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Allt arbete som utförs i Gislaveds  
kommuns namn har i grunden ett och 
samma syfte – att göra livet lättare för 
alla som bor och verkar i vår kommun. 
Med detta i åtanke är det lätt att inse  
att alla vi som arbetar för kommunen 
hör ihop, oavsett vad vi gör.   
 
En kommun som Gislaved har en  
mycket bred verksamhet. Samtidigt är  
vi i många fall utsatta för konkurrens, 
både från andra kommuner och från 
privata aktörer. Därför är det viktigt att  
vi är tydliga och uppträder som en  
enhet i vår kommunikation med med-
borgare, näringsliv och myndigheter.  
De värden som Gislaveds kommun står 
för kommuniceras med varje annons, 
brev, broschyr, informationsblad, etc. 
Varje sådant kontakttillfälle är följaktligen 
viktigt. Genom att konsekvent använda 
vår grafiska profil tar vi vara på varje 
möjlighet att kommunicera kommunens 
identitet, samtidigt som vi stärker sam-
hörigheten internt. Detta är en uppgift 
som vi alla måste hjälpas åt med. 

Det åligger alla och envar att tillämpa 
kommunens grafiska profil i sin egen 
verksamhet – och i denna manual  
finns riktlinjer som hjälper dig att bidra  
till detta.

Utöver bilder från vår egen bild- 
bank har vi i denna manual även 
använt bilder och illustrationer 
från freedigitalphotos.net och 
smålandsbilder.se 

2011-10-18 

Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-22
Redaktionell revidering gjord 2014-03-10
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Den heraldiska beskrivningen lyder:  
”I rött fält, ett topografiskt gäst- 
giveritecken av guld, omgivet av 
en ring av silver.” 

Vapnet består av det gamla kart- 
tecknet för gästgiveri eller skjutshåll. 
Detta tecken användes på alla kartor 
från 1600-talet och fram till 1800- 
talets första hälft då de så kallade  
generalstabskartorna infördes.  
På kartan från 1788 finns det många 
tecken för gästgiveri eller skjutshåll 
utmed de viktiga lederna i våra trakter, 
både längs med Nissastigen och  
vägen mellan Göteborg och Växjö. 
Med denna historiska tradition i 
åtanke var det naturligt för Gislaveds 
köping att låta detta tecken bli  
köpingens samlande symbol 1953. 

Vid kommunsammanslagningen 1974 
beslutades att tecknet stämde väl för 
hela den nya kommunen, gästgiverier 
har funnits i såväl Reftele som  
Villstads och Södra Mo kommuner. 

Idag ser vi tecknet som en symbol för 
öppenhet, gästfrihet och kommunika-
tion i vid bemärkelse. I ständig rörelse 
är vi beroende av kommunikation i 
många former – dels för att utbyta 
tankar och idéer människor emellan, 
men också för att frakta gods till och 
från vår produktiva bygd. 

Högtidliga tillfällen
En begränsad upplaga av korrespon-
densmaterial med kommunvapnet 
gjort i foliering av guld och silver  
finns tillgängliga att använda vid  
speciella inbjudningar, notifieringar 
eller jubileum. Kontakta informations-
funktionen för mer information.

1:0 KOMMUNVAPEN
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2:0 LOGOTYP

Logotypen är vårt unika kännetecken 
och det som tydligast signalerar att  
Gislaveds kommun är avsändaren.  
Vår logotyp består av två delar:  
ett förenklat kommunvapen och texten 
”GISLAVEDS KOMMUN”.

Typsnitten som används heter Gill Sans 
och Helvetica Neue. Vår logotyp är ett 
registrerat varumärke hos Patent- och 
registreringsverket. Varken vapnet,  
texten eller storleksförhållandet dem 
emellan får ändras.  

Texten ”GISLAVEDS KOMMUN” får 
aldrig användas fristående från vapnet. 
Vapenskölden kan i vissa fall efter  
konsultation med kommunens informa-
tionsfunktionen användas fristående.  

Logotyper anpassade för olika medier 
kan hämtas från vårt intranät.

ANVÄNDANDE
Logotypen ska alltid finnas med då 
kommunen står som avsändare.  
Detta gäller på alla typer av material, 

i såväl tryckt som i digital form. 
Alla anställda och förtroendevalda har 
rätt att i sitt arbete använda logotypen 
i de fall då kommunen är avsändare. 

Logotypen får inte förvanskas eller  
kombineras med andra underidentiteter 
än de som anges under särprofilering. 

LOGOTYPENS MÅTT OCH FRIZON
Logotypen ska avbildas på ett tydligt 
sätt, dvs så att vapnet och texten syns 
tydligt. Utrymmet runt logotypen (innan-
för den streckade linjen) kallas frizon  
och innanför denna får inga grafiska 
element eller texter placeras. Frizonen 
bidrar till att logotypen ger ett starkt  
och estetiskt intryck.

Frizonen motsvarar bredden på versala 
bokstaven ”D” i namnet GISLAVED.

EGNA LOGOTYPER? 
Egna logotyper får allmänt sett inte  
förekomma. Undantag finns till exempel 
vid samprojekt med landsting, andra 
kommuner eller vid särprofilering.
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2:1 LOGOTYP — versioner och storlekar

Liggande logotyp används i första hand Minsta rekommenderade  
storlek är 30 mm

Minsta rekommenderade  
storlek är 22 mm

Stående logotyp får användas vid 
samannonseringar eller annan grafisk 
trycksaksproduktion där utrymmet är 
begränsat och andra logotyper används 
i ett stående format

FRIZON

30 mm

22 mm
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När en förvaltning eller del av en  
förvaltning är avsändare, kan logotypen 
kompletteras med en verksamhets-
beskrivning. 

Den anpassade logotypen ska endast 
användas undantagsvis på trycksaker 
och skyltar. 

Observera att den ej ska användas i 
brevhuvuden. 

Till höger anges vilka beteckningar som 
får användas. Samtliga logotyper finns 
att hämta på vårt intranät. 

LOGOTYPENS MÅTT OCH FRIZON
Logotypen ska avbildas på ett tydligt 
sätt, dvs så att vapnet och texten syns 
tydligt. Utrymmet runt logotypen (innan-
för den streckade linjen) kallas frizon och 
innanför denna får inga grafiska element 
eller texter placeras. Logotypen får inte 
användas mindre än 25 mm i bredd.

Samtliga förvaltningslogotyper finns 
tillgängliga i både färg och svartvitt. 

Minsta rekommenderade  
storlek är 25 mm

Frizon

25 mm

2:2 LOGOTYP — version med tilläggstext
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2:3  LOGOTYP — exempel på avsändare i sam projekt 
med landsting eller andra kommuner

LOREM IPSUM
lorem ipsum

Lorem ipsum 2012
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2:4 LOGOTYP — färgställningar

Logotypen kan komma att presenteras 
och framställas i olika sammanhang. 
De färgblandningar som anges är de 
vanligast förekommande. Logotypen är  
i sitt grundutförande röd och svart med 
vitt i symbolen ifall inte en bild ligger 
bakom. Ifall bild ligger bakom låter man 
bilden skina igenom symbolen och  
cirkeln. Det är viktigt att man använder 
rätt version av digitalt original för att få 
symbolen och cirkeln genomskinlig. Vid 
frågor kontakta informationsfunktionen. 
När bakgrunden är för mörk kan vit text 
användas. Logotypen kan även använ-
das i svart och det är främst vid svartvit 
utskrift eller annan svartvit produktion.

I förekommande fall som korrespondens-
material, standar eller diplom, kan kom-
munvapnet användas i sin ursprungliga 
form med guld och silver i samråd med 
kommunens informationsfunktionen. 

Vid färgtryck ska vår röda färg användas, 
antingen CMYK- eller PMS-färg. 

Vid svartvitt tryck eller gråskala 
används den svarta logotypen.

Alla varianter av logotypen finns att 
hämta på vårt intranät.



11

2:5 LOGOTYP — färgkoder

CMYK
Används vid fyrfärgstryck.
C = Cyan (blå) M = Magenta (röd) 
Y = Yellow (gul) K = Key colour (svart) 

PMS (Pantone Matching System)
Används vid tryck med dekorfärger,
t.ex. av korrespondensmaterial.
C = bestruket papper (coated) U = obestruket papper (uncoated)

RGB
Används till elektroniska medier. 
R = Röd G = Grön B = Blå

Ifall du saknar färgkoder för annan tillämpning vänder du dig till informationsfunktionen.

RÖD                 SVART

C 0
M 100
Y 100
K 0

R 232
G 32
B 0

PMS 485 C
PMS 485 U

C 0
M 0
Y 0
K 100

R 0
G 0
B 0

PMS svart C
PMS svart U
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3:0 FÄRGER

Gislaveds kommuns färgpalett är 
sammansatt för att kunna användas 
och varieras i vår breda verksamhet 
och består av två delar: grundfärger 
och komplementfärger.

Grundfärgerna ingår i Gislaveds  
kommuns logotype och det grafiska  
elementet symbolen används i 5 eller 
10% ton av svart som vattenmärke på 
vissa dokument.

Komplementfärger: Består av 10 färger, 
och kan användas till bakgrundsfärger, 
dekorfärger till tonplattor, tabeller, fakta-
rutor, grafer, illustrationer för att nämna 
några exempel. Vid marknadsförings-
material får färgerna förkomma både på 
designelementet och i texter. Men här är 
det viktigt att tänka på läsbarheten och 
de ljusa nyanserna lämpar sig inte för 
textanvändning.

Man ska inte heller lägga en färgad text 
på en färgad platta, utan då använda 
sig av antingen svart eller vit text på en 
färgad ruta för att framhäva texten.
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3:1 FÄRGER — koder

C0 M100 Y100 K0
PMS 485
R232 G32 B0
#E82000

C0 M3 Y85 K0
PMS 114
R255 G232 B80
#FFE850

C62 M3 Y0 K0
PMS 298
R56 G184 B232
#38B8E8

C77 M0 Y90 K3
PMS 362
R88 G168 B32
#58A820

C0 M0 Y0 K100
PMS svart
R0 G0 B0
#000000

C0 M70 Y90 K8
PMS 159
R216 G104 B24
#D86818

C92 M0 Y9 K58
PMS 7470
R8 G104 B144
#086890

C100 M0 Y59 K67
PMS 330
R0 G80 B72
#005048

C0 M54 Y9 K0
PMS 197
R240 G160 B192
#F0A0C0

C74 M99 Y0 K46
PMS 525
R72 G32 B72
#482048

PMS Metallic 877

SVART 
5 eller 10%
#F0F0F0
#E0E0E0

C0 M0 Y0 K0
PMS vit
R255 G255 B255
#FFFFFF

C0 M100 Y22 K5
PMS 214
R216 G0 B104
#D80068

C0 M28 Y30 K79
PMS 411
R88 G72 B64
#584840

PMS Metallic 8365

GRUND

KOMPLETTERANDE

FOLIE
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4:0 SYMBOL — grafiskt element

Symbolen får även användas som  
fristående designelement.  

Regelverket för detta är följande: 

– Designelementet får bara användas i  
beskuren form, undantag är brevmallar och 
då är designelementet redan fast i mallen.

– Designelementet får ej beskäras hårdare 
än att större delen av cirkeln och glaset är 
synliga.

– Designelementet får förekomma i olika 
storlek men med hänsyn till dokumentets 
storlek. Designelementet får aldrig ta över 
fokus eller störa text, då har man använt 
symbolen för stort i sitt dokument. 

– Designelementet placeras i första hand i 
höger nedre hörn.

– Fler än ett designelement per huvudyta  
får ej förekomma.

– Designelementet får användas i grund-
färgerna röd alternativt 5 eller 10% svart 
mot ljusa bakgrunder, vit eller röd mot  
färgade bakgrunder och vit när den  
används ovanpå en mörkare bild.

– Vid marknadsföringsannonser och diverse 
applikationer får designelementet användas 
i våra komplementfärger. Se respektive flik 
för riktlinjer vid tillämpning av färger.

– Texter får löpa över designelementet när 
den används som vattenmärke, det vill säga 
symbolen är 5 eller 10% svart.

Se exempel för användning i trycksaker 
under avsnittet Informationsmaterial.

Undantag från detta regelverk kan få göras, 
efter godkännande av informationsfunktionen.
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4:1 GRAFISKT ELEMENT — riktlinjer

Högre delen av cirkeln får inte 
vara synlig. Det är viktigt att 
man ser till att cirkelkanten 
ligger utanför dokumentet.

Avståndet måste vara lika 
långt på båda sidor utanför 
dokumentet för att uppnå
rätt balans av symbolen.
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5:0 FRASER

Gislaveds kommun ska inte ha en 
slogan som vi låser oss vid och måste 
leva upp till. Vi väljer istället att ha ett 
antal ”fraser” som kan användas när 
man känner att bild och färg inte är 
tillräckligt. 

Det vi dock vill understryka är att man 
ska tänka igenom varför man känner 
behovet av en fras och vilken målgrupp 
man vänder sig till. Kan man förmedla 
sitt budskap med bildmanér, färg och 
form så ska man i första hand göra det.

Stäm av med informationsfunktionen 
innan du bestämmer dig för att använda 
en fras. Nya och gamla fraser finns till  
förfogande att använda.
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Typografin är en viktig del av vår  
grafiska profil. För att ge ett enhetligt
intryck ska vi i officiella dokument och 
brev, pressmeddelanden, annonser osv 
använda oss av våra utvalda typsnitt. 

Välj rätt typografi
För att göra det enkelt kallar vi de  
två typografikategorierna enkel och 
avancerad produktion. För dig som  
inte tillverkar annonser, trycksaker  
eller marknadsföringsmaterial är det 
bara enkel produktion som gäller.

Digitala brevmallar
Typsnittens idealiska storlek (grad) i de 
olika texterna som förekommer t.ex. i ett 
brev, finns inlagda i de olika mallarna direkt 
i programmen Word och Powerpoint. 
Gå in under Nytt och välj sedan den mall 
som passar ditt behov.

TYPSNITT FÖR WEBB
De typsnitt vi använder på webben har 
tagits fram för att vara så läsvänliga som 
möjligt.

Typsnitt och layout på vår webbplats följer 
med i utvecklingen och därför är inget  
speciellt typsnitt satt här i manualen 
utan det ansvaret ligger i huvudsak på 
informationsfunktionen att tillsammans 
med IT-enheten ta fram den bästa möjliga 
lösningen. 

6:0 TYPOGRAFI
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6:1 TYPOGRAFI — enkel produktion

ABCDEFGHIJLKMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwx
yzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJLKMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwx
yzäö
0123456789

GILL SANS REGULAR — BRÖDTEXTGILL SANS BOLD — RUBRIK

G
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GEOSANS LIGHT — ANVÄNDS I RUBRIK, INGRESS

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUV
WXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUV
WXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUV
WXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUV
WXYZÅÄÖ 
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

HELVETICA NEUE — ANVÄNDS I MELLAN-/STYCKERUBRIK, BRÖDTEXT, FAKTARUTA

LIGHT 45 — BRÖDTEXT

THIN 35 — FAKTARUTA, 
BILDTEXT

ROMAN 3O — MELLAN-/
STYCKERUBRIK

6:2 TYPOGRAFI — avancerad produktion

G
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7:0 BILDMANéR

BILDER
Bilderna vi använder i vår annonsering 
eller på annat sätt när vi marknadsför 
kommunen ska vara starka talande  
bilder. De skall förmedla den känslan 
som vi vill förknippa Gislaveds kommun 
med. Innan man använder en bild måste 
du noga fundera över känslan du vill 
förmedla samt målgruppen.

PLATSANNONSER
Till våra platsannonser finns ett antal 
utvalda bilder som man kan välja på. 
Dessa bilder uppdateras kontinuerligt 
men om man känner att det inte finns 
någon bild i platsannonsbanken kom-
takta informationsfunktionen för hjälp.

UPPHOVSRÄTT 
Tänk på upphovsrätten när du hanterar 
bilder. Man får aldrig använda någon  
annans bild utan att fråga. Är du osäker 
på vad som gäller kontakta informations-
funktionen. 

BILDBANK
Gislaveds kommun kan fritt använda de 
bilder som finns i den egna bildbanken. 
Du har rätt att beskära, ändra storlek 
eller göra andra förändringar av bilden, 
men inte manipulera den. Vi ber dig 
också tänka på att inte spara ner ett  
antal bilder på din dator och bara 
använda dessa. Bildbanken uppdateras 
med nya bilder kontinuerligt. 

Har du inte tillgång till bildbanken vänder 
du dig till din förvaltnings verksamhets-
informatör som har tillgång till den.

ÖVRIGT
Hittar du ingen lämplig bild i bildbanken? 
Då kan du vända dig till informations-
funktionen för vägledning. De kan också 
fotografera på uppdrag i mån av tid.
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7:1 BILDMANéR — exempel på bilder
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8:0 KORRESPONDENSMATERIAL

Dokumentmallar för de vanligast före-
kommande dokumenttyperna, som  
till exempel brev, skrivelser, yttranden,  
möteskallelser och rapporter.  
Mallarna är utformade för att överens-
stämma med Gislaveds kommuns 
grafiska profil och installeras automatiskt 
när en ny dator levereras. Om du har en 
dator som saknar rätt dokumentmallar 
kontaktar du informationsfunktionen.

OLIKA MALLAR
I mallarna finns placering för ditt förvalt-
ningsnamn och adressuppgifter inlagda 
på rätt plats samt angivelser om var  
på sidan texten ska placeras. Olika 
mallar för olika behov har tagits fram i 
samarbete men ärendehanterings- 
gruppen. Ifall du inte finner en mall  
som passar kontaktar du informations-
funktionen för hjälp.

All information som har Gislaveds  
kommun som avsändare, ska präglas 
av vår grafiska profil. 

FÄRG ELLER SVARTVITT
Som tumregel kan man använda sig 
av att skriva ut svartvitt dokument för  
internt bruk och färg externt. Man ska 
först och främst tänka på naturen och 
ifall man verkligen behöver skriva ut 
dokumentet, sedan ifall man ska göra 
det i svartvitt eller färg av kostnadsskäl. 
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8:1  KORRESPONDENSMATERIAL — exempel på mall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

MELLANRUBRIK
Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risus 
consectetur consectetur. Ut convallis consequat ipsum, sit amet venenatis sem elementum 
quis. Nulla dui orci, ullamcorper eu molestie a, posuere eget ipsum. Curabitur tristique rutrum 
eros, nec pulvinar libero hendrerit in. Nullam vitae quam at leo congue sagittis quis sed augue. 
Pellentesque ultricies commodo orci vel tempus. Nulla tempor pretium nibh, a viverra est 
iaculis at. Morbi non lorem mauris, nec venenatis eros. Ut in ullamcorper neque. Aliquam  vitae 
nisl odio, sed ultricies dolor. Curabitur facilisis tristique ligula sed feugiat. Vivamus tincidunt, nisl 
ac semper elementum, lectus nibh vestibulum ante, sit amet consequat mauris quam vel quam. 
Morbi semper, lacus eget bibendum condimentum, lacus diam tincidunt ligula, a condimentum 
elit arcu at enim.

MELLANRUBRIK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risu.
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8:2 KORRESPONDENSMATERIAL — typer av mallar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

MELLANRUBRIK
Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risus 
consectetur consectetur. Ut convallis consequat ipsum, sit amet venenatis sem elementum 
quis. Nulla dui orci, ullamcorper eu molestie a, posuere eget ipsum. Curabitur tristique rutrum 
eros, nec pulvinar libero hendrerit in. Nullam vitae quam at leo congue sagittis quis sed augue. 
Pellentesque ultricies commodo orci vel tempus. Nulla tempor pretium nibh, a viverra est 
iaculis at. Morbi non lorem mauris, nec venenatis eros. Ut in ullamcorper neque. Aliquam  vitae 
nisl odio, sed ultricies dolor. Curabitur facilisis tristique ligula sed feugiat. Vivamus tincidunt, nisl 
ac semper elementum, lectus nibh vestibulum ante, sit amet consequat mauris quam vel quam. 
Morbi semper, lacus eget bibendum condimentum, lacus diam tincidunt ligula, a condimentum 
elit arcu at enim.

MELLANRUBRIK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risu.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

MELLANRUBRIK
Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risus 
consectetur consectetur. Ut convallis consequat ipsum, sit amet venenatis sem elementum 
quis. Nulla dui orci, ullamcorper eu molestie a, posuere eget ipsum. Curabitur tristique rutrum 
eros, nec pulvinar libero hendrerit in. Nullam vitae quam at leo congue sagittis quis sed augue. 
Pellentesque ultricies commodo orci vel tempus. Nulla tempor pretium nibh, a viverra est 
iaculis at. Morbi non lorem mauris, nec venenatis eros. Ut in ullamcorper neque. Aliquam  vitae 
nisl odio, sed ultricies dolor. Curabitur facilisis tristique ligula sed feugiat. Vivamus tincidunt, nisl 
ac semper elementum, lectus nibh vestibulum ante, sit amet consequat mauris quam vel quam. 
Morbi semper, lacus eget bibendum condimentum, lacus diam tincidunt ligula, a condimentum 
elit arcu at enim.

MELLANRUBRIK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risu.

KALLELSE

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-810 00
0371-811 51

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

POSTADRESS                   BESÖKSADRESS                  TELEFON/FAX             E-POST/WEB                   ORGANISATIONSNR               GIRO

212000-0514 Bankgiro 426-7225
Plusgiro 10 52 20-8

2011-11-11

Vänliga hälsningar,
Namn Efternamn
TItel

1(1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

MELLANRUBRIK
Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risus 
consectetur consectetur. Ut convallis consequat ipsum, sit amet venenatis sem elementum 
quis. Nulla dui orci, ullamcorper eu molestie a, posuere eget ipsum. Curabitur tristique rutrum 
eros, nec pulvinar libero hendrerit in. Nullam vitae quam at leo congue sagittis quis sed augue. 
Pellentesque ultricies commodo orci vel tempus. Nulla tempor pretium nibh, a viverra est 
iaculis at. Morbi non lorem mauris, nec venenatis eros. Ut in ullamcorper neque. Aliquam  vitae 
nisl odio, sed ultricies dolor. Curabitur facilisis tristique ligula sed feugiat. Vivamus tincidunt, nisl 
ac semper elementum, lectus nibh vestibulum ante, sit amet consequat mauris quam vel quam. 
Morbi semper, lacus eget bibendum condimentum, lacus diam tincidunt ligula, a condimentum 
elit arcu at enim.

MELLANRUBRIK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 
sed tellus hendrerit et vestibulum ante dictum. 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risu.
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nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risus 
consectetur consectetur. Ut convallis consequat ipsum, sit amet venenatis sem elementum 
quis. Nulla dui orci, ullamcorper eu molestie a, posuere eget ipsum. Curabitur tristique rutrum 
eros, nec pulvinar libero hendrerit in. Nullam vitae quam at leo congue sagittis quis sed augue. 
Pellentesque ultricies commodo orci vel tempus. Nulla tempor pretium nibh, a viverra est 
iaculis at. Morbi non lorem mauris, nec venenatis eros. Ut in ullamcorper neque. Aliquam  vitae 
nisl odio, sed ultricies dolor. Curabitur facilisis tristique ligula sed feugiat. Vivamus tincidunt, nisl 
ac semper elementum, lectus nibh vestibulum ante, sit amet consequat mauris quam vel quam. 
Morbi semper, lacus eget bibendum condimentum, lacus diam tincidunt ligula, a condimentum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus magna, 
in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam in nisl. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, faucibus sit amet 
nunc. Sed ac mauris quis ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adipiscing urna. Sed imperdiet, 
nibh non dictum commodo, turpis dui sollicitudin quam, non fringilla elit elit quis velit. Proin sed 
lectus quis odio congue vulputate at et massa. Nam in accumsan magna. Praesent tempus ligula 

Sed id dui felis. Cras porta rhoncus ultrices. Mauris tempor erat vel ligula semper in lobortis 
turpis placerat. In convallis metus eu justo hendrerit rutrum. Vivamus tincidunt felis eget risu.
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8:3 KORRESPONDENSMATERIAL — visitkort

Visitkort är ett viktigt redskap i vår 
kommunikation och finns i liggande 
format med rundade hörn. Till visitkorten 
används ett 240 g obestruket papper. 
Beställningar görs direkt i webbshop som 
nås via intranätet.

Det finns flera olika varianter på våra visit-
kort. Detta för att våra medarbetare har 
olika behov. Ifall du inte kan finna en mall 
som passar ditt behov så vänder du dig 
till informationsfunktionen. 

Baksidan på visitkorten får vara i olika färg. 
Du väljer antingen röd eller någon av 
komplementfärgerna.

Helvetica Neue 55 Roman, 
12/14 pkt, svart

Helvetica Neue 45 Light,  
7/8,4 pkt, svart

Versaler, Helvetica Neue 55 Roman,  
7/8,4 pkt, svart

Helvetica Neue 45 Light,  
7/8,4 pkt, svart
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8:4  KORRESPONDENSMATERIAL — kuvert

Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

gislaved.se

Så här ska kommunens logotyp och 
adressuppgifter placeras på våra 
kuvert. Notera att kuverten ska vara 
av vitt obestruket papper. Våra kuvert 
trycks i en färg: svart. De förtryckta 
kuverten finns i t.ex. följande format: 
C5, C5 H2 (med fönster), C4 och  
expanderpåse. Andra format kan  
förekomma. Kuverten beställs från 
vaktmästeriet eller via internbutiken 
på intranätet.

Kuvert C5, 162 × 229 mm, svart tryck

Helvetica Neue 45 Light – 9 pkt
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8:5  KORRESPONDENSMATERIAL  
— kort och post-it-lappar

Korrespondenskort finns i A7 liggande 
format, 225 g obestruket papper. 
Beställningar görs från vaktmästeriet 
eller via internbutiken på intranätet.

POST-IT-LAPPAR
Post-it-lappar trycks inte upp med 
kommunens logo på. Detta är ett  
miljöval vi gjort, om man känner att 
man behöver post-it-lappar så finns 
det fortfarande möjlighet att beställa 
dem men de ingår inte i Gislaveds 
kommuns grafiska profil.

Meddelandeblock eller post-it-lappar A7 (105 × 74 mm) tryckt i PMS

gislaved.se

Helvetica Neue 45 Light – 9 pkt
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8:7  KORRESPONDENSMATERIAL  
— e-postsignatur

Som avslutning i all e-post så ska följande 
signatur användas. Texten skrivs i Verdana 
8 punkter eller storlek 1.

Hälsningsfras,

_____________________________
Ditt namn
Din Titel
Blank rad
Förvaltning
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Besöksadress: XXXXXXX
Tel: 0371-81X XX
Fax: 0371-81X XX (eventuellt)
Mobil: 07X XXX XX XX (eventuellt)
Blank rad
xxxx@gislaved.se (vid behov får du ha flera e-postadresser)
www.gislaved.se

Namn Namnsson
Kommunanställd

Kommunförvaltningen
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 1
Tel: 0371-810 00
Fax: 0371-810 00
Mobil: 070-000 00 00

namn.namnsson@gislaved.se
www.gislaved.se

Linjen dras ut till den 
längsta punkten i din 
signatur

Hälsningsfras,
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9:0 INFORMATIONSMATERIAL

På ett år ger Gislaveds kommuns  
olika enheter tillsammans ut en mängd 
broschyrer och foldrar, som varierar i 
format, omfång, antal tryckfärger och 
budskap. För att varje trycksak ska ge 
ett professionellt intryck och bidra till 
att förstärka vår gemensamma profil 
är det viktigt att den utformas med en 
sparsmakad layout och typografi, som 
skapar igenkänning hos mottagaren. 

Du kan använda exemplen som grund 
för dina trycksaker. Notera hur en  
konsekvent användning av det grafiska 
elementet hjälper till att skapa ett  
enhetligt intryck på broschyrer med  
olika innehåll. 

Designelementet är obligatoriskt precis 
som kommunlogotypen ska finnas på 
baksidan av trycksaken.

Om vi producerar en trycksak i sam-
arbete med en annan kommun ska 
bådas logotyper ligga på framsidan 
för att visa på samarbetet från början. 

Vår kommunlogotyp ska helst ligga 
i vänstra hörnet vid ett sådant sam-
arbete. Se exempel under avsnittet 
Logotyp.

Observera att även tryckår ska finnas 
med på trycksaken. Be speciellt om 
detta när du beställer broschyren. 

Hör gärna med informationsfunktionen 
om du är osäker.



ÅRSREDOVISNING
2012gislaved.se

9:1 INFORMATIONSMATERIAL — ex. på broschyrer

GISLAVEDS KOMMUN 
 — BALANS I LIVET

gislaved.se
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9:2  INFORMATIONSMATERIAL  
— exempel på broschyrer (turism)

KARTA 2012

gislaved.se

gislaved.se
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gislaved.se

HÄLSOLYFTET
TRÄNA INTE FÖR ATT BLI  YNGRE 

— TRÄNA FÖR ATT BLI  ÄLDRE

SOCIALNÄMNDEN
MÅL 2012

TRYGGHET

TROVÄRDIGHET

TILLGÄNGLIGHET

gislaved.se

9:3 INFORMATIONSMATERIAL — ex. på broschyrer

PROGRAM 2012gislaved.se
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent consectetur rhonc.

9:4  INFORMATIONSMATERIAL  
— exempel på marknadsföringsmaterial (vykort)

Gratis vykort är ingen ny idé. 
Men att producera vykort med 
motiv gjorda av gymnasie-
ungdomar, då blir det lite mer 
intressant.

Utöver abstrakta vykort  
kommer vi även behöva  
kommunmotiv på vykorten. 
Här väljer vi att fokusera på 
ett motiv på varje kort för att 
det ska bli mer slagkraftigt och 
förmedla en viss känsla.

Från vänster medurs: 
Amanda Andersson
Rebecca Persson 
Johanna ”Jojjo” Björklund

Eleverna på Estetiska program-
met på Gislaveds Gymnasium 
har gjort bilderna vi använder i 
våra exempel. De kommer 
från temat ”Hållbar Energi 
Helt Enkelt” där eleverna fick 
i uppdrag att utsmycka 22 st 
elskåp i Gislaved. 
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ISABERG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Praesent consectetur rhoncus mag-
na, in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante 
turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam 
in nisl. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, 
faucibus sit amet nunc. Sed ac mauris quis 
ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adi-
piscing urna. Sed imperdiet, nibh non dictum 
commodo, turpis dui sollicitudin quam, non 
fringilla elit elit quis velit. Proin sed lectus quis 
odio congue vulputate at et massa. Nam in ac-
cumsan magna. 

Praesent tempus ligula sed tellus hendrerit 
et vestibulum ante dictum. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

KOPPLA AV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Praesent consectetur rhoncus mag-
na, in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante 
turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam 
in nisl. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, 
faucibus sit amet nunc. Sed ac mauris quis 
ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adi-
piscing urna. Sed imperdiet, nibh non dictum 
commodo, turpis dui sollicitudin quam, non 
fringilla elit elit quis velit. Proin sed lectus quis 
odio congue vulputate at et massa. Nam in ac-
cumsan magna. 

Praesent tempus ligula sed tellus hendrerit 
et vestibulum ante dictum. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

BOLMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Praesent consectetur rhoncus mag-
na, in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante 
turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam 
in nisl. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, 
faucibus sit amet nunc. Sed ac mauris quis 
ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adi-
piscing urna. Sed imperdiet, nibh non dictum 
commodo, turpis dui sollicitudin quam, non 
fringilla elit elit quis velit. Proin sed lectus quis 
odio congue vulputate at et massa. Nam in ac-
cumsan magna. 

Praesent tempus ligula sed tellus hendrerit 
et vestibulum ante dictum. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

KANOTING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Praesent consectetur rhoncus mag-
na, in tempor turpis feugiat eu. Quisque ante 
turpis, cursus eleifend egestas fringilla, aliquam 
in nisl. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

Morbi turpis nunc, pulvinar id mattis non, 
faucibus sit amet nunc. Sed ac mauris quis 
ipsum sollicitudin vestibulum. Cras quis adi-
piscing urna. Sed imperdiet, nibh non dictum 
commodo, turpis dui sollicitudin quam, non 
fringilla elit elit quis velit. Proin sed lectus quis 
odio congue vulputate at et massa. Nam in ac-
cumsan magna. 

Praesent tempus ligula sed tellus hendrerit 
et vestibulum ante dictum. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

9:5  INFORMATIONSMATERIAL — exempel på  
marknadsföringsmaterial (turistkort i box)

GISLAVEDS
 KOMMUN 

 - VÄLKOMMEN TILL OSS

Turistkort i box är ett förslag på vad  
vi kan göra för att marknadsföra vår 
kommun turistmässigt sett. Det är  
även ett lite roligare sätt att förpacka 
information på. 

Korten kan lamineras för att till exempel 
fungera som kanotkort eller i andra 
sammanhang när infomationsmaterialet 
behöver vara tåligt och slitstarkt.
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9:6  INFORMATIONSMATERIAL — exempel på 
marknadsföringsmaterial (flygblad och affischer)

gislaved.se 

ROCK N’ ROLL
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus elei-
fend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus elei-
fend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc, pulvinar.

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus elei-
fend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit. 

CONSECTETUR ADIPISCING 
ELIT.DONEC EGET VARIUS EST. 
NUNC IN DUI ARCU, FAUCIBUS 

ELEIFEND MI. UT LACUS LI-
GULA, SODALES SIT.

AMET FRINGILLA IN 4/5 2012

ADTING SUSCIPIT ARCU VUL

LIVE N´ LOUD

L IVE N´LOUD

     THE SMALLS&THE BIG BAND

CONSECTETUR ADIPIS-
CING ELIT.DONEC EGET 
VARIUS EST. NUNC IN DUI 
ARCU, FAUCIBUS ELEI-
FEND MI. UT LACUS

AMET FRINGILLA IN 4/5 2012

AMET FRINGILLA IN 4/5 2012
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RUBRIK
•	 Lorem	 ipsum	 dolor	 sit	 amet,	 consectetur	 adipiscing	 elit.	

	
•	 Praesent	consectetur	rhoncus	magna,	in	tempor	turpis	feugiat	eu.	

Quisque	ante	turpis,	cursus	eleifend	egestas	fringilla,	aliquam.

RUBRIK

•	 Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Praesent	
consectetur	rhoncus	magna,	 in	 tempor	 turpis	 feugiat	eu.	Quis-
que	ante	turpis,	cursus	eleifend	egestas	fringilla,	aliquam	in	nisl.		

•	 Donec	eget	varius	est.	Nunc	in	dui	arcu,	faucibus	eleifend	mi.	Ut	
lacus	ligula,	sodales	sit	amet	fringilla	in,	adipiscing	suscipit	arcu.	
Morbi	turpis	nunc,	pulvinar	id	mattis	non,	faucibus	sit	amet	nunc.	
	

•	 Sed	ac	mauris	quis	ipsum	sollicitudin	vestibulum.	Cras	quis	adi-
piscing	urna.	Sed	 imperdiet,	nibh	non	dictum	commodo,	 turpis	
dui	 sollicitudin	quam,	 non	 fringilla	 elit	 elit	 quis	 velit.	 Proin	 sed	
lectus	quis	odio	congue	vulputate	at	et	massa.	Nam	in	accumsan	
magna	ante	dictum.	

9:7  INFORMATIONSMATERIAL  
— powerpoint och overhead

PRESENTATIONSRUBRIK

RUBRIK

LOREM LOREM LOREM LOREM LOREM

00%

00%

00%
00% >

Information och presentationer på  
Powerpoint eller OH-bilder ska utformas 
enligt mallen ovan. Mallar som under-
lättar utformningen finns tillgängliga.  
Precis som i Word finns redan inlagda 
mallar i programmet och ifall du inte har 
det kontaktar du informationsfunktionen 
för att få dem. 

Ifall du har mallarna men tycker att det 
inte finns en mall som tillgodoser det 
behov du har kontaktar du informations-
funktionen. 

Att tänka på:
• Ditt dokument är oftast ett stöd vid 

en presentation, håll dig till stödord 
och komplettera med det fullständiga 
dokumentet utskrivet eller i PDF-
format för din publik.

• Om du lägger in en bild på den 
tomma mallen så måste efterföljande 
sida återgå till att ha symbolen i 
hörnet. 

• För bästa läsbarhet ska du hålla 
dig till mallens inställda storlek på 
typsnittet. Ifall du inte får plats med 
all information på en sida får du låta 
den gå vidare på två sidor.

TYPSNITT:
Rubrik – Gill Sans Regular
Brödtext – Gill Sans Bold
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9:8  INFORMATIONSMATERIAL — plakat och roll-ups

BALANS I  L IVET



39

9:9 INFORMATIONSMATERIAL — utställningsmaterial

BALANS I LIVET

KARTA 2012

GISLAVEDS KOMMUN 

 — BALANS I LIVET

Exempel på 
utställningsmaterial:

Skärmvägg
Roll-up
Broschyr
Karta
Vykort

GISLAVEDS KOMMUN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec blandit sem eget 
libero convallis id ultricies eros venenatis. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Vivamus nec tellus nisi. 
Donec eu augue non tellus sollicitudin 
tincidunt et eget elit. 

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin sed elit sed magna 
fermentum rutrum a a velit. Vivamus nec 
magna sed velit consectetur laoreet. 
Integer consequat risus a tortor congue 
convallis.

BALANS I LIVET
Vestibulum nibh nibh, facilisis volutpat 
consectetur non, consectetur quis massa. 
Nam tortor dolor, tincidunt eu auctor 
sed, sollicitudin quis velit. Ut quis suscipit 
lorem. Nulla magna sapien, suscipit eget 
condimentum non, vulputate vitae libero. 
Cras viverra nibh nec velit lacinia nec pha-
retra felis viverra. In metus purus, tristique 
non aliquet in, rutrum a sem. In malesuada 
cursus est, in accumsan dolor cursus in. 
Aenean nec cursus metus. 

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin sed elit sed magna 
fermentum rutrum a a velit. Vivamus nec 
magna sed velit consectetur laoreet. 
Integer consequat risus a tortor congue 
convallis.

Cras viverra nibh nec velit lacinia nec 
pharetra felis viverra. In metus purus.
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10:0 SÄRPROFILERING

VAD ÄR SÄRPROFILERING?
Särprofilering handlar om att medvetet 
avvika från den gemensamma grafiska 
profilen och skapa en separat profil för 
en underordnad (tillhörande) verksamhet. 
Särprofilering får endast förekomma i 
begränsad omfattning. Syftet med  
särprofilering är att hantera kommersiell 
konkurrens och används i marknads-
föringssyfte. 

Även där särprofilering tillåts är det viktigt 
att den kommunala tillhörigheten tydligt 
framgår, för att skapa förståelse för vilka 
verksamheter som ingår i kommunen. 
Gislaveds kommuns logotyp eller mot-
svarande kännetecken måste klart synas 
på varje särprofilerad verksamhet.
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10:1 SÄRPROFILERING — riktlinjer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
SÄRPROFILERING
Rätten till särprofilering med egen  
logotyp och plan för profilering kräver  
att verksamheten som vill särprofilera  
sig har resurser och kompetens att  
genomföra profilering och marknads-
föring på ett professionellt sätt.

Varje särprofilerad verksamhet ska ta 
fram en profilmanual som beskriver 
verksamhetens profil, hur den ska  
fungera i marknadsföringssammanhang, 
hur den ska fungera tillsammans med 
kommunens gemensamma grafiska 
profil och hur den ska visa på kommunal 
tillhörighet.

NÄR KAN SÄRPROFILERING  
TILLÅTAS?
Gislaveds kommun tillåter särprofilering 
inom följande områden:
1. Konkurrensutsatt verksamhet

2. Verksamheter av publik karaktär  
 som är kända under eget namn  
 som verkar i en kommersiell miljö

3. Tidsbegränsade kampanjer

KRITERIER FÖR SÄRPROFILERING
1. Verksamheter ska ha resurser att  
 genomföra profileringen på ett  
 professionellt sätt

2.  Den särprofilerande verksam-
hetens egna logotyp ska enligt 
riktlinjerna fungera tillsammans 
med Gislaveds kommuns  
grafiska profil.

 
Av hävd finns i nuläget Gislaveds  
gymnasium, Ungdomens kulturhus,  
och Musikskolan i Gislaved.

VERKSAMHET TILLSAMMANS 
MED ANNAN KOMMUN T.EX. 
GEMENSAM NÄMND
När det gäller särprofilering för verksam-
het som bedrivs tillsammans med annan 
kommun, tas logotyp och profilmanual 
fram i samråd med samverkande  
kommun. Idag har Räddningstjänsten 
Gislaved – Gnosjö en egen logotyp.

GODKÄNNANDE AV 
SÄRPROFILERING
Kommunstyrelsen fattar beslut om sär-
profilering av en kommunal verksamhet. 
Kriterierna måste uppfyllas för att en kom-
munal verksamhet ska få särprofilera sig.
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10:2 SÄRPROFILERING — exempel på annonser

INFORMATION

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis. Conse ctetur 
piscing elit. Donec eget varius est. Nunc in dui 
arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc vinar.  

Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.Consectetur adip-
iscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Consectetur adipiscing elit. 

Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.Consectetur adip-
iscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Consectetur adipiscing elit.  

MUSIK
Consectetur adipiscing elit.Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

ELEVER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis. Morbi 
turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing 
elit.

PROGRAM
KL 10.00 Consectetur adipiscing eliit

KL 11.00 Consectetur adipiscing eliit

KL 12.30 Consectetur adipiscing eliit

KL 13.00 LUNCH

KL 14.30 Consectetur adipiscing eliit

KL 15.00 Consectetur adipiscing eliit

KL 20.00 Consectetur adipiscing eliit

AVSLUT Consectetur adipiscing eliit.

VÄLKOMMEN
Consectetur adipiscing elit.Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet frin-
gilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis 
nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit 
Consectetur adipiscing elit.Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. 

BESÖK GISLAVEDS GYMNASIUM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipis-
cing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu. 
Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing 
elit. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu. 

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Consectetur 

adipiscing elit. Donec eget varius est. Nunc in dui 
arcu. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in.

4 juli mellan 09.00 - 15.00
5 juli mellan 09.00 - 17.00

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar.	Insectetur 
adipiscing elit. Donec eget varius est. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.	
Morbi	turpis	nunc,	pulvinar.	Consectetur adipiscing elit. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu. 

ÖPPET HUS
BESÖK GISLAVEDS GYMNASIUM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu. Morbi turpis nunc.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit. Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus 
ligula, sodales sit amet fringilla in.

4 juli mellan 09.00 - 15.00
5 juli mellan 09.00 - 17.00

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Ut lacus ligula, sodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar.	 
Insectetur adipiscing elit. Donec eget varius est. Ut lacus ligula, sodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar.

Gislaveds kommun logotyp alltid i övre vänstra hörnet

Annan logotyp i vänstra botten- 
hörnet vid stående annons

Annan logotyp i högra botten-
hörnet vid liggande annons

.
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10:3 SÄRPROFILERING — exempel på trycksaker

PROGRAM 2012
Vill du lära dig att spela eller sjunga?
Då är du välkommen att anmäla dig till 
Musikskolan i Gislaved. Hos oss kan 
du lära dig att spela ett instrument eller 
att sjunga.

Vi har också många orkestrar, musik-
grupper och körer. 

Välkommen med din anmälan!

Mer information om oss hittar du på 
www.gislaved.se/musikskolan 
    
Gislaveds Musikskola
Södra Storgatan 34
332 33 Gislaved

DET ÄR DITT VAL

DET ÄR DITT VAL
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, fauci-
bus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing sus-
cipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Morbi turpis nunc arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. Con-
sectetur adipiscing elit. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit.

Gislaveds kommuns logotyp alltid på baksidan 
av trycksaker i vänster bottenhörn.
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11:0 ANNONSERING

Annonser är en viktig kanal för vår  
kommunikation med omvärlden och bör 
helst vara både informativa och fungera 
profilskapande. Därför ska varje annons, 
oavsett var den förekommer eller till 
vem den vänder sig, ges en tydlig 
utformning. 

Tänk på att annonsens effektivitet inte 
alltid ökar med textens mängd och 
storlek. 

Annonsering med annan verksamhet,  
se avsnittet Särprofilering. 

Kontakta informationsfunktionen för 
hjälp med att ta fram korta internet- 
adresser.

Exempel:

gislevd.se/kultur
gislaved.se/krokodilen
gislaved.se/projekt2012
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BADBUSS
Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur rhoncus gna, 
in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc vinar. 

Consectetur adipiscing elit. Praesent nsectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis. Conseco adipiscing elit tre. Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi, 
consectetur adipis.

Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur 
rhoncus gna, in tempor turpis. Conse ctetur piscing 
elit. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus
 eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet friilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc vinar. 

gislaved.se 

11:1 ANNONSERING — enskild annons

TRAFIKREGLERING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Consectetur adipiscing elit. 
Prant consectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis. 
Conse ctetur piscing elit. 
Donec eget varius est. Nunc 
in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula lin, adip-
iscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc vinar. Consect-
etur adipiscing elit. Praesent 
consectetur  lacus ligula lin 
rhoncus magna, in tempor 
turpis. Conseco adipiscing 
elit tre. Donec eget 
varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus 
eleifend mik.

Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur rhoncus gna, 
in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc vinar. 

Consectetur adipiscing elit. Praesent nsectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis. Conseco adipiscing elit tre. Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi, 
consectetur adipis.

PROGRAM
In tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, 
sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc vinar. Consectetur adipiscing elit. Prant consect-
etur rhoncus gna, in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. 
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Morbi turpis nunc vinar. 

Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur rhoncus gna, 
in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc vinar. 

Consectetur adipiscing elit. Praesent nsectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis. 

gislaved.se 

gislaved.se 

Om du behöver annonsera upprepade 
gånger, i flera tidningar, eller annan dag då 
vår gemensamma samannons annonseras 
kan enskild annons användas. Alternativet 
enskild annons kan även användas vid 
annonsering i regional eller annan press.

Riktlinjerna för typsnitt och textstorlek 
på denna sida ska följas för de andra  
annonserna även där inget annat är 
angivet på sidan. Observera att detta 
är rekommenderad textstorlek och 
avvikelser får och kan förekomma.

1 spalts bredd2 spalters bredd

Helvetica Neue 
45 Light 
8/10 pkt 

Linje svart 0,5 pkt

Helvetica Neue 
65 Medium
8 pkt

Helvetica Neue 
65 Medium
10 pkt 

Gill Sans Bold 
10 eller 12 pkt 

Avstånd 5 mm

Avstånd 5 mm

35 mm 30 mm



Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis. Consectetur adipiscing elit. Pra-
esent consectetur rhoncus magna, in tempor turpis.

4 juli mellan 09.00 - 14.00 5 juli mellan 19.00 - 24.00

11:2  ANNONSERING — enskild annons med bild

INVIGNING ÖPPENVÅRD

BADBUSS

Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur rhoncus 
gna, in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc 
vinar. Consectetur adipiscing elit. Praesent sectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis. Conseco adipiscing elit tre. Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi, 
consectetur adipis.

Consectetur adipiscing elit. Prant consectetur rhoncus gna, 
in tempor turpis. Conse ctetur piscing elit. Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 

Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing susci-
pit arcu. Morbi turpis nunc vinar. Consectetur adipiscing elit. 
Prant consectetur rhoncus gna, in tempor turpis. 

gislaved.se 

gislaved.se 

2 spalters bredd

ÖPPETTIDER
LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.

4 juli mellan 09.00 - 14.00
4 juli mellan 19.00 - 24.00

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.

4 juli mellan 09.00 - 14.00
4 juli mellan 19.00 - 24.00

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget  varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

gislaved.se 
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11:3 ANNONSERING — stående samannonsering

gislaved.se gislaved.se 

DIKTPROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit.

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar.Consectetur adipiscing elit. 

BADBUSS
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

AKTIVITETER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu.

AVFALL
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

SOPHANTERING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Consectetur adipiscing elit.
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

DIKTPROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit.

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar.Consectetur adipiscing elit. 

BADBUSS
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

AKTIVITETER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu.

AVFALL
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

SOPHANTERING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Consectetur adipiscing elit.
Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

TEKNISKA KONTORETTEKNISKA KONTORET

FRITIDSKONTORETFRITIDSKONTORET

KULTURFÖRVALTNINGENKULTURFÖRVALTNINGEN

2 spalters bredd
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11:4 ANNONSERING — liggande samannonsering

DIKTPROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar Consectetur 
adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla.

DIKTPROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar Consectetur 
adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla.

BADBUSS
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Consectetur adipiscing elit. Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

AKTIVITETER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec 

eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi.  
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. 

PROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu nunc illa.

BADBUSS
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Consectetur adipiscing elit. Donec eget va-
rius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

AKTIVITETER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec 

eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales 
sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi.  
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit arcu. 

PROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. 
Ut lacus ligula, sodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu nunc illa.

gislaved.se 

gislaved.se 

FRITIDSKONTORET

FRITIDSKONTORET

KULTURFÖRVALTNINGEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

4 spalters bredd (annonsen är inte i korrekt storlek)
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11:5  ANNONSERING 
— platsannonser

Våra platsannonser ska inte bara 
vara informativa – de ska även vara 
profi lskapande och locka rätt 
personer att vilja skicka in en 
ansökan. Därför är det viktigt att du 
använder rätt typografi  och layout.

Våra platsannonser utformas enligt 
mallen till vänster. Vi använder en 
satt mall där rubrik och den genom-
skinliga sidfoten innehållande 
logotyp och webbadress inte går 
att ändra på. 

Vi försöker att ha ett så slagkraftigt 
och enkelt budskap som möjligt 
utan att låta information falla bort. 
Tanken är att vi ska locka vidare till 
vår webbplats och att man fi nner 
mer information där. 

REGIONAL ANNONSERING
Ska du annonsera i press som inte 
är lokal kan du, om du vill, lägga 
till en beskrivande text. Kontakta 
informationsfunktionen för hjälp.

gislaved.se/ledigajobb

kommunstyrelseförvaltningen söker

IT-UTVECKLARE

gislaved.se/ledigajobb

socialförvaltningen söker

SJUKSKÖTERSKA

gislaved.se/ledigajobb

fritidskontoret söker

BADVAKT

gislaved.se/ledigajobb

kulturförvaltningen söker

MUSIKPEDAGOG
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11:6  ANNONSERING  
— samannonsering platsannonser

2 spalters bredd

IT -UTVECKLARE

SJUKSKÖTERSKA

MUSIKPEDAGOG

BADVAKT

kommunstyrelseförvaltningen söker

socialförvaltningen söker

kulturförvaltningen söker

fritidskontoret söker

Platsannonsering samordnas 
internt. Din annonstext ska fyllas i 
en mall för platsannonsering vilken 
hittas på intranätet. I mallen finns 
kryssalternativ om man vill sam-
annonsera eller inte. Ifall du väljer 
att samannonsera din platsannons 
så kan du till vänster se exempel 
på hur det kan se ut. 

Den ifyllda mallen skickas sedan till 
lediga.jobb@gislaved.se 

gislaved.se/ledigajobb



11:7 ANNONSERING — planannonser

DETALJPLAN GISLAVED DETALJPLAN GISLAVED

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc, pulvinar. Hsodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur 
rhoncus magna, in tempor turpis.

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi 
turpis nunc, pulvinar. Hsodales sit amet fringilla in, 
adipiscing suscipit.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.

gislaved.se/krokodilen gislaved.se/krokodilen

GISLAVED GISLAVED

2 spalters bredd
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11:8  ANNONSERING — marknadsföringsannonser

Marknadsföringsannonser vänder sig till 
verksamheter som har en konkurrens-
utsatt marknad att nå ut till. Vi tänker 
främst här på kultur och fritid som 
behöver lite friare ramar och lite mer  
att spela med när det kommer till just 
annonsering.

Marknadsföringsannonser kan vara i 
färg eller svartvitt. Färg är det första 
valet ifall man använder sig av bild i  
annonsen. 



11:9  ANNONSERING  
— stående marknadsföringsannonser

KULTURARVSDAGEN

PROVA PÅ TEATER

gislaved.se/kulturarvsdagen gislaved.se/kulturarvsdagen

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis.

4 juli mellan 09.00 - 14.00
4 juli mellan 19.00 - 24.00

Consectetur adipiscing elit 3/6 - 10/7 2011.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. 
Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Hsodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend 
mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla 
in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. 

KOM TILL OSS PÅ TEATERVERKSTAN I GISLAVED
Consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur rhoncus 
magna, in tempor turpis.Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut 
lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit 
arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar.

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in 
dui arcu, faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Morbi turpis nunc, 
pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. 

LOREM IPSUM DOLOR
Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu, 
faucibus eleifend mi. Ut lacus ligula,
sodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Morbi turpis nunc, pulvinar. 
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius 
est. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing 
suscipit arcu. Nunc in dui arcu. Hsodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Consectetur adipiscing elit.Donec 
eget varius est. Nunc in dui arcu. 

KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTNINGEN

2 spalters bredd
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11:10  ANNONSERING  
— liggande marknadsföringsannonser

DIKTPROGRAM
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur 
adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar.

UTSTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Donec eget varius est. Nunc in dute 
fonec eget varius est. 

DANSFÖRESTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur 
adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar.

KURS
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus. 

OPERA
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar Consectetur 
adipiscing elit.

Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit 
amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

JAZZ
Consectetur adipiscing elit.Donec eget 
varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit.

DANSFÖRESTÄLLNING
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Consect-
etur adipiscing elit. Donec eget varius est. Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet 
fringilla in, adipiscing suscipit arcu.

LUNCHKONSERTER
Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus 
eleifend mi. Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 
Morbi turpis nunc, pulvinar. Consectetur adipiscing elit.Donec eget varius est. 
Nunc in dui arcu. Hsodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. Consect-
etur adipiscing elit.Donec eget varius est. Nunc in dui arcu, faucibus eleifend mi.  
Ut lacus ligula, sodales sit amet fringilla in, adipiscing suscipit arcu. 

KULTURFÖRVALTNINGEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

4 spalters bredd (annonsen är inte i korrekt storlek)

gislaved.se/kultur

gislaved.se/kultur
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12:0 ELEKTRONISKA MEDIER

Vår webbplats på Internet är flitigt 
använd, både av kommuninvånarna 
och av andra som är nyfikna på livet i 
vår kommun. Därför måste vår grafiska 
identitet understrykas även där. 
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12:1 ELEKTRONISKA MEDIER — gislaved.se

Gislaveds kommuns webbplats är och 
blir en allt viktigare kommunikations kanal. 
Webbplatsen är ofta den första kontakt-
vägen med kommunen för många. Därför 
är det av vikt att kommunens webbplats 
alltid är uppdaterad och att inga inaktuella 
uppgifter finns publicerade.

Det är också av vikt att kommunens 
webbplats så långt som möjligt är  
tillgänglighetsanpassad för exempelvis  
synskadade och/eller de med lässvårig-
heter.

gislaved.se blir aldrig färdig utan är  
alltid under ständig utveckling. Det är 
kommunens informationsfunktion som 
har det övergripande huvudansvaret  
för webbplatsen.
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12:2 ELEKTRONISKA MEDIER — sociala medier

Användandet av sociala medier i  
Gislaveds kommun ska ses som en 
kanal för kommunikation. Det främsta 
syftet med att kommunens verksam-
heter använder sociala medier är att 
skapa en dialog med kommunens 
invånare och andra med intresse av 
det som sker i kommunen. 

Kommunens verksamheter som 
använder sociala medier ska följa de 
riktlinjer och regler för kommunens 
agerande på sociala medier som tagits 
fram. Där framgår bland annat att 
kommunens logotyp ska användas 
och grafiska profil profil följas, där det 
är möjligt.

Informationsfunktionen hjälper till,  
vägleder och kan ge konsultativt stöd 
i frågor som rör användning av sociala 
medier.
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13:0 DIVERSE APPLIKATIONER

När det gäller profilartiklar är det viktigt
att välja bra material och tryckmetod, 
detta för att logotypen ska kunna 
återges på bästa sätt. 

Välj en smakfull storlek och placering 
av logotypen. Om logotypen är svår 
att återge i sina rätta färger på något 
material eller mot bakgrundsfärgen 
kan det vara bättre att välja tryck i en 
färg, svart eller vitt. Kontakta gärna  
informationsfunktionen ifall du vill ha 
hjälp med logotyp färg eller placering.  

Kommande sidor visar några exempel 
på hur olika profilartiklar kan utformas.
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13:1 DIVERSE APPLIKATIONER — profilartiklar
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13:2 DIVERSE APPLIKATIONER — arbetskläder

Logotypen ska användas även på våra 
yrkeskläder. Mot mörka material ska  
logotypen med vit text användas för  
tydlighetens skull (se exempel).

På följande sidor ser du exempel på  
hur grafiska symbolen kan användas  
på våra kläder. 

Man får använda grund- och 
komplement färger till alla plagg men 
symbolen får bara användas i vit eller 
svart på olika färger. Röd symbol  
används på vita kläder.
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13:3 DIVERSE APPLIKATIONER — pikétröja

PIKÉ
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13:4 DIVERSE APPLIKATIONER — t-tröja herr och dam

T-TRÖJA
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13:5 DIVERSE APPLIKATIONER — fordon

ABC   223 ABC   223

gislaved.se gislaved.se

På fordon ska logotypen appliceras  
enligt nedanstående illustrationer. 
Original på dessa dekaler finns att 
hämta på intranätet.
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13:6 DIVERSE APPLIKATIONER — skyltning exteriört

Våra exteriöra skyltar ska vara enhetligt 
utformade med svart text mot ljusgrå  
eller vit bottenfärg alternativt en vit text  
mot mörkgrå bottenfärg. 

Skyltarna bör utformas enligt exemplen 
och tillverkas i rostfritt stål eller aluminium. 

Skyltar på byggnader (fasadskyltar)  
ska följa byggnadens arkitektur och  
byggherrens intentioner. Fasadskyltar  
behöver därför inte följa den grafiska  
profilen. 

Skyltar utomhus kräver normalt sett 
bygglov som prövas av bygg- och miljö-
nämnden. Även att ersätta eller väsentligt 
ändra befintlig skylt kan vara bygglovs-
pliktig åtgärd. 

Tag kontakt med bygg- och miljönämnden 
för att klara ut vad som gäller.

Flagga med kommunvapnet stående
Mått flaggstång Flaggmått
12 meter  300 × 180 cm
10 meter   200 × 120 cm
6 meter   50 × 90 cm

Rostfritt stål, aluminium eller  
NCS-färg S 1500-N 
Minsta skyltstorlek: 
210 × 150 mm, liggandes
Största skyltstorlek: 
300 × 210 mm, liggandes

Entréskylt

Exempel på informationsskylt

BARN- & UTBILDNINGS

FÖRVALTNINGEN

LUNDÅKERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSSTENAR

1 LoremIpsum
2 LoremIpsum 
3 LoremIpsum
4 LoremIpsum
5 LoremIpsum
6 LoremIpsum
7 LoremIpsum
8 LoremIpsum
9 LoremIpsum 
10 LoremIpsum
11 LoremIpsum
12 LoremIpsum 
13 LoremIpsum
14 LoremIpsum
15 LoremIpsum
16 LoremIpsum
17 LoremIpsum
18 LoremIpsum
19 LoremIpsum 
20 LoremIpsum
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13:7 DIVERSE APPLIKATIONER — skyltning exteriört

GISLE

GISLE

BOWLINGHALL

GISLAVEDS BIBLIOTEK

GISLAVEDS GYMNASIUM

GISLEBADET

GISLE SPORTCENTER

GISLERINKEN

GISLERINKEN

MUSIKSKOLAN

GISLEPARKEN

KONSERTSALEN

LUNDÅKERSKOLAN

MUSIKSKOLAN

Pylonen är tänkt att användas som 
angöringsmärke (vid infart till område). 
Innehållet i den ska ange huvudrubrikerna 
för områdets innehåll. Skylten kan förutom 
text även innehålla en bild, ett så kallat 
pictogram.

Exempel på pylon

Exempel på skylt med pictogram
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13:8 DIVERSE APPLIKATIONER — skyltning exteriört

URSÄKTA STÖKET,
HÄR BYGGER VI EN NY 
GÅNG- OCH CYKELVÄG.

KLART INNAN 
SEMESTERN 2012.

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Pra-

esent	 consectetur	 rhoncus	magna,	 in	 tempor	 turpis	 feugiat	

eu.	 Quisque	 ante	 turpis,	 cursus	 eleifend	 egestas	 fringilla,	

aliquam	in	nisl.	Donec	eget	varius	est.	Nunc	in	dui	arcu,	fau-

cibus	eleifend	mi.	Ut	lacus	ligula,	sodales	sit	amet	fringilla	in,	

adipiscing	suscipit	arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar	id	mattis	

non,	 faucibus	 sit	amet	nunc.	Sed	ac	mauris	quis	 ipsum	sol-

licitudin	vestibulum.	Cras	quis	adipiscing	urna.	Sed	imperdiet,	

nibh	non	dictum	commodo,	turpis	dui	sollicitudin	quam,	non	

fringilla	elit	elit	quis	velit.	Proin	sed	lectus	quis	odio	congue	

vulputate	at	et	massa.	Nam	 in	accumsan	magna.	Praesent	

tempus	ligula	sed	tellus	hendrerit	et	vestibulum	ante	dictum.	

Sed	id	dui	felis.	Cras	porta	rhoncus	ultrices.	Mauris	tempor	

erat	vel	ligula	semper	in	lobortis	turpis	placerat.	In	convallis	

metus	eu	justo	hendrerit	rutrum.	Vivamus	tincidunt	felis	eget	

risus	consectetur	consectetur.	Ut	convallis	consequat	 ipsum,	

sit	 amet	 venenatis	 sem	 elementum	 quis.	Nulla	 dui	 orci,	 ul-

lamcorper	 eu	 molestie	 a,	 posuere	 eget	 ipsum.	 Curabitur	

tristique	 rutrum	 eros,	 nec	 pulvinar	 libero	 hendrerit	 in.	

Nullam	vitae	quam	at	 leo	 congue	 sagittis	 quis	 sed	augue.	

Pellentesque	ultricies	commodo	orci	vel	tempus.	Nulla	tem-

por	pretium	nibh,	a	viverra	est	iaculis	at.	Morbi	non	lorem	

mauris,	nec	venenatis	eros.	

Ut	in	ullamcorper	neque.	Aliquam		vitae	nisl	odio,	sed	ultricies	

dolor.	Curabitur	facilisis	tristique	ligula	sed	feugiat.	Vivamus	

tincidunt,	 nisl	 ac	 semper	elementum,	 lectus	 nibh	 vestibulum	

ante,	sit	amet	consequat	mauris	quam	vel	quam.	Morbi	sem-

per,	lacus	eget	bibendum	condimentum,	lacus	diam	tincidunt	

ligula,	a	condimentum	elit	arcu	at	enim.

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Pra-

esent	 consectetur	 rhoncus	magna,	 in	 tempor	 turpis	 feugiat	

eu.	 Quisque	 ante	 turpis,	 cursus	 eleifend	 egestas	 fringilla,	

aliquam	in	nisl.	Donec	eget	varius	est.	Nunc	in	dui	arcu,	fau-

cibus	eleifend	mi.	Ut	lacus	ligula,	sodales	sit	amet	fringilla	in,	

adipiscing	suscipit	arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar	id	mattis	

non,	 faucibus	 sit	amet	nunc.	Sed	ac	mauris	quis	 ipsum	sol-

licitudin	vestibulum.	Cras	quis	adipiscing	urna.	Sed	imperdiet,	

nibh	non	dictum	commodo,	turpis	dui	sollicitudin	quam,	non	

fringilla	elit	elit	quis	velit.	Proin	sed	lectus	quis	odio	congue	

vulputate	at	et	massa.	Nam	 in	accumsan	magna.	Praesent	

tempus	ligula	sed	tellus	hendrerit	et	vestibulum	ante	dictum.	

Sed	id	dui	felis.	Cras	porta	rhoncus	ultrices.	Mauris	tempor	

erat	vel	ligula	semper	in	lobortis	turpis	placerat.	In	convallis	

metus	eu	justo	hendrerit	rutrum.	Vivamus	tincidunt	felis	eget	

risus	consectetur	consectetur.	Ut	convallis	consequat	 ipsum,	

sit	amet	venenatis	sem	elementum	quis.	Nulla	dui	orci,	ullam-

corper	eu	molestie	a,	posuere	eget	ipsum.	Curabitur	tristique	

rutrum	eros,	nec	pulvinar	libero	hendrerit	in.	

Nullam	vitae	quam	at	 leo	 congue	 sagittis	 quis	 sed	augue.	

Pellentesque	 ultricies	 commodo	 orci	 vel	 tempus.	 Nulla	

tempor	 pretium	 nibh,	 a	 viverra	 est	 iaculis	 at.	 Morbi	 non	

lorem	mauris,	nec	venenatis	eros.	Ut	 in	ullamcorper	neque.	

Aliquam		vitae	nisl	odio,	sed	ultricies	dolor.	Curabitur	facilisis	

tristique	ligula	sed	feugiat.	Vivamus	tincidunt,	nisl	ac	semper	

elementum,	 lectus	nibh	vestibulum	ante,	sit	amet	consequat	

mauris	quam	vel	quam.	Morbi	semper,	lacus	eget	bibendum	

condimentum,	 lacus	 diam	 tincidunt	 ligula,	 a	 condimentum	

elit	arcu	at	enim.

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Pra-

esent	 consectetur	 rhoncus	magna,	 in	 tempor	 turpis	 feugiat	

eu.	 Quisque	 ante	 turpis,	 cursus	 eleifend	 egestas	 fringilla,	

aliquam	in	nisl.	Donec	eget	varius	est.	Nunc	in	dui	arcu,	fau-

cibus	eleifend	mi.	Ut	lacus	ligula,	sodales	sit	amet	fringilla	in,	

adipiscing	suscipit	arcu.	Morbi	turpis	nunc,	pulvinar	id	mattis	

non,	 faucibus	 sit	amet	nunc.	Sed	ac	mauris	quis	 ipsum	sol-

licitudin	vestibulum.	Cras	quis	adipiscing	urna.	Sed	imperdiet,	

nibh	non	dictum	commodo,	turpis	dui	sollicitudin	quam,	non	

fringilla	elit	elit	quis	velit.	Proin	sed	lectus	quis	odio	congue	

vulputate	at	et	massa.	Nam	 in	accumsan	magna.	Praesent	

tempus	ligula	sed	tellus	hendrerit	et	vestibulum	ante	dictum.	

Sed	id	dui	felis.	Cras	porta	rhoncus	ultrices.	Mauris	tempor	

erat	vel	ligula	semper	in	lobortis	turpis	placerat.	In	convallis	

metus	eu	justo	hendrerit	rutrum.	Vivamus	tincidunt	felis	eget	

risus	consectetur	consectetur.	Ut	convallis	consequat	 ipsum,	

sit	amet	venenatis	sem	elementum	quis.	Nulla	dui	orci,	ullam-

corper	eu	molestie	a,	posuere	eget	ipsum.	Curabitur	tristique	

rutrum	 eros,	 nec	 pulvinar	 libero	 hendrerit	 in.	Nullam	 vitae	

quam	at	leo	congue	sagittis	quis	sed	augue.	

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Praesent	consectetur	rhoncus	magna,	in	tempor	turpis	feugiat	eu.	Quisque	ante	turpis,	cursus	eleifend	egestas	fringilla,	aliquam	in	nisl.	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Praesent	consectetur	rhoncus	magna,	in	tempor	turpis	feugiat	eu.	

Quisque	ante	turpis,	cursus	eleifend	egestas	fringilla,	aliquam	in	nisl	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Praesent	consectetur	rhoncus	magna,	in	tempor	turpis	feugiat	eu.	

Informationsskyltar i miljö
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13:9 DIVERSE APPLIKATIONER — skyltning interiört

Vår skyltning interiört ska vara läsvänlig  
och lättöverskådlig. Alla skyltar ska ha  
text i svart och en ljusgrå bottenfärg.

ark iv p lan S

p lan S

p lan S

p lan 1

plan 1

plan 2

ent rép lan

ent rép lan

KOMMUNHUSET

bygg & miljö

personalmatsa l

vaktmäs ter i

barn & u tbildning

sess ionssa l

sess ionssa l

kommuns tyre l sekontor

Hänvisningsskylt

Dörrskylt

Namn Namnsson

Titel
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14:0 ORDLISTA

De här termerna är bra att känna till vid 
kontakt med tryckeri och beställning av 
broschyrer och dylikt.
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14:1 ORDLISTA

A-formaten
Standardiserad formatserie för 
papper, t.ex. A3, A4, A5 osv. 

Acrobat Reader
Gratisprogram från Adobe för 
att läsa pdf -filer (hämtas från 
ww.adobe.com).

ALG 02
Allmänna Leveransvillkor för 
Grafiska prestationer. Standard-
avtal mellan beställare och  
leverantör inom den grafiska 
branschen.

Approval
Digitalt förprovtryckssystem  
från Kodak.

Arkivbeständighet
Ett mått på livslängd och håll-
barhet hos ett papper.

Arkoffset
Offsettryck där tryckpressen 
matas med pappersark till skill-
nad från rulloffset, där tryckpres-
sen matas med papper på rulle.

Bestruket papper
Papper vars yta jämnats ut med 
en särskild beläggning för att  
erhålla goda tryckegenskaper.

Bigning
När man gör en vikmarkering, 
big, för att underlätta falsning  
eller vikning av styva eller tjocka 
papper.

Bildbehandling
Att skapa, bearbeta, förändra 
eller retuschera bilder i datorn.

Bildupplösning
Informationstätheten i en digital 
pixelbaserad bild. En bild lämplig 

för offsettryck ska t.ex. ha en 
upplösning på 300 dpi i det  
format den ska tryckas i.

Bindning
Att sätta ihop flera tryckta ark  
till en trycksak, genom t.ex. 
klammer- eller limhäftning.

Blanks
Förtryckta ark, även kallat stom-
tryck, t.ex. brevpapper med  
förtryckt logotyp och brevfot, 
där man i efterhand kan trycka 
till mer text eller bild.

Bulk
Beskriver hur voluminöst ett 
papper är, mäts i g/m3.

CD
Compact Disc, en flyttbar optisk 
datala ringsskiva. CD-R (Record-
able), inspelningsbar skiva.  
CD-ROM (Read Only Memory), 
för datalagring. CD-ROM xA 
(Read Only Memory extended 
Architecture) för multimedia-
tillämpningar. 

Chromalin 
”Chroma”, kemiskt förprovtryck 
från Dupont. Chroma används 
ofta lite slarvigt som benämning 
för kemiska förprovtryck i all-
mänhet.

CMYK
Cyan (blå), Magenta (röd),  
Yellow (gul) och Key colour 
(svart) är ett kulörsystem som 
används t.ex. vid fyrfärgstryck 
och i färgskrivare. För att kunna 
återges korrekt i fyrfärgstryck 
måste en färg anges med rätt 
blandning och en digital bild 
vara sparad i CMYK-läge.

CTP
Computer To Plate, dator till plåt, 
en teknik för att sätta/skriva ut 
tryckplåt i en sättare direkt från 
datorn istället för att gå via  
grafisk fil.

Dekorfärger
Tryckfärger i speciella kulörer, 
exempelvis Pantone-systemet 
(PMS). Används vanligen som 
komplement till svart eller för att 
uppnå en exakt kulör som inte 
fyrfärg kan ge. Blandas ihop  
efter recept.

Digitalt förprovtryck
Digitala förprovtryck görs från 
de datafiler som man sedan ska 
trycka ifrån. Skrivs ut på hög-
kvalitativa färgskrivare.

Digitalt tryck
Tryckpress som trycker informa-
tion direkt från datorn på liknande 
sätt som en skrivare.

Djuptryck
En direkt tryckmetod där de 
tryckande ytorna är uppbyggda 
av rasterkoppar som ligger ned-
sänkta i tryckcylindern av koppar 
och fylls med färg. Lämpar sig 
bäst för stora upplagor.

Dpi
Dots per inch, antal exponerings-
punkter per tum, anger utskrifts-
upplösningen hos sättare och 
skrivare.

Dubbelsidigt papper
Ett papper där båda sidor har 
samma ytegenskaper till skillnad 
från enkelsidiga papper.
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14:2 ORDLISTA

Dummy
Ett provexemplar av t.ex. en  
utskjutning, bindning eller färdig 
trycksak, vanligen handgjord.

Duplex
En gråskalebild som trycks med 
två tryckfärger istället för en. 
Om man vill återge finare detaljer 
i en svartvit bild eller göra den 
mjukare använder man duplex. 
Oftast trycker man då med svart 
plus en valfri dekorfärg.

Efterbehandling
Samlingsbegrepp för alla de  
arbetsmoment som utförs med 
de färdigtryckta pappersarken 
tills man har en färdig trycksak, 
t.ex. skärning, falsning och 
bindning.

Enkelsidigt papper
Ett papper som har olika  
ytegenskaper på fram- och  
baksida, t.ex. vykort.

EPS
Encapsulated Postscript.  
Ett filformat för digitala bilder 
och illustrationer.

Falska uppslag
Ett uppslag mellan två sidor i en 
trycksak som inte består av ett 
helt ark (ett s.k. äkta uppslag), 
utan utgörs av sidor ur två olika 
tryckark. Försvårar att bilder 
placeras tvärs över uppslaget.

Fiberriktning
Beskriver den riktning längs  
vilken majoriteten av fibrerna i 
ett papper ligger.

Folder
En trycksak som enbart består 
av ett falsat ark och alltså  
saknar bindning.

Fyrfärgsseparation
Att konvertera en digital bild  
från kulörsystemet RGB till 
CMYK. Vid fyrfärgsseparationen 
anpassar man bilden till aktuella 
tryckegenskaper.

Fyrfärgstryck
Tryckning med de fyra grund-
kulörerna CMYK – cyan/blå, 
magenta/röd, yellow/gul och 
key colour/svart.

Förprovtryck
Ett prov på hur den färdiga 
trycksaken kommer att se ut. 
Var noga med att kontrollera att 
alla detaljer och färger är riktiga.

Gemena (gemener)
Små bokstäver, motsats till  
versaler.

GIF
Graphic Interchange Format. 
Ett filformat som i huvudsak 
används för Internet. Kan inne-
hålla upp till 256 kulörer.

Glättat papper
Papper som har behandlats för 
att uppnå en glansig yta. Kallas 
även för gloss.

Grad
Teckenstorlek – anges i punkter.

Högupplöst bild
Bild med tillräckligt hög upplös-
ning för trycket, kräver mycket 
lagringsutrymme.

ICC-profi
International Color Consortium. 
En standard för att beskriva  
kulöregenskaper hos scannrar, 
skärmar, skrivare, förprovtryck 
och tryck. 

Illustrationsprogram
Används för att göra illustrationer. 
Oftast objektbaserade. Adobe 
Illustrator är ett sådant program.

JPEG (JPG)
Joint Photographic Experts 
Group. En förstörande kompri-
meringsmetod för bilder som 
dessutom fungerar som ett eget 
bildformat.

Kartong
Kartong är en styv pappers-
produkt. Papper vars ytvikt 
överstiger 170 g/m2 definieras 
ofta som kartong.

Komprimering
Att koda om och ibland minska 
informationsinnehållet i en fil 
med hjälp av särskilt komprime-
ringsprogram. Används ofta vid 
digital transport av filer.

Lackning
En teknik för att få en blank yta 
på trycksaken, oftast mest en 
estetisk funktion. 

Laminering
Det tryckta arket beläggs med 
ett skyddande plastskikt –  
laminat. Läggs på i en speciell 
lamineringsutrustning

Layoutprogram
Behövs för att skapa layouter 
och färdiga sidor av text och 
bild, t.ex. QuarkXPress eller  
InDesign.
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Moaré
Ett rasterfenomen som ger  
störande mönster i bilder och 
tonplattor. Motsvarande feno-
men uppträder i TV, t.ex. när 
man visar en rutig kavaj.

NCS
Natural Color System,  
ett svenskt kulörsystem.  
Används mest inom textil-  
och inrednings branschen.

Offsettryck
Tryckformen sätter av (därav  
offset) tryckfärgen på en gummi-
cylinder som överför färgen/
tryckbilden på papperet. 

PDF
Portable Document Format. Ett fil-
format från Adobe som skapas 
med programmet Acrobat Distiller. 

Perforering
Ett slags rivanvisning. Gör det 
lättare att riva av exempelvis en 
talong eller ett svarskort.

Pixel
En digital bild eller en bildskärms 
minsta visuella beståndsdel. 
Antalet pixlar per tum beskriver 
t.ex. bilders och skärmars upp-
lösning.

PMS-färger
Pantone Matching System,  
bygger på blandningar av nio 
särskilda kulörer. Används 
främst för dekorfärger i tryck.

Provtryck
Framställs i en tryckpress innan 
den slutliga upplagan trycks.

Raster
Används för att simulera grå-
toner i tryck, vanligen i form av 
punkter i olika storlek. Raster-
tätheten beskriver hur ”fint” ett 
raster är genom att ange antalet 
rasterlinjer per tum.

RGB
Röd, grön och blå. Kulörsystem 
som används i exempelvis bild-
skärmar och scannrar. 

Rulloffset
Offsetmetod som matas med 
papper på rulle till skillnad från 
arkoffset som matas med  
pappersark. Används oftast  
vid stora upplagor.

Screentryck
Tryckmetod som används för 
stora format, t.ex. reklamtavlor 
och skyltar. 

Slutkorrektur
Absolut sista korrektur innan man 
ska börja trycka. Var mycket 
noga med att kontrollera alla 
detaljer innan godkännande av 
ett slutkorrektur.

Stansning
Att göra hål i en trycksak eller ge 
den en annan form än rektangulär.

Teckensnitt 
Se ”Typsnitt”.

TIFF
Tagged Image File Format, ett 
vanligt filformat för digitala bilder.

Tilltryckning
När man ska trycka upp ytter-
ligare exemplar av samma 
trycksak utan större ändringar.

Triohålning
Den vanliga hålningen som 
används för svenska pärmar  
heter triohålning och är inte en 
internationell standard.

Typsnitt
En uppsättning bokstäver, som 
kännetecknas av ett speciellt  
utseende. 

Typograf
Att sätta och utforma text.

Upphovsrättslagen
Skyddar alster av andligt ska-
pande, dvs skönlitteratur, texter, 
handböcker, film, musik, konst 
m.m. För att skyddas av upp-
hovsrättslagen ska verket anses 
ha en viss unik särprägel, s.k. 
verkshöjd, en individualitet och 
originalitet.

Upplösning
Beskriver informationstätheten i 
en digital bild. Mäts i dpi eller ppi.

Utfall
Bilder eller objekt som ska ligga 
ända ut i sidans kant måste  
göras med utfall, dvs fortsätta 
en bit utanför sidans format,  
ca 5 mm, i tryckoriginalet. 

Versaler
Stora bokstäver i motsats till  
gemener – små bokstäver.

Ytvikt
Ett mått på papperets vikt per 
ytenhet. Mäts i g/m2.

WMF
Windows Meta File. Ett filformat 
för digitalbilder och illustrationer 
i Windows-miljö.
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