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Grafisk profil
Varumärket Vara kommun existerar oavsett 
om vi arbetar med det eller inte. Därför är det 
viktigt att skapa ett starkt varumärke med 
ett gemensamt uttryck för Vara kommun. 
Det underlättar för oss som kommunicerar i 
kommunen, men också för den som tar emot 
kommunikationen.

En grafisk profil är kortfattat en manual med 
instruktioner om hur en organisations visuella 
kommunikation ska se ut och användas såväl 
internt som externt. Manualen innehåller bland 
annat logotyp, typsnitt, färger och grafiska 
element. 

Syftet med manualen är att Vara kommun ska 
kommunicera enhetligt för att på så vis bygga 
ett starkt varumärke. En konsekvent användning 
av den grafiska manualen skapar tydlighet och 
igenkänning för mottagaren.
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02.  Logotyp

Grundutförande  
och variationer

Logotypen är den främsta bäraren av vår grafiska profil. Den 
visar att det är Vara kommun som står bakom budskapet. 
Vara kommuns logotyp består av två delar; skölden och 
ordbilden (namnet). Skölden innehåller de tre grundfärgerna 
blått, rött och gult och de korslagda axen. Vara kommun är 
placerat undertill i typsnittet Grold. Logotypen används i all 
kommunikation, digitatalt och i tryck.

Skölden och namnet har en bestämd grafisk form. Det är viktigt 
att den fria ytan runt logotypen är väl tilltagen. Den fria ytan 
ska i möjligaste mån minst motsvara hela loggans bredd / 4. 
Marginalerna ska vara samma runt om. Logotypen ska helst 
placeras i något av dokumentets fyra hörn. 

För formella dokument ska logotypen i grundutförande främst 
användas. I övrigt väljs färg på logotypen utifrån hur den 
framträder tydligast. Kontrasten mot bakgrunden ska vara stor. 
Den vita logotypen ska därför användas mot mörka bakgrunder 
medan den svarta ska användas mot ljusa bakgrunder. Tänk 
på att inte placera logotypen mot en rörig bakgrund där den 
blir svår att se. Logotypen kan läggas på en cirkelformad 
bakgrundsplatta om så behövs. 

Grundutförande

Svart Vit

Mot bakgrundsplatta
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Regler för frizon 

Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskäras eller ändras. Logotypen 
omges alltid av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text, bild 
eller dokumentets ytterkanter och den ska gärna vara väl tilltagen för att den 
ska framstå tydligt. Den minimala marginalen runt om får man genom att dela 
loggans totala bredd med 4.

Fel användande 

Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskäras eller ändras. 
Här visas några exempel på hur logotypen inte får användas.

Frizon = Loggans bredd / 4.

Ordbilden ska 
alltid ligga 

nertill.

Förvräng inte 
proportionerna.

Vrid eller skeva 
aldrig loggan.

Opaciteten får 
inte ändras.

Använd inte loggan i 
liggande format.

Använd alltid 
loggan i sin 

helhet.

Verksamhetsnamn 
ska inte placeras i 

logotypen.

LAGMANSGYMNASIET

Kommunstyrelsen
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Logotypens storlek
Vara kommuns logotyp kan användas i flera olika storlekar. Logotypen 
ska anpassas så att den är i proportion till sammanhanget den 
presenteras i. Rekommenderad storlek på logotypen för några av de 
vanligaste pappersformaten finns i tabellen här under.

Logotypens placering
Logotypen ska placeras på ett sätt så att det 

tydligt framgår att Vara kommun är avsändare. 

Detta görs genom att den placeras i en av våra prioriterade ytor, 
vilket är ytor som ögat naturligt söker upp. Se illustrationen nedan.

När vi vill lyfta fram logotypen lite extra kan den placeras 
på en annan yta. Exempel på detta är när logotypen är 

det enda grafiska elementet såsom på våra flaggor.    

Papperformat Rekommenderad storlek bredd

A3   42 mm

A4   30 mm

A5   22 mm

A6   15 mm

A7   11 mm

A8   8 mm
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Kommunlogotyp och verksamhetsnamn

Verksamhetsnamn 
ska inte placeras i 

logotypen.

LAGMANSGYMNASIET

Verksamhetsnamn ska inte placeras 
i logotypen (se nedan exempel). 
Verksamhetsnamnet ska istället placeras 
i anslutning till kommunlogotypen, 
förslagsvis i motsatt sidas hörn enligt 
exemplet till vänster. 

Viktigt att tänka på är att aldrig 
placera verksamhetsnamnet inom 
kommunlogotypens frizon (se sida 5). 
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Projekt, samprofilering och konkurrensutsatt verksamhet

I viss kommunikation används flera olika 
logotyper. Beroende på situation ska 
kommunen logotyp vara primär medan 
den i andra fall kan vara likställd övriga 
logotyper. Det som avgör hur kommunens 
logotyp ska användas är huruvida 
kommunen är huvudavsändare eller 
delavsändare. 

Huvudavsändare
När kommunen är huvudavsändare är 
kommunlogotypen den primära loggan 
och ska placeras i något av de två övre 
hörnen. Övriga logotyper placeras i ett av 
de nedre hörnen tillsammans med texten 
”i samarbete med”. 

Delavsändare
När kommunen är delavsändare är 
kommunlogotypen likställd övriga loggor 
och ska placeras i anslutning till varandra. 
Viktigt att tänka på är frizonen mellan 

logotyperna. 

Vara kommun som huvudavsändare Vara kommun som delavsändare
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Projektlogotyp
Inom projekt kan det ibland 
finnas anledning att ta fram en 
egen logotyp som används i all 
kommunicering kring projektet. Det 
är kommunikationsavdelningen som 
beslutar när projektlogotyper får 
användas och vilken utformning de ska 
ha. Utgångspunkten är att det ska finnas 
ett tydligt syfte med logotypen och att den 
ska användas under en tidsbegränsad 
period.

Viktigt att tänka på är att en 
projektlogotyp aldrig ersätter kommunens 
logotyp. I allt material som tas fram ska 
det på något vis framkomma att det är 
Vara kommun som är avsändare genom 
att använda kommunlogotypen. 

Konkurrensutsatt verksamhet
Några av våra verksamheter är så 
kallade konkurrensutsatta verksamheter. 
Dessa ska hålla sig inom ramarna 
för kommunens grafiska profil, men 
kan använda grafiska element som 
förstärker den. Kommunens logotyp ska 
användas i största möjligaste mån, men 
verksamheterna har även egna logotyper.

 

Projektlogotyp - Framsida med projektlogotyp och 
baksida med kommunlogotyp.

Konkurrensutsatt verksamhet - Såväl 
kommunlogotyp som verksamhetslogotyp finns med.
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Kommunala bolag

Våra kommunala bolag får använda kommunens grafiska profil fullt ut. De bolag som idag har 
en egen grafisk profil behöver inte använda kommunens logotyp i all kommunikation. I större 
publikationer och på bolagets webbplats ska dock kommunens logotyp finnas med samt en 
skrivelse kring kopplingen till Vara kommun. Kommunens logotyp är sekundär i förhållande till 
bolagets logotyp. 

Bolagen ska i så stor utsträckning som möjligt skriva en del av Vara kommun väl synligt på 
olika publikationer. Texten skrivs i ett typsnitt som bolaget i övrigt använder i sin grafiska profil. 

Logotyp - Sidfot Vara Konserthus AB:s webbplats. En del av Vara kommun - Exempel på 
annons Vara Bostäder AB.
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Vara kommun använder axen i kommunvapnet som ett dekorativt element.  

Detta grafiska element kan användas som mönster och som fristående ax i sin helhet eller som en 
mindre del. Axen kan användas i gult, vitt, svart, grått eller mot bakgrundsbild. Var noga med att inte 
överanvända axet och använd det endast där det naturligt passar in i designen.

03.  Dekor – Axet

De tre ax-bladen kan även 
användas som form för att 

montera en bild i.

AXET
Det stående axet används i logotypen för 

kommuntidningen AXET.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?*

Vara kommun använder typsnitten Franklin Gothic, Garamond och Honest Script. 
Dessa finns i olika varianter som redovisas nedan. 

Franklin Gothic används för rubriker, ingresser och på webben. Typsnittet kan 
även användas vid kortare brödtexter. Garamond används för längre brödtexter. 
Honest Script är ett typsnitt som endast används av kommunikationsavdelningen 
eller medarbetare som har fått tillåtelse att använda det. Typsnittet används 
främst för trycksaker i dekorativt syfte.

Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Demi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Franklin Gothic: Garamond: Honest Script

04.  Typsnitt
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Hierarkier och användning

För att en text ska vara lättläst bör det finnas tydliga hierarkier. Dela också upp längre texter i 
stycken för att öka läsbarheten.

Rätt användning

Huvudrubrik

Huvudrubrik

Huvudrubrik

Underrubrik

Underrubrik

Brödtext Lorem ipsum

Brödtext Lorem ipsum

Brödtext Lorem ipsum

Lorem ipsum

Fel användning

Huvudrubrik

Huvudrubrik

Underrubrik

Underrubrik

Brödtext Lorem ipsum

Brödtext Lorem ipsum

Huvudrubrik

Underrubrik

Brödtext Lorem ipsum

Rubrik
Franklin Gothic Heavy eller Book

Ingresstext
Franklin Gothic Book

Underrubrik
Franklin Gothic Book eller Heavy

Brödtext

Franklin Gothic Book

Brödtext

Garamond Regular

Lorem ipsum
Honest Script

Rubriker (h1)

Ingress

Underrubriker 

(h2)

Kortare 

brödtexter

Längre brödtexter

Komplement

Rubriker/

underrubriker

Rubriknivåer
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05.  Färger

CMYK: 99, 81, 15, 2
RGB: 29, 65, 133
Hex:  #204084

CMYK: 22, 98, 68, 16
RGB: 173, 32, 57
Hex: #ad2039

CMYK: 3, 17, 90, 0
RGB: 251, 209, 28
Hex: # fad01e

Grundfärger: 50% Logotypen består av tre färger som också är Vara kommuns 
grundfärger. De presenteras här till vänster. Dessa färger 
fungerar bäst var och en för sig och tillsammans med sina 
respektive komplementfärger (se nästa sida). Färgpaletten som 
helhet är vald för att ge liv åt det grafiska uttrycket. 

Färgsystem:
CMYK – används i trycksaksproduktion.
RGB – används för skärmåtergivning och produktion  
av digitalt material för webben.
Webbfärg/Hex – används i html-kod för webbsidor.

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB: 178, 178, 178
Hex: #b2b2b2

Den grå nyansen är en 
universell komplementfärg 

och fungerar fint till alla 
grundfärgerna.
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Komplementfärger

CMYK: 83, 67, 43, 39
RGB: 52, 64, 85
Hex: #344055

CMYK: 80, 38, 30, 13
RGB: 45, 117, 143
Hex: #2d758f

CMYK: 44, 14, 0, 24
RGB: 127, 161, 192
Hex: #7fa1c0

CMYK: 9, 96, 44, 12
RGB: 197, 27, 82
Hex: #c51b52

CMYK: 10, 88, 69, 2
RGB: 213, 58, 66
Hex: #d53a42

CMYK: 60, 0, 65, 0
RGB: 113, 188, 122
Hex: #71bc7a

CMYK: 41, 45, 0, 48
RGB: 105, 95, 126
Hex: #695f7e

CMYK: 0, 44, 58, 0
RGB: 245, 164, 112
Hex: #f5a470

CMYK: 0, 14, 30, 53
RGB: 148, 134, 113
Hex: #948671

Grundfärg: Komplementfärger:
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Färgsättning av text
För att uppfylla tillgänglighetskraven är det viktigt att texter kontrasterar mot den bakgrund som de 
ligger mot. Till höger finns illustrerat vilken textfärg som ska användas för respektive färg i vår grafiska 
profil. Vid större texter och grafiska element kan såväl vit som svart användas för en del av färgerna.

Rubriker kan med fördel färgsättas i någon av våra grund- eller komplementfärger. Även fet text för 
att highlighta något extra kan göras i någon av våra färger. Däremot bör underrubriker, ingresser och 
brödtexter vara svarta mot ljus bakgrund och vita mot mörk bakgrund. 

Rubrik rubrik
Underrubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec nisl 
accumsan, viverra tellus nec, hendrerit ante. Sed commodo vitae metus 
porta elementum.  Mauris lobortis odio sapien, faucibus nibh sodales vel.

Rubrik rubrik
Underrubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec nisl 
accumsan, viverra tellus nec, hendrerit ante. Sed commodo vitae metus 
porta elementum.  Mauris lobortis odio sapien, faucibus nibh sodales vel.

Rubrik rubrik
Underrubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec 
nisl accumsan, viverra tellus nec, hendrerit ante. Sed commodo vitae 
metus porta elementum.  Mauris lobortis odio sapien.

Rubrik rubrik
Underrubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec 
nisl accumsan, viverra tellus nec, hendrerit ante. Sed commodo vitae 
metus porta elementum.  

Aa Aa Aa Aa

Aa Aa Aa Aa

Aa Aa Aa Aa
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Färger tillsammans  
med bilder

Bilder i sig innehåller färger. Försök att hitta den ton i vår färgpalett som 
antingen matchar bra med bildens färgtoner eller som kompletterar bilden 
väl och höjer kontrasten.

Färger som matchar bilden.

Färger som kompletterar  bilden.

För svartvita fotografier kan en stark 
färg användas som sticker ut.
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Vara kommuns värdegrund består av fyra ledord: Kreativa, hållbara, 
helhetstänkande och välkomnande. Värdegrunden ska återspeglas i vårt 
bildmanér. Bilderna ska helst ha fokus på människor och aktivitet, de ska 
förmedla en inbjudande känsla av handling och gemenskap. Miljöbilder ska 
gärna kopplas till lantlighet och småstadsliv.

06.  Bildspråk
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n VÄLKOMNANDE
I Vara kommun är vi 
välkomnande! Vi bemöter 
varandra med ömsesidig 
respekt och lär av våra 
olikheter. Tillsammans gör vi 
varandra bra!  

n HÅLLBARA
Våra verksamheter är hållbara 
ur ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv. Det är 
så vi uppnår god livskvalitet för 
våra medarbetare och för dem 
vi finns till för. 

n HELHETSTÄNKANDE
Genom helhetstänkande 
förstår vi vårt eget ansvar 
och att det vi gör spelar 
roll för hela kommunen. Vi 
samarbetar inom och över 
enhets-, förvaltnings- och 
kommungränser för att nå 
bästa möjliga resultat.  

n KREATIVA
Vi är kreativa och innovativa 
idéer tillåts ta plats. Genom 
nyskapande driver vi 
utvecklingen framåt. 
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n MÄNNISKOR
Bilder på människor skapar 

liv och förmedlar känslor. 
Vi skapar rörelse i våra 

bilder genom att låta den 
vi fotograferar göra något 

samtidigt som vi fotar. Våra 
bilder berättar något om 

människorna som 
syns på dem. 

n VERKSAMHETSNÄRA
Fånga ögonblicket! Genom våra 

bilder visar vi på bredden av 
kommunens uppdrag och det 

fantastiska arbete som sker 
varje dag, året om. Vi skapar 

en vi-känsla, igenkänning 
och autenticitet   genom att 

använda bilder på medarbetare 
i våra verksamheter.  

n LANDSBYGD
Vara kommun är en 

landsbygdskommun med 
öppna landskap och ett 

levande småstadsliv. Genom 
våra bilder skildrar vi livet på 

landet med alla dess olika 
perspektiv. Våra bilder ska 

skapa en stolthet över platsen 
Vara kommun. 
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Vara kommun har en bildbank med 
bilder som alla medarbetare kan ladda 
ner. Dessa bilder kan användas till 
presentationer, webbsidor, annonser eller 
broschyrer.

Bildbanken hittar du på Vara kommuns 
intranät genom att lägga till bildbanken 
som ett program under Mina program 
eller genom att söka efter bildbank i 
sökfunktionen.

Tänk på att bilderna i bildbanken endast 
får användas i samband med uppdrag för 
Vara kommun.

Alla bilder i bildbanken är godkända och 
fria för användning. Vid nedladdning anger 
du vad bilden ska användas till.

Bildbank

För att publicera bilder på personer krävs 
samtycke. Vara kommun har en samtyckes-
blankett som ska skrivas under av den eller 
de som är med på bilden. Samtyckesblan-
ketten finns på Vara kommuns intranät. 

Samtycke
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Illustrationer
 

I första hand använder vi bilder, men vid de fall då det behövs kan även illustrationer användas. 

Vid användning av illustrationer ska kommunens profilfärger användas. Illustrationerna kan också 
vara i svart eller vit färg. 

Vårt illustrationsmanér är enkelt och stilrent. 
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Diagram och tabeller
 

Några exempel på olika diagram och tabeller. Även dessa ska vara i våra 
profilfärger. I Powerpoint-mallen används det röda färgklustret. 
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07.  Layoutsystem

För att skapa ett konsekvent uttryck och förenkla framtagningenav 
exempelvis annonser, affischer och foldrar har vi tagit fram ett 
layoutsystem för stående och liggande format. Layoutsystemet för stående 
och kvadratiska formatens satsytor består av 12 kolumner och 6 rader. 
Det liggande formatet består av 16 kolumner och 6 rader. De används som 
stöd för att linjera bilder och textblock. 

Skapa stödlinjer
När du skapar ditt dokument, börja med att ange rätt marginaler genom 
att dela dokumentets bredd med 16 alternativt 12. När dokumentet är 
skapat välj Sida i verktygsmenyn och därefter Skapa stödlinjer. Fyll i 6 
under rader och 14 alternativt 10 i kolumner. Ange 0 under Mellanrum. 
Välj till sist att anpassa stödlinjer till marginaler. 

FRIYTA

Satsytans bredd är indelad i 12 kolumner

Satsytans 
höjd är 

indelad i 6 
rader.

Friytan runt om är en marginal som 
baseras på 1/14 av ytans bredd.

SATSYTASatsytans bredd är indelad i 16 kolumner

Satsytans 
höjd är 

indelad i 
6rader.

Friytan runt om är en marginal som 
baseras på 1/14 av ytans bredd.

FRIYTA

SATSYTA
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Exempel tillämpning layoutsystem
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08.  Dokumentmallar

Wordmall för styrdokument Wordmall för dokument
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Mallar för powerpoint. Här visas några exempel ur vår mall för powerpoint-
presentation. En lång rad slides finns att tillgå – anpassade för olika typer av 
användningsområden.
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09.  Kontorsmaterial

NAMN NAMNSSON
Titel titel titel

0512-111 00

namn.namnsson@vara.se

Vara kommun, 534 81 Vara

Växel: 0512-310 00

www.vara.se

VisitkortBrevpapper Kuvert



29

10.  Tillämpning externt material

Kungörelseannonser

Annonser
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InformationsannonsInformationsannons
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Evenemangsannons - samlingsannonsEvenemangsannonser
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Platsannons helbild

Platsannons text

Platsannons text



33

Roll-ups

Roll-up helbild Roll-up infälld bild Roll-up dekor ax
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Vepor
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Affischer kan antingen ha en utfallande bild som bakgrund, alternativt 
en av våra grundfärger.

Affischer och inbjudningar

Läs mer på www.vara.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut 

dapibus, nibh eget iaculis aliquam, erat ante porttitor sem, 

nec rhoncus arcu odio et nisl. Aenean nec rutrum sem. Etiam 

viverra orci sed arcu mollis, id euismod quam euismod. 

Rubrik rubrik 
rubrik rubrik

Text text 
text text
text!

Affisch Affisch Affisch



36

Inbjudan Inbjudan fram- och baksida
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Ovan: Exempel på en bak- och framsida för folder/broschyr.
Till höger: Exempel på ett uppslag i folder/broschyr.

Foldrar och broschyrer
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Axet
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Skyltar

Ombyggnation/nybyggnation etc Ombyggnation/nybyggnation etc
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Fasadskylt

Hänvisningsskyltar hängande tak

Fasadskylt

Hänvisningsskyltar
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Till permanenta skyltar som berättar om konstverk, byggnader och historiska 
platser används svart text och svart logotyp på en rostfri platta. Dessa skyltar 
är neutralt utformade för att inte visuellt konkurrera med konstverket eller 
byggnaden.

Informationsskylt
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E20-skylt färgplatta

E20-skylt fotografi
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Flagga
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Logotypen placeras på förardörren och på motorhuven. De tre axbladen placeras 
vid bakhjulet. Hemsideadressen placeras på bakrutan. På fordon med redan 
befintlig dekor, exempelvis reflextejp, behöver placeringen av logotypen och 
axbladen anpassas. Detta sker i samverkan mellan kommunikationsavdelningen 
och fordonsansvarig. 

www.vara.se

Bildekor
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EnhetsnamnEnhetsnamn

Logotypen placeras till vänster och enhetsnamnet till höger på tröjor, skjortor 
och jackor. På byxor placeras logotypen på sidan av låret på vänster ben. I 
möjligaste mån ska kommunens profilfärger användas fr arbets- och profilkläder. 

Arbets- och profilkläder
Enhetsnamn
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Exempel profilprodukter

Datorfodral

Papperspåse
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11.   Digital publicering
Facebook

LinkedIn

Instagram

I sociala medier använder vi den grafiska profilen i möjligaste mån. 

Kommunens logotyp ska alltid användas som profilbild för att 
signalera att kontot har kommunen som avsändare. Logotypen 
läggs mot en vit bakgrund. 
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Vinjett filmklipp - startbild

Vinjett filmklipp - slutbild

Namnskylt film

För namn används Franklin Gothic Heavy och för titel 
används Frankling Gothic Book. Färgen ska ha 85% 
opacitet. 
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