
Logotype 
Logotypens komposition eller innehåll får ej modifieras. Den finns i två varianter – liggande 
och rund – och i många filformat för att klara de flesta typer av reproduktion. Främst ska 
logotypen användas i färg, men när det inte är möjligt kan den svartgrå varianten användas. 

På ljus bakgrund/foto används den positiva logotypen.

GRAFISK MANUAL

Filformat

EPS
EPS-filer används när det krävs högupplösta filer för tryck och utskrift. Eps är en vektorfil 
som kan storleksförändras utan att den förlorar i kvalitet. Detta format kan monteras in i 
nästan alla program. Programmet Illustrator behövs för att kunna öppna filen.

PDF
PDF-filer kan också användas till original för tryck och till högupplösta utskrifter. Går att 
storleksförändra utan kvalitetsförlust. Detta format kan monteras in i nästan alla program.

JPG
JPG-filer används främst för webben. Kan monteras in i nästan alla program. Obs för mins k   -
ning av logotypen går bra men den förlorar bildkvalitet vid förstoring. Används ej till tryck.

PNG
PNG-filer används för webben. Kan monteras in i nästan alla program. Obs förminsk   ning av 
logotypen går bra men den förlorar bildkvalitet vid förstoring. Används ej till tryck.

På mörk bakgrund/foto används den negativa logotypen.



Typografi 
Typsnitt för trycksaker, webb, vepor, profilprodukter m m är Roboto och Roboto Slab. 
Finns att ladda ner gratis från:
www.fontsquirrel.com/fonts/roboto resp. www.fontsquirrel.com/fonts/roboto-slab

Rubriker
Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
Brödtext
Roboto Slab Regular (primär brödtext)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
Roboto Regular (sekundär brödtext)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Färger
För att få största möjliga likhet på färgerna, oberoende om det är på trycksaker, webben 
eller profilreklam, skall dessa färger användas. Ljusblå används som bakgrundsfärg på 
t ex trycksaker och profilreklam. Blå och 50% Ljusblå används som komplement.

  Gul Ljusblå Blå

Pantone (PMS) 109 297 Process Cyan
CMYK 0  15  100  0 50  0  0  0 100  0  0  0
RGB 245  211  0 151  204  241 0  159  223
HTML FFD100 71C5E8 009FDF

50%


