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Introduktion

Välkommen

Välkommen till Nordiska ministerrådets
och Nordisk rådets designmanual.

Här hittar du riktlinjer �ör och
inspiration till hur du ska använda vår
visuella identitet. Manualen �inns också
på engelska:
→ design-en.norden.org

Identiteten och designmanualen är
utarbetad i samarbete med
Kontrapunkt.

Om du har frågor eller respons kan du
kontakta publikationsenheten på
pub@norden.org.

Ny visuel identitet for dNy visuel identitet for d……

Bo Linnemann från designbyrån
Kontrapunkt presenterar den visuella
identiteten, som lanserades 2016.
Filmen �inns på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=eEi0iuSUcK8

https://pub.norden.org/designmanual-en/
https://www.youtube.com/watch?v=eEi0iuSUcK8
https://www.youtube.com/watch?v=eEi0iuSUcK8


5

Brandhierarki
Det �inns tre nivåer i vår brandhierarki:

1. Masterbrand
2. Masterbrand-varianter
3. Brand med understödslogo (endorsed
brands)

→ Se översikt över brandhierarki

Masterbrand
Masterbrand-logon består av
svanikonen och namnet Nordiska
ministerrådet eller Nordiska rådet. När
bägge organisationer representeras
tillsammans används svanikonen �ör sig
själv, eller med namnet Nordiskt
samarbete.

Masterbrandet Nordiska ministerrådet
används av �öljande enheter:

Nordiska ministerrådets sekretariat
Nordiska ministerrådets
arbetsgrupper
Nordiska ministerrådets projekt
Norden i Fokus
Info Norden
Vissa program

Läs mera och ladda ner logo�iler under
avsnittet Logo
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Masterbrand-varianter

Det är primärt institutioner under
Nordiska ministerrådet som använder
masterbrand-varianter. Logon består
då av svanen och institutionens namn.
Några av Nordiska ministerrådets
program och samarbetsorgan har
ansökt om och beviljats rätten till att
använda en masterbrand-variant.
Dessa samarbetsorgan �inansieras i
regel till 100 % av Nordiska
ministerrådet.

I de till�ällen en institution med
masterbrand-variant administrerar
projekt och program har även dessa
masterbrand-varianten.

En institution eller ett samarbetsorgan
med masterbrand-variant ska tydligt
kommunicera sambandet till Nordiska
ministerrådet på sina huvudsakliga
kommunikationskanaler. Det kan till
exempel framkomma i sidfoten på
webbsidan eller i kolofonen på en
publikation. Se exempel:

Sidfot på → Nordregios webbsida
Sidfot på → NordForsks webbsida

https://nordregio.org/
https://www.nordforsk.org/
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Flera avsändare

När det �inns �lera avsändare används
masterbrand och masterbrand-
varianter så här:

Nordiska ministerrådet + Nordiska rådet
= logo �ör Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet + masterbrand-
variant
= logo �ör Nordiska ministerrådet

Två eller �lera masterbrand-varianter
= logo �ör Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet och/eller en eller
�lera masterbrand-varianter + en eller
�lera organisationer med egna brands
(dvs. egna logon och identitetselement)
= logo �ör Nordiska ministerrådet + logo
�ör övriga brands. En av identiteterna
väljs.
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Endorserade brands

Organisationer med egna brands (dvs.
egna logor och identitetselement) som
har en relation till det nordiska
samarbetet använder
endorseringslogon i omedelbar närhet
till brandets egen logo. Det är
huvudsakligen samarbetsorgan som hör
till den här kategorin.

Används när:

�. masterbrandet inte är den primära
avsändaren eller organisatören

�. organsationens målgrupp eller
värderingar avviker från
masterbrandets

�. både masterbrandet och det
endorserade brandet drar nytta av
att tydligt kommunicera bägge
avsändare.
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Översikt över brandhierarki

Masterbrand
Nordiska rådet
Nordiska ministerrådet, inklusive
Info Norden, Norden i Fokus,
arbetsgrupper och projekt

 
Masterbrand-variant

Nordiska ministerrådets kontor i
Baltikum
NordGen
Nordens institut på Åland
Nordens institut i Grönland
Nordens hus på Färöarna
Nordens hus i Reykjavik
Nordisk kulturkontakt
Nordregio
Nordens väl�ärdscenter
Nordic Innovation
Nordic Energy Research
NordForsk
NIVA (Nordiska institutionen �ör
vidareutbildning inom
arbetsmiljöområdet)
Nora (Nordiskt Atlantsamarbete)
Nordiska projektexportfonden
(NOPEF)
Ungdomens Nordiska Råd
Nordplus (program)
Nordic Master (program)
Nordisk Netværk for Voksnes
Læring (program)

Exempel på endorserade brands
NORDICOM
NOMESCO-NOSOSCO / Nowbase
Samnordisk skogsforskning (SNS)
Nordiska kulturfonden
Nordisk �ilm- och TV-fond
Nordiska institutet �ör teoretisk
fysik (NORDITA)
Nordisk kommitté �ör lantbruks-
och matforskning (NKJ)
Nordisk information �ör kunskap
om kön (NIKK)
Nordiska miljö�inansieringsbolaget
(NEFCO)
Nordiska institutet �ör Asienstudier
Nordiska utvecklingsfonden (NDF)
Nordiskt vulkanologiskt institut
(NORDVULK)
Nordjobb

Om er institution eller enhet önskar bli
en del av vårt brand eller byta nivå kan
ni kontakta publikationsenheten på
pub@norden.org. Det är
generalsekreteraren �ör Nordiska
ministerrådet som i sista hand fattar
beslut om placeringen i brandhierarkin.
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Grund element

Logo

Den nordiska svanen

Svanen representerar tillit, integritet
och frihet. I mera än 35 år har den varit
symbol �ör det nordiska samarbetet.
Den nordiska svanen är en enkel och
öppen ikon med en svan som �lyger
framåt.

Öppenhet är en viktig grundidé i det
nordiska samarbetet – ett samarbete
öppet �ör nya tankar, idéer och
samarbetspartner.

Svanikonen �ör sig själv

Svanikonen används �ör sig själv på
�laggor och talarstolar och i andra
sammanhang där den ska synas på
långt avstånd. Då svanikonen ska
fungera som symbol �ör det formella
samarbetet används vit svan på
primärblå bakgrund.

Svanikonen kan också användas som
mera subtil avsändare på till exempel
mappar, anteckningsblock och annan
merchandise.

→ 
(SVG-format). Om ni önskar
Svanikonen i andra format så kontakta
pub@norden.org.

Ladda ner Svanikonen i olika �ärger

https://publii.io/!7642
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Primär logo

Den primära logon består av svanen och
ett namn. Logon är en enhet där
�örhållandet mellan svanens och
namnets storlek är konstant.

Namnet står med typsnittet Mark Pro
Medium.

Den primära logon är primärblå på vit
bakgrund eller vit på primärblå
bakgrund.

Den primära logon är den formella
logon �ör Nordiskt samarbete, Nordiska
ministerrådet och Nordiska rådet.

Logon i någon av �ärgerna i
designmanualen används i PowerPoint,
publikationer och andra sammanhang,
där man kommunicerar text och/eller
bilder. Samma �ärg används då också i
text- och designelement så att
kommunikationen och avsändaren
kopplas visuellt till varandra.

Ladda ner logo�iler i SVG-format i olika
�ärger (RGB) och språk. Om du behöver
�ilerna i annat format kan du skriva till
pub@norden.org.

→ 
 (SVG)

Ladda ner logo�iler till Nordiska
ministerrådet
→ 
(SVG)

Ladda ner logo�iler till Nordiskt rådet

→ 
 (SVG)

Ladda ner logo�iler till Nordiska
samarbetet

https://publii.io/!7638
https://publii.io/!7637
https://publii.io/!7644
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Respektavstånd

Avståndet mellan logo och övriga
kommunikations- och designelement är
de�inierat i �örhållande till svanikonen.

Endorsering

Endorseringslogon kan användas i �lera
olika sammanhang, till exempel vid co-
branding och som sponsorlogo.
Endorseringlogon kan placeras med
transparent bakgrund direkt på
kommunikations gränssnittet, till
exempel på webbsidan, publikationen
eller invitationen, oavsett
bakgrunds�ärg. Logon kan i detta
sammanhang vara blå, ljusgrå eller
mörkblå. Texten skrivs med Mark Pro
Bold, och placeras under eller till höger
om svanen, enligt vad som passar i den
aktuella situationen.

Endorseringslogon �inns även i mörkgrå
med ljusgrå bakgrund eller i ljusgrå med
mörkgrå bakgrund. Som alternativ till
endorseringslogon kan en text som
�örklarar sambandet med Nordiska
ministerrådet användas �ör sig själv.

Kontakta oss på pub@norden.org om ni
behöver endorseringslogo. Uppge vilken
text ni önskar på märket. Skriv texten
på ert eget språk.
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Logo till översättningar

I verk som har fått översättningsstöd
från Nordiska ministerrådet placeras en
liten svanlogo med tillhörande text i
kolofonen eller på ett annat passande
ställe.

Kontakta oss på pub@norden.org om ni
behöver logo till översättning. Uppge
vilken text ni önskar på logon. Skriv
texten på ert eget språk.
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Färger

Identitetsbärande �ärger

De identitetsbärande �ärgerna utgår från de åtta
nordiska �laggorna och den samiska �laggan: mörk
blå, mörk grön, primärblå, röd och gul. De här klara
och tydliga signal�ärgerna utgör den primära
�ärgpaletten. Primärblå och vit är genomgående
huvud�ärger på de formella kommunikations ‐
gränssnitten, till exempel på brev, �laggor och
talarstolar.

Den sekundära paletten har hämtat sin inspiration
från det nordiska ljuset: nedtonade milda �ärger som
står i kontrast till de klara �lagg�ärgerna.

De klara signal�ärgerna och de nedtonade �ärgerna
utgör, tillsammans med en skala neutrala gråtoner,
den visuella identitetens �ärguniversum.
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Primära �ärger

De primära �ärgerna ska kombineras med de sekundära �ärgerna.

Vit kan också kombineras med de primära �ärgerna (med undantag av den mörkare
gula och mörkgrå). Enligt EU:s riktlinjer �ör webbtillgänglighet ska kontrasten
mellan �ärgerna vara hög, och den vita �ärgen till text ger då en mycket god
kontrast mot bakgrunden i en primär�ärg eller på ett foto.

Mörkblå

HEX: #385988
RGB: 56-89-136
CMYK: 100–55–3–25

Grön

HEX: #266d51
RGB: 38-109-81
CMYK: 85–35–70–25

Primärblå

HEX: #006eb6
RGB: 0-110-182
CMYK: 100–40–0–6

Röd

HEX: #ef403b
RGB: 244-41-65
CMYK: 0–100–90–0

Gul

HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0

Mörkgrå

HEX: #454547
RGB: 70-69-71
CMYK: 0–0–0–88

Sekundära �ärger till digitala medier

De sekundära �ärgerna är anpassade till digitalt bruk och onlinepublikationer. De
ska kombineras med de primära �ärgerna.

Enligt EU:s riktlinjer �ör webbdesign och tillgänglighet ska kontrasten mellan
�ärgerna vara hög, och där�ör används de ljusa �ärgerna mot en bakgrund i
primär�ärg.

Ljuslila

HEX: #d3d5ed
RGB: 211-213-237
CMYK: 20–15–0–0

Ljusgrön

HEX: #e2fae1
RGB: 226-250-225
CMYK: 15–0–20–0

Ljusblå

HEX: #d4e9f9
RGB: 212-233-249
CMYK: 20–3–0–0

Ljusröd

HEX: #�bdce7
RGB: 255-221-226
CMYK: 0–20–3–0

Ljusgul

HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0

Ljusgrå

HEX: #d4e9f9
RGB: 237-237-238
CMYK: 4–3–6–7
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Alternativa sekundära �ärger till tryck och grafer

De alternativa sekundära �ärgerna kan användas i tryck (till exempel till väggar på
mässor) och i grafer (till exempel linjediagram i onlinepublikationer).

De sekundära �ärger som utarbetats till digitalt bruk blir �ör ljusa i tryck och i
grafer, där�ör har vi utarbetat de alternativa �ärgerna �ör högre kontrast.

Alt. ljuslila

HEX: #bcbde2
RGB: 188-189-226
CMYK: 30–25–0–0

Alt. ljusgrön

HEX: #cde4c4
RGB: 205-228-196
CMYK: 25–0–30–0

Alt. ljusblå

HEX: #afdbf6
RGB: 174-219-245
CMYK: 35–3–0–0

Alt. ljusröd

HEX: #f8c9db
RGB: 248-201-219
CMYK: 0–30–3–0

Alt. ljusgul

HEX: #ffed99
RGB: 255-237-153
CMYK: 0–3–50–0

Alt. ljusgrå

HEX: #c8cacc
RGB: 201-202-204
CMYK: 0–0–0–24

Gråtoner

Det är fritt att välja �ärger från gråtonsskalan till infogra�ik och grafer.

Gråtoner kan också användas till typogra�i i de till�ällen man önskar ett mjukare
uttryck. Den mörk- och ljusgrå �ärgen kan också användas till framsidor på
publikationer.

Vit

HEX: #ffffff
RGB: 255-255-255
CMYK: 0–0–0–0

Ljusgrå

HEX: #d4e9f9
RGB: 237-237-238
CMYK: 4–3–6–7

Alt. ljusgrå

HEX: #c8cacc
RGB: 201-202-204
CMYK: 0–0–0–24

40 procent

HEX: #a7a9ab
RGB: 167-169-172
CMYK: 0–0–0–40

56 procent

HEX: #87898c
RGB: 136-138-140
CMYK: 0–0–0–56

72 procent

HEX: #696a6c
RGB: 105-106-109
CMYK: 0–0–0–72

Mörkgrå

HEX: #454547
RGB: 70-69-71
CMYK: 0–0–0–88

Svart

HEX: #000000
RGB: 0-0-0
CMYK: 0–0–0–100
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Användning av �ärger

På kommunikationsgränssnitt (som framsidor, webbsidor, af�ischer och liknande)
�inns alltid en primär och en sekundär �ärg i form av bakgrunds�ärg, titel och logo.
Se exempel på reglerna nedan�ör.

Särskilt om gul och mörkgrå

För att säkerställa att läsbarheten är god får den gula �ärgen endast användas
som text på foto, eller som bakgrunds�ärg med mörkgrå text.
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Typogra�i

Mark Pro

Mark Pro är det nordiska samarbetets
primära typsnitt. Det är ett geometriskt
typsnitt med ett enkelt, öppet och
tillgängligt uttryck – ett uttryck som är i
samklang med det nordiska
samarbetets värderingar.

Mark Pro �inns i många olika
snittvarianter: från tunn till fet 'ultra'.
Uttrycket i kommunikationen kan
varieras typogra�iskt i �örhållande till
innehåll och målgrupp.

Alla nordiska språk ingår i typsnittet
Mark Pro. Även det kyrilliska alfabetet
är tillgängligt.

Mark Pro är också tillgängligt �ör
webbanvändning.

Mark Pro ska inte användas �ör Word-
dokument, Excel och PowerPoint – läs
mer under .Systemskrift
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EXEMPEL

Det �inns några övergripande
typogra�iska tillvägagångssätt som är
genomgående i den visuella identiteten.

Rubriker
Alla snittvarianter kan användas i
rubriker, �örutsatt att läsbarheten är
god. Ta alltid i beaktande �ärg, storlek
och eventuell fotobakgrund.

Korta rubriker kan skrivas med versaler.
Långa rubriker ska alltid skrivas med
versaler och gemener, eftersom det gör
texten mer lättläst.

Rubriken kan vara höger- eller
vänsterjusterad. Det är också möjligt
att ställa in enskilda ord och rader så
att de inte är i linje med varandra.
Centrering av rubriker ska undvikas.

Licens

Licens kan köpas på .Myfonts

Fonten till desktop heter Mark Pro,
webbfonten heter Mark.

https://www.myfonts.com/collections/mark-font-fontfont
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Systemskrift

Till Word, Excel och Powerpoint används
systemskriften Corbel. Corbel är en
systemfont som ingår i Of�icepaketet.
Om du har ett annat operativsystem
som inte innehåller Corbel kan du ladda
ner den gratis på .www.wfonts.com

Corbel kan undantagsvis användas på
sociala medier.

Corbel har gemena siffror som
standardinställning (Default Figure).
Dessa siffror lämpar sig väl �ör löpande
text. Inne i typsnittet �inns också ett
annat sifferformat, Tabular Lining, som
passar bättre till tabeller, rubriker och
sidnumrering.

https://www.wfonts.com/search?kwd=Corbel
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Bildpolitik

Bildernas syfte

Bilderna spelar en central roll i vår visuella identitet.

Bildernas syfte är att stärka och understryka det nordiska samarbetet, dess
prestationer och ambitioner och på ett dokumentärt sätt spegla ett gränslöst,
innovativt, utåtriktat och synligt Norden.

Läs mera om vår bildpolitik i vägledningen → 
 (på danska).

Et billede siger mere end tusind ord –
en billedvejledning for kommunikatører

https://pub.norden.org/us2019-442/
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Överordnad bildstil

Bilderna ska uttrycka närvaro, autenticitet och liv. De ska vara könsbalanserade och
normkritiska och undvika stereotypisering. Kompositionen ska vara enkel med ett
tydligt och prioriterat fokus.

Fotogra�ierna ska ha ett naturligt ljus. Indirekt naturligt ljus med mjuka skuggor är
att �öredra framom starkt solljus med hårda skuggor. Motljus kan skapa en ljus,
enkel och lugn bakgrund i bilden.

Hudtoner ska vara mjuka och naturliga – så som de ser ut i indirekt, naturligt mjukt
ljus.

Efterbehandling av bilder ska ske skonsamt och resultera i ett rent och naturligt
uttryck.
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Livet i Norden

Bilderna ska avspegla en positiv inställning till de nordiska samhällena och resten av
världen. De ska på ett genuint, varmt och respektfullt sätt skildra människor och
natur, livet på landsbygden och i städerna, yrken och kultur. Människor i Norden har
olika kön, åldrar, religioner, etniskt ursprung och sexualitet. De har också olika
utbildning, attityder och intressen. Bilderna ska i hög grad återspegla det.

Bilder som är tänkta att illustrera ett problem ska aldrig vara dokumentära på ett
hårt och avslöjande sätt. Däremot är det viktigt att fokusera på den potential som
�inns och de resultat som uppnåtts.
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Det parlamentariska arbetet

Det parlamentariska arbetet illustreras med bilder av politiker som framstår som
agerande, aktiva – de talar, gestikulerar, lyssnar på talarstolen och i kollegialt
samtal.

Som fotograf kan du med �ördel använda zoom �ör att komma nära och fokusera,
så att �örgrunden och/eller bakgrunden blir diffusa, och endast motivet i fokus blir
skarpt. Använd ljuset �ör att skapa stämning.
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Porträtt

Porträtt kan vara uppställda och poserande eller mer naturliga, där den omgivande
miljön ingår som en del av porträtteringen. Vid båda typerna av porträtt är det
viktigt att bilden uttrycker personlighet och närvaro.

Porträtten kan vara i �ärg eller svartvita.

Som fotograf får du gärna �örsöka utnyttja naturligt ljus. Personen kan till exempel
stå nära ett �önster, så att ljuset och skuggorna skapar ett intressant porträtt.
Undvik starkt solljus med kontrastfulla skuggor – det mjuka, indirekta ljuset är mer
skonsamt. Vid fotografering utomhus kan du, om möjligt, placera personen i
motljus. Det skapar en lugn och ljus bakgrund.
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Bilder placeras kant i kant

Genom att placera �lera bilder kant i kant uppstår ett narrativ – en dialog mellan
politik och samhälle. För att skapa variation och dynamik i kompositionen är det
viktigt att välja bilder som avviker från varandra i stil, till exempel en närbild, en bild
som är detaljerad och en tredje med avstånd till motivet. Se exemplen här under.

Fler exempel kan också ses under .Digitala publikationer
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Undvik

Undvik att använda iscensatta bilder, överbehandlade bilder och �ilter.

Undvik också användning av blixt och dålig belysning.

Bilddatabas

De �lesta bilder i vår  Sky�ish kan användas, �örutsatt att du hänvisar
till källan.

bilddatabas

Här är några andra bildbanker där du kan ladda ner bilder gratis:

unsplash.com
pexels.com
pixabay.com
momenti.lv

På  �inns det länkar till bildbanker i Danmark, Norge, Sverige och de
baltiska länderna. Här kan man köpa redaktionella och aktuella bilder styckevis.

scanpix.com

https://www.skyfish.com/p/nordisksamarbejde
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/da-dk/
https://pixabay.com/
https://momenti.lv/
https://www.scanpix.dk/spdk/
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Publika tioner
Digitala publikationer

Vår policy är att trycka så få
publikationer som möjligt. Där�ör
publiceras de �lesta av våra
publikationer uteslutande digitalt,
oftast som responsiva
onlinepublikationer med en automatiskt
genererad pdf (format 210 x 280 mm).
Publikationerna �öljer EU-direktivet om
webbtillgänglighet.

Vi använder en lösning från �öretaget
First Edition när vi producerar våra
publikationer. Det här avsnittet handlar
om digitala publikationer gjorda i First
Edition.

RESPONSIV DESIGN

Våra onlinepublikationer är responsiva.
Det betyder att de anpassar sig till alla
skärmstorlekar. På en liten skärm
(telefon) staplas alla element ovanpå
varandra. Det ska man tänka på i
samband med layouten. Man ska också
tänka på textens och grafernas storlek
och komma ihåg att testa innehållet på
olika skärmstorlekar.
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Färger

För brödtexten i de digitala
publikationerna används vit bakgrund
och mörkgrå (88 procent svart) text.

En kombination av primär- och
sekundär�ärger, till exempel rutor med
�ärgad bakgrund och text på, används
också.

I grafer används primära och
alternativa sekundära �ärger, som
urskiljer sig bättre mot en vit bakgrund
än de vanliga sekundära �ärgerna.

Typogra�i

I våra online-publikationer använder vi
typsnittet Mark OT. Det kan användas i
fyra olika tjocklekar (700, 500, 400 och
300). Du kan själv ställa in tjockleken
under inställningar.

Det är viktigt att använda rubrikstilarna
H1, H2, H3, H4 etc., så att det uppstår
en logisk hierarki i texten och så att
texten kan läsas upp med en
skärmläsare.
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Bilder

Du kan infoga bilder eller bildcollage i
valfritt format i publikationerna. Om du
väljer att sätta in en stor bild överst på
sidan kan det vara klokt att göra bilden i
en storlek så att läsaren kan se lite av
rubrik och text utan att skrolla.

I bild�ält kan man också placera in
video.

Här är några exempel på digitala
publikationer:
→ Accommodating Biodiversity in
Nordic Offshore Wind Projects
→ Nordisk samarbeidsprogram for
regional utvikling og planlegging 2021–
24
→ Learning to live in a new country

https://pub.norden.org/nordicenergyresearch2022-01/#
https://pub.norden.org/politiknord2020-713/
https://pub.norden.org/nord2020-036/#
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Framsidor

Längst upp till vänster på framsidan
�inns en svanikon (upprepas på alla
sidor). Institutioner använder oftast sin
fullständiga logo. Svanikonen ska inte
upprepas på andra ställen i
publikationen.

Det �inns många alternativ till
framsidor. Se exempel på de olika
alternativen till höger.

�. Full page content area
�. Medium content area
�. Small content area
�. 4 cases

Alternativet Full page content area är
svårt att använda med bakgrundsbild,
och ska testas på alla skärmstorlekar.

Du kan lägga in texter, länkar och andra
element på bilderna.
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Grafer

I våra onlinepublikationer är graferna interaktiva.

I graferna används primära �ärger i kombination med de alternativa sekundära
�ärgerna �ör att skapa högre kontrast mellan �ärgerna, och därmed uppfylla kravet
om webbtillgänglighet.

Se exempel härunder på olika typer av diagram i primära �ärger.

Exempel på stolpdiagram
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Exempel på
donutdiagram
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Exempel på liggande
stapeldiagram
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Exempel på cirkeldiagram
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Vykort – reklam �ör våra onlinepublikationer

Till evenemang och möten kan vi trycka upp kort i vykortsstorlek som hänvisar till
publikationens URL.

Layouten kan till exempel bestå av publikationens framsida tillsammans med en
kort baksidestext och en QR-kod som leder direkt till publikationen.
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Tryckta publikationer

I Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har vi en policy att göra så lite
papperstryck som möjligt. Där�ör publiceras de �lesta av våra publikationer
uteslutande digitalt, oftast som responsiva onlinepublikationer med en automatiskt
genererad pdf (se avsnittet om ).digitala publikationer

Den här vägledningen riktar sig till dig som ska producera en tryckt publikation, eller
en pdf-�il med snygg layout.

Papper

För både innehållssidor och omslag används obestruket papper (till exempel
MultiDesign White).

Publikationerna ska vara limbundna eller häftade, och alltid vara i de nedan
nämnda formaten.

Vi använder oss endast av Svanenmärkta tryckerier.
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Format och rutnät (grid)

Det �inns tre format: stor, mellan och
liten. De nordiska �laggorna ligger som
utgångspunkt i formatens proportioner.

Ett rutnät (grid) har de�inierats �ör alla
tre format. Även dessa är baserade på
�laggproportionerna.

De streckade linjerna indikerar mitten
av varje rutnäts�ält vertikalt och
används endast till att beskära bilder.

STOR

Format: 210 x 280 mm
Marginaler: T 20  –  B 16  –  V 28 – H 20
mm
Spalter: 4
Spaltmellanrum: 6–8 mm

OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan
höger och vänster så att den bredare
marginalen alltid ligger mot
mitten/ryggen.
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MELLAN

Format: 170 x 225 mm
Marginaler: T 15 –  B 15  –  V 22  – H 18
Spalter: 4
Spaltmellanrum: 6–8 mm

OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan
höger och vänster så att den bredare
marginalen alltid ligger mot
mitten/ryggen.

LITEN

Format: 120 x 160 mm
Marginaler: T 12  –  B 12 –  V 15  – H 14
Spalter: 1

OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan
höger och vänster så att den bredare
marginalen alltid ligger mot
mitten/ryggen.
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Framsidor till tryckta publikationer

Framsidorna layoutas utifrån samma rutnät som innehållssidorna, men utan
spaltmellanrum. Bakgrunden fyller alltid hela sidan. Rubrik, infotext och logo kan
placeras fritt i rutnätet, och har som utgångspunkt alltid samma �ärg.

Minsta mått �ör logotyp är:
Symbol: 72 mm i bredd

Se �lera av våra omslag på → norden.org/publikationer

KOM IHÅG!

Två eller �lera primära �ärger får inte användas tillsammans i bakgrund och
rubrik.
Två eller �lera sekundära �ärger får inte användas tillsammans i bakgrund och
rubrik.
Logon och rubriken får inte ha olika �ärger.
Gul och ljusgul får inte användas tillsammans.

https://www.norden.org/publikationer
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Pdf
Online-versionen av publikationen ska ses som huvudprodukt i de digitala
publikationerna, trots att de innehåller ett pdf-dokument �ör nedladdning. Pdf-
dokumentet genereras automatiskt från innehållet i online-versionen. Formatet är
210 x 280 mm. Det �inns begränsade möjligheter att anpassa det automatiskt
genererade pdf-dokumentet.

För framsidan i pdf-dokumentet används samma rutnät som i tryckta
publikationer (se avsnittet om ). För att få en enhetlig känsla
är det en bra idé att använda samma �ärger, bilder och typogra�i �ör framsidan av
pdf-dokumentet som på framsidan av online-versionen.

tryckta publikationer

Om du har mycket speci�ika önskemål �ör pdf-versionen är det bäst att designa den
i Indesign. Det är möjligt att ersätta det automatiskt genererade pdf-dokumentet
vid publiceringen. Kom ihåg att pdf-dokumentet fortfarande ska ha en design som
lämpar sig �ör digital visning.

Nedan hittar du fyra exempel på pdf-framsidor. Du kan ladda ner pdf-�ilerna från
länkarna nedan:
→ Renewable Energy in the Nordics 2021
→ FMD simulation exercise Ruta 2019
→ Klima- og miljøhandlingsplan for Nordens Hus 2022-2024
→ Towards af Nordis Alliance for Gender Equality and Climate Justice

https://pub.norden.org/nordicenergyresearch2021-03/nordicenergyresearch2021-03.pdf
https://pub.norden.org/temanord2020-530/temanord2020-530.pdf
https://pub.norden.org/us2022-448/us2022-448.pdf
https://pub.norden.org/nord2022-016/nord2022-016.pdf
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Digitala medier

Webb

På en webbsida kan den visuella
identiteten implementeras på många
olika sätt. Se exempel här:

→ Norden.org
→ Nordregio
→ Nordic Innovation
→ Nordens Hus på Island
→ Nordic Culture Point

https://norden.org/
https://nordregio.org/
https://www.nordicinnovation.org/
https://nordichouse.is/da/
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/
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Sociala medier

Texten på banners ska vara kort och
målinriktad.

Det �inns vissa standardformat �ör
sociala medier, till exempel 1200 x 628
px �ör Facebook, eller 1080 x 1080 px
�ör Instagram.

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad med
sociala mediers format då de ständigt
justeras.

Läs mera om sociala medier i
vägledningen → 

 (på danska).
Retningslinjer for

sociale medier

https://pub.norden.org/politiknord2020-729/
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Video

Tre typer av produktioner

SMALL (med smartphone eller tablet)

Användargenererat innehåll �ör distribution i sociala medier.
Kort intervju �ilmad internt med smartphone eller surfplatta.
Inläggsredigering med smartphone eller surfplatta (i till exempel Luma Fusion).

MEDIUM (inhouse)

Intervjuer �ör nyheter och sociala medier.

Här används en intern eller extern kameraman med videokamera eller
smartphone/surfplatta. Förproduktion, manusarbete och efterbearbetning (i till
exempel Adobe Premiere Pro) sker internt.

LARGE (extern producent)

Video/intervju med videokamera assisterad av extern producent.

Den externa producenten är involverad i �örproduktion, undertextning och
efterbearbetning med eventuella animationer. Dessa produktioner görs främst �ör
prioriterade projekt och kampanjer.
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En lyckad produktion

Det �inns ett antal element som har
stor inverkan på om din videoproduktion
blir lyckad: tempo, �örberedelser, plats,
ljussättning, klippning, val av
bakgrundsmusik etc.

En �ilmproduktion kan delas in i tre
faser:
�. Förberedelse
�. Inspelning
�. Efterbehandling

Dessa element beskrivs i detalj nedan.

Förberedelse och inspelning

MEDIUM OCH FORMAT

Format 16:9 (1920 x 1080 pixels) används vanligtvis till tv, Youtube, Vimeo och
Facebook.

Format 1:1 (1024 x 1024 pixels) används vanligtvis till Instagram.

Format 9:16 (1920 x 1080 pixels) används vanligtvis till Snapchat, Instagram Stories
och Facebook Stories.

PLATS OCH LJUS

Ljuset i bilderna påverkar stämningen. Ljus har olika �ärgtemperaturer. Beroende
på �ärgtemperaturen upplever vi ljuset som varmt eller kallt, mjukt eller hårt.

Varmt ljus kan vara en �ördel när stämningen ska vara hemtrevlig. Det ger en
känsla av tillit och trygghet. Ljuset ändras vanligtvis under dagen och är varmast
på morgonen och kvällen.

Mjukt ljus skapar mindre skillnad mellan mörka och ljusa områden. Mjukt ljus är
diffunderat ljus, som kommer från en stor ljuskälla. Ljuset är mjukt t.ex. en lätt
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molnig dag eller i ett mjukt upplyst rum. Du kan också skapa mjukt ljus med hjälp av
en re�lektorskärm som sprider ljuset från en ljuskälla.

Hårt ljus skapar en hård stämning i bilden. Hårt ljus kommer vanligtvis från små
ljuskällor. Ju längre bort från en ljuskälla personen be�inner sig, desto hårdare är
ljuset. Där�ör är också solsken en hård ljuskälla.

Kallt ljus skapar en ledsam eller dyster stämning. Lysrör ger vanligtvis ett kallt ljus.

LJUD

Det är mest optimalt att använda en extern mikrofon. Använd en kabel med lång
räckvidd, så att den intervjuade inte behöver stå �ör nära kameran. Om du är på en
plats med mycket buller och bakgrundsljud kan du �örsöka hitta ett rum, eller ett
hörn, där det är tystare. Om det blåser ute är det bättre att �ilma inomhus,
eftersom vinden kommer att �örsämra ljudet kraftigt.

BILD

En bild ska komponeras så att den är harmonisk och trevlig att se på. En bild som
ger en känsla av djup och perspektiv är oftast mer intressant att titta på än en bild
som är platt.

Placering av personen: Placera om möjligt personer fram�ör en lugn bakgrund, så
att fokus på personen inte störs. En grön växt, en neutral vägg, en vacker trappa
eller en neutral litogra�i kan vara �ina bakgrunder. Genom att placera personen på
avstånd från bakgrunden skapar du djup i bilden.

Beskärning: Personen kan med �ördel beskäras från brösthöjd eller från midjan upp
till lite ovan�ör huvudet så att man ser en del av kroppen och inte så mycket vägg
eller tak. På så sätt kommer vi tillräckligt nära �ör att se detaljer, men har samtidigt
med lite av omgivningen �ör att skapa djup och stämning.

Linjerna i bilden: Horisontella linjer skapar lugn och harmoni. En horisontell linje kan
t.ex. vara en bordskant, en �önsterbräda eller en horisont. Sneda linjer kan skapa
dynamik, men var medveten om att �ör många sneda linjer skapar oro.

Kameraperspektiv: Håll om möjligt kameran i normalt perspektiv – och stilla – så
att personen är direkt fram�ör kameran. Om kameran är lägre än personen kan
personen verka skrämmande, och om den är högre än personen kan personen
framstå som mindre viktig.
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Efterbehandling

När inspelningen är klar är det viktigt att du tar hänsyn till �öljande faktorer:

Logo och �ärger
Intro och outro
Typogra�i och undertexter
Klipp och tempo
Animationer
Musik

LOGO OCH FÄRGER

Som utgångspunkt används vitt och primärblått, men andra �ärgkombinationer
från designmanualen kan också användas. Vi använder alltid full�ärg, inte
transparenta versioner. Om du använder gul, läs särskilt reglerna �ör användning av
gul i designmanualen.

INTRO OCH OUTRO

Intro: Introt ska vara rörlig bild, och gärna något som fångar tittarnas intresse.
Undvik gra�ik i starten.

Outro: Videon ska ha en tydlig avsändare. Vi använder den stora svanen med
antingen Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet eller Nordiskt samarbete.

TYPOGRAFI OCH UNDERTEXTER

Vi använder Mark Pro som typogra�i. I de till�ällen det inte är möjligt används
Corbel till undertexter. Vi rekommenderar användningen av undertexter på alla
�ilmer, dels �ör att många ser dem utan ljud och dels �ör att det kan hjälpa med
både språkbarriärer och personer med hörselproblem. Filmerna blir mera
tillgängliga med undertexter.

→ 
(på norska).

Ladda ner en beskrivning på hur du skapar typogra�i och bakgrund i Luma Fusion

KLIPP OCH TEMPO

Klippningar mellan människor och illustrativa bilder kan ge en bra dynamik, men
undvik �ör många korta klipp. Med många korta klipp hinner ögat inte �inna ro. Tänk
på att din video ska ha ett passande tempo. Om videon är väldigt kort kan tempot
ofta vara snabbare än i en längre video.

https://publii.io/!7610
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Om det inte �inns några illustrerande bilder, eller om det är en lång intervju, kan
olika vinklar eller avstånd användas. För att få en koppling mellan bilderna kan du
med �ördel skapa en ljudbrygga. Ljudbrygga innebär att ljudet är oavbrutet
samtidigt som det �inns klipp. Ljudet binder samman bilderna och ger oss en
upplevelse av sammanhållning och helhet.

Vid byte till ett nytt motiv, t.ex. till en ny person, ska klippet vara så smidigt som
möjligt. Det kan t.ex. göras genom att se till att fokuspunkten (som vanligtvis är
ögonen) är placerad på samma höjd.

ANIMATIONER

Du ska vara �örsiktig med hur du animerar dina olika element. Animation med text
bör användas sparsamt. Se exempel härunder.

MUSIK

Musiken är ett stödande element som kan till�öra stämning och tempo. Bestäm
vilken historia musiken ska berätta, men se till att musiken inte blir �ör
dominerande. Det �inns ofta rättigheter på musik, så kom ihåg att få dessa
avklarade innan användning. Du kan använda musik från en av dessa webbplatser
(tänk på att det �inns olika betalningsmodeller och rättigheter):

Premiumbeat
Inkompetech
Freesound
Artlist
Youtubes ljudbibliotek

Om du använder Luma Fusion kan du använda funktionen Storyblocks.
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Gra�ik och infogra�ik

Om du använder gra�ik eller infogra�ik måste de till�öra något till �ilmen. Om det är
en person som talar måste infogra�iken stöda talet, oavsett om gra�iken är
animerad eller inte.

Animation med text bör användas sparsamt.
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Webbtillgäng lighet

Norden.org är anpassad till nivå AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG
2.1). På  står det bland annat att WCAG:s riktlinjer de�inierar hur innehåll på
webben görs mer tillgängligt �ör personer med funktionsnedsättning. Genom att
�ölja riktlinjerna gör du även webbinnehållet mer användarvänligt rent generellt.

w3.org

Följande länkar kan vara användbara �ör webbdesign:

→  – information om WCAG 2.0 på danskaw3.org
→  – kontroll av �ärger och kontrastercontrastchecker.com
→  – riktlinjer �ör webbutveckling på svenskawebbriktlinjer.se

Med webbläsartillägget  kan du analysera
webbtillgängligheten i olika webbläsare. När WAVE-tillägget är aktiverat kan du
med hjälp av indikatorer som placeras på webbsidan enkelt få fram och korrigera
möjliga brister i tillgängligheten.

WAVE Accessibility Extension

Alternativa texter på bilder och gra�ik (Alt Text) hjälper synskadade användare att
�örstå bilder och annat gra�iskt innehåll. Om användaren använder en skärmläsare
läses de alternativa texterna upp �ör dem. Om de visuella elementen är rent
dekorativa och inte innehåller viktig information behöver du inte skriva en alternativ
text. Den alternativa texten måste vara kort, de �lesta skärmläsare läser alternativ
text på upp till 125 tecken. Fokusera på att skriva en beskrivande alternativ text,
som ger sammanhang till bilden och om möjligt även innehåller nyckelord.

https://www.w3.org/
https://www.w3.org/
https://contrastchecker.com/
https://webbriktlinjer.se/
https://wave.webaim.org/extension/
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Kontraster och
webb�ärger

När vi designar omslag �ör
onlinepublikationer, shareables och
annat digitalt material använder vi ofta
text på �ärgad bakgrund eller foto. Ett
högt kontrast�örhållande hjälper
synskadade och �ärgblinda.

Enligt EU:s riktlinjer �ör tillgänglighet
ska text ha ett kontrast�örhållande på
minst 4,5:1. Större teckensnitt ska ha ett
kontrast�örhållande på minst 3:1.

Stort teckensnitt: Vanlig typogra�i över
24 pixlar (18 punkter), fet typogra�i över
18,66 pixlar (14 punkter).

Färgerna från designmanualen kan
testas med
→ . Skriv HEX-
koderna �ör �ärgerna på �örgrunden och
bakgrunden så vet du om kontrasten är
tillräckligt bra.

contrastchecker.com

https://contrastchecker.com/
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Notat och presentationer

Brevpapperslinje

Brev, notat m.m.

Det �inns Word-mallar �ör brev, arbetsdokument, pressmeddelanden m.m.

Masterbrandet använder primärblått på vit bakgrund, men institutionerna kan fritt
välja att använda mörkblått eller rött som alternativ till primärblått.

I Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat �inns
mallarna i det interna dokumenthanteringssystemet. Här kan du ladda ner Word-
mallar:

→  (6 språk).Ladda ner Word-mallar �ör Nordiska ministerrådet
→  (6 språk).Ladda ner Word-mallar �ör Nordiska rådet

Visitkort

Visitkorten �ör Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet är tvåspråkiga. På ena
sidan av kortet �inns kontaktuppgifterna på ett av de nordiska språken och på
andra sidan på engelska. Texten är tryckt i primärblått på MultiDesign White 300
gram.

Institutionerna kan välja sina egna �ärger från den primära och sekundära paletten.

Kuvert

Kuvert �inns i standardformaten C4 och C5. Dessutom �inns en adressetikett i
formatet 100 x 65 mm.

https://publii.io/!7640
https://publii.io/!7639
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Presentationer och mallar

Vår Powerpoint-mall är i formatet 16:9 och består av en stor mängd modellsidor.
Sidorna är planerade och sammansatta så att presentationerna ska vara läsbara
och enhetliga. Undvik där�ör att ändra på skriftstorleken och uppbyggnaden och
välj hellre att �örkorta text eller lägga in �lera sidor i din presentation.

I Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat använder vi
en molnbaserad lösning från �öretaget Templafy �ör dokument i Word och
presentationer i Powerpoint.

Kontakta publikationsenheten (pub@norden.org) om du vill veta mera om lösningen
från Templafy eller om du vill ha en minikurs i hur man använder Templafy.
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Gra�ik

Ikoner

Det �inns en samling ikoner �ör att kommunicera Vår vision 2030 och de 12
visionsmålen.

REGLER:

�. Det är valfritt att använda målikonerna med eller utan siffror.
�. Ikonerna visas alltid på en en�ärgad ljus bakgrund.
�. Du får inte ändra �ärgerna eller lägga till element till ikonerna.

Det �inns också mer allmänna ikoner som kan användas i andra sammanhang.

→ Ladda ner en Powerpoint-mall med ikonerna

https://publii.io/!7632
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Illustrationer

Se exempel på några olika illustrationsstilar som har använts till publikationer och
sociala medier.

Kartor

Det �inns fyra varianter av kartor som är gjorda i powerpoint och där de olika
länderna kan framhävs med �ärg från vår designmanual. De olika varianterna är:

Norden
Norden i Europa
Norden i Världen

→  (AI)Ladda ner kartbotten

Se exempel på kartor härunder �ör Norden och Grönland, Norden i Europa och
Norden i Världen.

https://publii.io/!7643
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Infogra�ik

Infogra�ik kan användas �ör att visualisera fakta på
ett inbjudande och lättfattligt sätt. Använd ikoner och
�ärger �ör att skilja information från varandra.
Använd gärna �lera �ärger, till exempel �ör att
framhäva viktiga siffror eller ord. Vill du ha ett enklare
uttryck kan du använda en primär�ärg tillsammans
med en sekundär�ärg och eventuellt en nyans av
grått. Exemplen här intill är från publikationen
"Nordic Gender Equality in Figures 2021".

Du kan se hela publikationen och den animerade
infogra�iken på länken → pub.norden.org/nord2021-
036

https://pub.norden.org/nord2021-036/#
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Användning av tra�ikljus som
�ärgmarkering

Röd, gul, grön och eventuellt orange kan användas
som "tra�ikljus" eller �ärgmarkeringar i tabeller. Med
hjälp av �ärgerna kan du markera hur långt ett projekt
har kommit, vilken status ett visst område har eller
liknande. Färgerna ska användas måttligt och endast
som markeringar. Färgmarkeringarna ska alltid
�örklaras.

Röd och Gul från designmanualen används
tillsammans med grön och eventuellt även orange.
Ljusrött och ljusgult från designmanualen används
tillsammans med ljusgrönt och eventuellt ljusorange.
Se �ärgkoder nedan:

Grön

HEX: #266d51
RGB: 38-109-81
CMYK: 85–35–70–25

Gul

HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0

Orange

HEX: #ee7203
RGB: 238-114-3
CMYK: 0–65–99–0

Röd

HEX: #ef403b
RGB: 244-41-65
CMYK: 0–100–90–0

Ljusgrön

HEX: #e2fae1
RGB: 226-250-225
CMYK: 15–0–20–0

Ljusgul

HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0

Ljusorange

HEX: #fad2b4
RGB: 250-210-180
CMYK: 1–22–31–0

Ljusröd

HEX: #ffdde2
RGB: 255-221-226
CMYK: 0–18–6–0
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Subidentiteter

Nordiska rådets prismärken

Användning av märket till litteraturpriserna

Böcker som nominerats till Nordiska rådets litteraturpris eller Nordiska rådets
barn- och ungdomslitteraturpris kan använda ett speci�ikt märke på böckerna.

Märkena �inns på nio olika språk och kan tryckas direkt på bokomslaget, eller
klistras på boken senare som ett klistermärke.

→  (AI och SVG, 9 språk)Ladda ner litteraturprismärket
→  (AI och SVG, 9 språk)Ladda ner barn- och ungdomslitteraturprismärket

Om du har frågor gällande användningen av märket kan du kontakta:

So�ie Hermansen Eriksdatter
Sekretariatet �ör Nordiska rådets litteraturpris
Nordens hus i Reykjavik
+354 5517036
so�ie@nordichouse.is

Exempel på bokomslag och märket kan ses härunder.

https://publii.io/!7636
https://publii.io/!7815
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Användning av märket till �ilmpriset

Filmer som nominerats till Nordiska rådets �ilmpris kan använda ett märke, till
exempel på �ilmplakaten.

Filmprismärket �inns på svenska och engelska, och kan tryckas direkt på
�ilmplakatet eller klistras på senare som ett klistermärke.

→  (AI och SVG, 5 språk)Ladda ner �ilmprismärket

Om du har frågor gällande användningen av märket kan du kontakta:

Salma Reiermark Karoliussen
Sekretariatet �ör Nordiska rådets �ilmpris
Nordisk Film & TV Fond
+ 47 64 00 60 80
salma@nftvfond.com

Exempel på �ilmaf�ischer med märket på kan ses härunder.

https://publii.io/!7641
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Vår vision 2030

Koncept

Norden ska bli världens mest hållbara
och integrerade region år 2030. De
nordiska statsministrarna blev i augusti
2019 eniga om att det ska vara temat
�ör det nordiska samarbetet under de
kommande åren. För att nå visionen ska
vi fram till 2024 satsa på tre strategiska
prioriteringar:

Ett grönt Norden
Ett konkurrenskraftigt Norden
Ett socialt hållbart Norden

Vi har utvecklat en egen subidentitet,
dvs. ett eget visuellt uttryck, som ska
användas när vi kommunicerar om
visionen. På en bakgrund av de
sekundära �ärgerna från identiteten
står "Vår vision 2030" skrivet i en cirkel
med tre punkter: en punkt �ör varje
prioritering. En kort �örklaring kan
skrivas intill punkterna, som alltid ligger
på samma plats på cirkeln.
Prioriteringarna placeras alltid i denna
ordning. Typogra�i och gra�ik är alltid
mörkblå.

Om andra eller nya punkter tillkommer
efter 2024 kan modellen utökas och
omarbetas. Den �ler�ärgade
bakgrunden används endast när vi
kommunicerar om visionen.
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Digitalt

Det �inns sidor i Powerpoint som
presenterar visionen på alla nordiska
språk och på engelska. Sidorna �inns i
Templafy-lösningen som används på
Nordiska ministerrådets och Nordiska
rådets sekretariat. Sidorna kan också
laddas ner på den här sidan.

→ 
 (6 språk)

Ladda ner Powerpoint-sidor med
visionsgra�ik

På norden.org �inns en video om
visionen på alla nordiska språk och på
engelska. Här är länken till den svenska
versionen:

Shareables till sociala medier �öljer
samma riktlinjer som annat material, se
exempel längst ner till höger.

https://publii.io/!7633
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Publikationer

Om en publikation enbart handlar om
visionen kan den �ärgade bakgrunden
med alla sekundära �ärger användas på
innehållssidorna. På framsidan används
antingen ett foto eller en mörkblå
bakgrund.

I andra publikationer som har koppling
till visionen, men inte uteslutande
handlar om den, kan du placera in
cirkeln med texten "Vår vision 2030"i
kolofonen eller i avsnittet "Om denna
publikation". Det gra�iska elementet kan
kompletteras med en valfri text som
�örklarar sammanhanget till visionen.
Det här gäller både digitala och tryckta
publikationer.

Gra�iken kan vara primärblå, mörkblå
eller mörkröd, och väljs så att den �öljer
�ärgerna i publikationen.

→ 
(PNG, 6 språk)

Ladda ner visionsgra�ik i tre �ärger

https://publii.io/!7645


62

Hållbar livsstil

Introduktion

Hållbar livsstil är ett program initierat och �inansierat av Nordiska ministerrådet.
Den pågår under perioden 2021–2024 och har en egen subidentitet. Subidentiteten
får endast användas av programmets sex projekt.

Det övergripande syftet med programmet är att göra det lättare att leva hållbart i
Norden, att göra hållbara livsstilsval och att påskynda normaliseringen av en
hållbar livsstil.

Kontakt: INGER SMÆRUP SØRENSEN, Programkoordinator
+298 22 46 73 / inger@nlh.fo

Logo

HÅLLBAR LIVSSTIL används som
sublogotype – alltid i samband med
svanikonen. Logon �inns i �lera varianter
och �ärger, och på sju språk. I exemplen
här intill kan du se hur sublogon
används.

Kontakta publikationsenheten
(pub@norden.org) ifall du behöver få
tillgång till logopaketet.
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Färger

Hållbar livsstil använder fyra av primär�ärgerna och fyra av sekundär�ärgerna från
Nordiska ministerrådets visuella identitet. Det �inns avvikelser från de allmänna
reglerna i designmanualen angående användningen av gul, som i detta fall kan
användas i kombination med primärblått och mörkblått. Använd också gärna den
gula tillsammans med den ljusblåa och den ljuslila �ärgen.

Mörk blå

HEX: #385988
RGB: 56-89-136
CMYK: 100–55–3–25

Primär blå

HEX: #006eb6
RGB: 0-110-182
CMYK: 100–40–0–6

Mörk gul

HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0

Mörk grå

HEX: #454547
RGB: 70-69-71
CMYK: 0–0–0–88

Ljus lila

HEX: #d3d5ed
RGB: 211-213-237
CMYK: 20–15–0–0

Ljus blå

HEX: #d4e9f9
RGB: 212-233-249
CMYK: 20–3–0–0

Ljus gul

HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0

Ljus grå

HEX: #d4e9f9
RGB: 237-237-238
CMYK: 4–3–6–7

Typogra�i

Typsnittet i subidentiteten är Mark Pro,
som kan köpas på licens på

. Fonten �ör desktop
heter Mark Pro, webbfonten heter Mark.
Alla nordiska språk ingår i paketet.

www.fontshop.com

Primärt används tre snitt: regular,
medium och bold. #sustainableliving
används genomgående som ett gra�iskt
och kommunikativt element, alltid på
engelska.

I Word, Excel och Powerpoint används
systemskriften Corbel, som �inns gratis i
Of�ice-paketet.

https://www.fontshop.com/
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Bilder

Uttrycket i bilderna är naturligt och
avslappnat, men präglas också av allvar
och eftertänksamhet:
�. Natur- och miljöbilder som visar

naturen, klimatet och den vardag
där �örändringar ska göras. De här
bilderna är i �örsta hand �ärgbilder.

�. Porträtt som brett representerar
de nordiska medborgarna. De här
bilderna kan vara både svartvita
och �ärgbilder.

En vit ram runt bilderna kan användas
�ör ett ljusare och luftigare uttryck.
Ramen har alltid proportionellt samma
tjocklek som visas i exemplet till höger.

Du kan hitta bilder i vår bilddatabas
. Sök på "sustainable living" �ör

att hitta projektets bilder. De �lesta
bilderna i databasen får användas fritt
så länge källan anges.

Sky�ish

Du kan också utnyttja andra
bilddatabaser, till exempel:
→ 
→ 
→ 
→ 

unsplash.com
pexels.com
pixabay.com
momenti.lv

Genom att kontakta
publikationsenheten (pub@norden.org)
kan du få tillgång till den låsta delen av
bilddatabasen Sky�ish och Templafy.
Där �inns �lera bilder som hänger ihop
med projektet.

https://www.skyfish.com/p/nordisksamarbejde
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
https://momenti.lv/
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Former

Cirkeln används genomgående i
subidentiteten och symboliserar
hållbarhet. Cirkeln som form och
placeras i en kvadrat/fyrkant och kan
användas på �lera sätt och i �lera
storlekar. Cirkeln kan vara en�ärgad,
men kan också användas �ör ett foto
eller text. Mosaiker med kvadrater med
olika innehåll används också
genomgående i subidentiteten.

Digitalt

Annonser, partnerbanners och
fokussektioner kan användas �ör att
markera att ett projekt är en del av det
övergripande programmet. Det är
projektets egen plattform som avgör
form och storlek. Intill ett exempel från

.www.ecolabel.dk

https://www.ecolabel.dk/
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Sociala medier

Här intill ser du exempel på material till
sociala medier.

1:1 �ör Instagram och Facebook (1080 x
1080 pix)
16:9 �ör LinkedIn, Facebook och Twitter
(olika mått).

För Instagram Stories rekommenderar
vi att du använder typsnittet San
Francisco Bold på iOS. På Android heter
det Roboto. Det säkra �ärgvalet �ör
typsnittet är vitt, särskilt om det är här-
och-nu-stories. Om det är �örberedda
stories där du kan styra �ärgerna, så
kan du leka lite mer (t.ex. med gult eller
mörkblått).
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Of�ice

Templafy

Det �inns standard mallar till
Powerpoint och Word i Templafy.
Projektets medlemmar kan få tillgång
till Templafy genom att kontakta
pub@norden.org.

Powerpoint

I Templafy ska du använda "Template
mörk blå".

→ 
 (på

danska)

Ladda ner en Powerpoint
presentation om Hållbar livsstil

Word

Rad 1: Exempel på mall i Templafy till
invitationer.
Rad 2: Exempel på mall i Templafy till
program.
Rad 3: Det �inns ingen mall brev och
notat, men du kan enkelt anpassa de
existerande mallarna, se exempel.
Rad 4: Exempel på mall i Templafy till
mejlsignatur och framsida i word

Outlook

Mejlsignaturen skrivs med Corbel 11 pkt.
Avsändare och programmets titel skrivs
med versaler och fet blå stil. Vi
rekommenderar att du endast använder
svanikonen, men om du önskar använda
logon �ör programmet görs det enligt
exemplet på rad 4.

https://publii.io/!7634


68

Storformat

Här intill �inns inspiration till material i
stort format, såsom roll-ups, digitala
bakgrunder, utomhusmaterial, af�ischer
och liknande.

Det �örsta exemplet är det vi kallar
"hållbarhetstapeten". Här är texten
med ljus text på mörk bakgrund, men
kan också skrivas med mörk text på ljus
bakgrund. Tapeten fungerar bäst på
stora ytor och kan användas i �lera olika
sammanhang.

Lägg märke till att i de två exemplen
längst till vänster �inns det gröna
svanenmärket bredvid Nordiska
ministerrådets svanikon.
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Evenemangs design
Här hittar ni inspiration till ert nästa evenemang. Om
ni har frågor så kontakta pub@norden.org.


