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INLEDNING

Denna grafiska manual är till för att underlätta arbetet för formgivare och andra 
externa leverantörer samt för alla oss som arbetar på Svenska Epilepsiförbundet. 
Genom att följa mallen säkrar vi kvaliteten på våra produktioner.

Genom att konsekvent använda den grafiska profilen skapar vi också en igenkän-
ningseffekt, vilket stärker Epilepsiförbundets varumärke.

Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra 
grafiska uttryck.

Genom att använda den visuella identiteten i all vår kommunikation gör vi Epilepsi-
förbundet synligare och tydligare.

Avsteg från den grafiska profilen måste godkännas av kommunikatören.
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ANVÄNDARNIVÅER

Det är viktigt att vår grafiska profil både underlättar för oss och gör vårt material 
mer tilltalande. Därför är den uppdelad i två nivåer.

Basen i triangeln är vardagsproduktionen och den berör alla som någon gång
skriver någon form av dokument i förbundets namn. Vardagsproduktionen handlar 
om att göra snygga, enkla och enhetliga textdokument med rätt typsnitt och att 
använda Epilepsiförbundets logotyp på rätt sätt.

I toppen av pyramiden ligger den avancerade produktionen som främst berör 
reklambyråer, kommunikatörer och andra som gör broschyrer, foldrar, annonser 
och liknande. Här används delvis andra typsnitt och mer grafiska element, färger 
och bilder.

Avancerad 
produktion 

Kommunikation, 
trycksaker.

Teckensnitten Avenir  
och Corbel.

Epilepsiförbundets logotyp.

Kommunikatör, reklambyrå, tryckeri etc

Vardagsproduktion
Vardagstypografi.

Teckensnitten Times New Roman och
Trebuchet.

Mallar i Word och PowerPoint.
Epilepsiförbundets logotyp.

Alla medarbetare
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LOGOTYPE
  
Grunden i Epilepsiförbundets grafiska profil är förbundets logotype. För att skapa en 
enhetlig och tydlig avsändare ska logotypen alltid placeras på ett givet sätt på tryck-
saker och i layout. 
Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt och får inte 
bestå av några andra färger än originalet samt negativ. Den negativa logotypen 
används i de fall logotypen placeras mot mörk botten.

WEBPUBLICERING
För webpublicering används jpg-varianten med 72dpi, alternativt gif-varianterna.
Gif:arna har genomskinlighet och kan därför användas mot färgad bakgrund på web-
ben. Gif-filer tål inte att storleksförändras - de blir då taggiga.

INHOUSEPRODUKTION
För vanlig inhouseproduktion fungerar både eps och jpg. Jpg-varianterna finns i 72 
resp 300 dpi, varav den senare är mera högupplöst och därför tål att skalas upp till 
större storlek än den lågupplösta.

TRYCK
För tryck används eps-varianterna. eps:erna är vektoriserade (uppbyggda av banor 
och inte pixlar såsom foton är). De kan därför skalas upp till i princip oändlig storlek 
utan att tappa i kvalitet.

FRIZON
För att förhindra att andra grafiska element placeras för nära finns en frizon. Ju mer fri 
yta som finns, desto tydligare framträder logotypen. Frizonen definierar det minsta 
avståndet inom vilket inga andra element får placeras. Frizonen utgår från logotypens 
bredd (B). Frizonen är minst 1/4 av brtedden men kan vara större än angivet mått. 

.jpg

B = t u

1/4

1/4

.jpg
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FÄRGER

Epilepsiförbundet har två basfärger och fyra komplementfärger. Den blå basfärgen är identisk 
med förbundets blåa logotypfärg och symboliserar vår trovärdighet och vetenskapliga grund. 
Den gula basfärgen symboliserar det positiva och kreativa i förbundet. Basfärgerna harmoniserar 
väl med de mättade och jordnära färger som ger ett levande, aktivt och varmt intryck. 
Grundregeln är att färgerna inte tonas annat än i diagram och illustrationer.

BASFÄRGER:

Pantone Reflex Blue Pantone 131 PC
C:100 M:73 Y:0 K:2  C:0 M:32 Y:100 K:9
R:0 G:74 B:153  R:233 G:170 B:0
#004A99   #E8AAA00

KOMPLEMENTFÄRGER:

Pantone 506 PC  Pantone 5415 PC Pantone 261 PC  Pantone 7528 PC
C:30 M:96 Y:100 K:38 C:58 M:42 Y:32 K:3  C:45 M:100 Y:0 K:55 C:0 M:5 Y:10 K:9
R: 130 G:32 B:17  R:124 G:136 B:152  R:106 G:11 B:85  R:238 G:229 B:219
#822011   #7C8898   #6A0B55   #EEE5DB
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HUSTYPSNITT - AVENIR

Avenir Book:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Avenir Italic:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Avenir Bold:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

RUBRIKTYPSNITT - CORBEL

Corbel Light:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Corbel Regular:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

 Corbel Bold:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

AaBbGg
123!?.,@

AaBbGg
123!?.,@

TYPOGRAFI AVANCERAD PRODUKTION

Typsnitten är viktiga bärare av den visuella identiteten. Typsnitten är valda för att 
skapa tydlighet och vara lätta att läsa. Med en konsekvent användning av en enhet-
lig typografi i all produktion tydliggörs Epilepsiförbundets profil ytterligare. 

För avancerad produktion använder Epilepsiförbundet typsnittet Avenir Book för 
framför allt brödtext. Typsnittet Corbel används företrädesvis för rubriksättning. 
Undantaget är vår förbundstidning Epilepsia och vår webb, där andra typsnitt valts 
av läsbarhetsskäl samt vid vardagsproduktion av föreningarna.
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HUSTYPSNITT - TIMES NEW ROMAN

Times New Roman:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Times New Roman Italic: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Times New Roman Bold: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

RUBRIKTYPSNITT - TREBUCHET MS

Trebuchet Regular:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Trebuchet Italic:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Trebuchet Bold:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.,:!?
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

AaBbGg
123!?.,@

AaBbGg
123!?.,@

TYPOGRAFI VARDAGSPRODUKTION

För vardagsproduktion använder Epilepsiförbundet typsnittet Times New Roman 
framför allt i brödtext. Typsnittet Trebuchet MS används företrädesvis vid rubriksätt-
ning. Undantaget är vår webb, där andra typsnitt valts av läsbarhetsskäl. OBS att vid 
avancerad produktion används alltid typsnitten Avenir och Corbel.

STORLEKSBESTÄMNING
Rekommenderade storlekar vid rubriksättning och brödtext, hänvisas till 
Epilepsiförbundets framtagna mallar.
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RIKTLINJER FÖR BILDER

ALLA BILDER
Vi strävar efter att de bilder vi använder:

• är av hög fotografisk kvalitet
• förstärker vårt viktiga budskap och/eller våra kärnvärden
• visar människor och miljöer som känns äkta och trovärdiga
• gärna föreställer våra medlemmar från olika aktiviteter
• utstrålar en positiv anda
• visar på mångfald, vad gäller kön, etnisk bakgrund, ålder m.m.
• motverkar stereotypa könsroller

UPPHOVSRÄTT FÖR BILDER
Man får inte lov att utan tillstånd använda alla bilder som man har 
hittat på internet – de flesta är skyddade genom Upphovsrätts-
lagen.

Kontrollera alltid rättigheter och bildernas kvalitet noga när du 
använder bilder du hämtat från internet! När det är möjligt ska 
fotografens namn anges, även om fotografen är medarbetare på 
Epilepsiförbundet. Fråga gärna kommunikatören om hjälp med att 
ta fram bilder av god kvalitet som är godkända för användning.

RIKTLINJER FÖR BILDER
Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man beställer bilder. 
Rådgör därför alltid med kommunikatör. 

Alla bilder i tryckt material ska godkännas av kommunikatör innan 
produktion. Detta gäller även PowerPoint-presentationer och lik-
nande material.

Epilepsiförbundet har tillgång till flera bildbyråer med 
gratis bilder som fritt kan användas. Kontakta kommunikatören för 
att få tillgång till dessa.
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IMAGEGRAFIK/MÖNSTER

För att skapa en tydlig profilering och en röd tråd i den visuella kommunikationen 
använder vi oss av Epilepsiförbundets unika grafiska mönster. Mönstret är en mix 
av förbundets utvalda färger, logo type och verksamhetsnära bilder och kan 
användas i sin helhet eller i valda delar till flera olika sorts produktioner. 

Mönstret har ett brett användningsområde och genom att välja olika utsnitt kan 
vi öka variationen. Det fungerar utmärkt som en avdelare mellan stycken, text 
och bild. Du kan dessutom använda mönstret som bakgrund, för sig självt och i 
kombination med text eller bild.

Genom att förstora eller förminska mönstret uppstår ytterligare en dimension 
som breddar användningsområdet.  

Det grafiska elementet kan användas på två sätt:

•   I material som tas fram för hela Svenska Epilepsiförbundet eller för en verk- 
 samhet/insats av övergripande karaktär.

•   På utvalda produkter eller mallar, oavsett innehåll. Mönstret kan till exempel   
 finns med på rapportomslag och i mallar för Powerpoint.

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

NATIONELLA RIKTLINJER 2020

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET
MAJ 2020
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POWER POINT

Powerpointmallarna har logotypen placerad i det övre högra hörnet. 
På första bilden ligger det grafiska elementet (vinjetten) med en tydlig vit rubrik.
För huvudrubriker används den blå färgen och underrubriker ska vara vita.
Bas- och kompelementfärgerna används för grafik. 

Använd alltid Epilepsiförbundets mallar som finns på Epilepsiförbundets gemen-
samma websida.

ROLL-UPS
Vi använder så kallade roll-ups bland annat när vi medverkar på mässor och vid 
olika föreläsningar/sammankomster. Våra roll-ups har formatet 850 x 2 000 mm. 81 000 personer i 

Sverige har epilepsi
- stöd forskningen!

Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Lägg alltid logotypen högt upp på en 
roll-up så att avsändaren syns tydligt
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KONTORSMATERIAL

För att Epilepsiförbundet ska framstå så tydligt som möjligt och uppfattas på det 
sätt vi vill, är det viktigt att arbeta med en genomtänkt och tydlig form på allt 
material. Det gäller i all extern och intern kommunikation.

BREVPAPPER
Epilepsiförbundets logotyp är placerad längst upp till vänster på brevpapperet. 

KUVERT
På kuvert placeras logotypen, av praktiska skäl, längst ner till vänster.

VISITKORT
Visitkorten är liggande. Epilepsiförbundets logotyp är placerad längst ner till 
höger.

Namn och adresstexter är vänsterställda. Namn lyfts fram med hjälp av fet typo-
grafi.

    
 2020-05-29 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________
   

Svenska Epilepsiförbundet |   Box 1386   |   172 27 Sundbyberg   |   info@epilepsi.se   |   08-669 41 06 | Sid  1
 
  

HHUUVVUUDDRRUUBBRRIIKK  ––  AAVVEENNIIRR,,  2244,,  BBLLÅÅ,,  FFEETT  
RUBRIK 1 – CORBEL 18, GRÅ, FET, VERSALER 

RUBRIK 2 – CORBEL 14, SVART, VERSALER 
Mellanrubrik 3 - Corbel 14, fet, svart 
 

Brödtext – Avenir Book 11/12, regular, svart 

 

 

 

 
 

 

 

Svenska Epilepsiförbundet
Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG
www.epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet
Adress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besök: Landsvägen 50 A
Tel: 08-669 41 06, Mobil: 073-058 58 87
E-post: sofia.segergren@epilepsi.se
www.epilepsi.se

Sofia Segergren
Förbundssekreterare

SVENSKA 
EPILEPSIFÖRBUNDET
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EXTERNT INFORMATIONSMATERIAL

För att Epilepsiförbundet ska framstå så tydligt som möjligt 
och uppfattas på det sätt vi vill, är det viktigt att arbeta med 
en genomtänkt och tydlig form på allt material. Det gäller i all 
extern och intern kommunikation. Kommunikatören på kansliet 
är ansvarig för att ta fram externt material, i annat fall ska kom-
munikatören godkänna lokalföreningarnas material.

Exempel på framsida folder Exempel på flyer

Exempel på annonser

Exempel på inlaga folder

Exempel på inbjudan

81 000 personer i Sverige 
lever med epilepsi  
– bli medlem!

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN arrangeras varje år för att öka 
uppmärksamheten kring epilepsi och dess konsekvenser.  
Under dagen genomförs informations- och utbildnings- 
insatser över hela världen i syfte att öka kunskapen om 
epilepsi och för att förbättra livssituationen för alla som 
lever med epilepsi.  
Det finns mer än 50 miljoner människor i hela 
världen med epilepsi, varav 81 000 i Sverige.

Internat
Epilepsy Day

ionalVÄRLDSEPILEPSIDAGEN
14 februari 2022

Svenska Epilepsiförbundet  |  070-629 41 06  |  info@epilepsi.se  |  epilepsi.se

Bidra du också genom att sprida info inför och 
under dagen! Läs mer på epilepsi.se.

Exempel på banner
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PRESENTREKLAM OCH EPILEPSIMÄRKEN

Den designmässiga aspekten kan ofta vara avgörande vid framställningen av för-
bundets presentreklam och profilprodukter.

Valet av grafisk formgivning, budskap och märkningsmetod, i förhållande till produk-
tens färg, form och funktion, kan ibland utgöra hela skillnaden mellan flipp eller 
flopp. 

Kanslipersonalen beställer därför all presentreklam och olika epilepsimärken.
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Svenska Epilepsiförbundet

Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG  |  Besöksadress: Landsvägen 50 A

 Telefon: 070–669 41 06  |   www.epilepsi.se  |  E-post: info@epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi,  deras anhöriga och personer som kommer i  
kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet,  sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete. Vår medlemskår utgörs av personer 
som själva har epilepsi. Tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering. 

Förbundet är en opolitiskt bunden och ideell organisation. Vår främsta inkomstkälla utgörs av ett statligt organisationsstöd och 
medlemsavgifter. Förbundets styrelse och övriga förtroendeuppdrag är ideella och väljs på förbundets kongress vart tredje år. Vi 
har ett kansli i Sundbyberg.

På lokal nivå finns våra lokal-, läns-/regionföreningar. Epilepsiföreningarna har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk 
ordning på årsmötet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, 
samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal.

I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog 
och erfarenhetsutbyte.

Design av Svenska Epilepsiförbundets grafiska profil: Anna Pallin 2020-05-29


