredd: ca 2 m
Ben: ca 3 dm tjocka

Produktion och montering 
Produktion och montering görs i samarbete mellan 
skyltleverantören och kommunen. 

Välkomstskylt

4 m

2 m

3 dm
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Även destinationsskylten ska välkomna besökaren  
till platsen / destinationen och ska främst upplysa  
besökaren om den geografiska platsen. Exempelvis 
”Välkommen till Sveg”. Skylten ska markera att  
besökaren kommit rätt och har nått sin destination  
och ramar samtidigt in området. Den är till för att tala 
om  för besökarna var de befinner sig. Skylten ska inte 
innefatta för mycket information och måste kunna  
läsas på längre avstånd.

Ansvar
Destinatinationen/byalaget/organisationen ansvarar 
för att upprätta och sköta skyltarna.Kontakta kommu
nen för ytterligare information och stöd vid upprättande 
av skyltar.

Överflödig skyltning ska inte förekomma. 

Storlek och placering
Destinationsskyltarna kan varieras inom ramarna för 
modulsystemet och kan varieras i storlek efter t ex miljö 
och placering. Skylten ska tydligt peka på den lokala 
platsen, destinationen och namnet på bygden. Den bör 
kunna läsas från långt avstånd och skylt arna placeras 
alltid väl synliga.

Höjd: ca 3 m 
Bredd: ca 1,5 m
Ben: ca 1,5 dm tjocka

Material
Skyltarna tas fram i trä som sedan målas. Skyltarna och 
övrigt material bör alltid följa de visuella riktlinjer som 
är framtagna. 

Produktion och montering 
Produktion och montering görs i samråd med skyltleve
rantören, beställaren och kommunen. Se vidare under 
kapitlet om Tillstånd, Ansvar och Lagar.

Destinationsskylt

3 m

1,5 m

1,5 dm
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2,5 m

1x1 m

1 m

1,5 dm

Informationsskyltarna är bärare av information om 
Härliga Härjedalen samt information om bygden eller 
destinationen. Information om Härliga Härjedalen  
som plats, dess kultur och historia är fast och ska alltid 
finnas med på alla informationsskyltar.

Ansvar
Destinationen (orter, byar, områden) ansvarar för att 
beställa, upprätta  och sköta sina egna informationsskyl
tar. Kontakta kommunen inför upprättande av en skylt.

Kommunen ansvarar för att upprätta ett antal informa
tionsskyltar på rastplatser.

Överflödig skyltning ska inte förekomma. Detta gäller 
samtliga skyltar, kommunens skyltar samt kommersiell 
skyltning vid infarterna.

Produktion och montering 
Produktion och montering görs i samråd med skyltleve
rantören, beställaren och kommunen. Se vidare under 
kapitlet om Tillstånd, Ansvar och Lagar.

Höjd 2,5 m, 
Bredd ca 1 m
Ben ca 1,5 dm
Informationen trycks på en separat del, som 
monteras på skylten. Yta 1x1 m. 
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1. Presenterar Härliga Härjedalen 2. Presenterar den specifika platsen besökaren 
befinner sig på.

3. Innehåller information såsom en karta

3 skyltar 
Informationsskyltarna placeras i de flesta fall om grup
per på tre på de olika platserna. Informationen täcker in 
platsen Härjedalen, området och en karta över platsen.

De är alltid färgkodade utifrån vilken information  
de bär.

• Den röda visar information om Härjedalen.
• Den blå visar information om destinationen/orten
•  Den gulkodade skylten visar en karta över området  

och  kommunen.
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Härliga Härjedalen placeras likt en kvalitetsstämpel 
eller anfang i textens början. Avsändarelogotypen place
ras alltid  i slutet av skyltens information.

Rubrik skrivs i Sentinel Book, svart färg.  
Den samiska rubriken skrivs i Sentinel Book i  
80 % svart. Mellanrubriker skrivs i Sentinel semibold.
Brödtext skrivs i Sentinel light. 

Språk
Språköversättningar såsom samiska och engelska ska 
finnas med på skyltarna. Översättningar placeras efter 
svensk text och skrivs med samma utseende. Språk
översättningar skrivs som sammanfattningar av den 
svenska texten.

Svenska
Samiska

Kontaktuppgifter
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Fönsterskylt
För att ytterligare stärka den visuella identiteten och 
Härjedalen som plats kan  en fönsterskylt tas fram och 
placeras tillsammans med informationsskyltarna.

Fönsterskylten placeras med fördel på en naturskön 
plats där den får fungera som ett fönster mot Härjeda
lens naturprakt.

Egen annonsering och pappersanslag på informations
skyltarna är inte tillåtet. Vid behov av anslagstavlor tas 
de fram separat i enlighet med övrig  skyltdesign.

Felanmälan 
Längst ned på skylten under avsändarlogotypen ska 
kontaktuppgifter och information kring felanmälan av 
en skylt alltid finnas med. Eventuell felanmälning av 
skyltar görs till skyltansvarig för respektive skylt.
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I de fall ett tak behövs bör taket vara utformat efter 
miljön skyltarna befinner sig i. För att inte ta fokus från 
informationsskylten, som är stark i sin form, ska taken 
vara stilrena och moderna. Taket bör ha en lutning bakåt 
på ett sådant sätt att snön faller bakåt.

Rådfråga alltid  skyltleverantörern kring material och 
utformning.

Tak
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Hänvisningsskyltar och vägskyltar fyller syftet att visa 
vägen, och hänvisa till specifika lokala platser. 

Huvudsyftet är att hänvisningsskyltar ska vara funktio
nella, men de fungerar även som en identitetsstärkare 
för platsen och ska utformas i enlighet med design
programmet. Utgångspunkten är att skyltar som är till 
för att visa vägen för besökare ska ha en tydlig utform
ning, där andra budskap så lite som möjligt konkurrerar. 

Logotyper och platssymbolen ska därför inte 
användas på vägvisningsskyltar.

Ansvar
Kommunen ansvarar endast för att upprätta och sköta 
hänvisningsskyltar och vägskyltar som berör allmäna 
platser.

Destinatinerna/byalagen/organisationerna ansvarar 
för sin egen skyltning, skötsel och utmärkning. Skylt
arna ska tas fram i enlighet med designprogrammet.

 Skyltarna ska alltid vara aktuella, hela och rena.  
Tänk på att inte överskylta. Fråga alltid kommunen 
vid oklarheter.

Material
Hänvisningskyltar: trä som målas.

Hänvisningskyltar och vägskyltar

2 m

ca 160 mm Medborgarhuset
Veasojegåetie

Bibliotek
 Gärjavåarhkoe

Vårdcentral
Håksoejarnge
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Hänvisningskyltar/orienteringsskyltar underlättar för 
besökare att hitta. Hänvisningskyltarna ska ingå i en 
samordnad skyltning godkänd av kommunen. 

Om för många hänvisningsskyltar sätts upp inom ett 
område utan samordning ger det ett skräpigt intryck  
och försvåra r också möjligheterna att hitta.

Hänvisningskyltar kräver tillstånd. 

Produktion och montering 
Produktion och montering görs i samråd med skylt
leverantören, beställaren och kommunen. 
Kontakta kommunen vid oklarheter.

Rubrik skrivs i Sentinel semibold, vit färg. Den samiska 
rubriken skrivs i Sentinel semibold i 80 % svart och i 
något mindre grad. 

I första hand målas stolpen röd. I andra hand tas skyl
tarna fram  med grå stolpe, då det av tekniska skäl inte 
fungerar med rödmålad stolpe.

Skyltinformationen kan vara utformad med både text 
och bildsymbol. Vid val av ikon/symbol bör i första hand 
ikoner frånAIGA användas . De tillhandahåller ett 
internationellt standardsystem för symboler.

Här kan du ladda ned ikonerna:  
http://www.aiga.org/symbolsigns/

Medborgarhuset
Veasojegåetie

Bibliotek
Gärjavåarhkoe

Vårdcentral
Håksoejarnge

Hänvisningskyltar och vägskyltar
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Skyltningen är ofta det första våra besökare möter.
Vi använder skyltar för att informera, upplysa och hjälpa
våra besökare till sitt mål, men också för att stärka vår
identitet. Vår skyltning ska alltid vara genomtänkt, ge 
god service och vägledning. 

Huvudsyftet är att interiöra skyltar ska vara funktio
nella, men de fungerar även som en identitetsstärkare 
och ska utformas i enlighet med den visuella profilen. 
Utgångspunkten är att skyltar som är till för att visa vä
gen för besökare ska ha en tydlig utformning, där andra 
budskap så lite som möjligt konkurrerar. 

Skylttexten skrivs i Sentinel Semibold, 80 % färg. Den 
samiska översättningen håller samma teckensnitt och 
färg fast skrivs i mindre grad. Som bakgrundsfärg  
använder vi 15 % av svart för att få så bra läsbarhet 
som möjligt.

Vid behov  använder vi ikoner/symboler för att vägleda 
besökare och invånare rätt. Vid val av bildsymbol bör 
i första hand ikoner från systemet AIGA användas  
(http://www.aiga.org/symbolsigns/).  Se mer på sid 24.

För att minska risken för störande reflexer bör skyltar
nas yta vara matt.

Interiöra skyltar

Rumsskylt

Vägvisare

Kanslichef
 Kanslijeåejvie

Reception
 Gärjavåarhkoe

Rumsskylt

Rum
 Tjåangkoe

Orienteringstavla

  Plan / Lapte

 Avdelning 1 5 
 Goevtese 1

 Mötesrum  
 Tjåangkoe-tjiehtjele

 Hissar E  
 Lutjijh E

 Avdelning 3 2 
 Goevtese 3

 Avdelning 2 3 
 Goevtese 2

 Avdelning 4 9 
 Goevtese 4

 Avdelning 5 7 
 Goevtese 5
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Belysning är en viktig faktor. Rätt belysning ökar skyl
tens synlighet. I de fall skyltarna förses med belysning 
ska det göras på ett sätt som inte riskerar att besökaren 
bländas eller att skylten skuggas av något.

Placera gärna skylten i närheten av befintlig belysning 
t ex gatubelysning, eller om möjligt montera en specifik 
skyltbelysning.

Det är viktigt att välja en ljussättning som inte  
är bländande. Skyltarnas ljus ska tas fram på ett sätt så 
trafik säkerheten inte påverkas eller att  
boende inte störs. 

Vi använder i första hand miljövänlig beslysning, t ex 
LEDbelysning.

Belysningen tas fram i samråd med våra skylt
leverantörer.

Belysning
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Kommunen är ansvarig för den generella skyltningen och 
skötseln. De lokala aktörerna, byalagen och destinationerna 
ansvarar för sina egna skyltar och ansvarar för att  de följer 
de visuella riktlinjer som är framtagna samt att skyltarna/
information som tagits fram plockas bort eller byts vid be
hov. Skyltarna ska alltid vara aktuella, hela och rena. Tänk 
också på att inte överskylta.

Utgångspunkten är att skyltar som är till för att visa vägen 
för besökare ska ha en utformning där andra budskap så lite 
som möjligt konkurrerar. Det betyder att olika logotyper och 
platssymbolen inte ska förekomma på hänvisningskyltar 
eller vägvisningsskyltar ute eller inne. 

Tillstånd
Skyltar  kräver alltid tillstånd. Inom detaljplanelagt område 
krävs tillstånd av Härjedalens kommun. För tillstånd 
utanför detaljplanelagt område kontakta Länsstyrelsen i 
Jämtlands län.

Vänd dig alltid till Härjedalens kommun för information 
innan du tar fram  en skylt.

Miljö och byggavdelningen
0680161 00

Tillstånd, ansvar och lagar
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Vem bär ansvar för tillstånd av skyltar och 
övriga bärare av budskap
Inom detaljplanelagt område krävs bygglov 
från kommunen för att få sätta upp skyltar. 
Utanför detaljplan är det Länsstyrelsen som 
ansvarar för tillståndsgivningen. Om du ska 
sätta upp en skylt och är osäker på om fastig
heten omfattas av detaljplan eller inte kan du 
ta kontakt med miljö och byggavdelningen på 
Härjedalens kommun. Tillstånd gäller både 
för tillfälliga och permanenta skyltar.

Tillstånd innefattar bland annat
• Välkomstskyltar
• Destinationsskyltar
• Informationsskyltar
• Orienteringskyltar
• Vägvisare
• Ledskyltar
• Hänvisningsskyltar
• Skyltar målade på fasad
• Större flaggor med reklam
• Trottoarpratare
• Vepor
• Markiser
• Banderoller
• Affischer

Övriga tillstånd
Trafikverket beviljar i de flesta fall tillstånd för 
vägvisningskyltar. 

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad 
som händer på fastigheten. Även om någon 
annan, t.ex. hyresgäst, sätter upp en skylt utan 
tillstånd är fastighetsägaren ansvarig. 

Påföljder får oftast fastighets ägaren stå 
för. En skylt kräver alltid fastighetsägarens 
tillstånd.

På offentlig plats kan det ibland krävas polis
tillstånd.

Beställning av skyltar
Byalagen , destinationerna och övriga aktörer
ansvarar för beställning  och underhållning 
av sina egna skyltar. Ta alltid kontakt med 
Härjedalens kommun inför skyltproduktio
ner gällande rådgivning, handläggning, och 
tillstånd.

Generella riktlinjer för skyltar i Härliga  
Härjedalen
Skyltar ska alltid vara fackmannamässigt 
utförda i material och konstruktion som kan 
underhållas och som åldras vackert. 

Skyltarna ska tas fram med god läsbarhet 
och bör vara i enlighet med Härliga Härje
dalen och Härjedalens kommuns utfärdade 
skyltprogram. 

Konstruktion
Konstruktionen ska hålla för belastning i 
form av väder och vind. Bildväxlande skyltar 
är tillståndspliktiga.

Tillgänglighet
En mindre skylt ska synas på långt håll och ska 
alltid kunna läsas av människor med nedsatt 
syn.

När krävs tillstånd för skyltar?
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Placering
Skyltarna ska alltid placeras i direkt anslut
ning till verksamheten,  helst på den egna 
fastigheten. Om skyltar behöver placeras på 
annans fastighet bör skyltningen samordnas 
på ett gemensamt större skyltställ. Upprep
ning av budskap bör undvikas.

Skyltar ska aldrig placeras så att de innebär 
fara för trafiksäkerheten. Trafikverket anser 
att det är olämpligt med skyltar, som inte hör 
till trafikmiljön, inom vägens/gatans ome
delbara närhet (ca 50 meter), eftersom de kan 
distrahera trafikanterna. Detta gäller kring 
infartsleder och liknande, utan intilliggande 
bebyggelse.

Skyltarna får aldrig placeras så att de innebär 
ett hinder för personer som har svårt att se 
eller att röra sig. Skyltarna får inte hindra 
framkomligheten på trottoarer, gångvägar 
eller övriga allmänna platser. Skyltar får inte 
placeras så att de hindrar snöröjning eller 
renhållning.

Skyltar som ska placeras på en fasad ska alltid 
anpassas efter byggnadens arkitektur och 
gatumiljöns karaktär. Ta alltid hänsyn till 
gatubildens helhet.  Byggnaden får inte döljas 
bakom stora heltäckande skyltar.

Skrymmande skyltar ska användas mycket 
restriktivt.Antalet skyltar bör begränsas vid 
områden med flera olika verksamheter. An
vänd gärna gemensamma skylställningar.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att 
sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer 
och reklamanordningar på offentliga 
platser.

Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får 
inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, stuprör, staket, 
stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. Affischering får inte heller ske på träd 
eller kopplingsskåp. Tillstånd av polismyn
digheten behövs inte för att sätta upp anslag 
på tavlor, pelare eller andra liknande anord
ningar som är avsedda för detta ändamål. Inte 
heller krävs tillstånd av polismyndigheten 
för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden på byggnad där 
rörelsen bedrivs och som rör verksamheten. 

Affischer eller övrig skyltning får inte sättas 
upp så att de skymmer befintliga vägmärken, 
vägvisning eller dylikt, eller på annat sätt är 
trafikfarliga, d v s placeras på räcken, stolpar 
eller dylikt så att det innebär en siktförsäm
ring vid övergångsställen m m.

Vepor
Materialet i veporna får inte vara lättan
tändligt och veporna får heller inte sitta över 
utrymningsvägar.

Trottoarpratare
Undvik trottoarpratare i möjligaste mån. De 
utgör problem för framkomligheten.

Trottoarpratare håller ibland en mycket låg 
grafisk kvalitet vilket ger ett skräpigt intryck 
och bör undvikas för att uppnå attraktiva och 
mer sammanhållna miljöer.

Reklam intill allmän väg
Tillstånd krävs
Den som vill sätta upp reklamskyltar inom 
vägområdet till en allmän väg måste ansöka 
om tillstånd av väghållningsmyndigheten. 
Inom detaljplan utfärdas tillstånd av 
kommunen och utom detaljplan ska du vända 
dig till Länsstyrelsen som ger tillstånd. 

Reklam bör ej finnas på hänvisningsskyltar.

Plan och bygglagen (PBL)  föreskriver att
1.  Hänsyn ska alltid tas till stads och 

landskaps bilden samt platsens natur och 
kulturvärden. 

2.  Form och färg ska vara lämpliga för skylten 
som sådan samt ge en god helhetsverkan samt 
god  läsbarhet.

3.  Skyltens utseende och placering får inte 
inverka på trafiksäkerheten eller på annat 
sätt medföra någon fara eller olägenhet. 

4.  Skyltens konstruktion ska ha en betryg
gande bärförmåga, stadga och beständighet.

Generella riktlinjer


