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Karlstad
Vårt gemensamma 
platsvarumärke
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Karlstads platsvarumärke har tagits 
fram för att skapa en enhetlig bild i 
marknadsföringen av Karlstadsområdet. 
Det får användas för att marknadsföra 
staden mot besökare, näringsliv och  
andra målgrupper. Platsvarumärket 
används inte för att kommunicera  
den kommunala verksamheten.

Karlstads kommun har det yttersta 
ansvaret för varumärket.
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Karlstadsborna är kända för sin gästfrihet och 
varma bemötande. Vi vågar påstå att människorna 
här är lite öppnare och gladare, men så är vi ju 
också regionen med den glada solen som symbol. 
Kopplingen till solen är stark, här levde och 
verkade servitrisen Eva-Lisa Holtz (1739–1818)  
som kallades för Sola i Karlstad – tack vare sin 

gästfrihet och varma bemötande. Numera står hon 
staty utanför Stadshotellet intill Klarälven och är 
fortfarande en symbol för invånarnas glada sinne 
och driftiga entreprenörskap. 

Vår logotyp förmedlar det som vi vill att alla 
våra gäster, nya invånare och företag ska känna: 
Varmt välkommen till regionen med sol i sinnet!

Vår logotyp

Huvudversioner
Det finns en huvudversion av logotypen med texten Karlstad. Logotypen finns med sex underrader,  
dessutom finns det en variant med enbart Karlstadsregionen ihop med solen. Tänk på att inte använda en 
logotyp med underrad när den blir mindre än 49 mm bred. Underraden ska gå att läsa. Logotyperna finns  
att ladda ner på karlstad.se/platsvarumarke

Vid särskilda tillfällen då det inte fungerar med en liggande logotyp, till exempel vid samarbeten med andra  
så som med Karlstads universitet, så kan en stående variant av logotypen användas. Då placeras texten  
”Karlstad” under solen. 

Positiva och negativa varianter
Använd den positiva varianten (svart) på vita eller ljusa bakgrunder/bilder och den negativa (vit) på gul-orange,  
orange-röd, rosa-röd, turkos-grön och turkos-lila tonad (mörka) bakgrunder/bilder.

https://karlstad.se/platsvarumarke
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Logotyp med Värmland
Används när kopplingen till Värmland är extra viktig.

Logotyp med A warm welcome 
Används vid internationell kommunikation.

Logotyp med Varmt välkommen 
Förmedlar det som vi hoppas att alla våra gäster,  
nya invånare och företag ska känna – varmt  
välkommen till Karlstad. 

Logotyp med Karlstad Business Region
Används för att visa Karlstadsregionens samarbete  
kring etableringar, kommunikationer och marknadsföring. 

Logotyp med Visit Karlstad
Används när målgruppen främst är besökare.

Animerad logotyp
Till rörlig media finns animerade mov-loggor.

Karlstadsregionen
Används vid samarbeten inom Karlstadsregionen.

Vår logotyp
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Frizon
För att få fram frizonen skalar du först och främst logotypen till önskad storlek, därefter använder du  
dig av bokstaven ”k” i Karlstad, frizonen utgörs av ”k”-ets höjd. 

Placera inte logotypen på bilder i sociala kanaler
Om du vill marknadsföra till exempel Karlstadsregionen i 
sociala kanaler med hjälp av text och bild så räcker det att 
du berättar om regionens starka sidor i texten och att bilden 
förstärker budskapet. Du ska inte placera logotypen på 
bilden i inlägget.

När det gäller logotyp i film se avsnittet Filmgrafik.

Minsta storlek med underrad. Minsta storlek utan underrad.

Storlek
Loggans minsta storlek med underrad är 49 mm bred. Använd huvudversionen utan underrad om loggan 
måste vara mindre än 49 mm bred. Loggan utan underrad får inte vara mindre än 30 mm bred.

49 mm 30 mm
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Genom färgglädje förmedlar Karlstad lekfullhet 
och värme. Vår tonade färgpalett grundar sig i 
solens varma färg skala med några accenter för 
att skapa mer dynamik, glädje och kontrast. 
Bland färgerna hittar du därför även Vänerns och 

Klarälvens blåa vatten och den gröna staden.
Tanken med färgskalan är att den ska fungera 

för olika typer av användare. Alla ska kunna 
hitta en toning som fungerar ihop med aktuellt 
budskap.

Färg

CMYK  
100-0-10-5

PMS  
313 C

RGB 
0-152-195

Hex  
0098C3

5

CMYK  
0-10-100-0

PMS  
109 C

RGB 
254-209-0

Hex  
FED100

1

CMYK  
0-60-100-0

PMS  
158 C

RGB 
227-114-34

Hex  
E37222

2

CMYK  
0-100-100-0

PMS  
485 C

RGB 
222-56-49

Hex  
DE3831

3

CMYK  
0-80-10-0

PMS  
205 C

RGB 
218-72-126

Hex  
DA487E

4

CMYK  
61-91-0-0

PMS  
258 C

RGB 
147-80-158

Hex  
93509E

7

CMYK  
85-0-100-0

PMS  
362 C

RGB 
63-156-53

Hex  
3F9C35

6

Färgtoning
Vi använder i första hand tonade bakgrunder. Det finns fem olika toningar att välj mellan: gul-orange, orange-röd, 
rosa-röd, turkos-grön och turkos-lilja. Använd bara de angivna färgerna och toningen ska alltid vara vertikal. 

Färgpalett
Våra tonade bakgrunder utgår från färgpaletten nedan. Om det av någon anledning inte fungerar att använda tonad 
bakgrund kan du använda någon av dessa färger:

Gul-orange

100%

0% 1

50%

2

Orange-röd

100%

0%

50%

2

3

Rosa-röd

100%

0%

50%

4

3

Turkos-lila

100%

0%

50%

5

7

Turkos-grön

100%

0%

50%

5

6
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Bilder

Våra typsnitt är viktiga redskap i arbetet med 
att bygga vårt varumärke. De skapar tydlighet 
och en röd tråd i allt vi gör och ska användas när 
platsvarumärket Karlstad är huvudavsändare. 

Typsnitten har tydliga kopplingar till 

Karlstads kommuns typsnitt, men för att skapa 
ett lättare och modernare intryck används Tee 
Franklin Medium i rubriker och Tee Franklin 
Book i kortare texter. Till brödtexter används  
Garamond 3.

Typsnitt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Tee Franklin Book – kortare texter, till exempel ingresser eller liknande

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Tee Franklin Medium – rubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Garamond 3 – brödtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Tee Franklin Bold – mellanrubiker, webb- och mejladresser i löpande text
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Våra bilder ska kännas så naturliga och levande 
som möjligt – i största möjliga mån är det 
naturligt solljus som gäller. Vi bör alltid sträva 
efter att ha människor och rörelse i bilderna. 
För bilder utomhus är solen och den blå himlen 
viktiga ingredienser – året runt. Mänskligt liv, 

rörelse och glädje är centralt, men även miljöerna. 
Ta ett steg tillbaka så att Karlstadsmiljön syns. 
Det skapar igenkänning och identitet. 

På karlstad.se/platsvarumarke finns bilder att  
ladda ner som är fria att använda i samband med 
marknadsföring av Karlstadsregionen.

Bilder

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

https://karlstad.se/platsvarumarke
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Även våra filmer ska genomsyras av värme  
och glädje. För att ge ett proffsigt och enhetligt 
intryck finns det filmgrafik framtagen. Det  
kan till exempel handla om film som ska visas  
på Facebook, livesändningar och på TV. 

Filmer som publiceras på webbplatser och i 
sociala kanaler ska vara tillgänglighetsanpassade. 

Tillgängliga filmer är bättre för alla, chansen att fler 
uppfattar och tar till sig innehållet ökar markant. I 
korthet innebär det att filmerna ska vara syntolkade 
och ha undertexter i form av closed captions. 

Filmgrafik så som namnskyltar, animerad 
logotyp finns att ladda ned på karlstad.se/

platsvarumarke

Filmgrafik

Titelvinjett och textplattor
En titelvinjett eller textplatta kan användas i filmer som är av informations- och reportagekaraktär eller om det tillför 
något viktigt. Om du har vinjett så använd någon av våra färgtoningar nedan. Texten ska placeras mitt i bilden – det här 
är enda gången vi använder inbränd text.

Underrubrik: 
Tee Franklin Bold, gemener, 80 pt  
textstorlek på 0,0 radavstånd  
(Adobe Premiere Pro), centerställd.  
Vit text på tonad bakgrund.

Rubrik: 
Tee Franklin Bold, gemener, 130 pt 
textstorlek på 0,0 radavstånd  
(Adobe Premiere Pro), centerställd.  
Vit text på tonad bakgrund.

Här lägger du  
rubriktexter.

Se till att det finns bra kontrast mellan  
texten och bakgrundsbilden. Använd  
en skugga på texten för att skapa ännu  
tydligare kontrast. Se nedan inställningar  
på skuggan.

Se till att ha bra med  
utrymme för undertexter.

Skärmdump från Adobe Premiere Pro. 

Orange-röd Rosa-röd Blå-grön

https://karlstad.se/platsvarumarke
https://karlstad.se/platsvarumarke
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Filmgrafik

Undertexta innehåll i en namnskylt
Text som är inbränd i namnplattor, grafik eller text i bild ska alltid visas även som undertext,  
annars kan inte en skärmläsare läsa upp innehållet.  
 

Första gången personen är i bild skriver du: 

Förnamn Efternamn, titel: Text
 
Därefter skriver du: 

Förnamn: Text
 

Namnskylt för medverkande
Namnskylten finns som höger- och vänsterställd i tre  
olika färgtoningar: orange-röd, rosa-röd samt blå-grön.  
Storleken på namnskylten anpassas efter namn och titel. 

Placering på våra namnskyltar.  

Exempel namnskylt:
Namn: Tee Franklin Bold,  
60 pt textstorlek, gemener, spärr 10,  
vänsterställd text.

Titel: Tee Franklin Bold, 44 pt  
textstorlek på 54 pt radavstånd,  
gemener, spärr 10, vänsterställd text. 

Exempel på höger- och vänsterställd namnskyltar:



76

Speakertext
Vi använder inbränd text sparsamt i våra filmer istället använder vi av oss av berättarröster.  
 
 
 

 
Så här texter vi för att visa att det är  
en berättarröst som pratar.

Berättarröst: Text

Syntolkning
Det som inte låter ska syntolkas i form av text som läggs i klamrar. Ett exempel är slutvinjetten  
i filmen. Den ska syntolkas så att den som lyssnar förstår att filmen är slut.  

 
 
 
 
Så här skriver vi.

[Visit Karlstad logotyp]

Miljöljud
Om man inte kan höra ljud, eller har ljudet avstängt i en film, så måste undertexten även ha  
ljudbeskrivningar om de är relevanta för handlingen. Beskriv miljöljud inom parentes.  
 
 
 

 
Är det flera ord börjar man med versal (stor) bokstav. 

(Mobiltelefon ringer) Text (
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Är det ett ord ska första bokstaven vara gemen (liten). 

(ringsignal) Text

[Visit Karlstad logotyp]
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[Karlstadsregionens logotyp]

[Karlstadsregionens logotyp]

Animerad logga i MOV-format:
Använd den positiva varianten (svart)  
på ljusa bakgrundsbilder och den  
negativa (vit) på tonade färgplattor/ 
mörka bakgrundsbilder.

Exempel slutvinjett på  
tonad färgplatta

Slutvinjett
Filmen ska alltid avslutas med en slutvinjett med Karlstads logotyp, en animerad MOV-logga,  
som du kan lägga på en bakgrundsbild eller på en tonad färgplatta, välj mellan nedan färgtoningar. 

Animerad MOV position:
Placera loggan enligt dessa inställningar.

Position: X = 960 / Y = 540.  
Storlek: 100 procent.

Skärmdump från Adobe Premiere Pro. 

Bilder: Xxxx  
Musik: Xxxx

Texthänvisning 
Har du använt musik eller bilder som  
är köpta eller hämtade från externa  
webbsidor så behöver du ange detta  
i en texthänvisning.

Tee Franklin Bold, 26 pt  
textstorlek på 0,0 radavstånd  
(Adobe Premiere Pro), högerställd,  
placeras uppe i högre hörnet.  
Använd vit text på tonade färgplattor/ 
mörka bakgrundsbilder eller svart text  
på ljusa bakgrundsbilder

[Karlstadsregionens logotyp]

Orange-röd Rosa-röd Blå-grön
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Det är viktigt att alla våra trycksaker följer den 
grafiska profilen. Här ser du några exempel på hur 
det kan se ut. Karlstads trycksaker ska alltid vara 
färg glada och levande. 

Rubriker och kortare texter (till exempel 

bildtexter och adressrader) sätts i Tee Franklin.  
I första hand används Medium eller Book.  
Brödtexter i Garamond 3. Rubriker sätts i 
möjligaste mån vänsterställt och i större storlek. 

Trycksaker

En expansiv 
universitetsstad

Karlstads universitet är ett av landets yngsta och modernaste 
universitet. Och de närmare 12 000 studenterna sätter  
naturligtvis sin prägel på staden.

Universitetsstad

Universitetet är känt för sitt omfattande samarbete med  
näringslivet. De är en stark och viktig partner i regionen, när 
det gäller kompetensförsörjning, forskning och utveckling.  
Även det värmländska näringslivet präglas av samarbete. 

Det framgångsrika klustret The Paper Province samlar länets 
skogs- och pappersindustri. Tillsammans med sina hundra  
medlemsföretag samverkar de för att skapa nya affärsmöjligheter 
och utveckling. På liknande sätt arbetar klustret Compare inom 
it- och telekomsektorn och klustret Stål & Verkstad i sin bransch. 

I Karlstad kombineras tillväxt med ambitionen att skapa 
en bra och trevlig stad för alla att bo och leva i.

Karlstad välkomnar såväl gäster som inflyttare och företag. 
Varmt välkommen.

Välkommen 
till vänerstadenVarmt 

välkommen

Karlstad är 
upplevelserVarmt 

välkommen

Karlstad är 
upplevelser

Exempel framsidor

Exempel uppslag

Alltid sol hos oss

Sedan 1700-talet förknippas Karlstad med solen, detta tack vare 
Eva-Lisa Holtz. Hon var en glad och trevlig servitris som genom 
sitt sprudlande humör och varma bemötande blev vida känd under 
namnet Sola i Karlstad. Hon var driftig och ambitiös och öppnade 
så småningom sin egen krog. I dag står Herman Reijers staty av 
Sola vid Karlstads vackraste vy, intill Klarälven.

Solstaden

Sola har, tillsammans med den glada sol som Lasse Sandberg ritat 
och som Karlstads kommun använder som logotyp, befäst Karl-
stad som hela Sveriges solstad.

Tack vare stadens läge vid Vänern, så skiner solen faktiskt lite 
oftare här. Karlstad brukar ligga på Sveriges tio i topp-lista när 
det gäller antalet soltimmar. Men även om solen tillfälligt skulle 
lysa med sin frånvaro på himlen, kommer du känna värmen från 
människorna du möter.
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Trycksaker

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

På trycksaker såsom broschyrer och foldrar används loggan som avsändare på sista sidan, gärna på någon 
av de fem framtagna tonade bakgrunderna. Loggan placeras i det nedre högra hörnet. På en A4-broschyr  
är loggans storlek 60 mm bred och på en A5-broschyr/folder 55 mm bred. Nedan ser du exempel på  
hur du ska placera loggan på en A4-trycksak. 

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Adressrad, sätts  
vänsterställd i Tee Franklin 
Book/Bold 8/11 pkt i A4 och  
A5 format.

Adressrad linjeras med  
”Karlstad” i loggan och  
inte underraden.

20 mm vänster-, höger-  
och bottenmarginaler. 

Markera till exempel kontoret/
titel med Tee Franklin Bold.  
Övriga adressuppgifter sätts  
i Tee Franklin Book

Exempel baksidor

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54

Visit Karlstad Convention Bureau
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A.
Postadress: Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad.
Tel: +46 (0) 54-15 71 50 Fax: +46 (0) 54-15 71 54
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Här är några exempel på kampanjmaterial för 
Karlstad. Se det som inspiration och exempel på 
hur Karlstad kan kommunicera. De viktigaste 
ingredienserna i kommunikationen är vårt löfte 
”varmt välkommen” och våra glada färger.  

Du behöver inte alltid säga ”varmt välkommen”  
men mottagaren ska känna det. Kommunikationen 
bör som alltid vara relevant, intressant och 
särskiljande.

Kampanjexempel

Exempel på tidningsannons

Pluggannonser

Inre hamn, 
uteserveringar och 
picknick i parken.
Vi välkomnar sommaren.  

Upplev opera och  
musikaler i världsklass.

Wermland Opera hälsar dig välkommen.  
Läs mer på visitkarlstad.se  

Båtbussarna 
kommer med 
sommaren.
Vi hälsar båtbussarna och sommaren  
välkomna tillbaka. Läs mer på visitkarlstad.se

Exempel på broschyr

Leva och bo i Karlstad 1

Leva och bo i
 Karlstad
Välkommen till staden med den glada solen

Leva och bo_FINAL_TRYCK.indd   1 2018-11-14   10:47

Välkommen  
till skolan
Trygghet, studiero och 
goda resultat går hand i 
hand – i Karlstad ska alla 
elever ha möjlighet att lära 
och utvecklas utifrån sin 
egen förmåga. 

Här finns högst andel utbildade lärare i 
Sverige enligt Lärarförbundets ranking. 
Barnen och de unga är vår framtid och  
alla elever ska få möjlighet till en hög 
kunskapsnivå och en bra start i livet.

Kort om skolkarlstad
Vi har ett 30-tal grundskolor 
Skolorna i Karlstad ligger över riksgenom-
snittet vad gäller elever som går ur årskurs 
nio med godkänt i alla ämnen.

Nära 80 förskolor 
Leken har en central roll och det ska vara 
tryggt och roligt att komma till förskolan.

Tio gymnasieskolor 
Utbudet och valmöjligheterna vad gäller 
gymnasieutbildning är stora i Karlstad.  
Här kan du läsa allt från hår- och 
makeupstylist till e-sport.

Servicegaranti  
Karlstads kommun
Alla barn som fyllt ett år och är i behov  
av förskoleplats ska få en plats inom  
fyra månader. Håller inte kommunen det 
löftet så erbjuds två avgiftsfria månader  
i förskolan.

Vi älskar  
kunskap

Nyfiken?
Vill du veta hur många elever  
som går på en skola?

Hur de trivs och hur många  
av lärarna som är behöriga?

På karlstad.se/jamfor kan  
du jämföra servicen på både  
de kommunala och fristående  
förskolorna och skolorna.

Leva och bo i Karlstad6
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Student- 
staden

Vi älskar  
kunskap

Karlstad är en av landets 
bästa studentstäder, här  
är det kul att vara student! 

Karlstads universitet är ungt och modernt 
och uppmanar till att tänka fritt, nytt och 
stort. Med ett växande och nytänkande 
universitet rankas Karlstad som en av 
landet bästa studentstäder. I Karlstad läser 
var tionde invånare vid universitetet. 
Karlstad är också en av Sveriges mysigaste 
studentstäder om man frågar studenterna 
själva. En småstad, men med ett utbud 
som en storstad.

Vi gillar våra studenter
Liksom universitetet vill Karlstad växa 
och utvecklas för framtiden. Tillsammans 
med Karlstads universitet och Karlstad 
Studentkår så gör Karlstads kommun  
sitt yttersta för att studenterna ska trivas 
och må bra i vår stad. Universitetet är ett 
betydelsefullt nav i regionens utvecklings-
arbete. Under flera år har utbildning och 
forskning skett i nära samarbete med 
näringslivet och offentlig verksamhet.

Karlstads universitet ligger samlat 
inom ett och samma område i stadsdelen 
Kronoparken i Karlstad, några kilometer 
från centrum. Studenterna tar sig enkelt 
hit med cykel, buss, tåg eller bil. 

Fakta
Karlstads universitet bildades 
1999 och är ett av landets  
yngsta universitet. Universitetet 
har växt sig stort snabbt och har  
i dag 16 000 studerande och 
1 200 anställda. 

Här finns 80 utbildningsprogram, 
700 kurser, 250 forskare och  
några av forskningsområdena är:  
Värdeskapande tjänster, skogs- 
baserad bioekonomi, klimat och 
säkerhet, digitalisering av välfärds- 
tjänster, platsens digitaliserade 
upplevelser, systemlösningar  
med solel och IT-säkerhet.

Populära utbildningar är:  
Civilingenjör, jurist, lärare, sjuk- 
sköterska, civilekonom, psykolog 
och socionom. 

Läs mer på kau.se

Leva och bo i Karlstad 7
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Leva och bo i Karlstad18

Kultur, nattliv  
och spännande  
arrangemang

Ett pulserande nattliv, mat från alla 
världens hörn och ett brett kultur- 
utbud. Kolla in den nya utställningen  
på Värmlands museum, avnjut den 
senaste musikalen på Wermland  
Opera och missa inte Sandgrund  
Lars Lerins konsthall.
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Lars Lerins konsthall

Hela Sveriges älsklings- 

konstnär hittar du i Karlstad! 

Konsthall Sandgrund Lars Lerin 

lockar besökare från när och 

fjärran för att beundra hans  

vackra akvareller.
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Karlstad CCC
En av Nordens största konferens- 

anläggningar hittas i Karlstad. Parti- 
kongresser, mässor och konserter – det  

händer alltid massor av spännande saker  
på Karlstad Congress Culture Center.

All världens mat
Här finns något för alla smaklökar.  

Grekiskt, italienskt, indiskt, thailändskt,  
svensk husmanskost, japanskt, koreanskt, 
kinesiskt, libanesiskt – välj, vraka och njut!

Löfbergs Arena
I toppmoderna Löfbergs Arena spelas  
det inte bara ishockey. Här har flera  

världsartister uppträtt och stora arrangemang  
som Melodifestivalen, Idol och Gladiatorerna  

har lockat storpublik.

Brigadmuseum
Följ med på en interaktiv resa i  

militärhistorien som startar vid slutet  
av andra världskriget och avslutas  

i början av 1990-talet. 

Alsters herrgård
Skalden Gustaf Frödings minnesgård ligger  
vackert åtta kilometer öster om Karlstad.  
På 1700-talsherrgården blickar du ut över  

Vänern och alldeles i närheten finns  
vandringsleder, strandbad och fågeltorn.
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Wermland Opera
Wermland Opera är känt långt utanför  
Värmlands gränser för sina fantastiska  

uppsättningar. Les Miserables, Jekyll and  
Hyde och Shrek är några exempel på  
föreställningar som lockat storpublik.

Putte i parken
I början av juli varje år för- 
vandlas Karlstad till festival- 
staden nummer 1. Missa inte 
gratisfestivalen Putte i parken 
som årligen bjuder på en 
härlig festivalupplevelse.

Fabriken med nöje i fokus
På Nöjesfabriken hittar du livescener,  

konferenslokaler, bowlingbana, restaurang  
och en mysig innergård.

Värmlands museum
Spännande utställningar och lustfyllda  

konstupplevelser – Värmlands museum är 
Karlstads bankande kulturhjärta. Här blir du  

guidad genom den värmländska historien och  
här kan du shoppa värmländskt hantverk.
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Kampanjexempel Exempel på stortavlor utomhus
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Powerpointmallar
Använd gärna våra powerpointmallar när du ska  
berätta om Karlstadsregionen. Mallarna finns med  
plats för text, bild och tonade bakgrunder. Det finns 
även en presentation med färdig text och bilder som 

berättar om Karlstad. Nedan ser du några  
exempel på våra powerpointmallar. Mallarna och  
den färdiga presentationen finns att ladda ner på  
karlstad.se/platsvarumarke

Karlstad powerpointmall

Titelbild

Bild med text

Helsidesbild med rubrik

Avslutningsbild

https://karlstad.se/platsvarumarke
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Visit Karlstad powerpointmall

Karlstads Business Region powerpointmall

Titelbild

Bild med text Helsidesbild med rubrik

Helsidesbild med rubrik

Titelbild

Avsnittsbild
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Karlstad har två digitala infartsskyltar, båda är 
placerade längs E18, den ena i höjd med Gräsdalen 
och den andra vid infarten mot Kronoparken. 
På skyltarna exponeras större evenemang och 
varumärkesstärkande budskap.

Skyltarna är en viktig del i arbetet med 
att Karlstad ska vara en av Sveriges främsta 

evenemangsstäder och att alla våra gäster ska  
känna sig varmt välkomna. Både Karlstadsbor  
och besökare ska kunna ta del av större evenemang 
som finns i staden och budskapen på skyltarna ska 
bidra till att Karlstad uppfattas som en glad, livlig 
och driftig stad.

Digitala infartsskyltar

Olika färgade bakgrunder

Digital skylt med bild och text
Nedan ser du vår mall för digital skylt med bild och text. Bilden ska vara i måtten 175 x 240 pixlar.  
Det finns plats för text på fyra rader – där skrivs namn på arrangemanget, tid, datum och plats. Det finns  
fem tonade färgbakgrunder att välja mellan.

Midsommarfirande  
Mariebergsskogen
22 juni 
Kl. 10.00–14.30

259 px
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Tee Franklin Bold
22 pkt storlek på 26 pkt radavstånd
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190 px

25 px

175 px Logga 137 x 36 px

Midsommarfirande  
Mariebergsskogen
22 juni 
Kl. 10.00–14.30

Carlstad Crusaders 
möter Örebro  
Black Knights, 
23 januari på
Tingvalla IP

Midsommarfirande  
Mariebergsskogen
22 juni 
Kl. 10.00–14.30

Carlstad Crusaders 
möter Örebro  
Black Knights, 
23 januari på
Tingvalla IP
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Digitala infartsskyltar Digital skylt med enbart text
Nedan ser du mallen för digital skylt med enbart text. Denna mall används vid längre textbudskap eller  
om det inte finns någon bild. Det finns fem tonade färgbakgrunder att välja mellan. 

Digital skylt med andra aktörer 
Vid större arrangemang så finns det möjlighet för den externa aktören att ta fram hela skylten själv.  
För att loggan ska synas tydligt har vi tagit fram en särskild logga där solen är 25 procent större.  
Loggan finns att ladda ner på karlstad.se/platsvarumarke/logotyper

Logga 137 x 36 px

Välkommen till Karlstad. 
Upplev konserter,  
opera och musikaler  
i världsklass.

30 px

2
4

0
 p

x

416 px

Tee Franklin Book/fyra rader
30 pkt storlek på 36 pkt radavstånd

30 px

30 px

259 px
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Logga 137 x 36 px

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Varumarke-grafiskprofil-nyhetsarkiv/platsvarumarke/logotyper/
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Det är värdefullt att vårt varumärke även 
kommuniceras via olika profilprodukter. Nedan  
ser du några av de produkter som är framtagna.  
Är du intresserad av de produkter som finns eller 

vill du ta fram egna med platsvarumärket  
kontakta kommunikationsavdelningen,  
Karlstads kommun, telefon 054-540 10 23  
eller mejla linda.olsson@karlstad.se 

Profilprodukter

mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Platsvarum%C3%A4rke
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Profilprodukter

Mässmonter med bord och vägg

Beachflaggor

Roll ups

Profilmaterial
För mässor, föreläsningar och liknande finns profil-
material framtaget. Materialet innehåller bland annat  
en mässmonter, roll-ups och beachflaggor. 

Är du intresserad av att låna materialet? Kontakta 
kommunikationsavdelningen, Karlstads kommun,  

telefon 054-540 10 23 eller mejla linda.olsson@karlstad.se

Vårt profilmaterial kännatecknas av färgglädje  
och tydlighet. Och så klart ska den grafiska profilen,  
med rätt typsnitt, färger och bildmanér alltid användas.

Varmt
välkommen

Een warm welkom

Wärmstens willkommen
Una calurosa bienvenida

A warm welcome

Een warm welkom

Wärmstens willkommen
Una calurosa bienvenida

A warm welcome

Varmt
välkommen

Varmt  
välkommen

mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Platsvarum%C3%A4rke
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Platsvarumärket Karlstad tillsammans med andra aktörer
Eftersom Karlstads-logotypen i dessa fall inte är huvudavsändare så bör den vara mindre än huvudavsändaren.  
Ett bra tankesätt att ha kring logotypernas relation är att huvudavsändaren är en aktör som pratar från platsen  
Karlstad. I små format ska logotypvarianten utan underrad alltid användas. Logotyperna bör inte placeras för  
nära varandra. 

Använd platsens  
logotyp när det handlar om:

–  Marknadsföring av stora icke-kommunala 
arrangemang för Karlstadsborna och besökare,  
till exempel Melodifestivalen,  
Rally Sweden och Putte i Parken.

–  Generell marknadsföring för att  
attrahera besökare.

Logotypen kan användas av alla aktörer som vill 
bidra till, och dra nytta av, Karlstadsregionens 
attraktionskraft. Den kan bland annat användas 
av aktörer inom besöksnäringen, men också av 
företag i andra branscher och av kommuner, 

myndigheter och föreningar när syftet är att  
lyfta fram Karlstadsregionen. 

När platsvarumärket används tillsammans  
med en annan logotyp bör de inte placeras  
bredvid varandra.

Logotyp vid samarbete

Använd egen logotyp och gärna platsvarumärket Karlstad när det handlar om:
– Marknadsföring för att till exempel locka besökare, inflyttare och kompetent arbetskraft.

Använd Karlstads kommuns  
logotyp när det handlar om:

–  Information om kommunal verksamhet till 
Karlstadsborna och företag, till exempel öppettider, 
regler, avgifter, kungörelser, service och tjänster. 

–  Marknadsföring av kommunala arrangemang till 
Karlstadsborna, till exempel seniorernas dag och 
öppet hus på parkleken.

–  När Karlstads kommun är med och sponsrar 
arrangemang och det visas i en lista med 
samarbetspartners.

När används kommunens logotyp och när används platsens?
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Logotyp vid samarbete
Stortavlor
Vid samarbete med andra aktörer finns det mallar framtagna för storbildstavlor där platsvarmumärket Karlstad 
placeras längst ner till höger på en tonad färgbakgrund. Det finns fem tonade färgbakgrunder att välja mellan.  
Du kan ladda ner mallarna på karlstad.se/platsvarumarke 

PUTTEIPARKEN.SE | FACEBOOK.COM/PUTTEIPARKENFESTIVALEN
INSTAGRAM.COM/PUTTEIPARKEN (#PIP2018)

SABINA DDUMBA | MUSTASCH | HURULA  
HARDCORE SUPERSTAR | DEN SVENSKA BJÖRNSTAMMEN 

KIKKI DANIELSSON | SAMIR & VIKTOR 
HANNA JÄRVER | CHRIS KLÄFFORD | SOFIA JANNOK 

SIGRID BERNSON | JONAS LUNDQVIST 
BROWSING COLLECTION | QUEER - A TRIBUTE TO QUEEN

Digital tavla 

1 920 px

Vid leverans ska de digitala tavlorna roteras -90 grader  
motsols. Filformat: Jpeg, png för statisk material och mp4  
eller mov (codec: h.264) för rörlig material.

1 080 px

Eurosize tavla 

1 750 mm

Loggan ska vara 450 mm  
bredd och placeras alltid i  
det nedre högra hörnet

1 550 mm

1 185 mm

Tänk på att det försvinner  
3 cm av underkantan på  
bården vid monteringen  

så ha alltid extra marginal  
i underkant. 

650 mm

630 px

Fullsize tavla 

3 260 mm

Loggan ska vara 450 mm  
bredd och placeras alltid i  
det nedre högra hörnet

3 060 mm

1 185 mm

Tänk på att det försvinner  
3 cm av underkantan på  
bården vid monteringen  

så ha alltid extra marginal  
i underkant. 

650 mm

1 775 px

Frihet under ansvar
Vi vill gärna att du använder dig av platsvarumärket för att marknadsföra Karlstadsregionen. Vårt enda krav är att du ställer  
upp på Karlstads kommuns värderingar. Vi ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor känna sig trygga och välkomna,  
vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses  
kränkande, störande eller stötande. 

Ska logotypen användas i kommersiellt syfte så måste Karlstads kommun kontaktas för godkännande, se kontaktuppgifter  
nedan. Karlstads kommun som är huvudägare av varumärket förbehåller sig rätten att själva besluta om användandet och avgöra  
om det är förenligt med varumärket. Karlstads kommun, kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen har därmed rätten  
att begränsa användandet.

Har du frågor angående varumärket kontakta: Linda Olsson på telefon 054-540 10 23 eller via e-post linda.olsson@karlstad.se

https://karlstad.se/platsvarumarke
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Platsvarum%C3%A4rke


Karlstads kommun, kommunikationsavdelningen, 651 84 Karlstad.  
Tel: 054-540 10 23. Webbplats: karlstad.se
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