
Grafisk manual - i korthet
Detta är en kortare version av Lysekils kommuns grafiska manual. 
Syftet med denna är att göra den mest efterfrågade informationen mer lättillgänglig. 

Om du är anställd i kommunen och behöver information kring e-postsignatur m.m så hittar du detta i på 
kommunikationsenhetens sida på intranätet.

Vår logotyp
Runt omkring logotypen ligger det oftast annan 
information och grafik. 
För att kommunikationen inte ska uppfattas som
rörig, är det viktigt att logotypen omges av en frizon. 
I frizonen får inget annat placeras, utan det ska vara ett 
område som är luftigt. Frizonen motsvaras av vapnets 
halva bredd.

Logotypen kan laddas ner från:
www.lysekil.se/grafiskprofil

Olika filernas användning 

Lysekil_kommunvapen_PMS.eps
Används för trycksaker där logotypen skall vara i färg

Lysekil_kommunvapen.jpg
Version i färg som används för material som endast 
skall visas på skärm, tex en hemsida, e-post etc. 

Lysekil_kommunvapen_BLACK.eps
Används för trycksaker där logotypen skall vara svartvit

Lysekil_kommunvapen_BLACK.jpg
Svartvit version som används för material som endast 
skall visas på skärm, tex en hemsida, e-post etc. 



Bildspråk/Känsla

Vi använder oss av bilder som säljer drömmen om Lysekil; sommar som vinter. Vi vill ha bilder som fångar ett 
ögonblick,
som upplevs som nära och äkta. Vi använder oss gärna av bilder som har en stark igenkänningsfaktor från
Lysekil. I de fall där vi använder bilder på människor får de gärna befinna sig i rörelse, på ett naturligt och 
avslappnat sätt. Ett tydligt motiv att föredra framför ett abstrakt. 

Exempelbilder



Våra typsnitt

Tryck
I tryckt kommunikationsmaterial såsom broschyrer och foldrar använder vi av oss.  
AMASIS MT.
Detta teckensnitt finns inte på alla datorer utan de är framförallt kommunikationsenheten som använder sig av 
detta. 

Word
Om du använder dig av kommunens mallar är teckensnittet inställda rätt om du använder formatmallarna. 
Brödtext - Georgia 11 punkter. 
Rubrik nivå 1 - Arial 18 punkter, fet stil.
Rubrik nivå 2 - Arial 16 punkter.
Underribrik - Georgia 11 punkter, fet stil.

Webb - Intranät 
Brödtext - Verdana 10 punkter.
Rubrik nivå 1 - Verdana 18 punkter, #0076a8.
Rubrik nivå 2 - Verdana 12 punkter. 

Webb - Externwebb
Brödtext -  Verdana 117%, radavstånd 140%, #404040 .
Sidrubrik, H1 - Verdana 150%, radavstånd 100%, fet stil, #404040.
Underrubrik, H2 - Verdana 120%, adavstånd 140%, fet stil, #404040.
Underrubrik nivå 2, H3 - Verdana 120%, adavstånd 130%, fet stil, # 404040. 

Färger

En viktig del av Lysekils identitet är den 
omgivande miljön. Den färgskala som  
kommunen använder i sitt
kommunikationsmaterial ska inte bara 
vara konsekvent, Den ska även berätta 
kommunens historia.

För att väcka känslan av Lysekil används 
tre olika färger. 
De skall reflektera himmel och hav, varm 
sten och granit.

Färgerna används i rubriker och citat eller 
grafiska element.

Färgen Granit används mer sparsamt, inte 
över stora ytor.

Himmel och hav

100 %           80 % 60 % 40 % 20 %

Varm sten

Granit

   
CMYK PMS RGB

Bestruket papper c95 m41 y10 k0 7690 C R0 G118 B 168

Obestruket papper c90 m39 y10 k0 7690 U # 0076a8

100 %           80 % 60 % 40 % 20 %   
CMYK PMS RGB

Bestruket papper c23 m32 y34 k51 Warm gray 9 C R131 G120 B 111

Obestruket papper c49 m46 y49 k7 Warm gray 10 U # 83786f

CMYK PMS RGB

Bestruket papper c0 m41 y29 k6 7606 C R214 G147 B 138

Obestruket papper c0 m39 y17 k4 7606 U # d6938a



Grafiska element
Den grafiska profilen innehåller två olika grafiska element som används framförallt i trycksaker, men kan före-
komma även på andra platser.

Dessa element skall användas sparsamt och i samråd med kommunikationsenheten. 

Sillen: 
Mönstret används t.ex. som foder på trycksaker, baksidan på ett utskick eller liknande. Färgskalan är himmel och 
hav.

Vågen:
Denna bård används som bas i trycksaker men återkommer även i powerpointmallar m.m.

silen.eps

havet.eps

Har ni några frågor kring den grafiska manualen eller om ni 
behöver hjälp med att ta fram grafiskt material så tveka inte att 
kontakta kommunikationsenheten. Uppdaterade kontaktupp-
gifter finns på 
www.lysekil.se/grafiskprofil




