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INSTRUKTIONER ...
... för att installera typsnitt, mallen Normal i Word och signatur i 
Outlook finns sist i denna manual samt i ett separat dokument på 
Gemensam.

Observera att för användarkonton som skapats efter juni 2014 
installeras typsnitt och mallen Normal när kontot skapas. Då behöver 
endast signatur i Outlook installeras av den enskilda användaren.
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Avvikelser från den grafiska profilen kan göras exempelvis för 
särskilda tillfällen eller om det finns en riktigt bra anledning. 
I sådana fall ska den som är grafiskt ansvarig först tillfrågas. 

GEMENSAMT SKAPAR VI FYRISGÅRDENS IDENTITET

Med det grafiska uttryck som tagits 
fram 2013-2014 ska Fyrisgården 
bli synligt som den anrika men 
framåt blickande verksamhet som 
föreningen är. 

Det grafiska uttrycket är en 
verksamhets skyltfönster, och som 
Wikipedia säger så har man ...

Den här manualen beskriver hur 
Fyrisgårdens identitet ska uttryckas 
ur grafisk synvinkel. Den ska vara 
ett stöd i Fyrisgårdens kommunika-
tionsarbete och ska användas vid 
produktion av allt från enkla brev 
till webb, skyltar och profilkläder.

Skyltfönster, ett fönster för presentation 
av varor eller tjänster. Skyltfönstret är 
att räkna som butikens ansikte utåt. Här 
presenteras varor och produkter på ett 
tilltalande och säljande sätt [...]. Det är därför 
viktigt att skyltfönstret hålls uppdaterat, 
rent och snyggt så att förbipasserande ska 
fatta intresse [...]. Man har ...

... bara några få sekunder att fånga de förbi
passerandes uppmärksamhet så kom
positionen måste vara utförd på bästa sätt 
för att fånga intresse.
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Ordet Fyrisgården är i logotypen uppdelat 
och därefter sammansatt för att visa att för-
eningen består av många unika detaljer som 
tillsammans bildar en helhet där alla delar är 
lika viktiga.

Logotypen ska användas i alla sammanhang 
där Fyrisgården och/eller dess verksamhet 
presenteras.

VARIANTER
Fyrisgårdens logotypfärg är rosa. Om logo-
typen behöver ligga på en bild eller på en 
färgad (även svart) bakgrund används en vit 
variant. Om svart är den enda tryckfärgen 
används den svarta varianten. Använd inte 
den rosa loggan i svartvita utskrifter annat 
än i förbrukningsutskrifter.

FRIYTA
För att logotypen ska framgå tydligt även 
tillsammans med text, grafik eller andra 
logotyper så ska det alltid finnas ett tomt 
utrymme kring den, en friyta.

Friytan ska minst motsvara 200 % av logo-
typens storlek. Innanför denna ruta får inget 
annat finnas, undantaget adressuppgifter 
eller liknande till Fyrisgården.

MINSTA STORLEK
Logotypens bredd i tryckt  material ska alltid 
vara minst 10 mm och i digitalt material 
minst 40 pixlar.

PLACERING
Logotypen placeras vanligen i övre vänstra 
eller nedre högra hörnet. 

Avståndet till sidmarginalen bör inte vara 
mindre än 25% av logotypens bredd, unge-
fär mot svarande bredden på IS-figuren.

ANVÄNDNING MED ANDRA LOGOTYPER
Om logotypen används med andra logo typer 
ska storleken på Fyrisgårdens logotyp i första 
hand anpassas efter höjden på när liggande 
logotyper.

LOGO TYPEN

10 mm i tryck
40 px på webb

100 %

200 %

Arum volorpos raerro imus num fuga. Endae moles excerore 
culluptatias seritatur, offictem rehent hiliquibust, occus eum 
aped mos alitation pro bla qui ipit, audae cum laboria ndantem. 
Ulpa nus. Hilictem. Itaecab orestrumquam unduciet evero te 
occuptatur, id ut fugitia temqui denimporrum veliquasse sum exces 
is sitationsed
Num rehenisquis sit laborep erepraeces dolessi omnihitas aperis ut 
velignate sa volorum quati to cum et aut iur re volorerum volum 
dollest, impos iusae nonserumqui dolorporrum qui doluptat liat 
moditis sere officab illaccae mod ut evero quid excerum a dolup-
tatur, ut evelia consequam que sit autatqui ditatquam restiorum 
voluptatem dist facepuda cum sa pellabo. Hilibus ad qui aliquam 
venisqui blam, sit quatus.
Lupta nonseri oriberi destinci odit harueseque ped quis as rerchil 
iciento quiatque nonsequam dita nobistorunto que con perna-
tibusae sum cus id quia nos dolorro ea destece pelluptate num 
fuga. Nemqui berectotasit et vid quas audaepre nat della sam, 
ulparuptatur sequi recatinto et qui ratis
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SVARTBÄCKSGATAN 58 

753 33 UPPSALA 

TEL 018-23 87 44 

EXP@FYRISGARDEN.SE 

WWW.FYRISGARDEN.SE

TAGLINE
Fyrisgårdens logotyp får gärna användas 
tillsammans med en intresseväckande slogan 
(tagline).

För placering mm, se adressuppgifter.

Tagline kan kombineras med adress-
uppgifter.

Exempel på användbara taglines:

ALLA ÅLDRARS HUS

ETT HUS FÖR ALLA ÅLDRAR

ETT HUS FÖR ALLA

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA

DÄR ALLA FÅR PLATS

HOS OSS FÅR ALLA PLATS

PLATS ATT MÖTAS

DÄR VI MÖTS

HÄR VÄXER DU

DÄR DRÖMMAR BLIR VERKLIGHET

ADRESSUPPGIFTER
Där det är lämpligt kan adressuppgifter 
 läggas i direkt anslutning till logotypen.

Adressuppgifter skrivs alltid med versaler i 
typsnittet ELSA REGULAR. 

Storleken på texten ska vara sådan att ett 
A ungefär får plats på bredden inuti det 
 trekantiga utrymmet i logotypens bokstav Å.

Utrymmet mellan logotypen och adress-
uppgifterna ska motsvara en tomrad i den 
aktuella textstorleken.

PLACERING
Adressuppgifterna ligger alltid till höger om 
logo typen eller nedanför, beroende på vad 
som är mest praktiskt.

Reglerna om friyta gäller inte i detta fall: 
utrymmet mellan logotypen och adressupp-
gifter som ligger till höger ska vara 25 % av 
logotypens bredd, ungefär motsvararande 
bredden på IS-figuren. 

Adressuppgifterna ska ha samma 5-gradiga 
lutning som logotypen och nedersta raden 
(alternativt vänstermarginalen) ska fortsätta 
en tänkt linje från logotypen.

DÄR DRÖMMAR BLIR VERKLIGHET

SVARTBÄCKSGATAN 58

018–23 87 44
WWW.FYRISGARDEN.SE

SVARTBÄCKSGATAN 58 

753 33 UPPSALA 

TEL 018-23 87 44 

EXP@FYRISGARDEN.SE 

WWW.FYRISGARDEN.SE

SVARTBÄCKSGATAN 58 

753 33 UPPSALA 

TEL 018-23 87 44 

EXP@FYRISGARDEN.SE 

WWW.FYRISGARDEN.SE
MÖTESPLATSEN FÖR ALLA
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Logotypen får inte manipuleras på något 
sätt. Logotypen är vinklad 5 grader och får 
inte vinklas mer eller mindre. Delar av logo-
typen får inte användas fristående.

Mot färgad bakgrund ligger logotypen aldrig 
i en vit yta.

Logotypen centreras inte. Logotypen behöver utrymme omkring sig.

Arum volorpos raerro imus num fuga. Endae moles excerore 
culluptatias seritatur, offictem rehent hiliquibust, occus eum 
aped mos alitation pro bla qui ipit, audae cum laboria ndantem. 
Ulpa nus. Hilictem. Itaecab orestrumquam unduciet evero te 
occuptatur, id ut fugitia temqui denimporrum veliquasse sum exces 
is sitationsed
Num rehenisquis sit laborep erepraeces dolessi omnihitas aperis ut 
velignate sa volorum quati to cum et aut iur re volorerum volum 
dollest, impos iusae nonserumqui dolorporrum qui doluptat liat 
moditis sere officab illaccae mod ut evero quid excerum a dolup-
tatur, ut evelia consequam que sit autatqui ditatquam restiorum 
voluptatem dist facepuda cum sa pellabo. Hilibus ad qui aliquam 
venisqui blam, sit quatus.
Lupta nonseri oriberi destinci odit harueseque ped quis as rerchil 
iciento quiatque nonsequam dita nobistorunto que con perna-
tibusae sum cus id quia nos dolorro ea destece pelluptate num 
fuga. Nemqui berectotasit et vid quas audaepre nat della sam, 
ulparuptatur sequi recatinto et qui ratis

LOGO TYPEN – GÖR INTE SÅ HÄR

Arum volorpos raerro imus num fuga. Endae moles excerore culluptatias 
seritatur, offictem rehent hiliquibust, occus eum aped mos alitation pro bla qui 
ipit, audae cum laboria ndantem. Ulpa nus. Hilictem. Itaecab orestrumquam 
unduciet evero te occuptatur, id ut fugitia temqui denimporrum veliquasse sum 
exces is sitationsed
Num rehenisquis sit laquid exceru con pernatibusae sum cus id quia nos dolorro 
ea destece pelluptate num fuga. Nemqui berectotasit et vid quas audaepre nat 
della sam, ulparuptatur sequi recatinto et qui ratis
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FÄRGER
Färger är en viktig del av Fyrisgårdens 
 visuella identitet. Färgerna har hämtats från 
de rum som finns i huset och är valda med 
omsorg.

FÄRGER INVID VARANDRA
När flera färger presenteras intill varandra 
ska de användas i en ordning som motsvarar 
regnbågens färgordning.

CMYK 3/7/90/0
RGB 251/224/50
PANTONE 107 C
#fbe032

CMYK 5/20/95/0
RGB 243/199/39
PANTONE 123 C
#f3c727

CMYK 10/35/100/3
RGB 221/163/34
PANTONE P 10-16 C
#dda322

CMYK 0/90/20/0
RGB 238/62/128
PANTONE 213 CP
#ee3e80
NCS 1466-R17B

CMYK 15/100/50/0
RGB 209/31/92
PANTONE 7636 CP
#d11f5c

CMYK 21/100/62/7
RGB 185/31/76
PANTONE 207 CP
#b91f4c

CMYK 47/100/14/0
RGB 153/38/128
PANTONE 2415 CP
#992680

CMYK 54/100/23/14
RGB 125/33/107
PANTONE 249 CP
#7d216b

CMYK 58/100/20/31
RGB 100/21/92
PANTONE 7651 CP
#64155c

CMYK 59/5/0/0
RGB 82/191/238
PANTONE 2985 C
#52bfee

CMYK 69/10/0/0
RGB 61/181/230
PANTONE 298 C
#20b1e7

CMYK 75/20/0/2
RGB 0/157/214
PANTONE 2925 CP
#009dd6

CMYK 45/0/90/0 
RGB 152/203/79 
PANTONE 375 CP
#98cb4f

CMYK 65/10/100/2
RGB 101/169/67
PANTONE P 154-16 C
#65a943

CMYK 65/10/100/35 
RGB 69/124/47 
PANTONE P 156-7 C
#457c2f

FÄRGKODNING 
Fyrisgårdens verksamheter representeras av 
varsin färg: Verksamhet för barn represen-
teras av de gula nyanserna. Verksamhet för 
unga representeras av de gröna nyanserna. 
Verksamhet för vuxna representeras av de 
blå nyanserna. Verksamhet för personer   
med funktionsned sättning representeras 
av de lila nyanserna. De rosa nyanserna 
återfinns i logotypen och representerar där-
för hela Fyrisgården. De kan användas för 
verksamhet som vänder sig till flera grupper.

SVART
När det behövs extra stuns i  svärtan används 
en fyrfärgsblandning som ger en varm, 
djupsvart kulör. Den fyrfärgssvarta används 
endast med 100 % färgton. För grå, icke-
transparenta toner används ren svart.

CMYK 45/55/55/100
RGB 10/2/3
PANTONE Black CP eller Black 6 C
Opacitet: 100 %, 80 % och 40 %

Ren svart
CMYK 0/0/0/100
Opacitet: 100 %, 80 % och 40 %
Färgton: 100 %, 80 % och 40 %

VÄLJ RÄTT NYANS
Använd framför allt de ljusaste nyanserna av varje kulör.

ÖVERTONINGAR
När övertoningar används ska den mörkare 
tonen ligga i nederkant eller ytterkant. De 
färger som ska användas är den ljusaste och 
den mörkaste nyansen av samma färg. Över-
gången mellan tonerna ska ligga på 70%.

eller
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FÄRG OCH TYPSNITT I PRAKTIKEN

Frutiger

Frutiger

Olika  
dekorerande  

typsnitt

Elsa

Lila används för att signalera att detta är en verksamhet som 
vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Grönt 
används som kontrast och rosa är Fyrisgårdens färg.

Blått används för att signalera att detta är en verksamhet som 
vänder sig till vuxna. Grönt används som kontrast och rosa är 
Fyrisgårdens färg.
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Elsa

Frutiger

Lila används för att signalera att detta handlar om verksamhet 
som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.
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TYPO GRAFI
Vi arbetar konsekvent med samma typsnitt 
för att det ska vara lätt att känna igen när 
Fyrisgården är avsändare.

För material på webben ersätts identitets-
typsnitten med lämpliga, websäkra typsnitt, 
 exempelvis Georgia för Minion och Open 
Sans för Frutiger.

Andra typsnitt kan användas för grafisk 
effekt och i särskilt anpassat material.

För användarkonton som skapats efter juni 
2014 installeras typsnitt när kontot skapas. 
För användarkonton som skapats tidigare 
 installeras typsnitt enligt instruktionerna som 
finns sist i denna manual samt i ett separat 
dokument på Gemensam. Minion

FrutigerAaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!

Elsa
Elsa används i avsändarrelaterad information (namn, adresser, taglines och dylikt). Det är Elsa 
som ska användas i text som har direkt anslutning till logotypen. Elsa kan också användas 
med sparsamhet i rubriker och kortare texter samt i utbrutna citationstecken.

AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!

Frutiger används till rubriker, faktatexter och korta informationstexter.

AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
Minion används i brödtext.

Frutiger skapades 1968 av Adrian 
Frutiger för skyltarna på den 
nybyggda Charles de Gaulle- 
flygplatsen i Paris. Den är desig-
nad för optimal läsbarhet i stora 
stor lekar, men används också för 
texter i tidskrifter och broschyrer.

Minion skapades på 1990-talet för 
designprogramföretaget Adobe 
av Robert Slimbach. Inspiratio-
nen hämtades från renässanens 
 eleganta, lättlästa typsnitt. Framför 
allt används Minion till längre 
texter i tidningar, tidskrifter och 
böcker.

Elsa är ett tyskt typsnitt,  designat 
2011 av enmans studion 
 Stereo types. Det är en sans serif 
(utan fötter) som har serifer på väl 
valda ställen och intressanta former 
på flera tecken.



GRAFISK 
MANUAL

11

AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!
AaBbCcDdEeFfGg@&?!

Typografi till vardags
På Gemensamt finns finns Wordmallar som 
är anpassade för den grafiska pro filen. 
Endast de stycke format som finns i dessa 
mallar ska användas.

För användarkonton som skapats efter juni 
2014 installeras typsnitt och mallen  Normal 
när kontot skapas. Då behöver endast 
signatur i Outlook installeras av den enskilda 
användaren.

För användarkonton som skapats tidigare 
 installeras Normal enligt instruktionerna som 
finns sist i denna manual samt i ett separat 
dokument på Gemensam.

Här hittar du de format som ska användas 
när du skriver i Word.

MICROSOFT WORD
Normal ger ett blankt papper med mallar 
för textformat. De styckeformat som ska 
användas hittar du i det öppna dokumentet 
under Start.

• Mallen öppnas automatiskt när du 
startar Word.

Brevpapper innehåller logga och i 
sidhuvudet plats för avsändare och 
 datum. Mallen Brevpapper ska använ-
das i allt material där Fyrisgården ska 
synas som avsändare.

• Mallen ligger i Gemensam – 
Grafiskt underlag. Klicka på 
mallen så öppnas ett dokument 
som du kan skriva i.
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E-POSTSIGNATUR
Alla ska i sina arbetsdatorer använda samma 
mall för e-postsignatur.

• Signaturmallen finns att ladda ner på 
Gemensam.

• Signaturen installeras enligt in-
struktionerna som finns sist i denna 
manual samt i ett separat dokument 
på Gemensam.

E-POST FRÅN MOBIL ENHET
Då Fyrisgårdens e-post används från en 
mobil enhet eller från remote.fyrisgarden.se 
behöver inte e-postsignaturen följas. Det är 
då ändå lämpligt att i signaturen ange:

Namn
Titel, Fyrisgården - Alla åldrars hus
Telefonnummer

Eventuella personligt hållna meddelanden 
ska alltid läggas före e-postsignaturen (”Med 
vänlig hälsning”, ”Skickat från min Iphone” 
eller liknande)
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PAPPER
Obestruket papper har en matt yta och ger 
ett enkelt, chosefritt intryck. Det är behagligt 
att hålla i och läsa text på.

Bestruket papper har en glansig yta och pas-
sar därför bra för omslag, bildrika trycksaker 
och trycksaker som ska ge en lite lyxigare 
känsla.

Fyrisgården använder endast vitt papper för 
tryck av utåtriktat material.

FYRISGÅRDEN
MÖTESPLATSEN FÖR ALLA

Svartbäcksgatan 58 

753 33 Uppsala 

018-23 87 44 
exp@fyrisgarden.se 

www.fyrisgarden.se

Visitkort trycks på obestruket 300 g papper.
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