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Varför behöver vi en grafisk profil?

För att bygga ett starkt varumärke måste vi 
vara tydliga och konsekventa. Detta arbete 
har vi gjort enklare genom gemensamma 
riktlinjer för hur vi ska använda Hylte 
kommuns logotyp. Det är de riktlinjerna 
som finns samlade i den här grafiska manu-
alen. Ledorden i den Grafiska manualen är 
identifikation, trovärdighet och innehåll.

Identifikation
För att alla ska uppfatta att det är Hylte 
kommun som är avsändaren av informatio-
nen måste vi vara konsekventa i vårt sätt att 
kommunicera. Genom att följa den Grafiska 
manualen arbetas kännedom och identifika-
tion in hos mottagarna och våra budskap 
får större möjlighet att nå fram. Det är 
viktigt att man vet att det är Hylte kommun 
som är avsändare.

Trovärdighet
Ett genomtänkt och enhetligt utseende ger 
ett trovärdigt och professionellt intryck och
förstärker det budskap som vi vill förmedla 
på ett positivt sätt.

Det är viktigt att alla medarbetare som 
kommunicerar med våra olika målgrupper
använder samma visuella grund så 
verksamheten uppfattas som seriös och 
trovärdig.

Innehåll
Inom Hylte kommun produceras varje år 
en stor mängd informationsmaterial och 
vi kommunicerar både internt och externt. 
Den Grafiska manualen underlättar arbe-
tet samtidigt som fokus kan läggas vid att 
utforma budskapet på ett sådant sätt att det 
verkligen når fram. Detta innebär även att 
vi sparar både tid och pengar eftersom vi 
inte behöver skapa ett nytt utseende varje 
gång en trycksak eller dylikt ska produceras.

Har du frågor om den grafiska 
manualen?
Kontakta gärna kommunens informations-
enhet, vi hjälper gärna till och svarar på 
frågor!
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Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun 
unik och attraktiv.  Det skapar ett positivt mervärde för oss som arbetar inom kommunen, våra 
invånare och alla våra besökare. Logotypen är en viktig del av varumärket och alla vi som 
arbetar inom kommunen har ett ansvar att se till att vi kommunicerar vår logotyp och vårt 
budskap på ett positivt sätt.



Logotypen
Nedan ser du Hylte kommuns officiella logotyp. Den signalerar att Hylte är en 
modern och attraktiv kommun. I symbo len kan du se vattnet, solen och människan. 
Den förmedlar framtidstro, individens roll och naturens betydelse.

Logotypen är en modernisering av den tidigare sköldsymbolen, det vill säga ett vattenhjul i 
rörelse. Vågorna symboliserar sex olika delar av kommunens verksamhet: turism, näringsliv, 
service, skola, fritid och kultur. 
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Logotyp eller varumärke?
Logotypen är den visuella symbol som vi använder i vår kommunikation med våra 
målgrupper som exempelvis kommuninvånare, företagare, besökare och samarbetspartners. 

Varumärket är allt som förknippas med symbolen, det vill säga de känslor och tankar som 
uppkommer när man ser symbolen. Vi kan påverka hur vårt varumärke uppfattas genom att 
långsiktigt och konsekvent göra, agera och kommunicera rätt.
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Vid vissa tillfällen är det svårt att få plats 
med den officiella logotypen. Då går det bra 
att använda den här anpassade versionen. 
Till den här logotypen går det inte att 
koppla ett kontors namn.

Stående logotyp

Den här varianten blir vid tryck helt vit, 
utan gråtoner. Logotypen bör användas mot 
svart bakgrund, alternativt en mycket mörk 
bakgrund. Den bör endast användas mot en 
bildbakgrund om bilden är mörk.

Negativ logotyp

I den officiella logotypen är ordet kom-
mun medvetet borttaget. Logotypen står 
som symbol för all kommunal verksamhet. 
Typsnittet och storleksförhållandet mellan 
symbol och text får inte ändras. Alla logoty-
per finns i färg, svart och negativ (vit). Till 
denna logotyp kan enskilda verksamheter 
läggas till som en andra textrad.

Grundregler

Denna variant är standard i brevmallar. 
Vid tryck ska logotypen bli helt svart, utan 
gråtoner

Svart Logotyp
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Enskilda verksamheter
Så här ser logotypen ut när enskilda kontor eller verksamheter är avsändaren. Namnet läggs 
till som en andra textrad och återges alltid i det storleksförhållande som visas här. Typsnittet 
och proportionerna mellan symbolen, Hylte och namnet får inte ändras.

Negativ variant

Svart variant

Logtyp i färg

Förbjudet
Logotypen får inte manipuleras formmässigt på något sätt. Det betyder att man inte får 
skapa en egen version med en liknande form och liknande bokstäver eller använda delar av 
den separat.

Pressa inte ihop eller dra ut logotypen.

Kommunledningskontoret

Lägg inte till text i logotypen. Använd de logotyper 
som finns för enskilda verksamheter.



7

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
0123456789

Teckensnitten Arial och Times New Roman används för dokument, blanketter, foldrar och 
annat informationsmaterial som produceras internt, distribueras digitalt eller delas med ak-
törer som myndigheter, företag och privatpersoner. Arial används i rubriker, och Times New 
Roman i brödtext.

Dessa teckensnitt är standard i alla ordbehandlingsprogram vilket gör att dokumentets 
utseende inte förändras hos mottagaren. Dessa typsnitt används även i mallarna i vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem. 

Arial

Times New Roman

Frutiger

Sabon

Teckensnitt 

Frutiger och Sabon är de primära teckensnitten som används vid produktion av trycksaker 
i Hylte kommun. Det är endast medarbetare på Informationsenheten som har licenser för 
och arbetar med dessa typsnitt. Kontakta Informationsenheten om du vill ha hjälp med att ta 
fram trycksaker.

Båda typsnitten har hög läsbarhet. Frutiger är ”rakt utan klackar” och Sabon är ”klassiskt 
med klackar”. Med dessa två typsnitt har vi möjlighet att göra varierade typografiska lay-
outer för olika ändamål. Frutiger används i rubriker, mellanrubriker och adresser. Sabon 
används i brödtext.

Teckensnitt för dagligt bruk

Teckensnitt för trycksaker
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Färgerna
För att skapa en enhetlig profil är det viktigt att alltid återge kommunens färger i rätt kulör. 
Det finns många färgsystem att välja mellan när man trycker. Vi har valt att presentera de 
som är vanligast. Pantone (PMS) och CMYK används vid tryck och RGB används vid pre-
sentation på bildskärm.

Primära färger

Kompletterande färger
När informationsmaterial produceras har varje kontor en egen färg. 
För att alla kontor ska få en färg finns två komplementfärger enligt nedan. (Du hittar mer 
information om kontorens färger på sidan 13.)

PMS  123
C M Y K 00 30 94 00
R G B  250 187 00

PMS  285
C M Y K 91 43 00 00
R G B  00 120 187

PMS  179
C M Y K 00 79 94 00
R G B  232 84 32

PMS  164
C M Y K 00 47 76 00
R G B  243 157 73

C M Y K 39 47 09 00
R G B  169 144 181

C M Y K 75 5 100 00
R G B  68 161 43



Hylte kommuns vapensköld kan appliceras som ”ett sigill”. Den är då i mindre storlek 
och får aldrig stå ensam utan den officiella logotypen. Möjliga användningsområden är 
exempelvis på diplom, korrespondenskort, vid kungliga besök eller andra tillfällen som 
kräver användning av kommunvapnet.

Kommunvapnet

PMS  300
C M Y K 100 43 00 00
R G B  00 114 186 

PMS  186
C M Y K 00 91 76 00
R G B  219 47 54  

PMS  871
C M Y K 27 28 62 03
R G B  195 174 110

Kommunvapnets färger
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Korrespondensmaterial
En viktig del i Hylte kommuns varumärkesbyggnade är att alla använder ett tydligt och 
enhetligt korrespondensmaterial. Det finns brevpapper och korrespondenskort med logotyp, 
kontorsnamn och avsändaradress för våra fem olika kontor. Med hjälp av mallar i datorn 
skriver sedan varje verksamhet ut sina brevpapper på den egna skrivaren. 

Det finns även brevpapper med den officiella logotypen och skölden i färg på ett i övrigt 
tomt papper. 

Brevpapper sidfot (förminskad skala)

15 mm

15 mm

15 mm 15 mm

Brevpapper huvud
För alla brevpapper gäller att logotypen ska placeras uppe i vänstra hörnet och avsändar-
adressen hamnar i brevfoten. Skölden placerar vi nere till höger ovanför brevfoten. Nedan 
ser du den exakta placeringen. 

Hylte Kommun
Samhällsbyggnadskontoret

314 80 Hyltebruk
Box 11
Storgatan 8

Tfn 0345-180 00
Fax 0345-181 90

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434-4354
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Brevpapper sidhuvud (förminskad skala)



Brevpapper som är utskrivet från brevmall i datorn. 
Logotyperna är förtryckta på brevpapperet. 

Brevpapper med enskilt kontor som avsändare.

Brevpapper
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Kuverten trycks upp med gemensam avsändare för alla kontor och enheter. 

Kuvert

Kuvert i C4-format



Korrespondenskort trycks upp för varje verksamhet enligt nedan. De finns även utan adress-
fält. Korten används för handtextade meddelanden. Det finns även korrespondenskort för 
speciella tillfällen som exempelvis tackkort. Kontakta informationsenheten för mer 
information. 

På visitkortet används enbart den officiella logotypen utan kontors- eller verksamhetsnamn. 
Dessa står istället överst i avsändarspalten till höger. Logotypen trycks i färg och 
resten i svart. De medarbetare som har utländska kontakter har möjlighet att trycka en 
engelsk variant på baksidan av visitkortet.

Visitkort

Frutiger Light 7/9 pt

Frutiger Bold 7/9 pt

Frutiger Bold 10 pt

Frutiger Light 7 pt

Korrespondenskort

1:1

1:1

Frutiger Light 7/9 pt

Frutiger Bold 7/9 pt
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Informationsmaterial
Hylte kommun producerar en stor mängd informationsmaterial som varierar i form och 
budskap. Allt informationsmaterial spelar en viktig roll i vår gemensamma marknadsföring 
och redan på framsidan ska det vara tydligt vem som är avsändare.

Kontakta gärna informationsenheten om du behöver hjälp att framställa informations-
material eller använd de mallar som presenteras på följande sidor. Du hittar mallar för 
respektive kontor på intranätet.

Årsredovisning 2010, A4 katalogTaxa för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet, A4 försättsblad

Sportlovsprogram 2014, A5 folder

Ledarprogrammet
För chefer i Hylte kommun

ledarprogrammet	hylte.indd			1 2010-11-18			09:37:12

Ledarprogrammet, A4 broschyr

Traineegymnasiet
Skolavslutning 2011

PROGRAM

Skolavslutning 2011, A5 folder

Exempel på informationsmaterial

Träffen
Kapellgatan 4 i Hyltebruk

En dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom

Kontaktuppgifter

Omsorgshandläggare:  Lena Borg 
Telefon:    0345-182 62
E-post:     lena.borg@hylte.se

Omsorgshandläggare:  Kerstin Delefelt
Telefon:    0345-180 35
E-post:     kerstin.delefelt@hylte.se 

Omsorgshandläggare:  Christina Svensson 
Telefon:    0345-182 09
E-post:     christina.svensson@hylte.se

Enhetschef:    Helena Nilsson
Telefon:    0345-180 47
E-post:     helena.nilsson@hylte.se

Dagverksamhet:    Träffen
Telefon:   0345-713 89
E-post:     traffen@hylte.se

Kostnad:   65: - per dag

Har du behov av stödsamtal - eller har funderingar om 
demenssjukdomar, kan Du kontakta vår Anhörigkonsulent eller 
Demensteamet

Anhörigkonsulent:   Viveca Sylwan
Telefon:    073-371 80 41
E-post:     viveca.sylwan@hylte.se

Demensteamet:   Liselotte Hozjan
Telefon:    073-371 82 22
E-post:     liselotte.hozjan@hylte.se
                

Träffen, A5 folder
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Mallar för informationsmaterial
Varje kontor har en egen färg som ska användas vid produktion av informationsmaterial. 
Det finns mallar för A4-sida och A5-folder i programmen Word och InDesign. A4-mallen 
används vid exempelvis utskick och som försättsblad. 

En vanlig förekommande folder är en vikt A4 som har ett flertal användningsområden. 
Kontakta informationsenheten om du har frågor kring användningen av mallarna.
Mallarna finns även färdigtryckta i kommunhusets växel.  

Barn- och ungdomskontoret Samhällsbyggnadskontoret Hylte kommun

Omsorgskontoret Kommunledningskontoret Arbets- och näringslivskontoret

Mallar A4
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Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Barn- och ungdomskontoret Samhällsbyggnadskontoret

Hylte kommun Omsorgskontoret

Kommunledningskontoret Arbets- och näringslivskontoret

Mallar A5-folder

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se
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För annonsering har det utformats ett 
annonshuvud, enligt exemplet nedan, som 
blickfång. Vi använder en gul färg (C=0, 
M=30, Y=90, K=0) som tonplatta och 
återger logotypen i alla sina färger. Vid vissa 
tillfällen används en svart/vit annons.

För platsannonser används en variant med 
gul ram för att fånga uppmärksamheten.

Vid annonsering är det viktigt att ge tydliga 
anvisningar åt tidningen om vilken typsnitt 
vi önskar använda. I annonserna nedan har 
vi använt Frutiger Bold till rubrik och mel-
lanrubrik och Sabon till brödtext. 

Annonser

Hylte kommun söker

Stadsarkitekt

Lantmätare/Mätningsingenjör

Samhällsplanerare

Ekonom

Läs mer på hylte.se/ledigajobb

Vi kallar till sammanträde 
den 4 januari
Mules bonsupi entemum fura? Simaces 
renit resilici patreo condam publicae, sus 
se habem aperite rissid mis? que conu 
sesi etimmo vitum nenat Cato paturbis, 
quam fac omanum sensulia que tandieste 
ne erae crem coniae fur, Ti. Batilicio 
elaric. 

Ostrum quame non por sae plite eius cus 
dem. Itatem dolo temporu ptatemporro 
bernatur, sum as moles ma volum repedit 
vit lamusda autet ut elliti sequamus ut 
voloratis ratemquatae perspelique eume 
volori doluptinture mo ipis est omnimus, 
autemporpos voluptat aut evento berum

Vi kallar till sammanträde 
den 4 januari
Mules bonsupi entemum fura? Simaces 
renit resilici patreo condam publicae, sus 
se habem aperite rissid mis? que conu 
sesi etimmo vitum nenat Cato paturbis, 
quam fac omanum sensulia que tandieste 
ne erae crem coniae fur, Ti. Batilicio 
elaric. 

Ostrum quame non por sae plite eius cus 
dem. Itatem dolo temporu ptatemporro 
bernatur, sum as moles ma volum repedit 
vit lamusda autet ut elliti sequamus ut 
voloratis ratemquatae perspelique eume 
volori doluptinture mo ipis est omnimus, 
autemporpos voluptat aut evento berum

Platsannons

Annons, färg Annons, svart/vit



Profilprodukter
Profilprodukter ska märkas med logotypen på ett diskret och smakfullt sätt. Mot ljus bak-
grund används logoypen i färg eller svart. Mot mörk bakgrund ska logotypen alltid vara vit. 
Ett annant sätt att profilera Hylte kommun är att använda adressen till kommunens webb-
plats. Typsnitten som används är Frutiger i svart eller vitt beroende på bakgrund. 

hylte.se

T-shirt, Hylte logotyp T-shirt, hylte.se
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Penna, Hylte logotyp

Isskrapa, Hylte logotyp

Reflex, Hylte logotyp

Exempel på profilprodukter



Presentationsmaterial
PowerPoint-presentationer ska innehålla samma typsnitt som för intern produktion, alltså 
Arial och Times New Roman. Varje kontor har möjlighet att använda en egen mall med 
kontorets färg.

Titelsida (Kan också vara en bild)

Följande sidor
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Webbplats
Designen på Hylte kommuns webbplats utgår från den grafiska manualen. För att 
få ett enhetligt utseende används förinställda formateringar för sidrubrik, mellan-
rubrik och brödtext. 

Hylte kommuns bildregler anger riktlinjer för hur vi använder bilder i kommunens 
interna och externa kommunikation. Bilderna ska vara av hög kvalité. Bilderna på 
webben ska följa angiven storlek och upplösning. Du hittar bildreglerna på 
kommunens intranät.

Varje kontor har en webbredaktör som ansvarar för innehållet på de egna sidorna. 
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Hylte.se, startsida

Hylte.se, undersida



Hur starkt och positivt vårt varumärke blir,
beror på vårt gemensamma arbete.


