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Syfte 
Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafsk form åt all extern och intern kommunikation i Eda 
kommun. Målet är att det klart och tydligt ska framgå att det är Eda kommun som står som avsändare. 
Vi måste uppfattas som trovärdiga, pålitliga och professionella när vi har något att säga. 

Manualen kommer kontinuerligt att utvecklas med bl.a. nya mallar på visitkort och Powerpoint. 

Antagen av kommunstyrelsen 2010-01-08 §5 
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Logotyp 
Bilden av Eda Skans, tillsammans med texten Eda kommun, kallar vi logotyp. Det är viktigt att vi 
använder vår logotyp med respekt, eftersom ett korrekt och konsekvent utseende skapar förtroende 
och igenkänning. Det är inte tillåtet att ändra färg, form eller typsnitt. Det är inte tillåtet att på egen 
hand tillverka en logotyp eller symbol eftersom de är oförenliga med vårt ansikte utåt. Använd de fler 
som fnns tillgängliga på kommunen. 

Inom kommunen får inte vapnet användas ensamt utan text med enstaka undantag, på kommunens 
byggnader eller små reklamartiklar. Inte heller får egna varianter göras för förvaltningar eller enheter. 

Vi ska alltid använda kommunens logotyp inom den egna verksamheten. De grafska riktlinjerna 
gäller för alla kommunens dokument som brevpapper, visit- och korrespondentkort, faxmeddelanden, 
kuvert, annonser, trycksaker, skyltar, kläder – kort sagt där en kommunal förvaltning, nämnd, styrelse 

Logotypvarianter 
Logotypen fnns i två varianter – en liggande och 
en stående. Den liggande (överst) är den primära 
varianten, och den stående ska endast användas 
undantagsvis. 

Färgsättning 
Vapnet ska alltid återges i blått och vitt om 
möjligt, med texten i svart. För svartvita 
produktioner fnns speciella versioner av 
logotypen. 

Storlek 
Logotypen bör inte användas i dimensioner  
mindre än 30 mm eller 100 pixlars bredd för den 
liggande varianten, och motsvarande för den 
stående. 

! Äldre logotyper som florerat tidigare får 
hädanefter inte användas. 
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Frizon 
Det område runt logotypen som ska hållas fritt kallas frizon. Frizonen är minimiavståndet till 
annan grafk, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där 
logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som fnns runt logotypen, desto 
tydligare framträder den. 

Vi använder höjden av bokstaven E i Eda som friyta. 

Felaktigt användande av logotypen 
Det är lätt att göra fel när man ska använda en logotyp. Här ser du några exempel på felaktiga 
användningar av logotypen. 

Socialförvaltningen 

Är du osäker på hur du får använda 
logotypen, kontakta ansvarig på 
IT-avdelningen. ? 
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Färger 
Kommunvapnets färg är svart eller en speciell blå färg, PMS 300. Den färgen används vid 
tvåfärgstryck på bestruket papper, när man bara trycker svart och blått. Vid fyrfärgstryck på papper 
översätts PMS-färgen till CMYK-skalan. På webbplatser används HEX-färger. 

Färgangivelserna nedan är för bestruket papper och webben. Färgerna uppträder olika beroende på 
val av material och medium. Tänk på att samma färgblandning inte ser likadan ut på bestruket papper 
som på obestruket. Vid tryck ska du därför se angivelserna som ett riktmärke att utgå ifrån. Begär 
alltid färgprov. 

Basfärger 

PMS 300 
C100 M44 Y0 K0 
HEX 0057ac 

Svart Vit Gråskala 

         

Accentfärger 

PMS 306 
C75 M0 Y7 K0 
HEX 00bce4 

PMS 225 
C1 M83 Y0 K0 
HEX dc3790 

PMS 382 
C29 M0 Y100 K0 
HEX c1d82f 

PMS 109 
C0 M10 Y100 K0 
HEX ffdd00 
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Typografi 
Våra huvudtypsnitt är Arial och Times New Roman. Det används i all kommunikation. För rubriker 
ska Arial väljas och de sätts i fetstil, gärna i en av proflfärgerna och i en storlek markant större än 
brödtexten. För brödtexten ska Times New Roman väljas. Enda undantaget är annonser där typsnittet 
genomgående ska vara Arial. 

Rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed 
pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id 
pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet 
enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat 
condimentum. Aliquam erat volutpat. 

Rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed 
pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id 
pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet 
enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat 
condimentum. Aliquam erat volutpat. 

Rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed 
pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id 
pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet 
enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat 
condimentum. Aliquam erat volutpat. 

Rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed 
pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id 
pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet 
enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat 
condimentum. Aliquam erat volutpat. 
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Grafiska element 
Grafiska element att användas i mallar för dokument, presentationsmaterial etc. Riktlinjer för 
användandet utarbetas av kommunledningsförvaltningen. 



Skriv annonsens 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna 
rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. 

Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula 

Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla 
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Annonser 
En annons fungerar även som kommunens ansikte utåt, därför är det viktigt att vi är noggranna, 
professionella och tydliga. Den som läser våra annonser ska genast se att det är Eda kommun som är 
avsändaren. Därför har mallar tagits fram som ska användas för alla typer av tidningsannonser. 

Vi skiljer på platsannonser och övrig annonsering. Platsannonsens rubrik sätts i magenta, medan 
övriga annonsers rubriker är ljusblå. 

rubrik här 
Skriv annonsens brödtext här. 

volutpat condimentum. 

libero. Vivamus pharetra posuere sapien. 

Sed aliquam 
Nunc eget euismod 

www.eda.se 

Standardannons 

Använd de annonsmallar ! som finns att tillgå. 

Skriv annonsens 
rubrik här 
Skriv annonsens brödtext här. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna 
rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. 

Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula 
volutpat condimentum. 

Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla 
libero. Vivamus pharetra posuere sapien. 

Sed aliquam 
Nunc eget euismod 

www.eda.se 

Platsannons 

www.eda.se
www.eda.se

