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Vision Varberg 2025
Vision Varberg 2025 är en ledstjärna i vårt 
strategiska arbete. Och det är den som ger oss vår 
verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag 
och inspirera dem att uppnå sina drömmar. För 
att lyckas med det krävs nytänkande, framåtanda, 
kunskap och mod. Dessa är våra fyra ledord.

Visionen är en del av allt vi gör
Visionen, Västkustens kreativa mittpunkt, är en viktig 
grund för vårt varumärke. Den ska inte ses som ett 
separat projekt som har en egen identitet. Istället lever 
den vidare i våra verksamheter integrerat med vårt 
varumärke och vårt grafiska uttryck. I vår justerade 
grafiska profil finns stora möjligheter att förmedla 
denna kreativitet. 

Visionslogotypen
Den separata logotypen för visionen 
får endast användas då vi berättar 
om själva visionen och den ska aldrig 
placeras slentrianmässigt. 

Istället för den färg som vi tidigare 
kallade Visionsorange använder vi 
nu den snarlika färgen Kraft för den kommunikation 
som specifikt pratar om visionen. Visionslogotypen 
placeras i vitt på färgad platta, i färgen Kraft på vit 
botten eller i färgen Sten också den på vit botten. Av 
tillgänglighetsskäl ska den gråsvarta varianten i Sten 
inte placeras på färgen Kraft.

Bestäm vem du pratar med
Den första och kanske viktigaste frågan man alltid bör 
ställa sig innan man ska skapa eller utforma någon 
form av kommunikation, är vem du pratar med. Ibland 
kan målgruppen vara stor och personernas bakgrund, 
livstil, ålder och så vidare vara väldigt skiftande. Men 
det finns alltid något som förenar dem och det ska 
ligga till grund för hur du utformar ditt budskap. 

Tänk dig följande exempel i en verklig situation. Hur 
skiljer sig ditt språk, uppförande och klädsel åt om 
du ska umgås med en 2-åring på en lekplats jämfört 
med om du ska på en anställningsintervju på ett tjusigt 
kontor. Beroende på vilket av de två situationerna du 
står inför kommer det du säger och hur du säger det 
vara totalt olika. Ditt kroppsspråk och ditt bemötande 
kommer att skilja sig åt och vad du har på dig och 
hur du ser ut kommer heller inte vara likadant. I det 
här exemplet är det förstås självklart att agera utifrån 
de helt olika förutsättningarna. På samma sätt bör vi 
använda vår grafiska profil och den kommunikation 
den appliceras på. I denna justerade version finns 
större dynamik och utökade möjligheter att låta 
målgruppen och situationen bestämma över 
slutresultatet. 

Tre visuella exempel med helt olika  
målgrupper och för olika sammanhang
Även om slutresultat och helhetsintrycket upplevs 
på olika sätt är det samma typsnitt, samma 
illustrationsmanér och uteslutande våra färger. 
Naturligtvis är tonaliteten i vad vi skriver minst lika 
viktig att anpassa efter målgrupp och sammanhang.

Allting kommunicerar
Genom att konsekvent använda vår grafiska 
profil skapar vi ett sammanhållet intryck som blir 
lätt att känna igen och som ger mottagaren en 
känsla av trygghet. Eftersom allt vi gör och säger 
kommunicerar någonting är det viktigt att tänka 
på att alla ytor, platser och utrymmen är möjliga 
kommunikationsvägar, från minsta lilla lapp i 
kapprummet till den gigantiska byggskylten. Vetskapen 
om detta gör också arbetet med ett enhetligt grafiskt 
uttryck ännu viktigare. Så tänk alltid på att allting 
kommunicerar.    

Ett styrdokument 
Den grafiska profilmanualen är ett styrdokument 
som är beslutat av kommunstyrelsen. Den gäller för 
Varbergs kommunkoncern med undantag för ett fåtal 
verksamheter som arbetar utifrån egna varumärken 
och egna grafiska profiler. Den grafiska profilen är 
det ramverk som ska förenkla vårt arbete, inspirera 
och ge utrymme för variation i form och färg. Den ska 
ytterst bidra till att stärka våra varumärken för såväl 
organisationen som platsen Varberg. Och den ska 
hjälpa till att förmedla vår vision, Västkustens kreativa 
mittpunkt.

Uppdateringen som ger ökad tillgänglighet  
och mer flexibilitet 
Under 2021 presenteras vissa uppdateringar av vår 
grafiska profil och detta på grund av framförallt tre 
viktiga anledningar: 

1. Vi behövde uppfylla nya lagkrav om tillgänglighet 
på webben i och med Webbtillgänglighets direktivet. 

2. Vi behövde skapa en mer flexibel och 
användarvänlig profil med större möjligheter för 
anpassning av det grafiska uttrycket baserat på 
målgrupp och sammanhang och därigenom enklare 
och mer inspirerande för vår organisation att arbeta 
med. 

3. Vi behövde modernisera och göra den grafiska 
profilen mer lämpad för digitala sammanhang.

Grafisk profil och kommunikation
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1 2 3 4 5Färger
Vi har sju olika huvudfärger i vår palett. Varje färg 
finns sedan i tre nyanser, ljus, medel och mörk. För 
att uppnå tillräcklig kontrast på löpande text ska 
huvudfärgen kombineras med den ljusa nyansen eller 
vit. Den mörka nyansen kombineras med den som 
kallas medel för att uppnå samma kravnivå. 

Det finns olika färgsystem för olika sorters användning. 
Enkelt kan man säga att RGB används i digitala 
sammanhang på skärmar och webb. CMYK används 
för tryckt material som broschyrer och skyltar. 

Mer info om RGB-färgerna finns här. 

Mer info om CMYK-färgerna och andra tryckfärger 
finns här.

Inspiration för hur du kan matchar färger finns här. 

Typsnitt
Sofia Pro används till rubriker, ingresser, kortare 
löpande texter (som denna du läser nu), bildtexter och 
faktarutor. Det används både i digitala sammanhang 
och i tryckt material. Sofia Pro finns i en rad varianter, 
eller vikter som det egentligen kallas. Samtliga är 
tillåtna att använda, men för att skapa ett enhetligare 
uttrycket använder vi primärt Bold och Regular. 
Kontakta kommunikationsavdelningen@varberg.se för 
att få hjälp med tillgång av Sofia Pro. 

Skog
R0 G119 B101
C100 M0 Y61 K28

Ljus Medel Mörk

Hav
R0 G113 B156
C97 M19 Y7 K25

Ljus Medel Mörk

Sten
R51 G51 B51
C0 M0 Y0 K90

Ljus Medel Mörk

Liv
R194 G54 B105
C5 M89 Y15 K10

Ljus Medel Mörk

Vind
R91 G69 B127
C70 M79 Y5 K16

Ljus Medel Mörk

Kraft
R198 G55 B20
C0 M89 Y100 K8

Ljus Medel Mörk

Sol
R241 G196 B0
C0 M13 Y100 K3

Ljus Medel Mörk

Grafisk profil och de 5 främsta verktygen

Sofia Pro Regular
Sofia Pro Regular Italic
Sofia Pro Bold
Sofia Pro Bold Italic 

Georgia Regular
Georgia Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

Georgia används i längre löpande brödtexter som till 
exempel i en rapport eller årsredovisning. Den får inte 
användas som rubrik. 

Eftersom det är ett standardtypsnitt som finns på 
allas datorer används typsnittet också i alla former av 
löpande text i exempelvis Word då tillgång av Sofia 
Pro saknas.

Arial finns också tillgängligt på alla datorer och 
används till rubriker och ingresser när Sofia Pro inte 
finns tillgängligt.

Logotyp
Vår logotyp finns i en stående variant (med ordbilden 
under vapnet) och en liggande (med ordbilden till 
höger). Båda går lika bra att använda. Men rent 
generellt brukar den stående varianten fungera 
bättre i broschyrer och liknande tryckt material 
och den liggande på skärmar och i andra digitala 
sammanhang. 

Försök i första hand lägga en vit logotyp på en platta 
i någon av våra huvudfärger (utom den gula som vi 
kallar Sol). Detta för att få in mer färg och kreativitet 
i enlighet med visionen. I andra hand kan logotypen i 
färgen som vi kallar Sten (gråsvart) användas mot vitt 
eller någon av de ljusa nyanserna. Det går också bra 
att lägga både den vita och mörka varianten mot en 
bild men tänk på att välja en blid där logotypen syns 
tydligt och att bakgrunden inte är för rörig. 

Originalvarianten som går i grönt, rött och orange ska 
väljs i sista hand och användas bara mot vit bakgrund 
och inte tillsammans med andra färger än Sten.

Mer info om logotypen finns här. 

Stående variant av logotypen

Liggande variant av logotypen

Ikoner och illustrationer
Sedan 2021 använder vi ikonbiblioteket Font 
Awesome och här finns flera tusen ikoner. Dessa kan 
dels användas för att skapa tydlig och tillgänglig 
kommunikation där en ikon kan stärka en rubrik. Men 
det går också bra att använda ikonerna mer som 
illustrationer för att skapa en tilltalade grafisk form. 

Tänk på att om ikonerna främst används för att skapa 
tydlighet behöver de också uppnå tillräckligt hög 
färgkontrast. Detta står det mer om i avsnittet om 
färger.

I Powerpoint och övriga Office365-program finns 
tillgång till ett separat ikonbibliotek. De ikonerna 
är godkända att använda när man arbetar i dessa 
program även om de inte alltid följer samma estetik 
som ikonerna i Font Awesome. Dock är Font Awesome 
vårt primära ikonbibliotek så har du möjlighet, spara 
ut ikoner från Font Awesome och importera dem i 
exempelvis din Powerpointpresentation.  

Sök i hela ikonbibliotket på Font Awesoms webbplats. 
Kontakta kommunikationsavdelningen@varberg.se för 
att få tillgång till Font Awesome.

Exempel där ikonen förtydligar och är en del av 
budskapet vilket gör att krav på tillräcklig kontrast 
även finns på ikonen.

När ikoner används mer för att skapa en tilltalade 
grafisk form finns inte samma krav på kontrast. 

Dog-leashed Hundar ska  
hållas kopplade!

Chilla lugnt  
i sommar

Bilder och filmer
En bild är många gånger perfekt för att skapa ett 
visuellt vackert och lockande intryck. Försök att få med 
människor i bilderna, gärna som porträtt. Försök också 
därför att hitta alternativ för bilder på tomma (även 
om de är vackra) stränder, platser och byggnader. 
Varberg är en levande plats där människan ska står i 
centrum. Många gånger är det bättre att välja en bild 
som lockar läsaren än en som perfekt visar upp en tom 
verksamhet eller byggnad. 

Den här bilden på en medarbetare ståendes framför 
Kallbadhuset med vinden i håret är ett exempel på 
bilder vi bör sträva mot att använda. 

Bilder kopplade till nyheter och inlägg på till exempel 
Facebook eller medarbetarwebben bör hålla så hög 
kvalitet som möjligt. Här kan det många gånger vara 
bättre att välja en estetiskt mer tilltalande bild som kan 
illustrera budskapet snarare än att exakt visar vad det 
handlar om med en tekniskt dålig bild. Kom ihåg att 
det också finns möjlighet att använda våra ikoner för 
att illustrera nyheter, poster och inlägg. 

Dokumenterande bilder användes exempelvis i interna 
rapporter eller styrdokument. I dessa sammanhang 
finns inga direkta krav på kvalitet men försök att tänka 
på tydligheten i dessa bilder. Fokusera i bilden på det 
som texten eller kommunikationen handlar om. Gör 
det enkelt för den som ska ta till sig informationen.  

Ett inkluderande bildspråk är viktigt för att alla 
ska känna sig representerade och välkomna inom 
Varbergs kommun. Var därför noga med att hitta en 
variation bland personerna som syns i bilderna. Se till 
att blanda ålder, kön, hudfärg, kulturell och religiös 
bakgrund, funktionsvariationer, socioekonomisk status, 
och geografisk spridning. Tänk också helst på detta 
över ett längre tidsperspektiv istället för att försöka få 
in allt och alla på samma gång. En sådan bild kan lätt 
bli aningen krystad.

Mer info om våra ikoner finns här.

Mer info om våra typsnitt finns här.

Mer info om våra ikoner finns här.
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Våra varumärken
Inom Varbergs kommun arbetar vi med flera olika 
varumärken. Här förklarar vi hur våra varumärken 
förhåller sig till varandra och när de används. Tänk 
på att aldrig blanda två olika grafiska profiler. Detta 
är extra viktigt vid olika typer av samprofilering. 
Grundregeln är att den som är drivande i det aktuella 
projektet är den vars grafiska profil ska användas. Är 
flera samarbetspartners jämbördiga och lika drivande 
i projektet bör man fundera på om en unik grafisk 
profil ska tas fram.

Organisationsvarumärke 
Varbergs kommuns logotyp och visuella identitet 
används konsekvent i allt kommunikationsmaterial från 
organisationen Varbergs kommun. Det skapar en tydlig 
avsändare, stärker bilden av Varbergs kommun och 
förenklar och effektiviserar vårt arbete.

Platsvarumärke 
Platsvarumärket med logotypen Varberg inspirerar 
används för att marknadsföra platsen Varberg som en 
inspirerande och kreativ mittpunkt gentemot befintliga 
och framtida företag, besökare, studenter samt 
framtida och nuvarande Varbergsbor.

Näringslivs- och destinationskontoret har ett 
särskilt uppdrag att förvalta och marknadsföra 
platsvarumärket, men logotypen får också användas 
av Varberg kommuns förvaltningar och bolag samt av 
godkända samarbetspartners när syftet är att stärka 
Varberg som attraktiv plats. 

Bolagsvarumärken 
I kommunen verkar också ett antal kommunala bolag 
som ägs helt eller delvis av Varbergs kommun. De 
agerar ofta på en konkurrensutsatt marknad och har 
behov som motiverar att de arbetar med fristående 
varumärken och därmed har egna grafiska profiler.

Särprofilerade verksamheter 
Inom Varbergs kommun finns ett antal verksamheter 
som fungerar som egna varumärken: de har 
inarbetade egna namn och egna grafiska 
profiler. Kommunens långsiktiga ambition är att 
organisationsvarumärket ska stärkas och att vi ska 
använda färre enskilda visuella identiteter, projekt- 
och kampanjsymboler.

Framtida särprofilering
När verksamheter och projekt drivs och kommuniceras 
med Varbergs kommun som avsändare kommer 
mervärdet de skapar också förknippas med 
kommunen. Huvudregeln är därför att använda 
organisationsvarumärkets logotyp och grafiska profil 
för allt om drivs och skapas i Varbergs kommuns regi. 

Den uppdatera grafiska profilen från 2021 har större 
utrymme och dynamik för att skapa mer unika uttryck 
åt våra olika verksamheter och projekt. Väg in detta i 
funderingarna kring särprofilering. 

I undantagsfall kan det finnas anledning för en specifik 
verksamhet att skapa ett nytt visuellt uttryck, en ny 
logotyp eller kampanjsymbol. Grundregeln är att vi 
är restriktiva med att göra detta och varje sådant 
undantag måste bedömas individuellt.

1. Checklista: finns det skäl nog?
• Har du testat hur det blir om du använder Varbergs 

kommuns grafiska profil för att kommunicera om 
verksamheten?

• Finns det anledning att tro att resultatet blir mycket 
bättre om du använder dig av ett annat visuellt 
uttryck än Varbergs kommuns grafiska profil?

• Finns det risk för att mottagaren kommer att avfärda 
budskapet om det är Varbergs kommun som står 
bakom?

Om du svarar JA på frågorna ovan kan du skicka in en 
ansökan till kommunikationsavdelningen@varberg.se.

2. Skicka in en ansökan
Beskriv följande:

• Vad är det för typ av verksamhet?

• Hur länge kommer verksamheten/kampanjen att 
vara aktuell?

• Vilken är den primära målgruppen?

• Vilket syfte har du med kommunikationsinsatsen?

• Vad är de uppskattade kostnaderna för att skapa ett 
nytt visuellt uttryck?

Bifoga det eventuella test som du har gjort med 
Varbergs kommuns grafiska profil.

Våra varumärken

Nyttan av
associationsvärdet
för organisationsvarumärket

Frågan om särprofilering är alltid en avvägning

Verksamhetens
behov av att
särskilja sig
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Logotypens olika varianter
Vår logotyp finns i en stående variant (med ordbilden 
under vapnet) och en liggande (med ordbilden till 
höger). Båda går lika bra att använda. Men rent 
generellt brukar den stående varianten fungera 
bättre i broschyrer och liknande tryckt material 
och den liggande på skärmar och i andra digitala 
sammanhang. 

Försök i första hand lägga en vit logotyp på en platta 
i någon av våra huvudfärger (utom den gula som vi 
kallar Sol). Detta för att få in mer färg och kreativitet 
i enlighet med visionen. I andra hand kan logotypen i 
färgen som vi kallar Sten (gråsvart) användas mot vitt 
eller någon av de ljusa nyanserna. Det går också bra 
att lägga både den vita och mörka varianten mot en 
bild men tänk på att välja en blid där logotypen syns 
tydligt och att bakgrunden inte är för rörig. 

Originalvarianten som går i grönt, rött och orange ska 
väljs i sista hand och användas bara mot vit bakgrund 
och inte tillsammans med andra färger än Sten.

En tydlig avsändare
Logotypen får bara användas i sitt grundutförande 
och aldrig med tillägg av namn på förvaltningar eller 
avdelningar. För invånarna och andra som möts av vår 
kommunikation är det viktigare att snabbt och enkelt 
förstå att det är från kommunen, än att få reda på hur 
vår interna organisation är uppbyggd. Ofta kan våra 
interna benämningar på förvaltningar och avdelningar 
förvirra mer än förenkla. Man bör därför exempelvis 
inte skriva ut förvaltningsnamn på kläder eller fordon. 
Logotypen och varumärket Varbergs kommun är starkt 
i sig själv och har en otroligt hög trovärdighet. Därför 
behövs inga extra tillägg.

I de få fall det finns behov av att berätta vilken 
förvaltning eller verksamhet som är avsändare, till 
exempel i myndighetsbrev, låter vi förvaltnings- 
namnet framgå på en annan plats än i anslutning till 
logotypen.

Vid speciella tillfällen då vi vill och behöver lyfta 
fram en speciell verksamhet, ett projekt eller en 
tjänst är ett "tillägg" godkänt. Det kan exempelvis 
handla om skyltning, namnet i toppen på en 
miniwebb eller verksamheter likt Aktiv Senior och våra 
ungdoms gårdar. I dessa fall är det tillåtet att skriva 
verksamhetens, projektets eller tjänstens namn vid 
sidan om vår logotyp eller för sig självt. Tillägget eller 
namnet skrivs i Sofia Pro och följer övriga regler som 
finns gällande färger med mera. Dessa ska dock inte 
ses som egna logotyper utan mer som benämningar 
för att göra det enklare för våra invånare.

Storlekar och frizon
Logotypen ska alltid vara lätt att känna igen och 
ordbilden lätt att läsa. Därför är det viktig att ta 
hänsyn till reglerna för logotypens storlek och friyta.

Den rekommenderade storleken i digitala 
sammanhang är svår att uppge i exakta mått. Använd 
sunt förnuft och se till logotypen är så tydlig som 
möjligt där avsändare behövs. För med hjälp kontakta 
kommunikationsavdelningen@varberg.se.

Användning av endast vapnet
Generellt gäller regeln att vapnet och ordbilden 
(texten i logotypen) alltid ska hänga samman men i 
vissa fall är det tillåtet att använda vapnet separat 
och på samma gång slopa ordbilden. Framför allt 
uppkommer dessa situationer i digitala sammanhang. 
Men det finns också vissa specialvarianter där tryck 
av hela logotypen är problematiskt och där man 
tillåts göra undantag från den generella grundregeln. 
Exempelvis får en liten pin prydas av endast vapnet. 

På bland annat sociala medier, i appar, 
vissa e-tjänster eller andra olika digital 
specialsammanhang blir logotypen med ordbilden 
ibland överflödig då vårt namn ändå visas i direkt 
anslutning till logotypen. Det kan också röra sig om 
sammanhang där hela logotypen blir för liten och 
otydlig att visa. Exempelvis i en så kallad favicon, den 
lilla logotypen som bland annat visas i adressfältet för 
den vilken webbsida du befinner dig på. 

Detta även om vårt namn skrivs ut i ett annat typsnitt 
och på ett annat sätt av den aktuella plattformen. 

I vissa fall kan namnet på det sociala mediekontot eller 
appen vara något annat än Varbergs kommun. Även 
här kan det vara motiverat att bara använda vapnet 
då hela logotypen ändå hade blivit svår att tyda. Men 
försöka att få med vårt namn där det går. Kontots 
namn kan exempelvis börja med Varbergs kommun 
följt av det specifika kontots namn eller e-tjänstens 
funktion.

Välj i första han en vit logotyp på någon av våra 
huvudfärger eller den mörka nyansen. 

Här visas exempel på hur det kan se ut  
på Facebook eller som ikon i en app. 

Exempel på hur vi visar vår logotyp 
tillsammans med namnet på en miniwebb.

Varberg 
växer

Exempel på fasadskyltning där namnet på 
verksamheten skrivs i anslutning till logotypen. 

Frizon 
En logotyp behöver ha luft omkring sig. Vår logotyp ska 
alltid omges av friyta motsvarande ordbildens höjd i 
stående format och 1 1/2 "K" i liggande format.

Uppifrån vänster ner till höger 
Logotypen i vitt i exemplet ovan är de placeringar 
vi främst rekommenderar. Men eftersom logotypen 
förekommer i så väldigt skiftande sammanhang och 
på olika plattformar är det tillåtet att placera var som 
helst. 

1 1/2 "K"

I vissa fall, exempelvis på visst profilmaterial, är det 
omöjligt att hålla sig över minimistorleken. I dessa fall 
kan det bli nödvändigt att trycka den mindre men tänk 
på att det inte är någon idé att trycka logotypen om 
den blir för liten att läsa.      

Rekommenderade storlekar i olika vanliga tryckformat

Tryckformat
Stående  
variant  
(i höjd)

Liggande  
variant  

(i bredd)

Minsta storlek i tryck 12 mm 18 mm

A6 (105 x 148 mm) 20 mm 28 mm

A5 (148 x 210 mm) 25 mm 38 mm

A4 (210 x 297 mm) 31 mm 48 mm

A3 (297 x 420 mm) 45 mm 68 mm

Helsida HN (248 x 372 mm) 37 mm 56 mm

500 x 700 mm 65 mm 110 mm

700 x 1000 mm 100 mm 156 mm

Rollup 850 x 2000 mm 215 mm 360 mm

Midsommargården 
Särskilt boende

Placering
Vår logotyp används idag i många olika sammanhang. 
Hur man läser och tar till sig olika sorters information 
och kommunikation varierar stort mellan trycka och 
digitala sammanhang. Det gör att vår logotyp får 
placeras var som helst på en sida men fundera alltid 
på sammanhanget och vad som passar. I de mallar 
som finna där logotypen redan är utplacerad bör den 
placeringen följas.

Det finns två generella rekommendationer för 
placering. I tryck passar vår logotyp oftast bäst att 
placeras centrerat helst i nederkant eller till höger i 
nederkant av sidan. I flera digitala sammanhang är 
det tvärt om. Här är det av stor vikt att mottagaren 
direkt ser vem som är avsändare. På varberg.se börjar 
vi exempelvis med en logotyp uppe till vänster för att 
säkerställa att besökaren ser avsändaren. Därför är 
det på våra webbsidor och e-tjänster bra att börja 
med vår logotyp i överkant av sidan.

I både tryckta och digitala sammanhang kryllar det 
dock av undantag. Olika tryckta profilprodukter är av 
förklarliga skäl omöjliga att tryckas med vår logotyp 
endast i nederkant. Samma sak gäller för skyltar och 
rollups där en logotyp placerad för långt ner i vissa 
fall gör avsändaren helt skymd. På samma gång kan 
en statisk banner med fördel prydas av en logotyp 
i nederkant då vi i det fallet avslutar vårt budskap 
med en avsändare. I en film producerad för Varbergs 
kommun lämpar sig en centrerad logotyp mitt i bilden. 

Stående variant av logotypen

Liggande variant av logotypen

Varbergs kommun
Varbergs kommun

Dessa varianter med förändrad ordbild 
får absolut inte användas i andra 
sammanhang än de som beskrivits.

exclamation-triangle



brush

fill-dripFärger för skärm och webb    RGB/HEX

Skog
R0 G119 B101
#007765

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Liv
R194 G54 B105
#C23669

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Vind
R91 G69 B127
#5B457F

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Kraft
R198 G55 B20
#C63714

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Sten
R51 G51 B51
#333333

check-squarecheck-squarecheck-squaretimes-square

Sol
R241 G196 B0
#F1C400

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squaretimes-square

Hav
R0 G113 B156
#00719C

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Nyans mörk

Godkända och 
icke godkända 
kontraster

Skog mörk 
R0 G84 B79
#00544F

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Liv mörk 
R126 G28 B78
#7E1C4E

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Vind mörk 
R63 G42 B90
#3F2A5A

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Kraft mörk 
R155 G52 B38
#9B3426

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Sten mörk 
R0 G0 B0
#000000

check-squarecheck-squarecheck-squaretimes-square

Sol mörk 
R179 G126 B0
#B37E00

times-squaretimes-square check-square
S

check-square
S

check-square
S

Hav mörk
R5 G79 B115
#054F73

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Skog medel
R178 G214 B209
#B2D6D1

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Liv medel
R237 G195 B210
#EDC3D2

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Vind medel
R206 G199 B217
#CEC7D9

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Kraft medel
R238 G195 B184
#EEC3B8

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Sten medel
R194 G194 B194
#C2C2C2

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-square

Sol medel
R249 G231 B153
#F9E799

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squaretimes-square

Hav medel
R178 G212 B225
#B2D4E1

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Skog ljus
R229 G241 B240
#E5F1F0

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Liv ljus
R249 G235 B240
#F9EBF0

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Vind ljus
R238 G236 B242
#EEECF2

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Kraft ljus
R249 G235 B231
#F9EBE7

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Sten ljus
R235 G235 B235
#EBEBEB

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-square

Sol ljus
R250 G242 B191
#FAF2BF 

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squarecheck-square
S

Hav ljus
R229 G241 B245
#E5F1F5

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Nyans ljus
10% av 
 huvudfärgen 
(för Sol 20%)

desktop MOBILE-NOTCH projector

Färgen på den förbockade 
rutan kombinerad med färgen 

på den stora rutan uppnår godkänd 
kontrast vid användning med normala 
textstorlekar i löpande text. 

Färgen på den kryssade rutan kombinerat med färgen 
på den stora rutan uppnår inte tillräcklig konstrast 

för att godkännas om tillgänglighetskrav finns. Detta gäller 
för både löpande text och större texter som rubriker samt 
grafiska element. 

RGB och HEX används i digitala 
sammanhang på skärmar och webb
RGB och HEX är två olika sätt att ange värdet på en viss 
färg i samma färgsystem. Dessa färger används i digitala 
sammanhang det vill säga produktioner som primärt ska 
visas på olika skärmar som exempelvis webb, Powerpoint 
eller e-tjänster. RGB och HEX ger som sagt samma färg, en 
färg som består av en blandning av tre olika färger. Röd, 
grön och blå – RGB. Beroende värdena så blir blandningen 
och färgen olika. 

Det är viktigt att komma ihåg att nästan alla skärmar visar 
färger olika därför kan samma färg med samma värde skilja 
sig något åt beroende på var du ser den.  

Kontrastkrav för tillgänglighet
Det är viktigt att alla kan ta del av vår kommunikation och att 
den är tillgänglig. Idag finns flera lagstadgade krav för hur 
tillgänglighet uppnås på framförallt webben. Ett av dessa 
krav berör hur hög kontrasten, alltså skillnaden, mellan 
olika färger bör vara. Ju högre kontrast desto tydligare blir 
skillnaden och resultatet blir mer lättläst.   

För att uppnå tillräcklig kontrast då du använder en färg 
eller nyans tillsammans med en annan ska en huvudfärg 
kombineras med nyans ljus eller vitt. Och nyans medel 
ska kombineras med nyans mörk. Lägger man normalstor 
löpande text (likt den du läser just nu) på en färgad platta i 
en ljus nyans ska alltså texten vara satt i huvudfärgen. 

Färgen Sol (alltså gul) är lite speciell. Det är den enda 
huvudfärgen som inte går att använda tillsammans med en 
ljus nyans och samtidigt få tillräckligt hög kontrast. Undvik 
därför att använda denna då tillgänglighetskrav finns.   

Primärt använder vi huvudfärgerna men för att skapa 
en mer dynamisk grafisk form finns flera nyanser av 
huvudfärgen. Används flera olika färger i samma produktion 
försök då att få med i alla fall en av huvudfärgerna på 
samma bild eller sida.

Det är tillåtet att matcha olika färger med varandra till 
exempel huvudfärgen Hav med nyansen Liv ljus. För mer 
information och förslag på bra färgmatchningar gå till 
avsnittet Matcha färger här.  

Olika nivåer av kontrastkrav 
Det finns olika nivåer av kontrastkrav på olika typer av inne-
håll. Exempelvis krävs högre kontrastvärde på normalstor 
löpande text än det gör på större textstorlekar som rubriker 
eller olika grafiska element. Tänk dock på att kontrast kraven 
är till för att göra viktig information tillgänglig. Används till 
exempel en ikon främst för att skapa ett visuellt tilltalade ut-
tryck kan kraven på kontrast i vissa fall förbises.      

R

G

B

Hög  
kontrast
Låg  
kontrast

exclamation-triangle Läs om användning 
av Sol i stycket om 
kontrastkrav.

Nyans medel
30% av 
 huvudfärgen 
(för Sol 40%)

Huvudfärger

Färgen på den förbockade rutan med ett ”S” betyder 
att kombinationen med färgen på den stora rutan är 

godkänd för större fetade textstorlekar som rubriker (över 
14pt/18px) samt olika grafiska element. Men kontrasten är inte 
tillräcklig för normala textstorlekar i löpande text.

Huvu
dfärg

Nya
ns m

ed
el

Nya
ns lj

us Vit Sten

exclamation-triangle



fill-drip

Liv
C5 M89 Y15 K10
Pantone® 2452C
NCS® 2060-R20B

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Vind
C70 M79 Y5 K16
Pantone® 3574C
NCS® 4050-R60B

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Kraft
C0 M89 Y100 K8
Pantone® 3516C
NCS® 1080-Y70R

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Sten
C0 M0 Y0 K90
Pantone® Black 7C
NCS® 8500-N

check-squarecheck-squarecheck-squaretimes-square

Sol
C0 M13 Y100 K3
Pantone® 7406C
NCS® 1070-Y

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squaretimes-square

Hav
C97 M19 Y7 K25
Pantone® 7705C
NCS® 3060-B10G

check-squarecheck-square

square

check-square
S

Nyans mörk

Godkända och 
icke godkända 
kontraster

Skog mörk 
C93 M14 Y53 K57
Pantone® 330C
NCS® 6030-B70G

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Liv mörk 
C11 M100 Y9 K47
Pantone® 4074C
NCS® 4050-R20B

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Vind mörk 
C80 M97 Y0 K45
Pantone® 669C
NCS® 6030-R50B

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Kraft mörk 
C1 M90 Y92 K33 
Pantone® 484C
NCS® 3060-Y80R

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Sten mörk 
C0 M0 Y0 K100 
Pantone® Black 6C
NCS® 9000-N

check-squarecheck-squarecheck-squaretimes-square

Sol mörk 
C0 M36 Y100 K26 
Pantone® 7551C
NCS® 3060-Y10R

times-squaretimes-square check-square
S

check-square
S

check-square
S

Hav mörk
C93 M44 Y9 K42
Pantone® 2210C
NCS® 5040-B

check-squarecheck-squaretimes-squarecheck-squaretimes-square

Skog medel
C30 M0 Y18 K8

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Liv medel
C1 M27 Y5 K3

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Vind medel
C21 M24 Y2 K5

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Kraft medel
C0 M27 Y30 K3

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Sten medel
C0 M0 Y0 K27

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-square

Sol medel
C0 M5 Y40 K2

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squaretimes-square

Hav medel
C29 M6 Y2 K8

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square
S

Skog ljus
C10 M0 Y6 K3

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Liv ljus
C0 M9 Y2 K1

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Vind ljus
C7 M8 Y1 K2

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Kraft ljus
C0 M9 Y10 K1

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Sten ljus
C0 M0 Y0 K9

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-square

Sol ljus
C0 M3 Y20 K1

times-squaretimes-squarecheck-squaretimes-squarecheck-square
S

Hav ljus
C10 M2 Y1 K3

times-squaretimes-squarecheck-squarecheck-squarecheck-square

Nyans ljus
Cirka 10% av 
 huvudfärgen 
(för Sol 20%)

Färgen på den förbockade 
rutan kombinerad med färgen 

på den stora rutan uppnår godkänd 
kontrast vid användning med normala 
textstorlekar i löpande text. 

Färgen på den kryssade rutan kombinerat med färgen 
på den stora rutan uppnår inte tillräcklig konstrast 

för att godkännas om tillgänglighetskrav finns. Detta gäller 
för både löpande text och större texter som rubriker samt 
grafiska element. 

Färgen på den förbockade rutan med ett ”S” betyder 
att kombinationen med färgen på den stora rutan är 

godkänd för större fetade textstorlekar som rubriker (över 
14pt/18px) samt olika grafiska element. Men kontrasten är inte 
tillräcklig för normala textstorlekar i löpande text.

CMYK, Pantone® och NCS® används för 
tryckt material som broschyrer och skyltar
Det överlägset vanligaste färgsystemet vid tryck är CMYK. 
Vid en produktion av trycksaker som exempelvis broschyrer, 
affischer eller flyers är det dessa färger som ska användas.

Pantone® är ett annat färgsystem. Det är sällan vi trycker 
med detta men man kan använda koden från Pantone® 
som en sorts referens för färger man trycker i CMYK. Be 
leverantören match ett provtryck i CMYK med motsvarande 
Pantone® då dessa är standardiserade. 

NCS® är ytterligare ett färgsystem som främst används för 
målning och lackering av större ytor och föremål.   

Kontrastkrav för tillgänglighet
Det är viktigt att alla kan ta del av vår kommunikation och att 
den är tillgänglig. Idag finns flera lagstadgade krav för hur 
tillgänglighet uppnås på framförallt webben. Ett av dessa 
krav berör hur hög kontrasten, alltså skillnaden, mellan 
olika färger bör vara. Ju högre kontrast desto tydligare blir 
skillnaden och resultatet blir mer lättläst.   

För att uppnå tillräcklig kontrast då du använder en färg 
eller nyans tillsammans med en annan ska en huvudfärg 
kombineras med nyans ljus eller vitt. Och nyans medel 
ska kombineras med nyans mörk. Lägger man normalstor 
löpande text (likt den du läser just nu) på en färgad platta i 
en ljus nyans ska alltså texten vara satt i huvudfärgen. 

Färgen Sol (alltså gul) är lite speciell. Det är den enda 
huvudfärgen som inte går att använda tillsammans med en 
ljus nyans och samtidigt få tillräckligt hög kontrast. Undvik 
därför att använda denna då tillgänglighetskrav finns.   

Primärt använder vi huvudfärgerna men för att skapa 
en mer dynamisk grafisk form finns flera nyanser av 
huvudfärgen. Används flera olika färger i samma produktion 
försök då att få med i alla fall en av huvudfärgerna på 
samma bild eller sida.

Det är tillåtet att matcha olika färger med varandra till 
exempel huvudfärgen Hav med nyansen Liv ljus. För mer 
information och förslag på bra färgmatchningar gå till 
avsnittet Matcha färger här.  

Olika nivåer av kontrastkrav 
Det finns olika nivåer av kontrastkrav på olika typer av inne-
håll. Exempelvis krävs högre kontrastvärde på normalstor 
löpande text än det gör på större textstorlekar som rubriker 
eller olika grafiska element. Tänk dock på att kontrast kraven 
är till för att göra viktig information tillgänglig. Används till 
exempel en ikon främst för att skapa ett visuellt tilltalade ut-
tryck kan kraven på kontrast i vissa fall förbises.      

Hög  
kontrast

De tre grund-
färgerna cyan, 
magenta och 
gul (yellow), 
plus svart (key). 

Låg  
kontrast

exclamation-triangle Läs om användning 
av Sol i stycket om 
kontrastkrav.

Nyans medel
Cirka 30% av 
 huvudfärgen 
(för Sol 40%)

Huvudfärger

newspaper SIGNS-POST tshirt carFärger för tryck    CMYK, Pantone® och NCS®

paint-roller

Pantone® NCS®

Skog
C100 M0 Y61 K28
Pantone® 3295C
NCS® 3060-B70G

check-squarecheck-squaretimes-squaretimes-squarecheck-square
S

Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS®

M

Y

K

C

Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS® Pantone® NCS®

Huvu
dfärg

Nya
ns m

ed
el

Nya
ns lj

us Vit Sten



fill-dripFärger Matcha färger

Hav mörk 
på Kraft 
medel

Kraft ljus 
på Vind

Vind mörk 
på Vind 
medel

Kraft 
medel på  
Kraft 
mörk

Kraft ljus 
på Kraft

Kraft medel 
på Vind 
mörk

Ikon i 
Kraft 

medel 
på Vind 

mörk
Caravan-Simple

Skog ljus 
på Skog

Vind mörk 
på Liv ljus

Vind mörk 
på Skog 
medel

BICYCLE

Liv ljus 
på Liv

Ikon i  
Liv mörk 

på Liv
Vind ljus 
på Vind

Sten på 
Liv medel

Sten på 
Sol medel

Sten 
på Hav 
medel dolphin

Ikon i  
Skog ljus 
på Skog 
medel

Skog 
medel på 
Sten

Sten på 
Kraft 
medel

Kraft 
medel på  
Kraft 
mörk

Vit på 
Sten

Vit på 
Kraft

Ikon i  
Vit på 
Kraftglasses-round

Hav mörk 
på Kraft 
medel

Hav ljus 
på Hav

Hav 
medel på 
Hav mörk

Kraft 
medel på  
Kraft 
mörk

Kraft ljus 
på Kraft

Hav mörk 
på Hav ljus

Ikon i  
Hav medel 
på hav ljus

Pen-Ruler

Ikon i  
Sten 
medel på 
Sten

Sten ljus 
på Sten

Hav ljus 
på Hav

Hav mörk 
på Hav 
medel

Kraft ljus 
på Kraft

Kraft 
medel 
på Kraft 
mörk

Sten på 
Sten 
medelAlarm-clockHand-love

Skog mörk 
på Liv medel

Skog ljus 
på Skog

Liv mörk 
på Sol jus

Sol ljus på 
Liv mörk

Ikon i  
Sol medel  
Liv mörk

Liv medel på 
Skog mörk

Skog 
mörk 
på Skog 
medel

Skog ljus 
på Skog

Kraft ljus 
på Kraft 
mörk

Vitt på  
Sol mörkKraft medel 

på Skog 
mörk

Ikon i  
Kraft 
medel på 
Skog mörk axe

Ikon i  
Liv på 
Sten

Vitt  
på Sten 

Vitt 
på Liv

Sten  
på Sol face-grin-tongue-wink
Vitt  
på Vind

Hav ljus 
på Hav

Hav 
medel på 
Hav mörk

Sol mörk 
på Hav 
ljus

Hav mörk 
på Hav 
medel

Ikon 
i Sol 

medel 
på Solumbrella-beach

Hav mörk 
på Sol

Matcha en färg eller flera
Våra olika färger kan matchas nästa hur som helst. Vill man 
kombinera flera olika färger går det bra och här finns en rad 
olika förslag. Det är inget krav på att matchningarna måste 
se ut som någon av dessa men inspireras gärna av dem. 
Tänk också på sammanhanget. Är det till exempel en mi-
niwebb eller omfattade trycksak kan man välja flera färger. I 
mindre omfattande sammanhang kan det räcka med högst 
två olika färger och nyanser. Typ av innehåll och målgrupp 
spelar också roll. Ett inlägg i sociala medier från en ung-
domsgård kan ha fler och skrikigare färger än en broschyr 
riktad till äldre. 

Vill du vara på den säkra sidan väljer du endast en av våra 
färger och använder dig av nyanserna till denna färg.

Vid osäkerhet och frågor om vilka färger som går 
att matcha och kombinera hör gärna av er till 
 kommunikationsavdelningen@varberg.se.

Kontrastkrav för tillgänglighet
Det är viktigt att alla kan ta del av vår kommunikation och att 
den är tillgänglig. Idag finns flera lagstadgade krav för hur 
tillgänglighet uppnås på framförallt webben. Ett av dessa 
krav berör hur hög kontrasten, alltså skillnaden, mellan 
olika färger bör vara. Ju högre kontrast desto tydligare blir 
skillnaden och det blir mer lättläst.   

För att uppnå tillräcklig kontrast då du använder en färg 
eller nyans tillsammans med en annan ska en huvudfärg 
kombineras med nyans ljus eller vitt. Och nyans medel 
ska kombineras med nyans mörk. Lägger man normalstor 
löpande text (likt den du läser just nu) på en färgad platta i 
en ljus nyans ska alltså texten vara satt i en huvudfärg. 

Olika nivåer av kontrastkrav 
Det finns olika nivåer av kontrastkrav på olika typer av inne-
håll. Exempelvis krävs högre kontrastvärde på normalstor 
löpande text än det gör på större textstorlekar som rubriker 
eller olika grafiska element. Tänk dock på att kontrast kraven 
är till för att göra viktig information tillgänglig. Används till 
exempel en ikon främst för att skapa ett visuellt tilltalade ut-
tryck kan kraven på kontrast i vissa fall förbises.      

Huvud-
färg

Nyans  
ljus

Huvud-
färg

Nyans  
ljus

Nyans 
medel

Nyans 
mörk

Nyans 
medel

Nyans 
mörkMatch olika färger och deras nyanser eller 

använd en av huvudfärgerna och dess nyanser

Vind ljus 
på Vind

Hav på 
Hav ljus

Hav mörk 
på Sol ljus

Vind 
medel på 
Vind mörk 

Vind mörk  
på Sol

Hav ljus 
på Hav

Ikon i  
Hav medel 
på Hav train-subway-tunnel

Hav mörk  
på Sol 
medel

Sten  
på Sol 

Hav ljus 
på Hav

Hav mörk 
på Hav 
ljus 

Skog 
mörk  
på Skog 
medel

Skog ljus 
på Skog

Ikon i  
Skog mörk 
på Skog tree-deciduous

Exempel på kombinationer 
Tänk på att färgkombinationerna här nedan är förslag. Du 
behöver inte använda alla färger i en kombination. Vissa 
av kombinationerna där framför allt ikoner är med bör inte 
användas för text då de inte uppfyller tillräcklig kontrast. Du 
kan använda dessa kombinationer när ikonen mest används 
som en dekor och där den inte är viktig för att förstå det 
övergripande budskapet.



SQUIRREL

fill-dripFärger Välj rätt sorts färg

desktop MOBILE-NOTCH projector newspaper SIGNS-POST tshirt car
RGB och HEX används i digitala 
sammanhang på skärmar och webb
RGB och HEX är två olika sätt att ange värdet på en viss 
färg i samma färgsystem. Dessa färger används i digitala 
sammanhang det vill säga produktioner som primärt ska 
visas på olika skärmar som exempelvis webb, Powerpoint 
eller e-tjänster. RGB och HEX ger som sagt samma färg, en 
färg som består av en blandning av tre olika färger. Röd, 
grön och blå – RGB. Beroende värdena blir blandningen och 
färgen olika. 

Det är viktigt att komma ihåg att nästan alla skärmar visar 
färger olika därför kan samma färg med samma värde skilja 
sig något åt beroende på var du ser den.  

R

G

B

CMYK, Pantone® och NCS® används för 
tryckt material som broschyrer och skyltar
Det överlägset vanligaste färgsystemet vid tryck är CMYK. 
Vid en produktion av trycksaker som exempelvis broschyrer, 
affischer eller flyers är det dessa färger som ska användas. 
Värdena för en CMYK-färg anger hur många procent av de 
tre grund färgerna cyan, magenta och gul (yellow), plus svart 
(key) som ska tryckas. Olika värden ger således olika färger.  

Pantone® är ett annat färgsystem. Det är sällan vi trycker 
med detta men man kan använda koden från Pantone® 
som en sorts referens för färger man trycker i CMYK. Be 
leverantören match ett provtryck i CMYK med motsvarande 
Pantone® då dessa är standardiserade. 

NCS® är ytterligare ett färgsystem som främst används för 
målning och lackering av större ytor och föremål.   

M

Y

K

C

Välj om produktionen är digital eller tryckt

Välj också logotyp från samma färgsystem

Ladda in rätt färger i Adobe-programmen med 
hjälp av en så kallad ASE-fil

Klicka här för att se hur man gör. 

Logotypen som visas här ligger på en platta i färgen Skog 
och hittas under Filer i teamet Grafisk profilmanual: 

Logotyp/Tryck CMYK/Liggande variant/ 
varbergs-kommun-logo-liggande-vit-cmyk.eps

Logotypen som visas här ligger på en platta i färgen Skog 
och hittas under Filer i teamet Grafisk profilmanual: 

Logotyp/Skärm RGB/Liggande variant/ 
varbergs-kommun-logo-liggande-vit-rgb.eps

Välj färger som uppfyller kontrastkraven 
för tillgänglighet
Det är viktigt att alla kan ta del av vår kommunikation och att 
den är tillgänglig. Idag finns flera lagstadgade krav för hur 
tillgänglighet uppnås på framförallt webben. Ett av dessa 
krav berör hur hög kontrasten, alltså skillnaden, mellan 
olika färger bör vara. Ju högre kontrast desto tydligare blir 
skillnaden och resultatet blir mer lättläst.   

För att uppnå tillräcklig kontrast då du använder en färg 
eller nyans tillsammans med en annan ska en huvudfärg 
kombineras med nyans ljus eller vitt. Och nyans medel 
ska kombineras med nyans mörk. Lägger man normalstor 
löpande text (likt den du läser just nu) på en färgad platta i 
en ljus nyans ska alltså texten vara satt i huvudfärgen. 

Färgen Sol (alltså gul) är lite speciell. Det är den enda 
huvudfärgen som inte går att använda tillsammans med en 
ljus nyans och samtidigt få tillräckligt hög kontrast. Undvik 
därför att använda denna då tillgänglighetskrav finns.   

Primärt använder vi huvudfärgerna men för att skapa 
en mer dynamisk grafisk form finns flera nyanser av 
huvudfärgen. Används flera olika färger i samma produktion 
försök då att få med i alla fall en av huvudfärgerna på 
samma bild eller sida.

Det är tillåtet att matcha olika färger med varandra till 
exempel huvudfärgen Hav med nyansen Liv ljus. För mer 
information och förslag på bra färgmatchningar gå till 
avsnittet Matcha färger här.  

Olika nivåer av kontrastkrav 
Det finns olika nivåer av kontrastkrav på olika typer 
av innehåll. Exempelvis krävs högre kontrastvärde på 
normalstor löpande text än det gör på större textstorlekar 
som rubriker eller olika grafiska element. 

Tänk dock på att kontrast kraven är till för att göra viktig 
information tillgänglig. Används till exempel en ikon främst 
för att skapa ett visuellt tilltalade uttryck kan kraven 
på kontrast i vissa fall förbises. Exempelvis ikonen som 
ligger här bakom. Den tillför ingen nödvändig information 
och kan därför läggas i en färg som inte kontrasterar 
bakgrundsfärgen särskilt bra.    

Hög kontrast 
Här visas löpande 
text i färgen Skog ljus  
på en platta av 
färgen Skog. 
Kontrasten blir 
tillräckligt hög och 
godkänd.

Låg kontrast 
Kan du läsa detta är 
du inte dålig. Tyvärr 
är kontrasten på tok 
för låg för löpande 
text och inte godkänd. 



book-fontTypsnitt
Olika typsnitt i olika sammanhang
Sofia Pro används till rubriker, ingresser, bildtexter 
och faktarutor samt korta och medellånga löpande 
texter (som denna du läser nu). Den används både i 
digitala sammanhang och i tryckt material. Sofia Pro 
finns i en rad varianter, eller vikter som det egentligen 
kallas, och samtliga är tillåtna att använda. Men för 
att skapa ett enhetligare uttryck använder vi primärt 
regular och bold plus de kursiva varianterna av dessa. 
Kontakta kommunikationsavdelningen@varberg.se om 
du behöver hjälp med att få tillgång till Sofia Pro. 

En levande typografi
För att skapa optimal läsbarhet är det bäst att sätta 
texten vänsterjusterat (textstycke med rak vänsterkant) 
och en gärna i färgen Sten eller svart mot en vit 
botten. Men för att samtidigt skapa liv och göra 
innehållet mer tilltalande finns några knep som vi kan 
använder oss av. Kom ihåg att dessa kreativa uttryck 
till för huvudrubriker eller motsvarande. 

Sofia Pro Regular
Sofia Pro Regular Italic
Sofia Pro Bold
Sofia Pro Bold Italic 

Georgia Regular
Georgia Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

Georgia används i långa löpande brödtexter som till 
exempel i en rapport eller årsredovisning. Den får inte 
användas som rubrik. 

Eftersom det är ett standardtypsnitt som finns på 
allas datorer används typsnittet också i alla former av 
löpande text i exempelvis Word då tillgång av Sofia 
Pro saknas.

Arial finns också tillgängligt på alla datorer och 
används till rubriker och ingresser när Sofia Pro inte 
finns tillgängligt. Arial är det typsnitt vi använder i våra 
Powerpointpresentationer då dessa inte innehåller 
några längre texter. Bold i rubriker av olika form och 
Regular i punkter och korta brödtexter.

En riktigt bra 
huvudrubrik
Efter huvudrubriken passar en ingress bra. 
Texten är satt i Sofia Pro Regular i en något 
större storlek än brödtexten och med fördel i 
någon av våra färger. Ingressen ska kortfattat 
berättar vad efterföljande text handlar om och 
samtidigt locka till vidare läsning. 

Underrubriker sätts i samma storlek  
som brödtexten men i Bold  
Brödtexten, eller den löpande texten, kallas den del 
som innehåller den stora delen av textmassan. Det är 
viktigt att denna text är lätt och behaglig att läsa. Tänk 
på att radens längd för optimal läsvänlighet bör ligga 
mellan 50–60 tecken per rad. För medellånga och 
långa brödtexter passar färgen Sten eller svart mot 
vit botten bäst. Kortare brödtexter funkar utmärkt att 
lägga i någon färg eller i vitt på färgad platta. 

Korta och medellånga brödtexter sätts som sagt i 
Sofia Pro Regular. Ska något utmärkas i texten kan 
man använda Sofia Pro Regular Italic. Den kursiva 
varianten ska också användas till bildtexter. 

Långa löpande brödtexter som till exempel de i en 
rapport, årsredovisning eller annan form av längre 
dokumentationer ska sättas i Georgia Regular. 

En mellanrubrik som inledning  
Börjar ett nytt avsnitt av texten kan det vara bra att 
använda en tydlig avdelare i form av en mellanrubrik. 
Sen kommer brödtexten men då utan underrubrik 
direkt efter och inte följt av någon ingress. Ingressen 
ligger bara direkt efter en huvudrubrik.   

Att blanda Regular och 
Bold i en rubrik ger ett 
väldesignat intryck  

En centrerad  
rubrik passar perfekt 

i vissa fall 

Blandningen bör endast användas i huvudrubriker 
eller motsvarande. Till exempel på en skylt med 
någon form av uppmaning. Fundera också på vad du 
markerar. I exemplet ovan är det viktigaste sakerna 
i Bold och resten i Regular. Undvik också att sätta en 
rubrik enbart i Regular. 

Om sammanhanget och tillfället är rätt kan man 
jobba med en riktigt stor rubrik i förhållande till övrigt 
innehåll. Detta kräver mer designkänsla men kan vara  
bra för att sätta en mer uppseendeväckande ton.    

Att centrera en rubrik ger många gånger en fin 
helhetskänsla. Tänk på att detta passar bäst om resten 
av sidan eller bildens innehåll också är centrerat. Vi 
pratar då till exempel om text under rubriken, logotyp, 
eventuella ikoner och så vidare. Samtidigt är texter 
som sätts centrerat svårare att läsa så håll dessa korta 
om du väljer detta alternativ. 

Generellt undviker vi högerjusterade texter, med 
undantag för texter på språk som alltid läses från 
höger. 

En 
jättestor  
rubrik



symbolsIkoner Font Awesome

leaf-oak location-dot person-dress droplet face-laugh-wink Head-Side-Cough Flower-tulip city  

Futbol-Ball Dog-leashed kite BABY LIGHTBULB Mug book-blank UP 

rainbow dolphin train-subway-tunnel HOTDOG people-arrows-left-right person-running Sunglasses 

heart handshake brush crow chair-office house-building earth-europa 

triangle-exclamation cloud scissors caravan Shower Wind TROPHY 

umbrella-beach tshirt temperature-half hands-praying van-shuttle Siren-On Rocket-launch 

Paint-brush sun-bright PAPER-PLANE POO Marker LAPTOP Ice-skate ICE-CREAM 

house Hand-Peace GARAGE COUCH chalkboard-user BUS apple-core 

ear-listen Anchor BULLHORN BICYCLE arrow-right-to-line Address-book person-digging Microphone

Ikoner och illustrationer
Sedan 2021 använder vi ikonbiblioteket Font 
Awesome och här finns flera tusen ikoner. Dessa kan 
dels användas för att skapa tydlig och tillgänglig 
kommunikation där en ikon kan stärka en rubrik. Men 
det går också bra att använda ikonerna mer som 
illustrationer för att skapa en tilltalade grafisk form. 

Tänk på att om ikonerna främst används för att skapa 
tydlighet behöver de också uppnå tillräckligt hög 
färgkontrast. Detta står det mer om i avsnittet om 
färger.

Helveticons ut, Font Awesome in 
Tidigare användes Helveticons som grund för vårt 
ikonbibliotek. Detta fasas nu ut till förmån för Font 
Awesome. Det finns flera skäl till bytet. Bland annat 
har Font Awesome en mer enhetlig stil där de olika 
ikonerna rent estetiskt hänger ihop bättre. Font 
Awesome innehåller också betydligt fler ikoner och 
dessutom blir användningen och tillgången för våra 
medarbetare betydligt enklare. 

Det är tillåtet att använda ikoner som baseras på 
Helveticons under en övergångsperiod men alla nya 
produktioner ska innehålla de nya ikonerna. 

I de fall då egenritade specialikoner i tagits 
fram för att efterlikna Helveticons bör dessa 
göras om för att följa det nya manéret. Kontakta 
kommunikationsavdelningen@varberg.se om det finns 
frågor kring detta.

Ikoner i Powerpoint 
I Powerpoint och övriga Office365-program finns 
tillgång till ett separat ikonbibliotek. De ikonerna 
är godkända att använda när man arbetar i dessa 
program även om de inte alltid följer samma estetik 
som ikonerna i Font Awesome. Dock är Font Awesome 
vårt primära ikonbibliotek så har du möjlighet, spara 
ut ikoner från Font Awesome importera dessa i 
exempelvis din Powerpointpresentation. 

Sök i Font Awesome eller ta fram egenritade ikoner 
Hela ikonbiblioteket finns att titta på och söka i här. 
All sökning av ikoner sker tyvärr bara på engelska. 
Kontakta kommunikationsavdelningen@varberg.se 
för att få tillgång till Font Awesome på din dator eller 
om du har andra frågor kring användningen av våra 
ikoner. 

Finns behov av att ta fram egenritade ikoner vänder 
du dig också till kommunikationsavdelningen.

Så använder vi ikonerna
Det finns flera olika stilar av Font Awesome. Den 
variant vi primärt använder heter Light. Det är dock 
tillåtet att använda sig av alla stilar. Exempelvis är en 
ikon satt i Light snygg ihop med en större ikon satt i 
Thin. Väljer du dubbla storleken på ikonen satt i Thin 
får båda ikonerna samma linjetjocklek vilket ger en fin 
och väldesignad effekt. 

Använd Font Awesome  
i Adobes program
Med hjälp av så kallade ligaturer, en sammanskrivning 
av två eller fler tecken, kan du enkelt skriva in ikoner i 
en textruta i exempelvis InDesign, Illustrator, Photoshop 
eller andra program som stöder ligaturer. Även Word 
har denna funktion men tyvärr inte Powerpoint. 

Font Awesome som typsnitt måste finnas installerat 
på datorn för att kunna arbeta med det. Kontakta 
kommunikationsavdelningen@varberg.se för att få 
hjälp med detta. 

För en bildbeskrivning av hur man använder Font 
Awesome i Adobe InDesign klicka här.

Det finns också ett separat typsnitt som heter Brands. 
Det innehåller som namnet antyder logotyper från 
olika varumärken. Detta används enbart för att på 
ett enkelt och korrekt sätt få tillgång till logotyper för 
sociala medier.  

Exempel på två 
olika vikter av Font 
Awesome som 
i olika storlekar 
får samma 
linjetjocklek.

När ikoner används mer för att skapa en tilltalade 
grafisk form finns inte samma krav på kontrast. 

Exempel där ikonen förtydligar och är en del av 
budskapet vilket gör att krav på tillräcklig kontrast 
även finns på ikonen.

Dog-leashed Hundar ska  
hållas kopplade!

fontawesome.com/v6.0/icons?d=gallery&p=1&s=lightSök i Font Awesome

heart heart heart heart
Solid Regular Light Thin

van-shuttlebuildings
Light Thin (i dubbel storlek)

Starta ett nytt dokument och skapa en textruta. 
Välj typsnittet Font Awesome 6 Pro i till exempel 

stilen Light.

1

Sök i ikonbiblioteket på fontawesome.com efter 
det du behöver. Notera eller kopiera exakt vad 

ikonen heter för att sedan skriva eller klistra in namnet 
i din nyskapade textruta.

2a

Du kan också välja att leta upp din ikon i ett 
speciellt verktygsfönster. I InDesign heter 

fönstret "Infoga tecken". I Illustrator och Photoshop 
heter fönstret "Specialtecken". Sätt markören i din 
textruta och dubbelklicka på ikonen du önskar i 
verktygsfönstret. 

2b

För att ändra stil från till exempel Light till Solid 
markerar du bara ikonen och byter stil i fönstret 

eller verktygsfältet för typsnitt.  

3

Chilla lugnt  
i sommar



photo-filmBilder och filmer  I denna text pratar vi uteslutande om bilder men i princip alla regler och rekommendationer går, och ska, appliceras även på filmat rörligt material.

En bild kan säga mycket
En bild är många gånger perfekt för att skapa ett 
visuellt vackert och lockande intryck. Men det finns 
väldigt många olika sammanhang där helt olika bilder 
passa olika bra. Därför är det viktigt att alltid fundera 
över vilket syfte en bild ska uppfylla. Det kan variera 
stort från att vara en bild som primärt ska sätta en 
viss känsla till att vara en rent dokumenterande bild i 
exempelvis en rapport. De tre bilderna här intill visar 
alla Kallbadhuset men intrycket skiljer sig åt. 

Varberg är en levande plats där människan står 
i centrum. Försök därför att få med människor 
i bilder. Exempelvis på förstasidor av trycksaker 
eller utfyllnadsbilder inuti, herobilder på webben, 
annonser, banners eller annat som inte behöver 
visa något specifikt. Sträva också mot porträtt, som 
bilden på kvinna i exemplet här bredvid. Det stärker 
kopplingen till den som ser bilden ytterligare och gör 
förhoppningsvis läsaren ännu mer intresserad av vårt 
budskap.  

Bilder kopplade till nyheter och inlägg på till exempel 
Facebook eller medarbetarwebben bör hålla så hög 
kvalitet som möjligt. Här kan det många gånger vara 
bättre att välja en estetiskt mer tilltalande bild som kan 
illustrera budskapet snarare än att exakt visar vad det 
handlar om med en tekniskt dålig bild. Kom ihåg att 
det också finns möjlighet att använda våra ikoner för 
att illustrera nyheter, poster och inlägg. 

Dokumenterande bilder användes exempelvis i interna 
rapporter eller styrdokument. I dessa sammanhang 
finns inga direkta krav på kvalitet men försök att tänka 
på tydligheten i dessa bilder. Fokusera i bilden på det 
som texten eller kommunikationen handlar om. Gör 
det enkelt för den som ska ta till sig informationen.  

Hitta bra bilder  
Vi har två primära platser där vi söker efter och 
hämtar bilder. Det är dels vårt arkiv iCat med 
egentagna bilder samt bildbyrån Mostphotos. När 
du söker på Mostphotos försök då att hitta bilder 
som skulle kunna vara tagna i Varberg eller Sverige. 
En del ser lite för "amerikanska" ut och känns därför 
inte genuina. Behöver du få tillgång till bildarkiven 
kontaktar du kommunikationsavdelnigen@varberg.se.

Inkluderande bildspråk
Ett inkluderande bildspråk är viktigt för att alla 
ska känna sig representerade och välkomna inom 
Varbergs kommun. Var därför noga med att hitta en 
variation bland personerna som syns i bilderna. Här 
kommer fem frågor att fundera kring när vi väljer eller 
fotar nya bilder: 

Vilka kan känna igen sig i våra bilder?

Har vi tänkt utifrån både stad och landsbygd?  

Syns personer som avviker från normen utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna? 

• Kön 
• Könsidentitet eller könsuttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

(Två andra delar som inte tillhör diskriminerings-
grunderna men som är värt att reflektera över är 
klass och kroppsstorlek.)

Har vi inkluderat utan att markera, det vill säga får 
personer som avviker från normen skildra mer än sin 
grupptillhörighet?

Hur ser könsbalansen ut i bildvalen? Är kvinnorna 
och männen aktiva eller passiva i motsvarande 
utsträckning.

Vi kan inte alltid visa allt i en och samma bild men 
de bilder vi visar upp behöver sammantaget vara 
inkluderande och utmana stereotyper. Tänk alltså 
på detta över ett längre tidsperspektiv istället för att 
försöka få in allt och alla på samma gång. En sådan 
bild kan lätt bli aningen krystad.

Text i bild
Ofta kan man skapa ett väldigt fint och väldesignat 
uttryck genom att lägga element såsom text 
och logotyp ovanpå en bild. Det har dock sina 
begränsningar och kan innebära problem ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Bakgrunden bör i så fall ha 
hög kontrast mot de grafiska elementen och ska inte 
innehålla alltför mycket detaljer. Tänk också på att 
det egentligen bara är rubriker, logotyp och ikoner 
som funkar på bilder. Ingresser eller brödtexter är 
svåra och bör undvikas i annat är professionella 
produktioner. 

Bäst blir det om texten och övriga element sätts i vitt. 
Det innebär att bakgrunden då behöver vara mörk. 
Färgade rubriker på bild undviker vi.

GDPR
Mer information om detta kommer inom kort.

Den här bilden på en medarbetare ståendes framför 
Kallbadhuset med vinden i håret är ett exempel på 
bilder vi bör sträva mot att använda. Den innehåller 
mänskligt liv, den skapar känslor samtidigt som den 
visar ett vackert Varberg.

Försök att hitta mer levande alternativ för bilder, som 
den ovan, på tomma (även om de är vackra) stränder, 
platser och byggnader. Därmed inte sagt att dessa 
helt ska undvikas men bilder med människor rimmar 
bättre med vår vision, verksamhetsidé och våra ledord.

Båda dessa exempel är tillåtna. Vill du vara på den 
säkra sidan eller om sammanhanget verkligen kräver 
godkänd tillgänglighet gör du bäst i att välja alternativ 
där text och övriga element inte ligger på bilden. 

Denna flygbild visar tydligt Kallbadhuset och 
dokumenterar väl dess närmaste omgivning. Perfekt i 
en rapport eller ett styrdokument som kanske behöver 
visa något specifikt om just denna plats.

En bra rubrik 
på en jacka

En bra rubrik 
under en jacka

https://db.icatserver.com/login.php?partner=login 

Logga in och sök i iCat

https://www.mostphotos.com/sv-se

Logga in och sök i Mostphotos



fill-dripFärger Läs in färger med ASE-filer i InDesign

Öppna och gå in i fönstret ”Färgrutor”. Klicka på den lilla menyn i 
övre högra hörnet. Gå ner till ”Läs in färgrutor...” i menyn.1 Alla tillåtna färger läses in i 

fönstret ”Färgrutor”.3

ASE-filer
För att på ett enkelt ock korrekt sätt använda våra 
färger i Adobes program kan du ladda ner och 
läsa in så kallade ASE-filer till programmets fönster 
"Färgrutor". Dessa filer innehåller alla godkända 
färger för respektive användningsområde. RGB för 
digitala sammanhang och CMYK för tryckt material. 
ASE-filerna för Pantone® och NCS® används endast i 
specialfall. 

Tillvägagångssättet för att läsa in ASE-filer skiljer 
sig lite mellan programmen InDesign, Illustrator och 
Photoshop. Men principen och resultatet är detsamma.

Leta upp rätt ASE-fil som du laddat ner till din dator. RGB för digitala sammanhang 
och CMYK för tryckt material. Markera filen och klicka ”Öppna”.2



fill-dripFärger Läs in färger med ASE-filer i Illustrator
ASE-filer
För att på ett enkelt ock korrekt sätt använda våra 
färger i Adobes program kan du ladda ner och 
läsa in så kallade ASE-filer till programmets fönster 
"Färgrutor". Dessa filer innehåller alla godkända 
färger för respektive användningsområde. RGB för 
digitala sammanhang och CMYK för tryckt material. 
ASE-filerna för Pantone® och NCS® används endast i 
specialfall. 

Tillvägagångssättet för att läsa in ASE-filer skiljer 
sig lite mellan programmen InDesign, Illustrator och 
Photoshop. Men principen och resultatet är detsamma.

Alla tillåtna färger öppnas i 
ett separat fönster.3Leta upp rätt ASE-fil som du laddat ner till din dator. RGB för digitala sammanhang 

och CMYK för tryckt material. Markera filen och klicka ”Öppna”.2Öppna och gå in i fönstret ”Färgrutor”. Klicka på den lilla menyn i övre högra hörnet. 
Gå ner till ”Öppna färgrutebibliotek” och sedan "Annat bibliotek..." i menyn.1



fill-dripFärger Läs in färger med ASE-filer i Photoshop
ASE-filer
För att på ett enkelt ock korrekt sätt använda våra 
färger i Adobes program kan du ladda ner och 
läsa in så kallade ASE-filer till programmets fönster 
"Färgrutor". Dessa filer innehåller alla godkända 
färger för respektive användningsområde. RGB för 
digitala sammanhang och CMYK för tryckt material. 
ASE-filerna för Pantone® och NCS® används endast i 
specialfall. 

Tillvägagångssättet för att läsa in ASE-filer skiljer 
sig lite mellan programmen InDesign, Illustrator och 
Photoshop. Men principen och resultatet är detsamma.

Alla tillåtna färger läses in i 
fönstret ”Färgrutor”.3Leta upp rätt ASE-fil som du laddat ner till din dator. RGB för digitala sammanhang 

och CMYK för tryckt material. Markera filen och klicka ”Öppna”.2Öppna och gå in i fönstret ”Färgrutor”. Klicka på den lilla menyn 
i övre högra hörnet. Gå ner till ”Importera färgrutor...” i menyn.1



book-fontTypsnitt Aktivera Sofia Pro på din dator
Sofia Pro med Adobe Creative Cloud
Har du Adobe Creative Cloud och därigenom 
exempelvis InDesign, Photoshop eller Illustrator så har 
du också tillgång till Sofia Pro genom Adobe Fonts. 

Du måste ha dina inloggningsuppgifter för Adobe 
Creative Cloud till hands och du måste också ha en 
Plan (Adobes namn på olika sorters abonnemang) 
där vissa program ingår. Har du enbart en Plan som 
innehåller Acrobat Pro har du tyvärr inte tillgång till 
Sofia Pro på detta sätt. 

Sofia Pro utan Adobe Creative Cloud
Varbergs kommun har vid sidan om de konton av 
Adobe Creative Cloud som vi betalar för också 
enskilda licenser som tillåter användningen av Sofia 
Pro. Har du inte en Plan från Adobe Creative Cloud 
som möjliggör aktivering via Adobe Fonts vänder du 
dig till kommunikationsavdelningen@varberg.se för 
hjälp med att få tillgång till typsnitten.

https://fonts.adobe.com/fonts/sofia

Du behöver vara inloggad på ditt Adobe 
Creative Cloud-konto. Är du inte det visas här 

istället en knapp med texten Sign in.   

1

För att aktivera alla 16 tillåtna varianter av Sofia 
Pro klickar du på den lilla menyn Activate Fonts 

och väljer det alternativ som heter enbart Sofia Pro. 
De andra två, Sofia Pro Soft och Sofia Pro Condensed 
är inte tillåtna att använda i vår kommunikation. 

2a

Är du inloggad på rätt sätt med ditt Creative 
Cloud-konto på din dator ska nu Sofia Pro dyka 

upp direkt i dina olika programs typsnittslistor.

3

Eftersom vi primärt bara använder Sofia Pro 
Regular och Bold samt dess kursiva varianter, 

kan du för att slippa se alla 16 varianter i din 
typsnittslista också aktivera dem en och en. Skrolla ner 
och aktivera följande 4 varianter.

Sofia Pro Regular

Sofia Pro Regular Italic

Sofia Pro Bold

Sofia Pro Bold Italic

Ingen variant av de liknande typsnitten Sofia Pro Soft 
och Sofia Pro Condensed är tillåtna att använda i vår 
kommunikation. Även om de ligger med i samma lista 
på samma länk. 

2b

Aktivera Sofia Pro med Adobe Creative Cloud



symbols
Med hjälp av så kallade ligaturer, en sammanskrivning 
av två eller fler tecken, kan du enkelt skriva in ikoner i 
en textruta i exempelvis InDesign, Illustrator, Photoshop 
eller andra program som stöder ligaturer. Även Word 
har denna funktion men tyvärr inte Powerpoint. 

Font Awesome som typsnitt måste finnas installerat 
på datorn för att kunna arbeta med det. Kontakta 
kommunikationsavdelningen@varberg.se för att få 
hjälp med detta. 

Ikoner Använd Font Awesome i Adobe InDesign
Starta ett nytt dokument och skapa en textruta. 
Välj typsnittet Font Awesome 6 Pro i till exempel 

stilen Light.

Alternativt öppnar du något av malldokumenten i 
mappen Ikoner (Font Awesome). 

1 Sök i ikonbiblioteket på fontawesome.com efter 
det du behöver. Notera eller kopiera exakt vad 

ikonen heter för att sedan skriva eller klistra in namnet 
i din nyskapade textruta. 

2a Du kan också välja att leta upp din ikon i ett 
speciellt verktygsfönster. I InDesign heter 

fönstret "Infoga tecken". I Illustrator och Photoshop 
heter fönstret "Specialtecken". Sätt markören i din 
textruta och dubbelklicka på ikonen du önskar i 
verktygsfönstret. 

2b För att ändra färg eller stil från till exempel Light 
till Solid markerar du bara ikonen och byter på 

samma sätt som du brukar ändra på typsnitt.  

3

Om du skriver in manuellt kan det dyka upp en annan 
ikon medans du skriver. Ska du exempelvis skriva 
"heart" kommer det när du skrivit "hear" se ut som 
"hear" eftersom den tolkar "ear" som öra. Fortsätt då 
bara att skriva hela ordet och till slut kommer "heart" 
skrivas ut som heart. 

Ibland kan också själva textrutan vara för liten för 
att hela ordet ska få plats. Samma sak gäller även 
här, fortsätt att skriva hela ordet. Har du skrivit rätt 
kommer ikonen att dyka upp till slut. 

Ibland kan du även behöva göra textrutan större för 
att få plats med ikonen. 

Notera eller kopiera exakt det namn 
som ikonen har för att få korrekt ikon 
när du går tillbaka till InDesign.

Utan och med ligatur

Ligaturer finns i de flesta typsnitt. Ett exempel är 
"f" och "i" när de skrivs efter varandra med Sofia 
Pro. Typsnittet väljer då automatiskt ett nytt tecken 
där bokstäverna hänger samman. Denna funktion 
används i Font Awesome för att skapa mängder 
med unika likaturer där "hEA RT" bildar en ligatur 
som visas som "heart" 

Menyn "Visa:" måste stå på "Hela 
teckensnittet" för att alla ikoner ska 
visas. 

Längst ner i fönstret "Infoga tecken" ser 
du också vilket typsnitt som visas. 

fi fi 

fontawesome.com/v6.0/icons?d=gallery&p=1&s=light



laptop-mobileTillämpning E-tjänster och inköpta digitala verktyg
Viktiga kanaler
Många av våra kanaler 

Sida under arbete!


