
Grafisk profil





Grafisk profil
Det är viktigt att Falu kommun har en tydlig avsändare 
som är både tillgänglig och trovärdig. En gemensam 
grafisk profil för kommunens verksamheter vad gäller 
form, färg, typografi och bildspråk skapar igenkänning 
och samhörighet. 

Den grafiska profilen visar hur Falu kommun ska se  
ut i olika sammanhang och medier. Här finns den 
information du behöver för att ge din kommunikation  
rätt visuellt uttryck. 

Om du har frågor gällande den grafiska profilen kan du 
kontakta kommunikationskontoret@falun.se
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Logotyp
Falu kommun har en primär logotyp som ska användas  
i de allra flesta situationer. Dessutom finns en alternativ 
logotyp som kan användas i vissa undantagsfall. 

Primär logotyp
Falu kommuns logotyp bygger på en förenklad version 
av stadsvapnet. Förenklingen gör att logotypen kan 
användas digitalt och vid tryck i små storlekar utan att 
bli otydlig.

Logotypen finns i tre olika varianter: en röd, en vit och 
en svart. 

Så långt det är möjligt strävar vi efter att använda den 
röda. I undantagsfall och om läsbarheten kräver, går det 
bra att  använda den vita eller svarta varianten. 

Logotypen finns i olika filformat och färger att ladda 
ned från falun.se. Använd enbart dessa filer och ändra 
aldrig logotypens form. 
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Alternativ logotyp
Det finns en alternativ logotyp i ett mer avlångt 
format. Den kan användas i vissa undantagsfall. 



Placering
Logotypen ska alltid placeras i det rundade övre högra 
hörnet. Denna placering i kombination med den vita ramen 
utgör en viktig del i att skapa igenkänning och kontinuitet i 
all kommunikation vi gör. 

För att logotypens placering ska bli lika i allt material finns 
det mallar för de vanligaste dokument storlekarna och 
 programvarorna. De kan laddas ner från Falu kommuns 
intranät.
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Symbolen
I sällsynta fall där avsändaren är tydlig på annat sätt, som till  exempel i 
sociala medier, får  symbolen användas enskilt. 

Det är inte tillåtet att koppla sitt verksamhets- eller förvaltningsnamn 
till symbolen för att bilda en egen logotyp.



Typografi

Primära typsnitt
Falu kommuns primära typsnitt heter Adelle och Adelle Sans. Typsnitten 
är en del av Adobe Typekit och kan således användas av alla som har 
Adobes grafiska program installerade på sin dator. Nedan anges vilka  
varianter av  typsnitten som används för rubriker och brödtext.

Rubriker

Adelle Bold
Utan ligaturer

Brödtext

Adelle Sans Regular
Utan ligaturer
Knip texten med -10

Alternativa typsnitt
Vid de tillfällen Adelle och Adelle Sans inte är tillgängliga används istället  
Amasis MT Pro och Microsoft GothicNeo. Båda dessa typsnitt finns  
tillgängliga som en del av Microsoft Office 365.

Rubriker

Amasis MT Pro 

Microsoft GothicNeo

Amasis MT Pro

Microsoft GothicNeo 
Brödtext

8 | GRAFISK PROFIL FALU KOMMUN



Textdisposition
Typografin är viktig för att skapa tydlighet och 
igenkänning. Nedan följer våra riktlinjer för  
längre texter. 

1 Rubrik
Typsnitt: Adelle Bold
Storlek: 20 pkt 
Radavstånd: 23 pkt

2 Ingress
Typsnitt: Adelle Sans Regular
Storlek: 11 pkt 
Radavstånd: Auto

3 Brödtext
Typsnitt: Adelle Sans Regular
Storlek: 9,5 pkt 
Radavstånd: Auto 
Avstånd efter stycke: 2 mm

4 Mariginaler
A4: Sidor och överkant: 20 mm

Nederkant: 30 mm
Spaltmellanrum: 5 mm

A5: Sidor och överkant: 12 mm
Nederkant: 18 mm 
Spaltmellanrum: 5 mm

5 Underrubriker
Typsnitt: Adelle Bold
Storlek: 12 pkt 
Radavstånd: Auto 
Avstånd före: 3 mm 
Avstånd efter: 1 mm 

Exempeltext
I år är det 50 år sedan Falu kommun blev till. Samman-
slagningen skedde stegvis under storkommunreformen 
1952–1971. Falu kommun grundades av landskommunerna 
Apeboda, Bjursås, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, 
Svärdsjö, Vika och Falu stad. 

År 1863 trädde kommunalförordning-
arna i kraft, vilka avsåg införande av 
kommunstyrelse på landet, i stad och 
köping samt kyrkostämma, kyrkoråd 
och skolråd, så småningom även 
landsting.

Kommunerna som bildades utgjorde 
logisk fortsättning på sockenstruktu-
ren. Även om man var inne på tanken 
om större enheter redan långt tidigare 
så föll ordningen ändå efter kyrko-
socknarnas lokala självstyre och blev 
likställt med kommunalt självstyre. 
Under lång tid hade socknenstämman/
kyrkoråd, rådstuga, ting och magistrat 
varit en grundläggande administrativ 
organisatorisk enheten på Sveriges 
landsbygd ända sedan 1100-talet.

1800-talet innebar stora förändringar 
på flera områden ekoniskt och politiskt 
inte minst. Kyrkan hade haft hand om 
alla lokala frågor, både andliga och rent 
praktiska som skolor, fattigvård och 
hälsovård. Nu överfördes de värdsliga 
frågorna istället till kommunerna. 

Deras administrativa gränser över-
ensstämde dock oftast med socknar-
nas. Kommunerna fick allt eftersom 
samhällets utveckling fortskred med 
industrialisering och urbanisering, 
fler uppgifter och ansvarsområden 
genom decentralisering från staten till 
 kommunen.

5Aspeboda, Stora Kopparberg   
och Vika först
Aspeboda gick ihop med Stora 
Koppar berg. Nästa steg var Vika och 
Stora Kopparberg som var de första 
lands kommunerna som acceptera-
de samgåendet med Falu stad, båda 
två i december 1966. Deras sista 
fullmäktige sammanträden, enligt den 
gamla modellen, förevigades på film. 
Stora Kopparbergs kommunfullmäktige 
höll sitt sista sammanträde i Socken-
stugan vid Kopparbergs kyrka den 22 
december. Sedan blev det oxfilémiddag 
och medalj utdelning på Grand Hotel.

4

GRAFISK PROFIL FALU KOMMUN | 9 

1

2

3



Färger
I vår grafiska profil har Falu kommun fyra primära och fyra sekundära färger. 
Använd  enbart färgerna med de definierade färgvärdena nedan. 

Primära färger

Pantone: 484
CMYK: 40-90-100-0
RGB: 165-57-35
Hex: #a53923

Pantone: 5545
CMYK: 65-15-65-35
RGB: 75-124-87
Hex: #4b7c57

Pantone: 5473
CMYK: 65-20-30-30
RGB: 74-129-138
Hex: #4a818a

Pantone: 125
CMYK: 20-40-100-15
RGB: 188-140-8
Hex: #bc8c08

Sekundära färger

Pantone: 485
CMYK: 10-75-85-5
RGB: 211-88-47
Hex: #d3582f

Pantone: 5565
CMYK: 70-0-70-15
RGB: 66-159-101
Hex: #429f65

Pantone: 5493
CMYK: 65-0-25-20
RGB: 67-162-170
Hex: #43a2aa

Pantone: 124
CMYK: 0-30-100-15
RGB: 222-166-0
Hex: #dea600
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Färgkombinationer
Färgerna kan kombineras enligt principen nedan. 

Aa

Färg på färg
Om färger läggs på varandra ska de kombineras ton-i-ton enligt nedan. 

Fristående färger
Om färgerna inte har kontakt med varandra kan alla färger kombineras fritt.

Text på färg
Vi skriver alltid med vit text på färg. 
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Tillgänglighet
Tillgänglighet är av yttersta vikt när vi tar fram grafiskt material. 
Detta innebär att kontrasten i färgsättningen ska vara så hög som möjligt.
Nedan finns en översikt av godkända textstorlekar på Falu kommuns olika 
färger enligt WCAG* och minsta kontrastvärde 4,5.

Om du är osäker på hur du ska göra för att uppnå bästa möjliga läsbarhet, 
kontakta kommunikationskontoret. 

Minsta godkända 
textstorlek
9 pkt

Minsta godkända 
textstorlek
9 pkt

Minsta godkända 
textstorlek

18 pkt

Minsta godkända 
textstorlek

18 pkt

Minsta godkända 
textstorlek

18 pkt

Minsta godkända 
textstorlek

18 pkt

Minsta godkända 
textstorlek

18 pkt

Den ljusgula färgen är inte 
godkänd för text eftersom 
kontrasten blir för låg.

* WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines,
Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.
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Grafiska element
Det runda hörnet är ett grafiskt element som ger igenkänning och ett tydligt visuellt 
uttryck. Formen kommer från stadsvapnets rundade sköld och ger logotypen en given 
plats i den vita ramen. Det runda hörnet återkommer även i rubrikplattor och andra 
grafiska element. I textplattor skriver vi alltid med vit text på våra profilfärger.

Det runda hörnet Ramen Rubrikplattor med vit text

Rubrik 
med tre 
rader text
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Rubrik med en rad text

Rubrik med två 
rader text



Bildspråk
Bilderna vi använder ska förstärka känslan av att vi är en kommun i 
ständig rörelse och en kommun full av liv. Vi använder oss av bilder 
från hela vår kommun för att visa att Falun är både landsbygd och stad. 
Bilderna bör om möjligt innehålla människor och en mångfald gällande 
ålder, etnicitet och funktionsvariation.





Avsändare
Vi kommunicerar alltid som Falu kommun. Oftast är inte förvaltning 
eller verksamhet viktig för mottagaren. Om verksamhetens namn ändå 
behöver vara med kan namnet placeras enligt nedan.

Webbadress
Så långt som det är möjligt ska webbadressen falun.se placeras i det övre 
vänstra hörnet. I vissa fall där det finns en kortlänk kan även den skrivas ut. 
 Texten kan vara svart eller vit beroende på underliggande bild. Om texten 
inte blir läsbar i svart eller vitt kan den plockas bort. 

Förvaltnings- och verksamhetsnamn
I de fall verksamhetsnamnet behöver vara med placeras det i övre vänstra 
hörnet istället för webbadressen. Alternativt ingår namnet i rubrik eller 
brödtext.

falun.se Kulturskolan
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Samarbete med andra aktörer
När Falu kommun samarbetar med andra aktörer placeras deras  
logotyper primärt längst ner till vänster. Var noga med att förtydliga 
 samarbetet i anslutning till logotyperna.

Falu kommun i samarbete med:
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Faluns kommunala gymnasieskolor
Gymnasieskolorna använder i och med sin konkurrensutsatta  verksamhet egna 
anpassningar av Falu kommuns logotyp. Skolorna  använder  samma färger som 
Falu kommun men utgår huvudsakligen från de röda  färgerna i paletten.

Kristinegymnasiet

Logotyp

Lugnetgymnasiet

Logotyp

Profilfärg

falun.se/gymnasium

Om du känner dig osäker på det program du tänkt att 
välja, har du möjlighet att besöka ett gymnasieprogram 
för en dag.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för  
att boka en tid under vecka 47 eller 48.

Gymnasieelev 
för en dag
Gymnasieelev
för en dag
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Gemensam kommunikation
I de fall båda gymnasieskolorna kommunicerar tillsammans 
används Falu kommuns logotyp och skolornas namn skrivs 
ut i text.

1

falun.se/gymnasium

Programkatalog
2023/24

Kristinegymnasiet  
& Lugnetgymnasiet

Exempel profilkläder

Samhällsvetenskaps-
programmet
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Särprofilering
Ett fåtal verksamheter inom Falu kommun är särprofilerade, 
vilket betyder att de inte följer kommunens grafiska profil. 

Särprofilering används endast i sällsynta fall exempelvis där 
verksamheten är extra konkurrensutsatt.

Även vissa större evenemang som till exempel Åfesten och 
Granny goes street omfattas av särprofilering.

Beslut om särprofilering tas av kommunikationskontoret.

Evenemang

Hela programmet med tider hittar du på

GRANNYGOESSTREET.SE

KULTURHUSET tio14 • PARKERINGEN / PARKEN • FALUN

LÖRDAG 3 SEPTEMBER 2022 kl 10.00–21.00

MÅNS ZELMERLÖW MEDINA

ANIS DON DEMINA NÄSTET
KILIMANIARO LA SANYEA DENGUE

CLARA KLINGENSTRÖM THEOZ

BARNENS GRANNY kl 10.00–15.00
PETTSON & FINDUS LEKSAKSBYTARDAG TEATER  

SAGOVANDRING ANSIKTSMÅLNING BARNALLSÅNG

DESSUTOM: KULTURSKOLAN MATFÖRSÄLJARE  

DALATEATERN INFÖR VALET: TRÄFFA PARTIERNA

THEOZ

ANIS DON DEMINA

CLARA KLINGENSTRÖMMÅNS ZELMERLÖW

GEDIN/MODEST GOD/JAKOB1134

MEDINA

Arrangeras av Falu kommun med stöd av:

P4 Nästa Final • Streetfotboll • Tivoli • Marknad • Gummibåtshäng
Lekland • Mikrobryggerifestival • Food trucks • Cruising • Dansbana

Utställningar • Prova-på-aktiviteter • Och mycket annat skoj!

Dessutom:

Se hela programmet på www.åfesten.se

åfesten
FALUN 3–5 JUNI

LOPPIS
Barnens egna

Uno Svenningsson 

Lisa  
Miskovsky 

Peg Parnevik  

Klara Hammarström   
Broder Henrik Rapp   

Ronja Rövardotter  
Musik från  

Arrangeras av Falu kommun i samarbete med: 

Luna Park Tivoli

Kulturhuset tio14 Lugnet



Fasadskyltar
För att skapa tydlighet för våra besökare tillåts verksamheter 
att på  skyltar kombinera kommunens symbol med sitt namn. 

Observera att denna gestaltning enbart gäller på fasadskyltar. 
Det är inte tillåtet att i övrig kommunikation koppla sitt 
 verksamhets- eller förvaltningsnamn till symbolen för att  
bilda en egen logotyp. 

Herrhagsgården
Falu kommun

Förskolan
Guldstigen
Falu kommun Förskolan

Guldstigen
Falu kommun
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Exempel

Office-programmen

Underrubrik 
Vapnet godkändes i moderniserad form av riksheraldikern och registrerades hos Kungliga 

patent- och registreringsverket den 29 januari 1989. Beskrivningen är: I fält av guld en 

uppskjutande från kant till kant gående krenelerad mur och däröver tre bjälkvis ordnade 

kopparsymboler, allt rött. 

Vapnet har tidigare förts av Falu stad. Det grundar sig på innehållet i stadens äldsta sigill 

från 1642. Sigillet visar bland annat en stadsbild, som i vapnet förenklats till en mur, och ett 

koppartecken, syftande på malmbrytningen. 

Ortsnamnet 
Falun är ett omtvistat namn. Det finns de som menar att namnet (år 1400 uppa Falene) är 

bestämd form dativ av ett ånamn *Fala ’den gulbleka’, syftande på färgen i nuvarande 

Faluån. Att namnet kommer därifrån. 

Andra menar att namnet har sin utgångspunkt från den ålderdomliga betydelsen av ordet 

”faal”, som då betydde ”till salu”. Från och med 1300-talet hölls regelbundet återkommande 

torgdagar på en torg- och marknadsplats vid Faluåns nedre lopp. Kring denna plats 

utvecklades en bebyggelse, som gick under namnet Falan. 

Staden Falun 
Trots att Falun var en betydande tätort redan under senmedeltiden dröjde det till 1641 

innan orten erhöll sina stadsprivilegier. Drottning Kristina, genom förmyndarregeringen, 

slog fast Faluns status i en enklare privilegieurkund 1641, som sedan betraktats som den 

officiella tidpunkten för stadsbildandet. 

Drottningen skulle vid ett besök några år senare bekräfta stadens nya status. När 

stadsprivilegierna utfärdades var Falun den näst största staden i landet med sina drygt 6 

000 invånare. Det här var också tiden för Sveriges stormaktstid och gruvbrytningen stod 

på topp. Den första stadsplanen kom 1646 och präglades av ett rutmönster med Åsgatan 

som huvudstråk. 

 

 

 

Skriv din rubrik här 

Underrubrik 
Vapnet godkändes i moderniserad form av riksheraldikern och registrerades hos Kungliga 

patent- och registreringsverket den 29 januari 1989. Beskrivningen är: I fält av guld en 

uppskjutande från kant till kant gående krenelerad mur och däröver tre bjälkvis ordnade 

kopparsymboler, allt rött. 

Vapnet har tidigare förts av Falu stad. Det grundar sig på innehållet i stadens äldsta sigill 

från 1642. Sigillet visar bland annat en stadsbild, som i vapnet förenklats till en mur, och ett 

koppartecken, syftande på malmbrytningen. 

Ortsnamnet 
Falun är ett omtvistat namn. Det finns de som menar att namnet (år 1400 uppa Falene) är 

bestämd form dativ av ett ånamn *Fala ’den gulbleka’, syftande på färgen i nuvarande 

Faluån. Att namnet kommer därifrån. 

Andra menar att namnet har sin utgångspunkt från den ålderdomliga betydelsen av ordet 

”faal”, som då betydde ”till salu”. Från och med 1300-talet hölls regelbundet återkommande 

torgdagar på en torg- och marknadsplats vid Faluåns nedre lopp. Kring denna plats 

utvecklades en bebyggelse, som gick under namnet Falan. 

Staden Falun 
Trots att Falun var en betydande tätort redan under senmedeltiden dröjde det till 1641 

innan orten erhöll sina stadsprivilegier. Drottning Kristina, genom förmyndarregeringen, 

slog fast Faluns status i en enklare privilegieurkund 1641, som sedan betraktats som den 

officiella tidpunkten för stadsbildandet. 

Drottningen skulle vid ett besök några år senare bekräfta stadens nya status. När 

stadsprivilegierna utfärdades var Falun den näst största staden i landet med sina drygt 6 

000 invånare. Det här var också tiden för Sveriges stormaktstid och gruvbrytningen stod 

på topp. Den första stadsplanen kom 1646 och präglades av ett rutmönster med Åsgatan 

som huvudstråk. 

 

 

 

Skriv din rubrik här 

En rubrik som kan 
vara en eller två rader
• Falu kommun ligger i den sydöstra delen av landskapet Dalarna 

(Dalarnas län). Falun är residensstad och Dalarna tillhör Västerås 
stift.

• Kommunen gränsar i norr till Ovanåker och Bollnäs, i nordöst till 
Ockelbo, i öster till Sandviken och Hofors, i sydöst till Hedemora 
och Säter, i sydväst till Borlänge kommun samt i nordväst till 
Leksand och Rättvik.

Falu kommun ligger i den sydöstra delen av 
landskapet Dalarna (Dalarnas län). Falun är 
residensstad och Dalarna tillhör Västerås 
stift.

Kommunen gränsar i norr till Ovanåker och 
Bollnäs, i nordöst till Ockelbo, i öster till 
Sandviken och Hofors, i sydöst till Hedemora 
och Säter, i sydväst till Borlänge kommun 
samt i nordväst till Leksand och Rättvik.

En rubrik som kan 
vara en eller två rader

3
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Trycksaker

falun.se

Häng med  
ut du också!

Friluftsliv behöver inte vara svårt, kanske en promenad 
med hunden, en utflykt i skogen, en cykeltur  eller  varför 
inte prova något du aldrig gjort förut.

Mer  information och aktiviteter hittar du på  
falun.se/luftenärfri 

Känner du 
oro för din 
ekonomi?

Budget- och skuldrådgivningen finns för dig som 
behöver råd och stöd gällande din ekonomi.  
Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

Du kan läsa mer på falun.se/budgetochskuld

falun.se falun.se/kulturskolan

Titta in till oss på 
Kultur skolans dag

falun.se

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln
Circle of Security Parenting (COS-P)

Att vara förälder kan vara det svåraste jobb 
som finns. Du behöver inte vara en perfekt 
förälder som aldrig gör fel. Det räcker om 
du är en tillräckligt bra förälder. 

Trygghetscirkeln vänder sig till föräldrar 
och andra omvårdnadspersoner, som ni 
som familjehem är. Programmet bygger på 
sextio års forskning om hur trygghet främ-
jas. Grunden är att barn söker trygghet 

och att föräldrar/omvårdnads personer vill 
ge trygghet, men ibland är det inte lätt att 
veta hur, och ibland känner man sig inte 
trygg själv. 

Via anknytningsteorier hjälper Trygghets-
cirkeln dig att se hur du kan till godose ditt 
barns behov på ett sätt som gör ditt barn 
tryggt.

Utforska barnets behov hela  
varvet runt cirkeln
Vi lär oss mer om barnets behov av stöd 
från föräldrarna alternativt omvårdnads-
personer. Vad innebär det att vara en trygg 
bas för barnets utforskande och en säker 
hamn för barnets svåra känslor? 

Vara tillsammans med barnet på 
 trygghetscirkeln
Vi knyter an till samspelet mellan barn och 
föräldrar lär oss mer om hur man hjälper 
barnen att hantera sina känslor. Hur ska-
par vi en god relation som lägger en stabil, 
känslomässig grund för barnet? Hur kan 
vi tillsammans med våra barn dela känslor 
som på sikt leder till ökad förståelse för hur 
egna svåra känslor kan hanteras? 

Vägen till trygghet 
Vi tittar på barnets behov av anknytning 
och reflekterar över vår egen trygghet och 
sårbarhet. Målet är att känna sig tryggare 
och hoppfullare som förälder/omvårdnads-
person. 

När det känns svårt att vara förälder
Vi lär oss om balansen mellan att vara 
 bestämd och tydlig, och på samma gång 
en kärleksfull förälder. 

Avbrott i relationen och hur man 
 reparerar och blir sams igen
Vi lär oss mer om vad barnet egentligen 
menar och försöker säga med sitt  
beteende när det beter sig illa. Hur kan 
föräldrar/omvårdnadspersoner förstå och 
hjälpa sitt barn i dessa situationer? 

Trygghetscirkeln innefattar åtta avsnitt. Vid varje tillfälle visas en 
film och det finns en arbetsbok med material att utgå ifrån. 
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Sociala medier och 
digitala skärmar

Ta del av det som händer...
Falu kommun

Gillas av Kulturhusettio14 och och
Centrala stadsrum och 298 andra 

Vi är en del av ett världsarv
#falun #världsarvetfalun
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Tycker du som 
andra Falubor?

falun.se

Läs förslagen och ge stöd till de du gillar på  
falun.se/faluförslaget

Koppla av i 
världsarvet



Exponeringsprodukter

falun.se falun.se

Idag är det Nationella  
anhörigdagen!

Välkommen  
till Naturskolan

Hjälper du en 
närstående i 
vardagen?



Byggskyltar och vepor

Vi bygger för bättre trafik 
säkerhet och tillgänglighet

Projektör: Falu kommun i samarbete med: 

Klart november 2022

Gång- och cykelväg 
längs Korsnäsvägen

Logotyp Logotyp 

falun.se/falunväxer

Här bygger vi VASAPARKEN, en oas mitt i staden. 
Etapp 1 – Torget. Klart sommaren 2020.

falun.se/falunväxer
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Profilprodukter
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