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Logotyp
En av Kulturarv Västmanlands tydligaste 
varumärkesbärare är vår logotyp. Den är med  
i det mesta av vår kommunikation och är ofta  
det målgruppen möter. 

Logotypen är uppbyggd av vårt namn, Kulturarv 
Västmanland, samt vår symbol. Symbolen har 
flera olika betydelser, dels är den en lek med 
Sankt Hans-korset, som används som ikon 
för sevärdhet, men har också en koppling till 
Västmanland med Länsvapnets tre kullar i 
ovankant och V-formen i nederkant. 

1



Logotypens  
användning
För att logotypen alltid ska vara tydlig och lätt 
att känna igen är det viktigt att tänka på hur 
den används. Använd den till exempel alltid 
i en färgställning som ger bra kontrast mot 
bakgrunden samt i en storlek som går att läsa. 
Den minsta tillåtna totalbredden på logotypen  
är 20 mm. 

Tänk också på att inte göra justeringar i 
logotypen, det är till exempel inte tillåtet  
att ändra färg, storleksförhållande, lägga  
till effekter eller liknande.
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Total bredd

20 mm



Färger
Kulturarv Västmanland har en varm palett 
bestående av sex färger. De olika färgerna har 
olika användningsområde, till exempel används 
Ljusturkos, Gul och Ljusgrå främst för grafiska 
element. Brun och Turkos kan användas även  
för rubriker medan den svarta färgen kan 
användas för allt.

Svart
RGB
55, 55, 55

CMYK
70, 60, 60, 55

HEX
373737

Brun
RGB
190, 55, 0

CMYK
18, 90, 100, 8

HEX
BE3700

Turkos
RGB
40, 130, 129

CMYK
82, 32, 50, 8

HEX
288281

Ljusturkos
RGB
0, 192, 185

CMYK
70, 0, 35, 0

HEX
00C0B9

Gul
RGB
255, 195, 20

CMYK
0, 25, 100, 0

HEX
FFC314

Ljusgrå
RGB
243, 243, 243

CMYK
3, 2, 2, 0

HEX
F3F3F3
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Typsnitt  
för rubriker  
– Fabrikat
Fabrikat är vårt typsnitt för rubriker. Där det är 
möjligt försöker vi arbeta med stora och tydliga 
rubriker, då kommer typsnittet till sin fulla rätt. 

Fabrikat finns i flera vikter, den vi använder 
främst är Bold.
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Hairline
Thin
Light
Regular
Medium
Bold
Black

Hairline Italic
Thin Italic
Light Italic
Italic
Medium Italic
Bold Italic
Black Italic

Fabrikat Bold

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWX 
YZÅÄÖ
abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyzåäö
1234567890!&/?=+

Fabrikat



Thin
Extra Light
Light
Regular
Medium
Semi Bold
Bold
Extra Bold
Black

Thin Italic
Extra Light Italic
Light Italic
Italic
Medium Italic
Semi Bold Italic
Bold Italic
Extra Bold Italic
Black Italic

Barlow Regular

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWX 
YZÅÄÖ
abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyzåäö
1234567890!&/?=+

Barlow
Typsnitt  
för brödtext  
– Barlow
För all brödtext och mindre rubriker använder 
vi typsnittet Barlow. Det är ett Google-typsnitt 
vilket innebär att det är gratis att ladda ner och 
använda, både på sin egen dator men även på 
webbplatser med mera.

Barlow finns i flera vikter, men vi använder främst 
Regular och Semi Bold.
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Appliceringar
Exempel på hur vistikort kan se ut.
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Här halshöggs
Bengt Tygg

KULTURARV #297

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Här halshöggs Bengt Tygg

KULTURARV #297

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Här halshöggs
Bengt Tygg

KULTURARV #297

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Här halshöggs Bengt Tygg

KULTURARV #297

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

s. 8

Appliceringar
Exempel på hur skyltar vid ett kulturarv kan se ut.
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Helgutflykt 
med stegling, 
halshuggning,
hängning
och andra 
aktiviteter

Avrättningsplatser i Västmanland – en kulturhistorisk resa i ond bråd död

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

När: 16/10, 12.00–18.00
Var: Start vid Karlsgatan 2
Pris: Gratis
Arrangör: Kulturarv Västmanland
Anmälan: kulturarvvastmanland.se

Helgutflykt 
med stegling, 
halshuggning,
hängning
och andra 
aktiviteter

Avrättningsplatser i Västmanland – en kulturhistorisk resa i ond bråd död

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

När: 16/10, 12.00–18.00
Var: Start vid Karlsgatan 2
Pris: Gratis
Arrangör: Kulturarv Västmanland
Anmälan: kulturarvvastmanland.se

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Helgutflykt 
med stegling, 
halshuggning,
hängning
och andra 
aktiviteter

Avrättningsplatser i Västmanland – en kulturhistorisk resa i ond bråd död

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

När: 16/10, 12.00–18.00
Var: Start vid Karlsgatan 2
Pris: Gratis
Arrangör: Kulturarv Västmanland
Anmälan: kulturarvvastmanland.se

Helgutflykt 
med stegling, 
halshuggning,
hängning
och andra 
aktiviteter

Avrättningsplatser i Västmanland – en kulturhistorisk resa i ond bråd död

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

När: 16/10, 12.00–18.00
Var: Start vid Karlsgatan 2
Pris: Gratis
Arrangör: Kulturarv Västmanland
Anmälan: kulturarvvastmanland.se
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Appliceringar
Exempel på hur affischer för ett evenemang  
kan se ut.
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Vad vet du om 
Skinnskatteberg?
Dela med dig av dina historier

Tema #12 – Skinnskatteberg

Vad vet du om 
Skinnskatteberg?
Dela med dig av dina historier

Tema #12 – Skinnskatteberg

Vad vet du om 
Skinnskatteberg?
Dela med dig av dina historier

Tema #12 – Skinnskatteberg

Vad vet du om 
Skinnskatteberg?
Dela med dig av dina historier

Tema #12 – Skinnskatteberg

Vad vet du om 
Skinnskatteberg?
Dela med dig av dina historier

Tema #12 – Skinnskatteberg
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Appliceringar
Exempel på inlägg i sociala medier.
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Tema #7  I  Mars

Olga Anderzon

Pionjär för hemslöjden

Tema #7  I  Mars

Olga Anderzon

Pionjär för hemslöjden

TEMA#

3
TEMA#

7
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Appliceringar
Exempel på inlägg i sociala medier.
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