
GRAFISK MANUAL



 

R I KTLI NJ ER
Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av 
Våra Gårdar, både internt och externt.

För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi 
lyckas förmedla vilka vi är och vad vi kan. Det gör vi genom 
att vårda vår identitet och då handlar det inte bara om hur 
vi behandlar logotypen utan också om var vi väljer att synas 
och mer specifika saker som noggrannhet i t ex pappersval. 

Den här manualen innhåller regler, råd och tips som syftar 
till att skapa struktur i Våra Gårdars grafiska kommunikation.



 

I grunden är Våra Gårdars logotyp bra.
Vi upplever dock att den känns lite rörig, 
mest pga att det är lite för tätt mellan bok-
stäverna. Både kägel, kernining och spärrning 
behöver ökas. Kort och gott så behöver alla 
element få mer luft.

Sedan tror vi att den blå färgen kan uppfattas 
som lite dyster eftersom den innhåller så 
mycket svart.

I den nya versionen har vi lättat upp 
och balanserat logotypen:
- spärrat typografin dvs lämnat mer plats 
  mellan bokstäverna.
- tagit bort kantigheterna i typografin.
  (men det är fortfarande samma typsnitt)
- ökat radavståndet (kägeln) och mellanrummet 
  mellan bokstäverna (kernat och spärrat).
- givit taket mer balans och vidgat skorstenen.
- tagit bort lite svart ur den blå färgen.

FÖRE EFTER

FÖRÄN DR I NG



 

GRU N DLOGOTYPER



 

MARGINALER RUNT LOGOTYPEN
Vi tänker ett stående V på sidorna och ett liggande, ovan och under för att skapa en sk friyta.



 

I kontorsmaterial och trycksaker strävar vi efter att 
placera logotypen längst upp till vänster på satsytan. 
Se exempel på kuvert och korrespondenskort nedan.

Digitalt, i annonser och annat tryckt material där detta 
ej är möjligt väljer vi en centrerad variant alt. nedre 
högra hörnet, men med samma marginal som tidigare. 
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PLACERING AV LOGOTYPEN



 

PLACERING AV LOGOTYPEN (forts.)
I fall där logotypen ska placeras i en bild väljer vi att använda den 
negativa varianten med den blå botten. Lägg den helst så att den 
blå plattan är utfallande uppåt eller neråt, beroende av placering 
(se exempel). Detta gör logotypen mycket tydligare.

 



 

FELAKTIG ANVÄNDNING
Undvik dessa typer av användning eller förändring av logotypen. Gäller alla varianter.

Det är inte tillåtet att ändra 
logotypens proportioner.

Det är inte tillåtet att rotera 
logotypen.

Det är inte tillåtet att beskära 
logotypen.

Det är inte tillåtet att ändra färg eller 
manipulera logotypens utformning.

Det är inte tillåtet att placera logotypen mot 
en färgad bakgrund som är mindre än friytan.

Det är inte tillåtet att placera logotypen 
mot en bakgrund som gör den otydlig.



 

TYPOGRAFI
Våra Gårdar använder sig av två profiltypsnitt, The Mix och Arial.

RUBRIKER OCH MELLANRUBRIKER: THE MIX

The Mix ingår i superfamiljen Thesis som designades av Lucas de Groot, mellan 1994 och 1999. 
The Mix har en unik karaktär där det blandar linjärens korrekthet med antikvans serifer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 123456789
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 123456789

Brödtexter: ITC Slimbach 

ITC Slimbach är ett serif-typsnitt som skapades av Robert Slimbach 1987.
ITC Slimbach finns i många olika skärningar, till brödtexter använder vi den som kallas “Book” och “Book Italic”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 123456789
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 123456789

Brödtexter alt 2: Arial

Arial är ett sans-serif-typsnitt som skapades av Monotype 1982.
Arial fungerar bra på webben och finns färdiginstallerat på de flesta datorer.
Ariel blir här ett komplement till Slimbach och är använd till t ex ingresser, faktarutor, bildtexter (italic) och på webben.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 123456789
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 123456789



 

VISITKORT
Format: 90 x 55 mm
Färg: trycks med Pantone 632c
Papper: Scandia 2000 smooth, naturvit 

ANTON HJÄRTMYR
Konst/Kulturkonsulent

Tel 08-672 61 55
Mob 073-372 63 55

Fax 08-672 61 59
E-post anton.hjartmyr@varagardar.se

www.varagardar.se

Box 128 25, 112 97 Stockholm

Besöksadress: 
Gammelgårdsvägen 38-42
Stora Essingen, Stockholm



 

FÄRGER
Färgerna i vår grafiska profil är varma och ska kännas positiva. 
Vi delar in våra färger i tre kategorier: primärfärg, sekundärfärger 
och kompletteringsfärger.

Våra Gårdars primärfärg, den blå, är (Pantone) PMS 632.
CMYK-blandningen ser ut så här: C 93, M 6, Y 15, K 6.

Sekundärfärg är svart, process Black och vit.
CMYK-svart: C 40, M 20, Y 20, K 100 vid offsettryck.

Kompletteringsfärgerna används som accenter, t ex i tabeller, 
diagram, illustrationer och för att skapa grafiska element och mönster.
Färgerna har tagits fram för att lätta upp och skapa värme i tyngre 
dokument, på hemsidan och trycksaker.
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C 2, M 5, Y 64, K 0
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PMS 632
C 93, M 2, Y 15, K 6 

Pro. Black
C 40, M 20, Y 20, K 100 

White

PMS 632

KUBMÖNSTRET
En färg för varje område på Våra Gårdar. 

Fungerar som byggstenar, där varje 
del behövs för att få VG att växa. 

Går att kombinera och skala i oändlighet.

PRIMÄRFÄRG

SEKUNDÄRFÄRG

KOMPLEMENTFÄRGER



 

GRAFISKA ELEMENT & MÖNSTER



 



 



 

Drömmen om Maremma
Vi fortsätter vårt samarbete med produktions-
bolaget Mantaray Film och en film som vi vill 
lyfta är Drömmen om Maremma. Den danske 
regissören Jannik Splidsboel åker till det idylliska 
området Maremma i Italien. Han åker dit för att 
göra en film om området men väl på plats finner 
han att de lokala bönderna står inför stora eko-
nomiska problem. Filmen väcker många frågor 
och lämpar sig väl för efterföljande diskussioner 
och studiecirkelverksamhet.

För mer information och bokning
av filmen kontakta Lars Gillegård, 
08-672 61 56 / 073-372 63 56.

ANNONSSKISS: 1/4 SIDA
Vid svartvit annons, använd vit botten och svart text.

Bottenfärg: PMS 632
C 93, M 2, Y 15, K 6

Marginal ifrån bild till annonsens ytterkant: 6mm

Rubriktypsnitt: The Mix, 14-18pt 

Brödtext: ITC Slimbach, 9 pt/12 radavstånd. 
Alltid vänsterställd. 7-10 ord per rad är ett bra riktmärke

Kontaktinformation: Arial Kursiv, 8pt/11

Logotypen placeras i nedre högra hörnet.
Marginal enligt information på sida 5.



 

Levande hus!

FOLDERSKISS: A5
Detta är endast tänkt att visa exempel på hur Våra Gårdars tryckta kommunkation kan komma att se ut. Omslagsskiss samt exempel 
på ett uppslag. Format på trycksakerna anpssas utifrån vad som ska kommuniceras. Papper: Scandia 2000 smooth, naturvit



Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens 
allmänna samlingslokaler, är en intresseorganisation 
och ett serviceorgan för nykterhetsrörelsens fasti-
gheter och lokaler i Sverige.

Våra Gårdar har 629 medlemsföreningar.

De flesta Våra Gårdar-lokalerna är samlingslokaler för 
lokalföreningarna, men det finns även större kontors-
fastigheter, kursgårdar, konferensanläggningar, folk-
högskolor, studenthem, sommarhem och folkparker 
bland våra medlemmar.

I våra lokaler bedrivs mångfacetterad verksamhet 
för alla åldrar. Här ryms allt från föreningsmöten till 
föreläsningar, teater-, cirkus- och musikverksamhet, 
studiecirklar, datastugor och vävstugor.

Våra samlingslokaler hyrs även ut till föreningar utan-
för nykterhetsrörelsen, under förutsättning att ingen 
alkohol förekommer i lokalerna.

Våra Gårdar vill erbjuda medlemsföreningarna sådan 
kompetens som skapar förutsättningar för utveckling 
av befintliga och tillkomsten av nya helnyktra miljöer, 
kulturell verksamhet, variationsrikt utbud av fritid-
saktiviteter samt utgöra en demokratisk mötesplats 
för ideologisk och organisatorisk skolning.

Till vår hjälp har vi stödfunktionerna bygg- och fasti-
ghet, biograf och konst och kultur.

Levande hus!

att värna om de allmänna samlingslokaler 
som nykterhetsrörelsen förfogar över och 
stimulera tillkomsten av nya,

att medverka till att nykterhetsrörelsens 
samlade fastighets- och lokalbestånd ut-
vecklas i positiv riktning, och

att verka för att fler helnyktra miljöer 
etableras i  landet.

VÅRA GÅRDAR HAR TILL ÄNDAMÅL:

En broschyr ifrån Riksföreningen för nykterhetsrörelsens almmänna samlingslokaler. Utgiven Maj 2013. www.varagardar.se  Tel 08 672 61 58.

FOLDERSKISS: A5 FORTS
Skiss uppslag.



 

DIPLOM
För kraftfullt ansvarstagande och väl utfört arbete tilldelas.

SKISS: DIPLOM 
Visar på applicering av kuberna (när de inte figurerar i mönstret).



 

BILAGA: TILLÄGGSLOGOTYPER 
I de fall där Våra Gårdar används ihop med ett tilläggsord använder vi oss av följande design: 

F Ö R E N I N G E N H U S E T F Ö R S Ä K R I N G E N


