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VÅR LOGOTYP SiV:s SOLROS

Så här ser vår logotyp ut. 

Solrosen fi nns även i en kompletterande variant med stjälk. 
Logotypen ska stå fri och placeras på ett sätt som känns luftigt och självklart.

Färgerna är: PMS YELLOW, PMS MAGENTA + PMS MAGENTA 25% - YELLOW 100%

Logotypen fi nns även som variant i svart/vitt för enklare trycksaker. 
Den svartvita varianten skiljer sig från färgvarianten genom att vara skarpare dvs utan 
gråskalor. Detta för att den ska se distinkt ut även på enklare kopior.

GRÖN komplementfärg
Ej PMS-färg utan egen blandning 
C=75, M=5, Y=100, K=0.

YELLOW MAGENTA MAGENTA 25% 
YELLOW 100%

VÅR SLOGAN

”Ett bättre LiV med SiV”
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PROFILPROGRAM

Så här ser vårt brevpapper ut (används även till fakturor, som liten affi sch osv...) kuvert C5 och visitkort 
(med plats att skriva sitt namn eller trycka namn vid behov)

Exemplen här är i 80%



TYPSNITT

Vårt typsnitt i logotypen är Arial rounded. (Arial Rounded, bold)

Arial normal/fet används gärna i rubriker. 
Arial rounded fet kan användas ibland till rubriker eller slogans 
men se till att det inte konkurrerar för mycket med logotypen.

Arial normal används i ingresser och på webbsidan i brödtext. 
Det passar även väldigt bra när text skrivs väldigt smått. 

Varför Arial? Därför att dom fl esta har det i sina datorer och känner till det, 
och det är ett generöst typsnitt som passar till det mesta.

När stora textmassor används rekommenderas typsnittet Big Caslon medium
det har samma generösa känsla som arial. Big caslon däremot fi nns inte i alla datorer, 
som många typsnitt med klackar (antiqua) fi nns de i fl er variationer och är därför inte 
lika allmännt förekommande.

LITE ATT TÄNKA PÅ

Rubriker: Placeras företrädesvis i vänsterkant (vänsterjusterad). 

Brödtext: Tänk på att inte ha för långa rader (max 65 tecken/rad). Tänk även på att det 
tomma utrymmet på ett papperet är viktigt, våga låta det vara mycket luft, använd gärna 
tilltagna marginaler. Allt detta underlättar mötet med läsaren. När du vill markera och 
förtydliga information i brödtext, välj ett sätt genomgående (kursivering/ sätt genomgående (kursivering/understrykningunderstrykning/fet 
stil/VERSALER), blanda inte! 

EXEMPEL PÅ RUBRIK I ARIAL

Exempel på ingress i arial. Dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam non ummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore erat magna.

Underrubrik i arial
Exempel på brödtext med typsnittet Big 
Caslon. Dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh eu-
ismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. 
 Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat.   
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 

BILDSPRÅK OCH GRAFISKA ELEMENT

Fotogafi er ska vara kommunicerande med möten mellan vårdtagare - vårdgivare. Glada, 
friska och positiva, med mycket värme.

Vi arbetar även med grafi ska element. Här är några exempel.

Gräs. Symboliserar det friska och livskraften.

Plåster. Symboliserar läkandet.


