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Vår grafi ska identitet

Från och med 2008 har vi en ny grafi sk identitet och ett nytt namn i dagligt tal. 
Vårt nya kommunikativa namn är Svenska Lottakåren. Riksförbundet Sveriges 
lottakårer kvarstår som juridiskt namn. Syftet är att stärka vår identitet som 
organisation och grafi skt förmedla den nya moderna lottaorganisationen. Den nya 
logotypen återspeglar att alla lokala lottakårer tillsammans utgör en stark helhet. 
Det nya namnet knyter också an och ger förnyad betydelse till förkortningen i vårt 
emblem.

Svenska Lottakåren är en betydelsefull organisation, där alla ingående lotta-
kårer är en viktig pusselbit. För att vi grafi skt ska förmedla en känsla, specifi k 
för vår organisation, fi nns i denna manual riktlinjer för hur detta ska ske. 

Byggstenarna i den grafi ska profi len utgörs av
• det renoverade emblemet
• det nya namnet i ett nytt typsnitt
•  färgschemat som också innehåller ett organiskt mönster som bygger på

tegelstensmönstret i emblemet

Tillsammans skapar dessa byggstenar en helhet som utgör Svenska Lottakårens 
grafi ska identitet.

På följande sidor återfi nns allmänna principer och riktlinjer för hur vi ska 
använda de olika byggstenarna när vi kommunicerar.
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Logotypen Logotypen är vår viktigaste budbärare i den nya grafi ska identiteten. Använd 
den därför med respekt och värna om att den används enligt riktlinjerna i denna 
manual. Ingen annan logotyp får användas.

Här intill ser du grundutförandet av vår logotyp. 
Den består av två element:
• emblemet
•  texten Svenska Lottakåren i typsnittet 

Copperplate

Emblemet får användas ensamt som logotyp, se 
mer om detta på sid 6. Däremot är det inte 
tillåtet att använda endast textelementet som 
logotyp. 

Grundfärgerna i logotypen är blått (PMS 301) 
och gult (PMS 108). Oavsett om logotypen ska 
tryckas på bestruket/obestruket papper/annat 
underlag  eller visas på skärm, är färgerna här 
intill framtagna för att kunna återges så exakt 
som möjligt. Endast dessa färger och färgbland-
ningar får användas.

PMS 301

C:100 / M:45 / Y:10 / K:0

R:0 / G:110 / B:175

PMS 108

C:0 / M:05 / Y:100 / K:0

R:255 / G:225 / B:0



Grafisk identitet · Svenska Lottakåren 3

Lokala logotyper Tillsammans utgör alla lottor Sveriges största kvinnliga nätverk där varje enskild 
lottakår är en avgörande pusselbit. Därför har varje lottakår också sin egen lokala 
variant av logotypen där den aktuella lottakårens namn framgår.

XXXXXXXXXXXXXXX LOTTAKÅR

HELSINGBORGS MARIN- OCH 
FLYGLOTTAKÅR

100%

Skrivs alltid i 50 procents 
storlek av huvudlogotypen 
med svart text.

Linjera Maxlängd på kårnamn, 
är namnet längre ska 
det skrivas på två rader.

= X

X

Till höger framgår grundprincipen för hur de 
lokala lottakårernas logotyp ska skrivas. På den 
åtföljande CD-skivan fi nns en mapp för varje kår 
som innehåller rätt lokal logotyp. 

Observera att grundlogotypen alltid står orörd 
med den lokala lottakårens namn placerat under.

Din lokala logotyp fi nns också i fl era olika 
utföranden för olika behov, exempelvis för tryck 
i färg eller svartvitt, för skärmvisning etc.
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Logotypen
Placering och frizon

Logotypen är den främsta symbolen för vår organisation. 
Den ska alltid hanteras varsamt och placeras väl synligt 
med luft runt omkring.

Minsta storlek

Emblemet får endast undantagsvis 
vara mindre än 9 mm.

9 mm

Logotypen ska alltid placeras till höger eller till 
vänster på en sida. Logotypen ska aldrig centre-
ras förutom när den exempelvis ska tryckas på 
en T-shirt eller en skylt.

Logotypen ska placeras med luft runtomkring 
i förhållande till andra grafi ska element. 

Minimimåttet för den fria yta som ska omge 
logotypen är proportionerlig i förhållande till 
versalernas X-höjd. 

Genom att följa denna riktlinje bevaras 
logotypens integritet och igenkänningseff ekten 
blir större. 

Om logotypen placeras ovanpå en bild ska 
bilden vara sådan att logotypen syns tydligt och 
inte konkurrerar med bildens motiv.

Logotypen får skalas proportionerligt till valfri 
storlek. Undvik att skala ned den så mycket att 
emblemet understiger 9 mm. Ett undantag kan 
vara om emblemet ska tryckas på exempelvis en 
penna.
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Logotypen fi nns i tre varianter utöver grundutförande, varav en engelsk. 
De andra två varianterna får användas när färgvisning inte är möjlig. 
Vår blågula logotyp ska alltid användas så långt det går.

Logotypens varianter

Grundlogotyp
Vår tvåfärgade grundlogotyp som ska användas 
där färgvisning är möjlig. Den består av blå 
PMS 301 och gul PMS 108. För 4-färg eller 
skärmvisning se sid 2 i denna manual för exakta 
brytningar.

Svartvit logotyp
Vår svartvita logotyp används då färgvisning 
inte är möjlig, till exempel i dagstidningar eller 
vid utskrift på svartvit skrivare. Den svarta 
färgen ska vara 100 procent.

Negativ logotyp
Den negativa logotypen får endast användas 
undantagsvis, där inget annat alternativ fung-
erar. Det kan vara i sammanhang där man själv 
inte styr över hela kreationen och färgvalet. 
Tänk då på att den bakgrund som logotypen ska 
tryckas på måste vara i en mörk färg, eftersom 
korset kommer att ta upp bakgrundsfärgen som 
den trycks på.

Engelsk logotyp
Även den engelska logotypen fi nns framtagen i 
tre varianter. Till höger visas grundutförandet.
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Emblemet

Emblemet kan användas fristående i följande fall:
• då sammanhanget är givet
•  då huvudlogotypen inte kan användas av

praktiska eller utrymmesskäl
• på profi lprodukter
• på medaljer, broscher etc

Vårt emblem introducerades 1925 och förkortningen SLK stod från början för 
Sveriges LandstormsKvinnor. 2008 står det i stället för Svenska Lottakåren och 
signalerar Stabilitet, Lojalitet och Kraft i en modern organisation med gamla anor.

PMS 301

C:100 / M:45 / Y:10 / K:0

R:0 / G:110 / B:175

PMS 108

C:0 / M:05 / Y:100 / K:0

R:255 / G:225 / B:0
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Emblemets varianter Emblemet fi nns i två varianter utöver grundutförande. Varianterna får 
användas när färgvisning inte är möjlig. Det blågula emblemet ska alltid 
användas så långt det går.

Grundemblem
Vårt tvåfärgade grundemblem ska användas där 
färgvisning är möjlig. Den består av blå PMS 301 
och gul PMS 108. För 4-färg eller skärmvisning 
se sid 6 i denna manual för exakta brytningar.

Svartvitt emblem
Vårt svartvita emblem används då färgvisning 
inte är möjlig, till exempel i dagstidningar eller 
vid utskrift på svartvit skrivare. Den svarta 
färgen ska vara 100 procent.

Negativt emblem
Det negativa emblemet får endast användas 
undantagsvis, där inget annat alternativ fung-
erar. Det kan vara i sammanhang där man själv 
inte styr över hela kreationen och färgvalet. Tänk 
då på att den bakgrund som logotypen ska 
tryckas på måste vara i en mörk färg, eftersom 
korset kommer att ta upp bakgrundsfärgen som 
den trycks på.
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Logotypen
Exempel korrespondens

ANNA PERSSON
Kompanichef
Direkt: 012-345 67 89 · Mobil: 070-123 45 67
anna.persson@gmail.com

Box 1234 · 102 34 Alvesta · Gatgatan 15
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89
www.svenskalottakaren.se

Box 1234 · 102 34 Malmö · Gatgatan 15
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89 · E-post: malmo_lottakar@telia.se · www.svenskalottakaren.se
Org nr: 886655-7755 · Plusgiro: 8855-3366 · Postgiro: 7744882-2

Smedjebackens lottakår · Box 5435 · 114 84 Smedjebacken

Box 1234 · 102 34 Hoting

Hur logotypen och andra grafi ska element placeras är viktigt för att återspegla 
vår identitet och ger stadga åt vår kommunikation, både internt och externt.

Några exempel på hur du använder din lokala logotyp på 
korrespondensmaterial. Du varierar själv innehållet efter 
behov. Exakt hur du bygger upp enheterna beskrivs på 
sidorna 14–16. Observera att detta endast är exempel.

JOHANNA RAMBERG HULTMAN
Kvartermästare
Mobil: 070-123 45 67
johannas_mejl@hotmail.com

Gatgatan 15 · 102 34 Dalby
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89
www.svenskalottakaren.se

ANNA-LISA HÅKANSDOTTER
Mobil: 070-123 45 67
annalisa_34@yahoo.com

Gatgatan 15 · 102 34 Gällivare
www.svenskalottakaren.se

Box 1234 · 102 34 Göteborg · Gatgatan 15 · Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89
E-post: goteborg@svenskalottakaren.se · www.svenskalottakaren.se
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Logotypen
Exempel kommunikation

Gatgatan 23.188 88 Uppsala. Tfn: 018-568 88 99. Fax: 018-568 88 77. E.post: annasmejl@yahoo.com

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Plats för bra huvudrubrik 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero delisim venibh et 
vendre doleseq uipiscipit numsan utem in henis adiam quate magna commy 
nulput incip ex ea consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscillam 
quam, vullutpat ulput lore veliquat. 

Ummodion er sis etumsan ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo con-
sectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh exer sum eum digna 
consed tet praessim del dit do dolor irit.

Mvh Anna Larsson, Uppsala Lottakår

Box 1234
123 45 Smedjebacken
Tel: 012-123 45 67 
Fax: 012-123 45 67

6 juni 2008
Kallelse till möte

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Plats för bra huvudrubrik 

Gait lamet ing et pratie ea facilla acilisis at landion sectet 

venis niat, quamet nim iliquisim veniat. Iquatumsan vel 

ut autpat. Met alismodit lor alis do dio odolorero exer ipit 

lum exerillam iurercilis amconullan utat.

Equat digna coreet, si tie diam amet lum veliquam do 

ero od dolobor aciduis auguerat.

Olobore delesectem eummy nulput wissequ ametum-

san eummy nulla faccum dignisc iliquam, vel utpat, sum 

quis aliquamet nostrud minibh eu feum il et lore dit aut 

nulla conullam, consecte vel et, quisi.

Or si. Il ute molore consectem quis aute dipsum 

dolore vel ullaort iscinit ad dunt il delesto esecte feuguer 

sit duis alissi.

MELLANRUBRIK 1

It luptat illuptat lor incinci euipit nullum dunt lorem zzrius-

cil iure delis dipissit alisit lorperi urerost ismodolor il utet 

iriure exeraesto dipit prat adionse feugiam iusto corero 

corperos nim quat do commy nis dit prat. Duis nim iril et 

volum verostie te molestrud modiat non vel eriliqu am-

cortin vent adipsusto commolendre modolortie eugiam 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero 

delisim venibh et vendre doleseq uipiscipit numsan utem 

in henis adiam quate magna commy nulput incip ex ea 

consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscil-

lam quam, vullutpat ulput lore veliquat. 

Ummodion er sis etumsan ulputatet aliquisi tem del 

dolobore te modo consectet, quis nit adiat aci blandrero 

do dolobore dunt inibh exer sum eum digna consed tet 

praessim del dit do dolor irit, quis del et eliquat umsan-

digna acip ea aliquissit lut augiamconsed dolent nul-

lumsandio consequ amcommy nisim nosto dolore min ul-

laore te do eraesequat adiam iriure consequisi blaore do 

dolum esecte magnim quisis nulputate veliquismod tat 

autpat aci tincidui blam, quatum dolenis nostrud doluptat 

vullum in henibh exercing et at, conse tet, quissed doles-

sequis et vel doluptat nibh elestie min vel do dolortie 

tet auguer iuscinim vero cor alismolore diam quisseq 

uiscinim quis aut lumsan vullaor alit wisit illan ut lore con 

ut ullamet lore delit lobore modio et, se vendre tat, si.

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore com-

molortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit lum elit 

ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud 

diam inim veliquat wis acinim venisciduis at nis dolore 

doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum 

ipit ad dipsusto conse tat, si tat. Ut aliquamet incilissi.

Urer suscing essi tisit nullandre core dolobore feu 

feuis am, vel in ex elit, sim quat ip exerci ex ea ad dolor-

pero eugiat wiscip ea faccum zzriusc illam, veliquatetum 

quatis nim acilis nim augue faciliquatet am incilluptat 

praesto dunt prat. Ut volorpe rostio euguer adiatue tatem 

venim iriure magnit, vullandre feu faccum alisis nos aut 

lor sit aci tie magna acillaortio odio coreetue dipit lam-

commy niamet, si tie magna ad ercipit ad modipsustrud 

tat dunt verci tat augait aut veraesto commodo luptat 

digna conum ver ip ercidunt nim ing exerciliquis at.

Anna Johansson

Stabschef

1/1

Plats för vykortsrubrik

PLATS FÖR ÖVERSKRIFT

PLATS FÖR BRA RUBRIK

PLATS FÖR ÖVERSKRIFT

PLATS FÖR BRA RUBRIK
PLATS FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Våra grafi ska riktlinjer ska fungera som stöd och fi nnas som en röd tråd i all 
design. Se exempel nedan.

Med hjälp av vår grafi ska profi l 
kan du variera designen och ändå 
upprätthålla vår identitet.
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Typsnitt och typografi Typsnitt är en stark identitetsbärare i all visuell kommunikation. 
Omsorg om textens form kan vara det som avgör om ett budskap 
eller information når fram till mottagaren.

Gotham – primärt typsnitt
Vårt primära typsnitt är Gotham. Det är brett 
och tar för sig samtidigt som det är runt, mjukt 
och kvinnligt. Vi använder Gotham i fyra varian-
ter som fungerar väl i både rubriker och längre 
texter. Använd typsnitten konsekvent genom en 
trycksak och undvik att blanda allt för många 
varianter på en och samma sida då det lätt ger 
ett rörigt intryck.

Den här manualen använder Gotham Bold i 
rubriker och Gotham Light i brödtexten.

Gotham / Abc

Trump Mediaeval – sekundärt typsnitt
För längre texter i till exempel broschyrer och 
tidningar använder vi ett kompletterande 
typsnitt. Trump Mediaeval är ett så kallat 
antikvatypsnitt som ökar läsbarheten av 
längre texter.

Arial – korrespondenstypsnitt
För korrespondens och egenproducerat material 
använder du Arial. Det fi nns som standard–
typsnitt i alla PC-datorer och säkerställer att 
materialet ser likadant ut oavsett på vilken dator 
det visas eller skrivs ut. Använd även Arial när 
du vill presentera något i Powerpoint.

Gotham Light

ABCDEabcde 12345
ABCDEabcde 12345

Gotham Book

ABCDEabcde 12345
ABCDEabcde 12345

Gotham Medium

ABCDEabcde 12345
ABC abcde 12345

Gotham Bold

ABCDEabcde 12345
ABCDEabcde 12345

Trump Mediaeval Roman

ABCDE abcde 12345
ABCDE abcde 12345

Arial Regular

ABCDE abcde 12345
ABCDE abcde 12345

Arial Bold

ABCDE abcde 12345
ABCDE abcde 12345
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Skrivregler Texttonalitet handlar om hur vi uttrycker det vi vill säga. Som skribent väljer man en 
ansats i tonen, till exempel korrekt, informell eller formell, nytänkande etc. Språk-
bruket är en identitetsskapare och bidrar till att stärka budskap och varumärke.

Se skrivreglerna som riktlinjer som ska ge stöd när du vill formulera något. Bortsett från normativa 
regler kring hur vi ska omnämna oss själva som lottor och hur vi skriver vårt namn, är du självklart fri 
att formulera dig hur du vill. Ett personligt och direkt tilltal är nästan alltid att föredra.

Korta allmänna skrivrekommendationer
Undvik att skriva ”man”. Det bör alltid fi nnas ett subjekt, exempelvis: Du bör tänka på att och inte: 
Man bör tänka på att… osv. Skriv alltid du och ni med liten bokstav. Undvik substantiveringar, anglicis-
mer och särskrivningar. Skriv till exempel undersöka, inte företa en undersökning.

•  Genitiv efter förkortning skrivs med kolon (USA:s, FN:s, NATO:s etc). Efter namn som slutar på s 
eller sje-ljud skrivs inget s alls (…fl ygbolaget SAS riktlinjer, Electrolux dammsugare…).

•  Procent och kronor skrivs ut i löpande text och rubriker. I tabeller och diagram används %-tecken 
utan mellanslag mellan siff ra och procenttecken samt förkortningen kr.

•  Förkortningar skrivs ut i löpande text (cirka, inklusive, med mera, på grund av, från och med, till 
exempel, med fl era…). Undantag fi nns, exempelvis etc. Används förkortningar så skrivs de med 
mellanrum och inte punkt (fr o m, t ex, t o m).

•  Bindestreck kallas även divis. Divis används, förutom vid avstavning, vid vissa sammansättningar då 
det behövs för tydligheten (Sverige-Norgeavtal, Stockholms-kontoret). När du vill binda samman 
siff ror eller förkortningar med text (50-årsdag, 2010-talet, EMU-område) använder du också divis.

•  Tankestrecket är längre än divisen och används som pratminus samt vid från/till betydelse 
(2004–2005, Stockholm–Göteborg, 12 maj–3 juni) samt för att markera bisats, i så fall med mellan-
slag före och efter (I Uppsala kommun – med 180 000 invånare – bor var fjärde...).

•  Stora tal skrivs med mellanrum mellan siff ergrupperna (150 000 kronor). Stora förkortade tal skrivs 
med komma (3,6 miljoner kronor).

•  Tal mellan noll och tolv skrivs ut i löpande text. 13 och uppåt skrivs med siff ror. Procenttal skrivs 
dock alltid med siff ror (8 procent). Undvik dock att blanda utskrivna tal med siff ror i samma mening. 

•  Årtal skrivs alltid ut i sin helhet när exakta årtal anges (…projektet startade 2004). Om det rör sig 
om en längre och obestämd tid kan du skriva (Under hela 90-talet arbetade vi med…). Årsskifte 
skrivs 2004/05, inte 2004–05, 05/06 etc.

Hur vi skriver vårt namn
När vi skriver om organisationen som helhet 
skriver vi Svenska Lottakåren alternativt 
Lottakåren, om vi tidigare i texten använt det 
fullständiga namnet. Namnet ska alltid skrivas 
versalgement. Vi skriver aldrig Lottorna när vi 
menar organisationen som helhet. 

När vi skriver om vår egen lokala kår skriver vi 
ortsnamnet versalgement och avslutar med 
lottakår med gement l, till exempel Alvesta 
lottakår eller Helsingborgs marin- och fl yglotta-
kår. När vi skriver om oss själva som lottor, görs 
det alltid med gement l.

Till exempel: Alvesta lottakår inbjuder härmed 
till… Eller: Alla lottor i kåren är välkomna att delta 
i denna utbildning.
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Våra färger

Vår röda färg får endast användas som accent-
färg i rubriker, mellanrubriker, linjer, pilar och i 
illustrationer. Den måste alltid användas i 100 
procent.

Vi har tre profi lfärger utöver svart och vitt. Färgerna är inte betydelsebärande i sig 
utan ska hjälpa till att särskilja och förtydliga det du vill kommunicera. Färgerna i 
logotypen får endast användas i logotypen.

Blå

C:50 / M:0 / Y:10 / K:20

R:120 / G:185 / B:195

Grön

C:30 / M:0 / Y:30 / K:20

R:165 / G:190 / B:165

Svart

C:0 / M:0 / Y:0 / K:100

R:0 / G:0 / B:0

Vitt

C:0 / M:0 / Y:0 / K:0

R:255 / G:255 / B:255

Röd

C:0 / M:100 / Y:80 / K:40

R:160 / G:0 / B:25

Den blå och gröna färgen används i tonplattor 
och färgfält. Färgerna får användas som heltoner 
eller i procentsatser.
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Bilder En bild säger mer än tusen ord. Bildtonalitet handlar om vad vi vill säga och 
uttrycka med våra bilder. Bilder är identitetsskapare och bidrar till att stärka 
det vi vill förmedla, till exempel gemenskap, styrka, handlingskraft.

Bilder är ett bra sätt att kommunicera på, både 
om man vill berätta något eller förmedla en 
känsla.

Bilden behöver inte beskriva texten exakt, rätt 
känsla är lika viktigt. Bilder får också gärna 
lämna utrymme för betraktaren att ”fylla på” 
historien. Bilder med dokumentär känsla passar 
nästan alltid bra när vår verksamhet ska beskri-
vas. Vem är människan bakom lottan?

Bildformat
Tänk på att bilder kräver olika teknisk kvalitet 
för olika medier. 

Tryck: Bilderna bör ha en upplösning på 
300 dpi. Bildformat som lämpar sig för tryck 
är TIFF, EPS eller PSD.

Webb/skärm: Bilder för skärmvisning ska 
ha en upplösning på 72 dpi. Bildformaten ska 
vara i JPEG, PNG eller GIF.
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Vistkort och 
korrespondenskort

Visitkort
Format: 90 x 55 mm

Logotyp: 11 mm hög

Namn: Gotham Medium 7/10 pkt, versalt spärrad 100

Personlig kontakt: Gotham Medium 7/10 pkt

Adressrad: Gotham Light 7/10 pkt

Papper: Scandia 2000 white, 300 gram

Korrespondenskort
Format: 160 x 95 mm

Logotyp: 11 mm hög

Adressrad: Gotham Light 7,5/10 pkt

Papper: Scandia 2000 white, 300 gram

Visitkort och korrespondenskort har en fast formgivning. Däremot kan antalet 
rader med information variera beroende på hur mycket information du vill ha 
med. Glöm inte att du kan använda din lokala logotyp.

Box 1234 · 102 34 Staden · Gatgatan 15 · Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89
E-post: info@svenskalottakaren.se · www.svenskalottakaren.se

4

14,5

(mm)

*  Namn, titel och personlig kontaktinfo
ska byggas 24 mm från kortets övre
kant och nedåt, oavsett antal rader.

**  Adressinformationen ska byggas 
4 mm från kortets undre kant och 
uppåt, oavsett om du behöver en, 
två eller tre textrader till din info.

4**

FÖRNAMN EFTERNAMN
Plats för titel
Direkt: 012-345 67 89 · Mobil: 070-123 45 67
fornamn.efternamn@epostadress.se

Box 1234 · 102 34 Staden · Gatgatan 15
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89
www.svenskalottakaren.se

4

14,5

20*

4**
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8

Wordmall/brevpapper Logotyp och adressrad kan förtryckas på A4-papper eller skapas och placeras 
direkt i en wordmall. I båda fallen har logotyp och adressrad en fast placering. 
Glöm inte att du kan använda din lokala logotyp.

Brevpapper
Format: A4 (210 x 297 mm)

Logotyp: 11 mm hög

Adressrad: Gotham Light 7,5/10 pkt

Papper: Skandia 2000 white, 90 gram

Om en digital wordmall skapas får typsnit-
tet i adressraden ersättas med Arial för att 
säkerställa korrekt återgivning på skärm 
och vid utskrift.

Box 1234 · 102 34 Staden · Gatgatan 15
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89 · E-post: info@svenskalottakaren.se · www.svenskalottakaren.se
Org nr: 886655-7755 · Bankgiro: 8855-3366 · Plusgiro: 7744882-2

Box 1234 · 102 34 Staden · Gatgatan 15
Tel: 012-345 67 89 · Fax: 012-345 67 89 · E-post: info@svenskalottakaren.se · www.svenskalottakaren.se
Org nr: 886655-7755 · Bankgiro: 8855-3366 · Plusgiro: 7744882-2

19,5

(mm)19,5

8*
*  Adressinformationen ska byggas 8 mm från den 

undre papperskanten och uppåt, oavsett om du 
behöver en, två eller tre textrader till din sidfot.

Miniatyr av brev-
papper i 25%.
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Kuvert och 
adressetiketter

Alla våra kuvert har en fast formgivning oavsett storlek och format. Använder du 
dig av många olika format kan det vara smart att använda etiketter. I båda fallen 
kan du använda din lokala logotyp.

Kuvert
Format: Alla C-format

Logotyp: 14 mm hög

Adressrad: Gotham Medium och Light 7,5 pkt

Papper: Scandia 2000 white

Adressetikett
Format: Välj efter ditt behov

Logotyp: 14 mm hög

Adressrad: Gotham Light 7,5 pkt

Box 1234 · 102 34 Staden

Porto 

betalt

Svenska Lottakåren · Box 2240 · 103 16 Stockholm

Svenska Lottakåren · Box 1234 · 102 34 Staden

12

10

5

4

Centrera

4

17

12

Miniatyr av ett C5 
fönsterkuvert i 25%.

(mm)
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Powerpoint

Rubrikrad Arial Bold

• Skriv kort och kärnfullt i Arial Regular

• Textstorleken bör ligga på 20–26 punkter

• Använd dig gärna av punktlistor

• Använd max 5–7 punkter per bild

• Skriv inte långa meningar med VERSALER

• Använd bold och kursiv text sparsamt

2008-06-22

PRESENTATIONENS NAMN 10

Powerpoint-bilder är ett utmärkt talarstöd. Det är viktigt att ha få och läsbara 
meningar eller annan information på varje bild. Låt varje bild vara just ett stöd, 
både för dig och dina åhörare, när du håller ditt tal eller föredrag.

Tänk på att inte späcka varje bild med informa-
tion! Punktlistor som sammanfattar det viktigas-
te du vill säga fungerar alltid bra i powerpoint. 
Använd helst inte fl er än 5–7 punkter i en bild.

Powerpointmallar fi nns att ladda ned på vår 
hemsida och på den cd-skiva som åtföljer 
manualen. Vill du kan du ersätta huvudlogotypen 
med din egen lokala kårlogotyp. Vill du skapa 
din egen mall gör du det enkelt med hjälp av 
instruktionen här bredvid.

Linjera Linjera

Linjera

Plats för 
datum

Plats för 
sidhuvud

Plats för 
sidnummer

Sidans toning går från 
40% av vår blå eller 

gröna profi lfärg till vitt
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Designmallar
Nyhets-/informationsblad

För intern enhetlig kommunikation har ett antal designmallar tagits fram. 
Dessa hjälper dig att strukturera information på ett snabbt och proff sigt sätt. 
Glöm inte att du kan använda din lokala logotyp.

Gatgatan 23
188 88 Uppsala
Tfn: 018-568 88 99
Fax: 018-568 88 77

Uppsala 25 augusti 2008
Sambandstjänst steg 2

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Här kan man skriva en bra rubrik 

Gait lamet ing et pratie ea facilla acilisis at landion sectet 

venis niat, quamet nim iliquisim veniat. Iquatumsan vel 

ut autpat. Met alismodit lor alis do dio odolorero exer ipit 

lum exerillam iurercilis amconullan utat.

Equat digna coreet, si tie diam amet lum veliquam do 

ero od dolobor aciduis auguerat.

Olobore delesectem eummy nulput wissequ ametum-

san eummy nulla faccum dignisc iliquam, vel utpat, sum 

quis aliquamet nostrud minibh eu feum il et lore dit aut 

nulla conullam, consecte vel et, quisi.

Or si. Il ute molore consectem quis aute dipsum 

dolore vel ullaort iscinit ad dunt il delesto esecte feuguer 

sit duis alissi.

MELLANRUBRIK 1

It luptat illuptat lor incinci euipit nullum dunt lorem zzrius-

cil iure delis dipissit alisit lorperi urerost ismodolor il utet 

iriure exeraesto dipit prat adionse feugiam iusto corero 

corperos nim quat do commy nis dit prat. Duis nim iril et 

volum verostie te molestrud modiat non vel eriliqu am-

cortin vent adipsusto commolendre modolortie eugiam 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero 

delisim venibh et vendre doleseq uipiscipit numsan utem 

in henis adiam quate magna commy nulput incip ex ea 

consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscil-

lam quam, vullutpat ulput lore veliquat. Ummodion er sis 

etumsan ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo con-

sectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh 

exer sum eum digna consed tet praessim del dit do dolor 

irit, quis del et eliquat umsandigna acip ea aliquissit lut 

augiamconsed dolent nullumsandio consequ amcommy 

nisim nosto dolore min ullaore te do eraesequat adiam 

iriure consequisi blaore do dolum esecte magnim quisis 

nulputate veliquismod tat autpat aci tincidui blam, qua-

tum dolenis nostrud doluptat vullum in henibh exercing 

et at, conse tet, quissed dolessequis et vel doluptat nibh 

elestie min vel do dolortie tet auguer iuscinim vero cor 

alismolore diam quisseq uiscinim quis aut lumsan vul-

laor alit wisit illan ut lore con ut ullamet lore delit lobore 

modio et, se vendre tat, si.

Peraesequi blam ad tionsequam zzrilit dunt verostrud 

te mod dolorer am zzrit voluptate etuerit inis at lobore vel 

ullam dolorpe riustis autpatum duip et nullan ute dolortio 

odiat velit doloborperit lut in ullametue modolobore 

vullandio eu feummy nim ex eugiate dolore magnim in 

enibh eu feugait laorero dui tem zzrit nos augueraesse 

eum venit la commodigna core mincillan veliscing euis 

nit lam quamconum nisit utat nim in volorer augait luptat 

vercipi scipism odolor sum inim nit wissit vulluptatue 

volore vendre core conulla cortinibh eum velendit adit 

landrem ver in eniam ing et nis nosto odo odolesent ipit 

prat.

Sit ipsum exerat. Tisi blan hent praesent lore mod 

magnibh essim elit luptatie eui blamEquisi. Ut vel 

iuscincillut auguer sed euisi exerostrud mod et numsan 

volobore magna augait wisi.

Wisim zzriliquam dolorpe rillan hent ipisl do con 

henim ea aliquat. Gait lam vel ut luptat, vel ipsusto con-

secte venibh eum aute dolor iriurem dionums andipisit, 

quis adionse dio.

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore com-

molortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit lum elit 

ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud 

diam inim veliquat wis acinim venisciduis at nis dolore 

doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum 

ipit ad dipsusto conse tat, si tat. 
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Hbgvägen 1A
658 97 Helsingborg
Tfn: 018-568 88 99
Fax: 018-568 88 77

Helsingborg 14 juni 2008
Sambandstjänst steg 2

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Här kan man skriva en bra rubrik 

Gait lamet ing et pratie ea facilla acilisis at landion sectet 

venis niat, quamet nim iliquisim veniat. Iquatumsan vel 

ut autpat. Met alismodit lor alis do dio odolorero exer ipit 

lum exerillam iurercilis amconullan utat.

Equat digna coreet, si tie diam amet lum veliquam do 

ero od dolobor aciduis auguerat.

Olobore delesectem eummy nulput wissequ ametum-

san eummy nulla faccum dignisc iliquam, vel utpat, sum 

quis aliquamet nostrud minibh eu feum il et lore dit aut 

nulla conullam, consecte vel et, quisi.

Or si. Il ute molore consectem quis aute dipsum 

dolore vel ullaort iscinit ad dunt il delesto esecte feuguer 

sit duis alissi.

MELLANRUBRIK 1

It luptat illuptat lor incinci euipit nullum dunt lorem zzrius-

cil iure delis dipissit alisit lorperi urerost ismodolor il utet 

iriure exeraesto dipit prat adionse feugiam iusto corero 

corperos nim quat do commy nis dit prat. Duis nim iril et 

volum verostie te molestrud modiat non vel eriliqu am-

cortin vent adipsusto commolendre modolortie eugiam 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero 

delisim venibh et vendre doleseq uipiscipit numsan utem 

in henis adiam quate magna commy nulput incip ex ea 

consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscil-

lam quam, vullutpat ulput lore veliquat. Ummodion er sis 

etumsan ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo con-

sectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh 

exer sum eum digna consed tet praessim del dit do dolor 

irit, quis del et eliquat umsandigna acip ea aliquissit lut 

augiamconsed dolent nullumsandio consequ amcommy 

nisim nosto dolore min ullaore te do eraesequat adiam 

iriure consequisi blaore do dolum esecte magnim quisis 

nulputate veliquismod tat autpat aci tincidui blam, qua-

tum dolenis nostrud doluptat vullum in henibh exercing 

et at, conse tet, quissed dolessequis et vel doluptat nibh 

elestie min vel do dolortie tet auguer iuscinim vero cor 

alismolore diam quisseq uiscinim quis aut lumsan vul-

laor alit wisit illan ut lore con ut ullamet lore delit lobore 

modio et, se vendre tat, si.

Peraesequi blam ad tionsequam zzrilit dunt verostrud 

te mod dolorer am zzrit voluptate etuerit inis at lobore vel 

ullam dolorpe riustis autpatum duip et nullan ute dolortio 

odiat velit doloborperit lut in ullametue modolobore 

vullandio eu feummy nim ex eugiate dolore magnim in 

enibh eu feugait laorero dui tem zzrit nos augueraesse 

eum venit la commodigna core mincillan veliscing euis 

nit lam quamconum nisit utat nim in volorer augait luptat 

vercipi scipism odolor sum inim nit wissit vulluptatue 

volore vendre core conulla cortinibh eum velendit adit 

landrem ver in eniam ing et nis nosto odo odolesent ipit 

prat.

Sit ipsum exerat. Tisi blan hent praesent lore mod 

magnibh essim elit luptatie eui blamEquisi. Ut vel 

iuscincillut auguer sed euisi exerostrud mod et numsan 

volobore magna augait wisi.

Wisim zzriliquam dolorpe rillan hent ipisl do con 

henim ea aliquat. Gait lam vel ut luptat, vel ipsusto con-

secte venibh eum aute dolor iriurem dionums andipisit, 

quis adionse dio consequat luptatuero odolor si bla am, 

volortin exerci blamcon senibh el irilit autpat adit amcorer 

iuscidu ipsustin utpat. Iduisi.

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore com-

molortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit lum elit 

ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud 

diam inim veliquat wis acinim venisciduis at nis dolore 

doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum 

ipit ad dipsusto conse tat, si tat. Ut aliquamet incilissi.

Urer suscing essi tisit nullandre core dolobore feu 

feuis am, vel in ex elit, sim quat ip exerci ex ea ad dolor-
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Designmallen för nyhets- och informationsblad 
fi nns i två färger samt svartvitt. De används för 
all typ av information du vill nå ut med till dina 
medlemmar (kallelser, nyhetsblad, allmän 
information med mera). 

Den fi nns med en eller två spalter och doku-
mentet kan göras på en eller fl era sidor. Du 
behöver en dator med programmet Word 
installerat för att kunna använda mallarna. 

Använd gärna mallarna även vid e-postut-
skick. Mallarna är i A4 storlek och fi nns på cd-
skivan som åtföljer manualen. Du kan också 
ladda ned dem från vår hemsida.

Gait lamet ing et pratie ea facilla acilisis at landion sectet 

venis niat, quamet nim iliquisim veniat. Iquatumsan vel 

ut autpat. Met alismodit lor alis do dio odolorero exer ipit 

lum exerillam iurercilis amconullan utat.

Equat digna coreet, si tie diam amet lum veliquam do 

ero od dolobor aciduis auguerat.

Olobore delesectem eummy nulput wissequ ametum-

san eummy nulla faccum dignisc iliquam, vel utpat, sum 

quis aliquamet nostrud minibh eu feum il et lore dit aut 

nulla conullam, consecte vel et, quisi.

Or si. Il ute molore consectem quis aute dipsum 

dolore vel ullaort iscinit ad dunt il delesto esecte feuguer 

sit duis alissi.

MELLANRUBRIK 1

It luptat illuptat lor incinci euipit nullum dunt lorem zzrius-

cil iure delis dipissit alisit lorperi urerost ismodolor il utet 

iriure exeraesto dipit prat adionse feugiam iusto corero 

corperos nim quat do commy nis dit prat. Duis nim iril et 

volum verostie te molestrud modiat non vel eriliqu am-

cortin vent adipsusto commolendre modolortie eugiam 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero 

delisim venibh et vendre doleseq uipiscipit numsan utem 

in henis adiam quate magna commy nulput incip ex ea 

consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscil-

lam quam, vullutpat ulput lore veliquat. Ummodion er sis 

etumsan ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo con-

sectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh 

exer sum eum digna consed tet praessim del dit do dolor 

irit, quis del et eliquat umsandigna acip ea aliquissit lut 

augiamconsed dolent nullumsandio consequ amcommy 

nisim nosto dolore min ullaore te do eraesequat adiam 

iriure consequisi blaore do dolum esecte magnim quisis 

nulputate veliquismod tat autpat aci tincidui blam, qua-

tum dolenis nostrud doluptat vullum in henibh exercing 

et at, conse tet, quissed dolessequis et vel doluptat nibh 

elestie min vel do dolortie tet auguer iuscinim vero cor 

alismolore diam quisseq uiscinim quis aut lumsan vul-

laor alit wisit illan ut lore con ut ullamet lore delit lobore 

modio et, se vendre tat, si.

Peraesequi blam ad tionsequam zzrilit dunt verostrud 

te mod dolorer am zzrit voluptate etuerit inis at lobore vel 

ullam dolorpe riustis autpatum duip et nullan ute dolortio 

odiat velit doloborperit lut in ullametue modolobore 

vullandio eu feummy nim ex eugiate dolore magnim in 

enibh eu feugait laorero dui tem zzrit nos augueraesse 

eum venit la commodigna core mincillan veliscing euis 

nit lam quamconum nisit utat nim in volorer augait luptat 

vercipi scipism odolor sum inim nit wissit vulluptatue 

volore vendre core conulla cortinibh eum velendit adit 

landrem ver in eniam ing et nis nosto odo odolesent ipit 

prat.

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore com-

molortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit lum elit 

ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud 

diam inim veliquat wis acinim venisciduis at nis dolore 

doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum 

ipit ad dipsusto conse tat, si tat. Ut aliquamet incilissi.

Sit ipsum exerat. Tisi blan hent praesent lore mod 

magnibh essim elit luptatie eui blamEquisi. Ut vel 

iuscincillut auguer sed euisi exerostrud mod et numsan 

volobore magna augait wisi.

Wisim zzriliquam dolorpe rillan hent ipisl do con 

henim ea aliquat. Gait lam vel ut luptat, vel ipsusto con-

secte venibh eum aute dolor iriurem dionums andipisit, 

quis adionse dio consequat luptatuero odolor si bla am, 

volortin exerci blamcon senibh el irilit autpat adit amcorer 

iuscidu ipsustin utpat. Iduisi.

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore com-

molortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit lum elit 

ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud 

diam inim veliquat wis acinim venisciduis at nis dolore 

doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum 

ipit ad dipsusto conse tat, si tat. Ut aliquamet incilissi.

Urer suscing essi tisit nullandre core dolobore feu 

feuis am, vel in ex elit, sim quat ip exerci ex ea ad dolor-

pero eugiat wiscip ea faccum zzriusc illam, veliquatetum 

quatis nim acilis nim augue faciliquatet am incilluptat 

praesto dunt prat. Ut volorpe rostio euguer adiatue tatem 

venim iriure magnit, vullandre feu faccum alisis nos aut 

lor sit aci tie magna acillaortio odio coreetue dipit lam-

commy niamet, si tie magna ad ercipit ad modipsustrud 

tat dunt verci tat augait aut veraesto commodo luptat 

digna conum ver ip ercidunt nim ing exerciliquis at.
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Gatgatan 23
188 88 Uppsala
Tfn: 018-568 88 99
Fax: 018-568 88 77

Uppsala 25 augusti 2008
Sambandstjänst steg 2

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Här kan man skriva en bra rubrik 

Gait lamet ing et pratie ea facilla acilisis at landion sectet venis niat, quamet nim iliquisim veniat. Iquatum-

san vel ut autpat. Met alismodit lor alis do dio odolorero exer ipit lum exerillam iurercilis amconullan utat.

Equat digna coreet, si tie diam amet lum veliquam do ero od dolobor aciduis auguerat.

Olobore delesectem eummy nulput wissequ ametumsan eummy nulla faccum dignisc iliquam, vel 

utpat, sum quis aliquamet nostrud minibh eu feum il et lore dit aut nulla conullam, consecte vel et, quisi.

MELLANRUBRIK 1

It luptat illuptat lor incinci euipit nullum dunt lorem zzriuscil iure delis dipissit alisit lorperi urerost ismodolor 

il utet iriure exeraesto dipit prat adionse feugiam iusto corero corperos nim quat do commy nis dit prat. 

Duis nim iril et volum verostie te molestrud modiat non vel eriliqu amcortin vent adipsusto commolendre 

modolortie eugiam zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero delisim venibh et vendre 

doleseq uipiscipit numsan utem in henis adiam quate magna commy nulput incip ex ea consequipis del 

iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscillam quam, vullutpat ulput lore veliquat. Ummodion er sis etumsan 

ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo consectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh 

exer sum eum digna consed tet praessim del dit do dolor irit, quis del et eliquat umsandigna acip ea 

aliquissit lut augiamconsed dolent nullumsandio consequ amcommyt.

Peraesequi blam ad tionsequam zzrilit dunt verostrud te mod dolorer am zzrit voluptate etuerit inis at 

lobore vel ullam dolorpe riustis autpatum duip et nullan ute dolortio odiat velit doloborperit lut in ullametue 

modolobore vullandio eu feummy nim ex eugiate dolore magnim in enibh eu feugait laorero dui tem zzrit 

nos augueraesse eum venit la commodigna core mincillan veliscing

Mellanrubrik 2

Eriliquat. Ut etuer am dolorem zzriustrud do dolore commolortio odoloborem verciniam, velissim zzrilit 

lum elit ad dolorem exerostisl do euipsusto dit dolorpe raestrud diam inim veliquat wis acinim venisciduis 

at nis dolore doluptat, consendre do dolorer sequat. Ut do conullum ipit ad dipsusto conse tat, si tat. Ut 

aliquamet incilissi.

Urer suscing essi tisit nullandre core dolobore feu feuis am, vel in ex elit, sim quat ip exerci ex ea ad 

dolorpero eugiat wiscip ea faccum zzriusc illam, veliquatetum quatis nim acilis nim augue faciliquatet am 

incilluptat praesto dunt prat. Ut volorpe rostio euguer adiatue tatem venim iriure magnit, vullandre feu fac-

cum alisis nos aut lor sit aci tie magna.

Plats för 
logotyp

Plats för adress, kontakt-
information och datum

Plats för överskrift 
och/eller rubrik 

Plats för brödtext i 
en eller två spalter

Detta exempel visar första sidan i vår 
tvåspaltiga mall med grönt huvud. 
Som standard är vår huvudlogotyp 
monterad men du får gärna använda 
din lokala logotyp. Typografi mallar för 
rubrik, mellanrubrik och brödtext fi nns 
i dokumentet.

Blir dokumentet två 
sidor eller mer läggs 
automatiskt sidor till.

Har du endast tillgång till 
en svartvit laserskrivare 

fi nns även en svartvit mall.

1:a sida
2:a sida
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Designmallar
Flyers

Designmallen för fl yers fi nns i två färger samt 
svartvitt. De används för kortare meddelanden 
och utskick som du vill nå ut med. 

Du behöver en dator med programmet Word 
installerat för att kunna använda mallarna. 
Typografi mallar för rubrik, mellanrubrik och 
brödtext fi nns i dokumentet. Som standard är 
vår huvudlogotyp monterad men du får gärna 
använda din lokala logotyp. 

Mallarna är i A4 storlek med två fl yers på 
varje ark.

Dessa mallar fi nns på cd-skivan som åtföljer 
manualen. Du kan också ladda ned dem från vår 
hemsida.

Gatgatan 23.188 88 Uppsala. Tfn: 018-568 88 99. Fax: 018-568 88 77. E.post: annasmejl@yahoo.com

PLATS FÖR EN ÖVERSKRIFT 

Här kan man skriva en bra rubrik 

zzriure tat diam eugiam, si eum nullandignis dit euguero delisim venibh et 
vendre doleseq uipiscipit numsan utem in henis adiam quate magna commy 
nulput incip ex ea consequipis del iustie dolortisl ut vullam dolortisl iriuscillam 
quam, vullutpat ulput lore veliquat. 

Ummodion er sis etumsan ulputatet aliquisi tem del dolobore te modo con-
sectet, quis nit adiat aci blandrero do dolobore dunt inibh exer sum eum digna 
consed tet praessim del dit do dolor irit.

Mvh Anna Larsson, Uppsala Lottakår
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Plats för 
logotyp

Plats för avsändare 
och kontaktinfo

En linje hjälper 
dig att dela arket 

i två delar

Detta exempel visar fl yermallen med blått 
huvud. Som standard är vår huvudlogotyp 

monterad men du får gärna använda din lokala 
logotyp. Typografi mallar för rubrik, mellan-

 rubrik och brödtext fi nns i dokumentet. 

Varje ark innehåller två fl yers. 
Du skriver in din text i båda fälten. 
Efter utskrift delar du sedan arken 

på mitten. Slutformatet är A5.

Har du endast 
tillgång till en 
svartvit laser-

skrivare fi nns även 
en svartvit mall.
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Profi lprodukter De produkter vi märker med vår logotyp och identitet kallas för profi lprodukter. 
Alla våra grundläggande principer om hur vi tillämpar vårt grafi ska utseende 
gäller också för dessa produkter.

Våra profi lprodukter bör vara av god kvalitet och 
ligga nära vår verksamhet. Välj färger som 
stämmer överens med våra profi lfärger eller 
ligger så nära som möjligt. Är du osäker fungerar 
alltid svart, grått och vitt. Använd gärna vår röda 
färg i detaljer som sömmar, dragkedjor och linjer.

Var alltid noga med hur logotypen framträder 
och glöm inte att du kan använda din lokala 
logotyp.

Medaljer med mera
Vad gäller medaljer, broscher och årsnålar med 
mera, fi nns det separata bestämelser om hur de 
ska utformas.
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