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TILLSAMMANS SKAPAR VI SLIPKRAFT I VÄRLDSKLASS

Varje framgångsrikt företag representeras av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså kännetecknas varje fram-
gångsrikt företag av att man lyckats förmedla vad man kan och vem man är.

För att lyckas med detta måste man förstås vårda sin identitet. Det handlar inte enbart om hur logotypen be-
handlas, utan också om många andra faktorer. Den grafiska profilen beskriver hur vi arbetar med varumärket 
Scanmaskin ur en grafisk synvinkel och är ett regelverk för hur saker och ting bör se ut.

Med hjälp av riktlinjerna i vår grafiska profil kan vi knyta de associationer vi önskar till vårt varumärke. Den finns 
som stöd i vårt kommunikationsarbete på allt från annonser till webben. Att vara konsekventa i genomförandet 
kommer öka igenkänningsfaktorn av varumärket Scanmaskin och leda till ökad konkurrenskraft.

En grafisk profil kan aldrig ses som heltäckande eller slutgiltig. Vi kommer fortlöpande att komplettera 
manualen allteftersom fler riktlinjer färdigställs.



LOGOTYP
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LOGOTYP

Scanmaskin skall utstråla pålitlighet, stabilitet och kraftfullhet.
Med den röda färgen, tillsammans med den fetade texten så
uppfylls dessa kriterier. Utrymmet för logotypen skall vara minst 
som M i undertiteln.

Logotypen får heller inte vara så liten så att undertiteln inte
kan uttrycka sitt budskap.
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RIKTLINJER FÖR LOGOTYP

Scanmaskin skall presenteras i sin rätta färg om möjlighet finns.
Detta är då med sin röda och gråa färg. 

Om logotypen skall visas mot svart bakgrund så skall den helst visas 
med sin röda och gråa färg. De gånger det inte går att använda sig av 
logotypen originalfärger så skall logotypen ligga helvit mot bakgrund.
Om logotypen placeras på en bild så skall det vara tydligt att 
Scanmaskin och dess subtitel syns utan några problem.
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GÖR INTE SÅ HÄR!

Scanmaskin får inte presenteras likt de överkryssade förslagen intill. 
Logotypen får inte användas mot en främmande färg eller ligga otyd-
lig på svart eller vit yta. Är ytan vit så kan originallogotypen  
användas. Detsamma gäller om ytan är svart.



FÄRGER
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FÄRGER

Färgerna är utvalda att representera Scanmaskins egen röda färg. 
Men möjligheten att implementera de svenska färgerna skall finnas 
tillgängligt. 

Den grå och den svarta färgen används i textsammanhang.
Den gröna eller orangea skall uppmana till interaktion eller 
upplysning av ett visst objekt.

)

PANTONE 185C
CMYK 0, 93, 79, 0
RGB 228, 0, 43

Röd

PANTONE 116C
CMYK 1, 24, 98, 0
RGB 255, 193, 0

Gul

PANTONE 301C
CMYK 100, 58, 20, 8
RGB 0, 58, 117

Blå

PANTONE 427C
CMYK 21, 13, 11, 1
RGB 199, 201, 201

Grå

PANTONE 433C
CMYK 78, 56, 52, 62
RGB 22, 28, 33

Mörkgrå

PANTONE 7479C
CMYK 80, 0, 72, 0
RGB 55, 198, 102

Grön (Komplement)

PANTONE 158C
CMYK 0, 64, 91, 0
RGB 239, 118, 34

Orange (Komplement)



TYPOGRAFI
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DET FEMTE ELEMENTET

I ett grafiskt profilprogram finns det fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat; logotyp, färg, 
grafiska element, bilder och typografi.

Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Här finns en 
lång rad regler och rekommendationer, många av dem härstammar så långt tillbaka som till medeltidens hand-
skrifter. Men typografin har också en viktig roll som gemensam nämnare i en grafisk profil. Därför är det mycket 
viktigt att välja typsnittsskärningar med omsorg, liksom dess storlekar och kombinationer.

Innan vi går in på praktiken kan det vara intressant att känna till något om typografins termer och grundregler.

När man talar om storlek på bokstäver talar man om antal punkter. 1 punkt = 0,376 mm och 1 cicero = 12 
punkter = 4,51 mm. Detta sätt att mäta utvecklades under 1700-1800-talet i Frankrike. 

Ett och samma typsnitt innehåller tecken i olika snittvarianter med olika grundformer (gemen, versal, rak, 
kursiv), grovlekar eller sorter (mager, halvfet osv), bredder eller vidder (smal, normal osv.)

De olika typsnitten brukar delas in i antikva och groteska. De antikva typsnitten har tjockare lodräta än vågräta 
streck. Groteskernas streck är lika tjocka och kallas också för raka typsnitt.
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ABCDEFGHIJKLMN
ab cde f ghi jk lmnop
0123456789.,;&?()!

ABCDEFGHIJKLMN
abcdefghijk lmnop
0123456789.,;&?()!

DIN PRO Bold

Avenir next regular

TYPSNITT (TRYCK)

DIN PRO Bold symboliserar stabilitet och kraftfullhet så som 
Scanmaskin skall representeras.  Texten fungerar självständigt, men 
den samarbetar även mycket bra tillsammans med Avenir next.

Avenir Next Regular är ett finkänsligt typsnitt som är väldigt lätt att 
läsa för både tryck och på webben. Avenir skall visa en fin symbios 
tillsammans med den grövre DIN PRO Bold.
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ABCDEFGHIJKLM
abcdef ghijk lmn
0123456789.,;( ) !

ABCDEFGHIJKLMN

ab cdef ghijklmn op

0123 456789. , ;&?( )!

Open Sans Bold

Lato Regular

TYPSNITT (WEB)

Open Sans Bold är det närmaste alternativet från DIN PRO Bold och 
denna skall agera som alternativ för webben eftersom DIN PRO Bold 
inte är webboptimerad.

Lato regular skall användas som brödtext och övrig exempel text, men 
aldrig som rubrik.



BILDMANÉR
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BILDMANÉR

Bildmanéret är en central byggsten i den grafiska profilen. Kort sagt ska bildvalen återspegla den känsla 
Scanmaskin som varumärke ska bringa betraktaren.

Vad bilder ska föreställa är inget som kan bestämmas på förväg, allra minst en grafisk profil. Det är naturligtvis 
helt och hållet ämnet, avsändaren och målgruppen som bestämmer det. Däremot kan känslan som bilderna 
önskas ge bestämmas.

Vi har valt att alltid sträva efter stilistiska bilder och bilderna ska gå i dovare färgtoner för att lyfta Scanmaskins 
röda färg. Bilderna ska ge en genuin, rustik och nordisk känsla. Det är viktigt att bilderna ger samma intryck 
och att bildspråket inte spretar.
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PRESENTATION

Presentationen av Scanmaskins produkter skall ske med bilder som 
sätter produkten i sitt rätta element. Produkten skall vara placerad i en 
miljö som denna används i. Scanmaskins produkter skall visa 
självständighet, styrka och skall ta upp så pass mycket plats att de 
fångar betraktarens uppmärksamhet. 

Text som skall skrivas i samband med bild får inte blandas med 
bakgrunden. Om text blandas in tillsammans med bakgrunden så 
skall det läggas en lätt skuggning på texten så att budskapet 
blir tydligt.

Bilder där produkten inte är i fokus, skall visa en 
svensk/nordisk mystisk miljö. Se bildmanér på sida 16–19.
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ANNONSMALL HELSIDA

Textbudskap skrivs i den övre delen av annonsen, texten får inte 
överskrida 30 % av den totala höjden. Texten centreras vertikalt och 
horisontalt på denna yta. Texten får inte gå utanför frizonen upptill 
och på sidorna.

Logotypen skall skalas proportionerligt till 60 % av den totala bred-
den. Avståndet nertill är höjden på bokstaven M i “machines” plus 
radavståndet upptill baslinjen av Scanmaskin. Samma avstånd 
skapar också en frizon ovanför loggan. Webbadressen läggs 
centrerat horisontalt och vertikalt i den undre frizonen.

Produktbild får inte vidröra frizonen för logotypen eller de övre 30 %. 
Bakgrunden av produktbilden får däremot vara utfallande.
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ANNONSMALL LIGGANDE

Logotypen skall skalas proportionerligt till 75 % av den halverade 
bredden och placeras längst upp till vänster med frizonens avstånd till 
kanten. Frizonen är höjden på bokstaven W i “how” plus radavståndet 
upp till baslinjen av Scanmaskin. 

Textbudskap skrivs i den vänstra delen av annonsen, texten får inte 
överskrida 50 % av den totala bredden. Texten centreras vertikalt och 
vänsterställs på denna yta. Texten får inte gå utanför frizonen upp mot 
logotypen eller på höger och vänster sida.

Produktbild får inte vidröra frizonen. Bakgrunden av produktbilden får 
däremot vara utfallande.

Den röda balken håller samma höjd som logotypen. Här centreras 
texten vertikalt och får vara max två rader, men kan läggas i två kolum-
ner. Texten får inte gå över frizonen på höger och vänster sida.
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ANNONSMALL STÅENDE

Logotypen skall skalas proportionerligt till 85 % av den totala 
bredden, placeras längst upp centrerat med frizonens avstånd till 
kanten. Frizonen är höjden på bokstaven M i “machines” plus 
radavståndet upp till baslinjen av Scanmaskin. Skulle formatet vara 
sådant att logotypen vidrör frizonen skalas loggan ner så att frizonen 
inte vidrörs. 

Textbudskap skrivs i den övre delen av annonsen, texten får inte 
överskrida 50 % av den totala höjden. Texten centreras vertikalt och 
horisontalt på ytan mellan logotypen och dess frizon och bildytan. 
Texten får inte gå utanför frizonen upp mot logotyp eller ner mot 
produkt. Texten får heller inte gå utanför frizonen på höger och 
vänster sida.

Produktbild får inte vidröra frizonen. Bakgrunden av produktbilden får 
däremot vara utfallande.

Den röda balken håller samma höjd som logotypen. Här centreras tex-
ten vertikalt och horisontalt och får vara max två rader. Texten får inte 
gå över frizonen på höger och vänster sida.
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LITEN PAPPERSSKOLA

Det finns en lång rad olika papper och papperskvalitéer att välja bland. Vilket som är det rätta vid varje givet 
tillfälle är naturligtvis omöjligt att säga, men det finns en del grundläggande råd och tips.

Papprets tjocklek har med känslan snarare än tryckresultatet att göra. Ska du falsa pappret bör det inte ha för 
hög vikt. En sak du bör tänka på är distributionen. Ska trycksaken skickas med post bör den heller då inte ha 
för hög vikt. Pappersvikten har även med tryckkostnaden att göra. Vid stora upplagor kan papperskostnaden 
bli betydande. Tunnare papper är billigare en tjocka.

Om man bör välja ett bestruket eller ett obestruket papper beror dels på vilken effekt du vill uppnå, dels på 
vad du ska trycka. Bilder gör sig bättre på ett bestruket papper. Vill du få en bra färgbriljans ska du till och med 
välja ett högbestruket papper. Text däremot kommer bäst fram på ett mattbestruket eller obestruket papper. 

Vill man att ens trycksak ska behålla samma utseende under en längre period bör man välja ett lumphaltigt 
papper. Färgat papper bleknar och trähaltigt papper gulnar.
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