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REGLER FÖR VISUELL KOMMUNIKATION

1. TYDLIG AVSÄNDARE PÅ ALLT VI GÖR 
Använd alltid logotypen på allt material.

2. LOGOTYPEN OCH MASKOTEN ÄR FRIDLYSTA VARELSER 
De enda förändringar som är tillåtna i logotypen och maskoten är att  
förminska eller förstora dem proportionerligt.

3. LÅT RUBRIK, FÄRG OCH GRAFISKA ELEMENT STÅ FÖR BUDSKAPET 
Fotografier används i andra hand.

4. ANVÄND BARA TYPSNITTEN ARIAL ELLER GOTHAM 
Inga undantag.

5. FÄRGPALETTEN ÄR EN VIKTIG DEL AV KOMMUNIKATIONEN 
Var strikt i sobert svart-vitt eller använd färgerna fritt i färgsprakande 
kombinationer. Bara du inte förändrar eller spär ut färgerna.

TYPOGRAFISKA TIPS

• RUBRIKER I BOLD (FETSTIL) OCH STORA BOKSTÄVER.

• Löptext i regular (Arial) eller book (Gotham) och små bokstäver.

• Vi använder enkelt radavstånd i både rubriker och löptext.

• Texter på färgplattor ska gå att läsa. Tänk på det när du väljer färger 
ur paletten. På en ljus färgplatta kan det vara bättre med mörk text.

Här är Celiakiförbundets och Celiakiföreningarnas grafiska manual. En grafisk 
profil bygger upp vår gemensamma identitet, skapar igen känning och  
hjälper våra föreningar att signalera den samlade styrka som Celiakiförbundet 
representerar. Den är vårt gemensamma språk.

En grafisk manual är ett verktyg och en bas att stå på vid framtagandet av  
olika grafiska produkter. När du använder den grafiska manualen kan du  
känna dig trygg i dina formmässiga beslut. 

VÅR GRAFISKA PROFIL  
– VÅRT GEMENSAMMA SPRÅK



4

POLICY FÖR LOGOTYPEN OCH SYMBOLEN

Logotypen får bara användas av förbundet och dess föreningar.  
Andra aktörer får enbart använda logotypen efter godkännande av  
förbundet och det handlar då om att påvisa att det finns ett samarbete. 
Beslut om andras användning av förbundets logotyp kan bara fattas av 
förbundsstyrelsen eller förbundskansliet. Föreningarna får fatta beslut  
om sina egna förenings logotyper. 

”Det överkorsade axet” på produkter innebär att produkterna  
licensierats av förbundsstyrelsen eller förbundskansliet. Det är förbjudet 
att använda symbolen på produkter eller i sammanhang som inte  
godkänts av förbundsstyrelsen eller förbundskansliet. 

Logotypen eller symbolen, ”det överkorsade axet”, får ALDRIG använ-
das som en generell symbol för glutenfritt eller att man representerar 
något som har med glutenfritt att göra. Användandet av symbol i andra 
sammanhang ska beslutas av förbundsstyrelsen eller förbundskansliet.

LOGOTYP

Logotyp_Celiaki_svart Logotyp_Celiaki_vit

Symbol_celiaki_svart Symbol_Celiaki_vit
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FILFORMAT I GRAFISKA ELEMENT

De grafiska elementen – logotyp, symbol och maskot – finns sparade i 
tre olika filformat: png, jpg och eps.

.png Passar för programmen i Microsoft officepaketet, t ex Word och 
Powerpoint. Sparat med genomskinlig bakgrund, dvs det blir ingen vit 
platta bakom när man lägger bilden på färgad bakgrund.

.jpg Bra till digitala ändamål. Dock blir det en vit platta bakom bilden.

.eps Används inom den grafiska branschen. Går att förstora hur mycket 
som helst och passar bra för layoutprogram som InDesign.

MASKOT

MASKOTEN används antingen frilagd eller på en cirkelformad färgplatta 
i en av förbundets fyra huvudfärger.

CELIAKIFÖRENINGARNAS LOGOTYPER
Logotypen finns även kompletterad med namn på alla föreningars huvudort. 
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ARIAL
Används i allt material som produceras i Microsofts officeprogram, t ex Word och 
Powerpoint.

ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyzåäö   0123456789

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   0123456789

GOTHAM
Används i allt material som produceras i Adobes olika designprogram, som 
InDesign, Photoshop och Illustrator.  

GOTHAM BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   0123456789

GOTHAM BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   0123456789

TECKENSNITT
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FÄRGPALETT

FYRA HUVUDFÄRGER

FYRA KOMPLEMENTFÄRGER

FÄRGBLANDNINGAR
RGB Används för digitalt ändamål samt i Word och Powerpoint.

CMYK Används för alla typer av fyrfärgstryck, t ex tidningar och broschyrer.

Pantone Används till en eller tvåfärgstryck på t-shirtar, pennor, kassar och 
liknande reklamartiklar. Används endast då tryckaren särskilt efterfrågar det.

SVART
R=30  G=30  B=30

C=0%  M=0%  Y=0%  K=100%
Pantone Pro Black

VIT (papper)
R=255  G=255  B=255

LIMEGUL
R=237  G=233  B=55

C=10% M=0% Y=90% K=0%

Pantone 3945

SOLROSGUL
R=253  G=185  B=19

C=0% M=30% Y=100% K=0%

Pantone 124

BLÅBÄRSLILA
R=146  G=39  B=143

C=50% M=100% Y=0% K=0%

Pantone 2425

POOLTURKOS
R=0  G=176  B=189

C=90% M=0% Y=30% K=0%

Pantone 7466

BUBBELGUMROSA
R=237  G=0  B=128

C=0% M=100% Y=10% K=0%

Pantone 219

VÅRGRÖN
R=190  G=182  B=50

C=30% M=20% Y=100% K=0%

Pantone 3975

SOMMARGRÖN
R=80  G=184  B=72

C=70% M=0% Y=100% K=0%

Pantone 362

DJUPHAVSBLÅ
R=0  G=84  B=112

C=100% M=0% Y=10% K=60%

Pantone 3025
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EXEMPEL PÅ GRAFISKT MATERIAL

Svenska Italienska • Italiano

Sono intollerante al glutine e devo seguire 
un regime alimentare senza glutine.  

Il glutine è presente nel grano, nella segale, 
nell’orzo e nell’avena, ad es. nel pane, nella 
pasta, in impanature e salse.

Grazie per l’attenzione.

Jag blir sjuk av gluten och måste äta  
en glutenfri diet.

Gluten finns i vete, råg, korn och  
havre, exempelvis i bröd, pasta,  
panering och såsredning.

Tack för hjälpen.

Jag har  

CELIAKI 
Sono una persona  

CELIACA

www.celiaki.se

Översättningskort 

Infografik 

Malaysiska • Malaysia

Saya alergi kepada  
protein susu

Ini bermakna bahawa saya tidak boleh makan atau 
minum apaapa yang mengandungi sebarang susu 
atau produk susu. Sebagai contoh: susu, krim, 
yogurt, mentega, keju, keju kambing, susu tepung, 
dadih, protein susu, kasein dan laktosa.

Ia adalah penting bahawa apa yang saya makan 
dan minum adalah bebas daripada produk susu 
supaya saya tidak sakit.

Terima kasih atas bantuan anda.

Svenska

Det innebär att jag inte kan äta eller dricka något 
som innehåller mjölk eller mjölkprodukter.

Till exempel mjölk, grädde, yoghurt, margarin, 
smör, ost, fårost, getost, mjölkpulver, vassle, 
mjölkprotein, kasein och laktos.

Det är viktigt att det jag äter och 
dricker är fritt från mjölkprodukter 
så att jag inte blir sjuk.

Tack för hjälpen.

Jag är allergisk  
mot mjölkprotein
 

www.celiaki.se
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Ingress som kan ligga här om det behövs någon  
inledande förklaring. Annars kan hela denna rutan tas  
bort och istället ge mer plats för checklistan.

Rubrik 1 för just 
denna checklista 

CHECK- 
LISTA 

 � Punktlista - mindre  
brödtext 10 pt 

 � Punkt 2

 � Punkt 3

 � Punkt 4

 � Punkt 5

 � Punkt 6

 � osv.

 � Punktlista - mindre 
brödtext 10 pt 

 � Punkt 2

 � Punkt 3

 � Punkt 4

 � Punkt 5

 � Punkt 6

 � osv.

Rubrik 2 på en 
eller två rader

Kort text som kopp-
lar just den här 
checklistan till be-
hovet av att stödja 
forskningsfonden.

Blir texten längre än 
så här går det att dra 
ut den vita rutan och 
textboxen. Dock max 
så att den linjerar 
med nedre kanten av 
mikroskopet.

Kort standardtext om Celiakiförbundet 
på max fyra-fem rader. Kort standard-
text om Celiaki förbundet på max  
fyra-fem rader.

www.celiaki.se

bankgiro
900-2460

swish
123 900 2460

Stöd  
forskning  
om celiaki

         Vår forskningsfond  
delar årligen ut bidrag till  

forskning om celiaki

bankgiro  

900-2460

swish  

123 900 2460

Stöd forskning 
om celiaki

www.celiaki.se

bankgiro
900-2460

swish
123 900 2460

Stöd  
forskning  
om celiaki

www.celiaki.se

      Vår forskningsfond  
          delar årligen  

      ut bidrag till  
forskning om celiaki

Bössgördel, rollup och checklista 
för forskningsfonden.

Ingress som kan ligga här om det behövs någon  
inledande förklaring. Annars kan hela denna rutan tas  
bort och istället ge mer plats för checklistan.

Rubrik 1 för just 
denna checklista 

CHECK- 
LISTA 

 � Punktlista - större brödtext 12 pt 

 � Punkt 2

 � Punkt 3

 � Punkt 4

 � Punkt 5

 � Punkt 6

 � osv.
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Visitkort 

Skolmaterial 
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Celiakiföreningen i Ängelholm  
Svenska Celiakiförbundet

angelholm@celiaki.se
www.celiaki.se

  

Brevmall i word

...för förbundsstyrelsen

...och för varje 
enskild förening.



www.celiaki.se


