
Rubriker

Typografi
Vi anVänder Calibri oCh georgia. Dessa typsnitt finns 
förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, 
web och word-dokument hålla samma stil.

För professionelt bruk ska Georgia Pro användas. Denna har 
något fler vikter vilket gör det lättare att variera uttrycket.

Här nedan visas några lämpliga användningar av typsnitten. 

Grundläggande grafisk  
profilmanual för SKR

Georgia Pro light italic 16 pkt
Underrubrik.

Georgia Pro bold italic 16 pkt
Även bold italic kan användas.

Georgia Italic 16 pkt
Underrubrik om man använder standardfonten.

Georgia Pro Black italic
Huvudrubrik. Knipt -5 i Indesign. Gärna satt i lila övertoning eller möjligen någon av de andra färgerna.

Georgia Bold italic
Huvudrubrik om man använder standardfonten. Knipt motsvarande -10 i Indesign. 
Gärna satt i lila övertoning eller möjligen någon av de andra färgerna.

Brödtext Georgia
Som ingångar kan man använda versal Calibri 8/10 spär-
rad motsvarande 30 i Indesign. Standardbrödtexten är annars 
Georgia regular 8/10. 

Nytt stycke markeras med indrag på ca 3 millimeter.
Sätt aldrig text så att spalterna blir bredare än 65–70 tecken 

inklusive mellanslag. Optimalt är ca 45 tecken.
Ta gärna fram wordmallar med rätt förinställda typogra-

fimallar och gör dessa gärna på två-spalt med ovanstående 
inställningar. Detta gör dokumenten lättlästa och texten tar 
mycket mindre plats än i normala word-mallar – alltså spar ni 
lite papper.

Brödtext Calibri
Som kontrast till den vanliga brödtexten finns också alternativet att 
använda Calibri Bold 8/8,5.  

Nytt stycke markeras även här med indrag på ca 3 millimeter.
Detta är lämpligt att använda till kortare texter i faktarutor, 

bildtexter och tabeller.



Solida färger

Färgskalan
lila + SVart + Vitt är den huVudSakliga färgSkalan. 
Och det är ”Lila mellan” som är den huvudsakliga lila nyansen.

Men använd helst alltid övertoningarna, som syns längst ner 
på sidan.  

Lila ljus
CMYK: 10  70  20  20

Tussilago
CMYK: 0  10  90  25

Tussilago övertoning
Tussilago: 100%–70%   45°

Svart 12%

Mossa - ljus övertoning
Mossa: 10%–40%   45°

Lila mörk
CMYK: 10  100  25  45

Petrol ljus
CMYK: 85  0  10  10

Lila övertoning
Lila ljus–Lila mörk   45°

Mossa 30%

Grå - övertoning
Svart: 22%–5%   45°

Lila mellan
CMYK: 12  85  25  35

Petrol mörk
CMYK: 90  0  5  30

Petrol övertoning
Petrol ljus–Petrol mörk   45°

Petrol Mörk 20%

Petrol - ljus övertoning
Petrol mörk 10%–35%   45°

Vit

Mossa
CMYK: 5  12  75  50

Mossa övertoning
Mossa: 65%–100%   45°

Svart

Övertoningar



Logotypen
lila är huVudfärg på logotypen.  
Denna version är justerad och finputsad med grund i den 
gamla logotypen. Skillnaden är att den blir tydligare i mindre 
storlekar och textens placering gör den mer rejäl.



Papper
Vitt obeStruket papper .  
I trycksaker ska Scandia 200 användas.

Grafiska manér
Tonplattor ska ha övre högra hörnet avfasat 2,5 mm i normala 
storlekar. Förutom att övertoningarna ska användas, får de 
gärna även vara lätt transparenta.

Följeslagarprogrammet
Internationellt fredsarbete i Israel och Palestina.



Annonser
exemPel På mINDre aNNoNSer I DagStIDNINgStryCk, 
typ platSannonS.  
Här använder vi den lila färgen som igenkänningsfaktor och 
maximerar effekten genom att låta annonsen utgöras av en 
tonplatta. Detta ger förhoppningsvis även effekten att annon-
sen sticker ut på tidningssidan.
   Vi passar också på att förklara och deklarera vad SKR står för 
genom att ha divisen med varje gång vi annonoserar.

Variant på diViS i Calibri om det ViSar Sig 
att tryCket gör den SVårläSt i georgia.

Kyrkorna tillsammans

Kyrkorna tillsammans Kyrkorna tillsammans

Vi söker 

Lorem för arbete  
i Kriminalvården
Aktuella häkten och anstalter: Skogome, 
 Högsbo, Borås, Mariestad, Tidaholm, 
 Norrköping, Umeå och Luleå.

För mer information: www.skr.org
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