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Grafisk manual  
för Samordningsförbundet Östra Södertörn 
 
Den grafiska manualen innehåller 
riktlinjer som ger förbundet en tydlig 
och enhetlig grafisk profil, vilket bidrar 
till att myndigheten uppfattas som en 
professionell och seriös aktör.  
 
Den grafiska manualen ska följas av 
samtliga medarbetare. Vid frågor, 
kontakta förbundschefen.  
 
Logotyp 
Förbundets logotyp ska finnas på allt material 
med Samordningsförbundet Östra Södertörn 
som avsändare, samt där förbundet deltar i 
insatser/projekt med externa samverkans-
partners. Filer med logotypen i rätt utförande 
finns i kansliets gemensamma U-mapp.  
 
Placering: På brev, inbjudningar, rapporter och 
liknande placeras logotypen i övre vänstra hör-
net. I foldrar, broschyrer, skrifter, årsredovis-
ning, PowerPoint-presentationer etc. placeras 
den däremot centrerad längst ned på baksidan, 
om så bedöms lämpligt även på framsidan.   
 
En särskild, kompletterande, insats/projekt- 
logotyp kan tas fram där så bedöms som viktigt 
för måluppfyllelsen. Förbundets logotyp ska 
dock finnas med i det material som tas fram,  
om det inte finns särskilda skäl till att avstå.  
 

QR-kod 
Förbundets QR-kod placeras på material som 
inte vänder sig till deltagare. Insatser/projekt 
med egna hemsidor publicerar sina QR-koder.  
 
Profilfärg 
Förbundets profilfärg: ■ RGB 143 75 67 
(webb: 8F4B43). Man kan i vissa sammanhang 
använda procent av grundfärgen, t.ex. 30-50 
procent, t.ex. i rubriker eller på färgplattor.  
 
 

 
Teckensnitt 
I tryckt material är teckensnitten följande:  
• Rubriker och underrubriker: Century Gothic, 
mager eller fet, i profilfärgen. Alternativt vit på 
en färgplatta i profilfärgen. Mager och fet 
rubrikstil kan kombineras.  
• Ingresser samt informationsmaterial med 
mycket begränsad text: Century Gothic, mager 
eller fet, i profilfärgen eller svart. 
• Brödtext: Garamond, svart (normalt 10-11 pt).  
• Mellanrubriker: Century Gothic, mager eller 
fet, i profilfärgen eller svart. 
• Inledande ord i meningar: Garamond, fet,  
i profilfärgen, i samma storlek som brödtexten.  
• Bildtexter: Century Gothic, mager, svart, 9 pt. 
 
I PowerPoint-presentationer och på roll-ups 
används ett enda teckensnitt: Century Gothic.  
36 pt i rubriken rekommenderas, i texten helst 
genomgående 24 pt, i undantagsfall 20.  
 
På hemsidor måste man använda ett annat 
teckensnitt, för bra läsbarhet på skärm. 
Förbundet har valt Verdana för sin hemsida.  
 
Inom insatser och projekt kan kompletterande 
teckensnitt användas där så bedöms som viktigt 
för måluppfyllelsen, t.ex. i rubriker i material 
riktat till unga. Teckensnittet ska då avvika 
väsentligt från förbundets teckensnitt.  
 

Mallar  
Malldokument finns i den gemensamma  
U-mappen, för kopiering till egna dokument.  
 
Bildspråk 
I valet av bilder ligger tonvikten på sådana som 
visar förbundets medarbetare och personer som 
medverkar eller deltar i insatserna. För att en bild 
ska komma ifråga ska den utstråla värme, gärna 
glädje, samt väcka förtroende. Kompletterande 
motiv kan behöva användas, men då sparsamt.   
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