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VÅR GRAFISKA PROFIL
    ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT
 

Genom att vara konsekventa när vi kommunicerar får vi ett tydligt ansikte utåt som hjälper oss att 
nå ut med vårt budskap och uppnå våra verksamhetsmål.

Mag- och tarmförbundets grafiska profil utgörs av vår logotyp, färger och vår typografi. 

Den här manualen beskriver i stora drag hur vi arbetar med vår grafiska profil, från användande 
av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning av brev och övrigt 
material. 

Vår omvärld ska känna igen oss oberoende av var och hur den möter oss. Följ därför den grafiska 
manualen, så långt det är möjligt, både internt och externt i olika kommunikationskanaler. 



4

1.0 LOGOTYP
magtarmföreningen

blekinge
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magtarmförbundet

Den svarta varianten av vår förbundslogotyp.

Den vita varianten av vår förbundslogotyp, här exemplifierad mot mintgrön 
bakgrund.

Exempel på länsföreningsvarianten av vår logotyp för användning i tryck.

Exempel på länsföreningsvarianten av vår logotyp för att användas på webb.

magtarmföreningen
blekinge

magtarmföreningen
blekinge

magtarmförbundet

1.1 VÅR LOGOTYP

Vår logotyp är en av de vik-
tigaste representanterna för 
oss och vår organisation. 

Den utgör grunden i Mag- 
och tarmförbundets visuella 
identitet och ska användas 
som avsändare i all vår kom-
munikation. Därför är det 
viktigt att vi behandlar logo-
typen konsekvent och var-
samt.

Logotypen består av en ord-
bild med en förkortad ver-
sion av vårt namn, dvs. utan 
”- och” mellan ”mag” och 
”tarmförbundet” eller ”fören-
ingen. Denna ordbild bildar 
en helhet och får aldrig ritas 
om eller förvrängas. Använd 
alltid de färdiga logooriginal 
som finns framtagna.

I löpande text skrivs vårt 
förbundsnamn, alternativt 
länsföreningsnamn, med en 
versal inledningsbokstav, 
Mag- och tarmförbundet. 

Namnet ska inte avstavas 
eller förkortas. Logotypen får 
inte användas i löpande text.
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1.2 STORLEKAR OCH 
VARIANTER

Överallt där det är möjligt 
ska huvudvarianten av för-
bundslogotypen användas. 

Huvudvarianten av för-
bundslogotypen bör inte 
understiga 40 mm i bredd.

I fall där en mindre variant av 
förbundslogotypen behövs, 
t.ex. på mindre annonser där 
logotypens synlighet försäm-
ras, kan en alternativ logotyp 
uppbyggd av ett något tjock-
are typsnitt användas.

Den mindre varianten av 
förbundslogotypen bör inte 
understiga 15 mm i bredd.

Länsföreningens logotyp 
bör inte understiga 60 mm i 
bredd.

Huvudvarianten av förbundslogotypen.

Den mindre varianten av förbundslogotypen.

MAGTARMFÖRBUNDET

MAGTARMFÖRBUNDET

40 mm

15 mm

magtarmförbundet

magtarmföreningen
blekinge

60 mm

Länsföreningens variant av logotypen.
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1.3 LOGOTYPENS 
FÄRGSÄTTNING

Förbundslogotypen ska, så 
långt det är möjligt, reprodu-
ceras mot någon av de färger 
som ingår i den grafiska 
profilen. 

Ordbilden trycks då i 100% 
svart alternativt 100% vitt.

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

Ordbild i 100% vitt

Ordbild i 100% svart

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet
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1.4 FRIZON

För att logotypen ska upp-
fattas tydligt ska den alltid 
omges av en frizon, dvs. 
ett minimiavstånd till annan 
grafik, text eller bild. Ju mer 
friyta som finns runt logoty-
pen, desto tydligare framträ-
der den.

Den fria ytan runt logotypen 
grundar sig på ordbildens 
höjd, som på bilden här 
bredvid.
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1.5 PLACERING

Logotypen ska helst placeras 
mot någon av de färger som 
ingår i förbundets grafiska 
profil. 

Logotypen kan appliceras 
mot en bild förutsatt att 
bakgrunden inte har störande 
element som försämrar logo-
typens synlighet. 

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet

magtarmförbundet



10

2.0 TYPOGRAFI
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ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

ABCDEGHIJKLM
abcdefghijklm
123456789!?%

Helvetica Neue bold                Helvetica Neue regular

Verdana bold          Verdana regular 

2.1 VÅRA TYPSNITT

Våra utvalda typsnitt är en 
viktig del i att bygga ett en-
hetligt grafiskt språk för Mag- 
och tarmförbundet. De är 
indelade i två grupper utifrån 
användningsområde:

Typsnitt för trycksaker
När vi producerar trycksaker 
som till exempel skyltar, visit-
kort, annonser och årsredo-
visningar har vi två alternativ 
att välja mellan:

1. Arial enskilt eller i kom-
bination med Times New 
Roman

2. Helvetica Neue

Typsnitt för Windows
För brev, Powerpoint och 
andra internt producerade 
dokument har vi två alternativ 
att välja mellan:

1. Arial i enskilt eller i kom-
bination med Times New 
Roman

2. Verdana enskilt eller i 
kombination med Times New 
Roman

Times New Roman bold   Times New Roman regular          

Arial bold                Arial regular
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2.2 TYPSNITT FÖR 
TRYCKSAKSPRODUK-
TION

Alternativ 1:
Arial lämpar sig väl för rubri-
ker, underrubriker, ingresser 
och kortare textstycken. 
Rubriker kan sättas i någon 
av de färger som ingår i vår 
grafiska profil i versaler eller 
gemener.

Serif-typsnittet Times New 
Roman används som kom-
plement till Arial. Times New 
Roman lämpar sig väl för 
längre, sammanhållna texter 
där ett typsnitt med klackar 
ger bättre läsbarhet. 

Alternativ 2:
Typsnittsfamiljen Helvetica 
neue kan användas för både 
rubriker, underrubriker, in-
gresser och brödtext i fall där 
ett typsnitt utan klackar är att 
föredra. 

Några exempel på hur typsnitten kan användas:

ARIAL BOLD I RUBRIKEN
ARIAL REGULAR I RUBRIKEN
Arial bold i rubriken
eller Arial regular i rubriken

Ingress eller mellanrubrik i Arial bold, här i 14 
punkter med 16.8 punkters radavstånd.

Brödtext i Times New Roman regular, här i 12 punkter med 
14.4 punkters radavstånd. Syrtes praemuniet suis, quod tremulus 
ossifragi suffrag. Optimus parsimonia quadrupei spinosus misce-
re ossifragi, utcunque catelli fermentet incredibiliter lascivius 
concubine, etiam utilitas suis adquireret saetosus agricolae. tori, 
ut plane gulosus.

Citat i Times New Roman italic, här i 12 punkter med 14.4 punk-
ters radavstånd. Optimus parsimonia quadrupei spinosus misce-
re ossifragi, utcunque catelli fermentet incredibiliter lascivius 
concubine, etiam utilitas suis adquireret saetosus agricolae tori 
ut.

HELVETICA NEUE BOLD I RUBRIKEN
HELVETICA NEUE REGULAR I RUBRIKEN
Helvetica Neue bold i rubriken
eller Helvetica Neue regular i rubrik

Ingress eller mellanrubrik i Helvetica Neue regular, 
här i 14 punkter med 18 punkters radavstånd. 

MELLANRUBRIK I HELVETICA NEUE BOLD 10 PUNKTER
Brödtext i Helvetica Neue regular, här i 12 punkter med 
14.4 punkters radavstånd. Syrtes lucide amputat Aquae 
Sulis. Ossifragi vix frugaliter conubium santet zothecas. 
Aegre quinquennalis umbraculi divinus adquireret zothe-
cas, iam saburre deciperet concubine, semper umbraculi 
fortiter vocificat incredibiliter adfabilis.

Citat i Helvetica Neue italic, här i 12 punkter med 14.4 
punkters radavstånd. Italic Aegre quinquennalis umbraculi 
divinus adquireret zothecas, iam saburre deciperet con-
cubine, semper umbraculi fortiter vocificat incredibiliter 
adfabilis matrimonii, quod par.
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2.3 TYPSNITT FÖR 
WINDOWS

För att producera dokument 
i Windowsmiljö såsom brev-
mallar och PowerPoint-pre-
sentationer använder vi 
windowstypsnitten Arial en-
skilt eller i kombination med 
Times New Roman, alter-
nativt Verdana enskilt eller i 
kombination med Times New 
Roman. 

Några exempel på hur typsnitten kan användas:

VERDANA BOLD I RUBRIKEN
VERDANA REGULAR I RUBRIKEN
Verdana bold i rubriken
Verdana regular i rubriken

Ingress i Verdana regular, här i 14 punkter 
med 16.8 punkters radavstånd. Utcunque 
catelli fermentet incredibiliter lascivius con-
cubine, etiam utilitas suis adquireret saeto-
sus agricolaetori, ut plane gulosus.

Brödtext i Verdana regular, här i 12 punkter med 
14.4 punkters radavstånd. Optimus parsimonia qu-
adrupei spinosus miscere ossifragi, utcunque catelli 
fermentet incre- dibiliter lascivius concubine, etiam 
utilitas suis ad- quireret saetosus agricolae tori ut 
plane gulosus.

Citat i Verdana italic, här i 12 punkter med 14.4 
punkters radavstånd. Optimus parsimonia quad-
rupei spinosus miscere ossifragi, utcunque catelli 
fermentet incredibiliter lascivius concubine, etiam 
utilitas suis adquireret saetosus agricolae tori ut.

Brödtext i Times New Roman regular, här i 12 punkter med 
14.4 punkters radavstånd. Syrtes praemuniet suis, quod tremulus 
ossifragi suffrag. Optimus parsimonia quadrupei spinosus misce-
re ossifragi, utcunque catelli fermentet incre- dibiliter lascivius 
concubine, etiam utilitas suis ad- quireret saetosus agricolae tori 
ut plane gulosus.

Citat i Times New Roman italic, här i 12 punkter med 14.4 
punkters radavstånd. Optimus parsimonia quadru- pei spinosus 
miscere ossifragi, utcunque catelli fer- mentet incredibiliter las-
civius concubine, etiam utilitas suis adquireret saetosus agrico-
lae tori ut.
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3.0 FÄRGER
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3.1 VÅRA FÄRGER 

Vår grafiska identitet innehåll-
er fem färger.

De olika färgerna ska använ-
das för igenkänning i tryck-
saker, annonser och annat 
externt producerat material.

Färgerna ska i så stor ut-
sträckning som möjligt an-
vändas i 100%, men toningar 
av de olika färgerna är tillåtet 
och kan användas för att 
skapa nyanser i till exempel 
diagram och bakgrund.

Vit (100% vit)

Svart (100 % svart)

Orange (CMYK: 0/37/92/0) (RGB: 245/154/25) (PMS: 130 C)

Mint (CMYK: 54/0/39/0) (RGB: 91/216/169) (PMS: 338 C)

Lila (CMYK: 64/100/12/3) (RGB: 96/24/110) (PMS: 2613 C)

45% 30% 15%

45% 30% 15%

45% 30% 15%
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4.0 KONTORSMATERIAL
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4.0 KONTORSMATERIAL

4.1 VISITKORT 

Det finns två olika varianter 
av visitkort; standard och 
engelskt. Här intill finner 
du de olika varianterna och 
utförliga typografiska anvis-
ningar. 

Standardformatet för visitkor-
tet är 90 x 55 mm, här intill i 
100 %. 

Alla visitkort har en marginal 
runtom på ca. 5 mm.

Huvudvarianten av logotypen 
används och är 40 mm bred.

Mindre formatavvikelser är 
tillåtna i fall där tryckeriet ej 
tillhandahåller visitkort i stan-
dardformatet. 

magtarmförbundet

Förnamn Efternamn
titel

Mag- och tarmförbundet, Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm
Tel: 08-642 42 00 

Mobil: 073-XXX XX XX
namn.efternamn@magotarm.se

www.magotarm.se

VISITKORT STANDARD

Logotyp 40 mm 

Marginaler runtom: 
ca. 5 mm

Adressuppgifter:
Arial eller Helvetica 
neue, 7 punkter

Format: 90 x 55 mm

magtarmförbundet

Förnamn Efternamn
titel

The Swedish Stomach and Bowel Association, 
Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm

Tel: 08-642 42 00 
Mobil: 073-XXX XX XX

namn.efternamn@magotarm.se
www.magotarm.se

ENGELSKT VISITKORT

Titel: 
Arial eller Helvetica 
neue, 8 punkter
Titeln ska sättas i 
någon av de färger 
som ingår i den 
grafiska profilen  
 

Format: 90 x 55 mm

Namn: 
Arial eller Helvetica 
neue, 12 punkter
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magtarmförbundet

4.2 BREVMALL FÖR
MICROSOFT WORD 

Formatet är standard A4, 
210x297 mm. Här intill
ser du brevmall i 50%.

Förbundslogotypen eller 
länsföreningens logotyp 
ligger högst upp till vänster 
och är 80 mm bred. Margina-
ler ovan och till vänster om 
logotypen är ca. 15 mm.

Adressuppgifterna ligger 
längst ner i mitten och är 
typograferade i Arial eller 
Verdana, 7 punkter.

Linjen ovan adressuppgifter-
na har tjockleken 0.5 punkter 
och har färgen 100% svart.

Marginaler runtom, ca. 15 mm

Logotyp 80 mm bred

Linje 0.5 punkter i 100% svart

Adressuppgiter i Arial eller Verdana i 7 punkter

Adressuppgifternas avstånd från brevpapprets nedre kant, ca. 15 mm

Mag- och tarmförbundet, Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm, 
Tel: 08-642 42 00, E-mail: kansliet@magotarm.se, Hemsida: www.magotarm.se
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Adressrad, XXX XX Stockholm

magtarmförbundet

4.3 KUVERT 
FÖRBUNDET

Logotypen och adressupp-
gifterna ligger längst ner till 
vänster, där adressuppgif-
terna är typograferade i Arial 
eller Verdana, 10 punkter.

Marginalen i underkant räknat från logotypen, ca. 20 mm

Exempel på förbundets C4-kuvert (229 x 324 mm).

Exempel på förbundets C5-kuvert (162 x 229 mm). Instruktionerna för C5-kuvert är samma som för 
C4 kuvert. 

Inre marginal, 
ca. 15 mm.

Adressrad, XXX XX Stockholm

magtarmförbundet

Logotypen 80 mm bred. 
Adressuppgifter: Arial eller Verdana, 
10 punkter. Adressuppgifterna är placerade 
ca. 3 mm nedanför logotypen
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magtarmföreningen
blekinge

Adressrad, XXX XX Blekinge

4.3 KUVERT 
LÄNSFÖRENINGEN

Logotypen och adressupp-
gifterna ligger längst ner till 
vänster, där adressuppgifter-
na är typograferade i 
Arial eller Verdana, 10 punk-
ter.

Marginalen i underkant räknat från logotypen, ca. 20 mm

Exempel på förbundets C4-kuvert (229 x 324 mm).

Exempel på länsföreningens C5-kuvert (162 x 229 mm). Instruktionenrna för C5-kuvert är samma 
som för C4-kuvert. 

Inre marginal, 
ca. 15 mm

magtarmföreningen
blekinge

Adressrad, XXX XX Blekinge

Logotypen, 80 mm bred. 
Adressuppgifter: Arial eller Verdana, 
10 punkter. 
Adressuppgifterna är placerade ca. 3 mm 
nedanför länsföreningsnamnet på logotypen  
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5.0 ROLLUPS
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3.1 ROLLUPSMALL 

Det standardormat vi använ-
der för rollaps är:

• 85x200 cm

Mindre formatavvikelser är 
tillåtna i fall där tryckeriet ej 
tillhandahåller rollups i stan-
dardformatet. 

Det finns två alternativ på 
rollups:

1. Vit logotyp med mintgrön 
(CMYK: 54/0/39/0) (RGB: 
91/216/169) (PMS: 338 C) 
bakgrund.

2. Svart logotyp med 100% 
vit bakgund.

magtarmförbundet

Exempel på vit rollup.Exempel på mintgrön rollup.

Logotypen placeras på ca. 150 cm höjd i mitten med som minst frizonens avstånd till 
kanterna (se information om frizonen på sidan 8)

magtarmföreningen
blekinge

magtarmförbundet


