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Den grafiska manualen beskriver hur vår grafiska profil (visu-

ella identitet) ser ut och hur den är uppbyggd. Den innehål-

ler regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska 

byggstenarna ska användas – en ram inom vilken vår grafiska 

profil skapas. Den grafiska manualen är fastställd genom 

rektorsbeslut.

Allt tryckt och digitalt material som produceras i Lunds uni-

versitets namn ska produceras i enlighet med reglerna och 

anvisningarna i den grafiska manualen. 

Lunds universitets verksamhet är bred och vi uppträder och 

kommunicerar därför i en mängd olika sammanhang mot 

en mängd olika typer av målgrupper. Den grafiska profilen 

är framtagen för att göra det möjligt för verksamhetens 

olika delar (fakulteter, institutioner, bolag och så vidare) att 

kommunicera på ett eget och målgruppsanpassat sätt, utan 

att göra avkall på målet att ge Lunds universitet en enhetlig 

grafisk profil.

Arbetar vi konsekvent och tillsammans kommer vi att: 

• Synas som ETT starkt Lunds universitet. En stark och  

tydlig universitetsidentitet tar oss längre än flera, små  

och otydliga. 

• Öka universitetets trovärdighet. 

• Bibehålla och stärka vårt goda rykte.  

• Skapa förutsättningar för snabb och positiv igenkänning 

av Lunds universitet.

• Kommunicera på ett professionellt sätt – värdigt ett inter-

nationellt toppuniversitet.

Om den grafiska manualen
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Klassiskt 60 % 

Dynamiskt 40 % 

Lunds universitets grafiska profil ska bidra till att stärka  

universitetets konkurrens- och attraktionskraft. Det är därför 

viktigt att den kommunicerar universitetets starkaste men 

också mest särskiljande egenskaper. Den ska också bidra till 

omvärldens omedelbara och positiva igenkänning av Lunds 

universitet. 

På ett övergripande plan ska den grafiska profilen visuellt 

kommunicera Lunds universitet som 60 % KLASSISKT och 

40 % DYNAMISKT. 

KLASSISKT fångar in några centrala begrepp ur Lunds uni-

versitets strategiska plan 2017–2026: frihet, integritet och 

kvalitet. Den klassiska komponenten i vårt visuella uttryck 

är viktig av flera skäl. Dels särskiljer det oss från yngre uni-

versitet och högskolor. Dels kommer mycket av vår tyngd 

och akademiska trovärdighet från det faktum att vi funnits 

sedan 1666. Det klassiska är också viktigt i den internationella 

konkurrensen. Här borgar vår historia och våra traditioner för 

seriositet och hög kvalitet.

DYNAMISKT fångar också in begrepp från Lunds universitets 

strategiska plan: nyfikenhet, engage mang, medmänsklighet 

och humor. Det dynamiska perspektivet speglar den stäm-

ning som finns i den akademiska och sociala smältdegel som 

Lunds universitet är. Att campus finns i en innovativ tillväxt-

region och att vi är Sveriges mest internationella universitet 

bidrar också till den dynamiska känslan. 

I arbetet med att hitta de övergripande kommunikations-

målen KLASSISKT och DYNAMISKT har hänsyn tagits till 

bland annat: 

• Lunds universitets strategiska plan 2017–2026.

• Våra tre uppgifter (utbildning, forskning och samverkan).

• Egna respektive konkurrenters egenskaper.  

• Regionala, nationella och internationella arenor.

• Våra målgrupper och deras skiftande behov.

Strategisk grund
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Lunds universitets grafiska profil byggs upp av följande delar: 

• Logotyp 

• Typografi

• Färger 

• Bildmanér 

• Grafiska element (byggnader, Harlekinmönster och sigill) 

Man kan jämföra delarna med volymreglagen på ett mix-

erbord. Kommunicerar vi till exempel med vårt kampanj-

utseende mot presumtiva studenter kan vi använda ett 

visuellt uttryck med lite högre volym. Ska vi å andra sidan 

kommunicera med vårt myndighetsutseende kan det vara 

bättre att dämpa volymen och kommunicera lite mer lågmält. 

 

Anpassningen efter kommunikationssituation görs naturligt-

vis inte bara när det gäller det visuella uttrycket, utan också 

i val av budskap, röstläge i texter, val av kanaler (trycksaker, 

annonser, webb, sociala medier, identitetsprodukter etc).

Som komplement till den grafiska profilen och för att under-

lätta produktionen finns också en mängd olika typer mallar 

att ladda ner via www.lu.se/bildbank. 

På www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofil hittar du in-

formation om hur du använder den grafiska profilen i såväl 

tryckta som digitala kanaler.

Den grafiska profilens delar
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LOGOTYP
Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbärande kom-

ponenten i vår grafiska profil och ska därför finnas med på 

allt kommunikativt material som har Lunds universitet som 

avsändare. 

Lunds universitets logotyp består av text (Lunds universitet 

 eller Lund University) och sigill tillsammans. Det finns fast-

ställda regler för förhållandet mellan text och sigill. 

Det är inte tillåtet att göra förändringar i logotypen eller 

placera texter så att man kan uppfatta dessa som en del av 

logotypen. Använd alltid godkända original. Dessa finns att 

ladda ner via www.lu.se/bildbank.

Det är inte heller tillåtet att ta fram ”egna” logotyper el-

ler märken. Kontakta sektionen Kommunikation för råd och 

vägledning kring de juridiska och grafiska regler som rör 

logo typanvändning vid Lunds universitet. Kontaktuppgifterna 

finns på sidan 49.

Notera att det är tillåtet att hantera sigillet som ett grafiskt 

element. Läs mer om hur sigillet får användas på sidan 28.

LOGOTYP | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

OM SIGILLET

1668 fick Lunds universitet ett sigill vilket i kompositionen är 
unikt. Det visar ett liggande lejon som är försett med kunga-
krona. Lejonet griper ett svärd med ena tassen, medan den 
andra håller en bok. Boken och svärdet är knutna till devisen 
Ad utrumque, beredd till bådadera. Sigillets budskap är att uni-
versitetet skulle vara redo att tjäna politiska och kyrkliga syften 
med såväl boken som svärdet. Devisen tillsammans med boken 
och svärdet uttrycker också ett bildningsideal: den student som 
läst vid Lunds universitet skulle vara allsidigt bildad, beredd att 
försvara staten och den rätta läran med sin lärdom och med 
vapen i hand. Sigillet är obestridligen gammalt, men i vidare 
mening är bildningsidealet fortfarande gångbart: studenterna 
ska bli såväl teoretiskt som praktiskt rustade för livet. Rekommenderad tvåradig centrerad huvudlogotyp
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Rekommenderad tvåradig centrerad huvudlogotyp

Enradig centrerad huvudlogotyp Liggande huvudlogotyp

HUVUDLOGOTYPENS VERSIONER
Lunds universitets logotyp finns i tre godkända 

grundversioner (så kallade huvudlogotyper): 

• Rekommenderad tvåradig centrerad huvudlogotyp.
 Denna variant är tydligare och mer kommunikativ än 
 de andra och ska användas överallt där det är möjligt.

• Enradig centrerad huvudlogotyp.

• Liggande huvudlogotyp.

Samtliga logotypversioner finns på svenska och engelska.
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Minimihöjd 10 mm

LOGOTYPFÄRGER
Lunds universitets logotyp får bara förekomma i följande 

färgvarianter: brons/blå, svart eller vit (negativ). Färgvariant 

brons/blå är den rekommenderade och ska användas överallt 

där det är möjligt. 

 
LOGOTYPSTORLEK
Lunds universitets logotyp får inte göras för liten. Detta för 

att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett 

version) får därför inte göras mindre än att sigillet i logotypen 

har en höjd på minst 10 mm (se illustration ovan). 

Rekommenderad färgvariant

Svart Vit/negativ

Minimihöjd 10 mm

LOGOTYPFÄRGER OCH LOGOTYPSTORLEK | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

Minimihöjd 10 mm
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FRIZON 
För att logotypen ska framträda så tydligt som möjligt ska 

det alltid finnas ett område runt logotypen som är fritt från 

text och andra grafiska element. Den vita ytan (frizonen) 

runt logotypen ska alltid vara minst lika bred och hög som 

”L:et” i ordet ”LUNDS”. Denna regel gäller för samtliga  

logo typvarianter.

Detta är den minsta godkända frizonen, större utrymme runt 

logotypen kan behövas i olika sammanhang. Till exempel ska 

text inte placeras för nära logotypen så att det kan uppfattas 

som en del av denna. 

 LUNDS UNIVERSITET | GRAFISK MANUAL | BASREGLER | FRIZON
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Övriga sublogotyper skrivs versalgement, med undantag för för-
kortningar som får skrivas med versaler. Verksamhetsnamnet kan 
kompletteras med en nedre rad under en horisontell linje. 

SUBLOGOTYPER | LOGOTYPVERSIONER | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

Fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg skrivs med 
versaler, dessa sublogotyper ersätter tidigare nivå 2-logotyper.

 
SUBLOGOTYPER
Den tvåradiga huvudlogotypen förekommer också i så  

kallade sublogotyper.  

Lunds universitet består av många olika verksamheter och i vissa 

sammanhang finns det särskilda behov av att tydliggöra vilken 

del av universitetet som kommunicerar. Genom att kombinera 

universitetets huvudlogotyp med en specifik verksamhets namn 

i en så kallad sublogotyp, skapas en förtydligad avsändare. 

En sublogotyp är inte det enda som signalerar vem avsän-

daren är – det görs även i själva kommunikationens inne-

håll. En sublogotyp är ett komplement till universitetets 

huvudlogotyp och ska bara användas i de sammanhang ett 

förtydligande av avsändaren behövs och inte kan anges på 

annat sätt, som t.ex. i en rubrik (se principerna för typografisk 

avsändarhantering, sidan 23).

När flera verksamheter inom Lunds universitet samarbetar 

ska huvudlogotypen alltid användas. Två eller flera sublogo-

typer ska alltså aldrig placeras bredvid varandra. Om det 

finns behov av att förtydliga vilka verksamheter som ingår i 

samarbetet, kan detta kommuniceras i text. 

DET FINNS TVÅ NIVÅER AV SUBLOGOTYPER:
1. Fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg skrivs 

med versaler (dessa sublogotyper ersätter tidigare nivå 

2-logotyper).

2. Övriga sublogotyper skrivs versalgement. Undantaget är 

verksamhetsnamn som använder sig av förkortningar – 

dessa får skrivas med versaler.

Sublogotyper kan finnas på svenska och engelska. 
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I sublogotyper där förkortningar används ska namnet 
skrivas ut eller förklaras under den horisontella  linjen.
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Fältet under den horisontella linjen kan användas för 
att förtydliga vad namnet står för eller för att ange 
fakultetstillhörighet.

SUBLOGOTYPENS OLIKA DELAR
Sublogotypen är en kombination av Lunds universitets hu-

vudlogotyp och ett specifikt sätt att typografera en verksam-

hets namn (så kallad typografisk avsändarhantering, sidan 23). 

Det finns fastställda regler för hur sublogotypens olika delar 

förhåller sig till varandra:

• Texten som anger verksamhetens namn står alltid till höger 

om logotypen och kan kompletteras med en nedre rad 

under en horisontell linje. 

• Sublogotypen ska ange verksamhetens namn eller en för-

enkling av namnet.

• Fältet under den horisontella linjen kan användas för att 

förtydliga vad namnet står för.

• Om en förkortning används som namn i sublogotypen ska 

namnet skrivas ut eller förklaras under den horisontella 

linjen.

• I de fall respektive fakultet beslutar att fakultetens namn 

ska anges, görs detta under den horisontella linjen. I dessa 

sammanhang finns inget utrymme för förtydligande av 

namnet.

Texten som anger verksamhetens namn eller en 
förenkling av namnet, står alltid till höger om 
logotypen.

GRUNDLÄGGANDE KRITERIER FÖR ATT FÅ  
TILLSTÅND ATT ANVÄNDA SUBLOGOTYP
Sublogotyper är i första hand till för fakulteter och högskolor 

samt Campus Helsingborg. De verksamheter som överväger 

att ansöka om en sublogotyp behöver analysera och motivera 

sina behov, inte minst utifrån externa mottagares perspektiv. 

Grundläggande kriterier för att erhålla en sublogotyp är att: 

• Verksamheten har ett särskilt behov av att kommunicera 

och profilera sig externt.

• Verksamheten är av substantiellt omfång mätt i personal 

och finansiering.

• Verksamheten är av långsiktig karaktär.

Utöver fakulteter och högskolor kan nedanstående verksamheter 

också ges möjlighet att få en sublogotyp om särskilda behov finns:

– Institutioner. 

– Större forskningsbaserade grupperingar.

– Samverkansprojekt.

– Innovationsverksamheter. 

– Administrativa enheter med särskild konkurrenssituation. 

FÖLJANDE VERKSAMHETER SKA  
INTE ANVÄNDA SUBLOGOTYP:
– Utbildningsprogram och kurser. 

– Byggnader.

– Verksamheter inom LU med godkänd särprofilering. 

– Övriga administrativa enheter. 

– Stiftelser och bolag.

 (Kontakta sektionen Kommunikation för mer information 

om vilka regler som gäller för utformning av logotyper till 

stiftelser och bolag inom Lunds universitet.) 

ATT ANSÖKA OM SUBLOGOTYP
Ansökan om sublogotyp lämnas till respektive fakultet  

(eller motsvarande) som godkänner eller avslår ansökan efter 

samråd med sektionen Kommunikation. Godkända ansök-

ningar hanteras av sektionen Kommunikation som beställer 

och levererar sublogotypen i ett fastställt format, till ett själv-

kostnadspris. Observera att det varken är tillåtet att producera 

egna eller att göra förändringar i godkända sublogotyper.
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Frizonen runt sublogotypen motsvarar höjden på kapitälerna, och mäts från 
logotypens yttre gränser. Detta är den minsta godkända frizonen, större
utrymme runt logotypen kan förekomma i olika sammanhang.

Texten till höger skall centreras mot strecket mellan huvudlogotypen och namnet. Avstavningar kan ibland behövas för att få en så bra ordbild som möjligt.

Sublogotyperna finns oftast i både svensk och engelsk version.

Minsta tillåtna storlek för sigillet är 10 mm

SUBLOGOTYPER | LOGOTYPVERSIONER | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

OM SUBLOGOTYPER

Det är av största vikt att alla logotyper uppfyller fastställda kvalitetskrav när det 
gäller utformning och tekniska specifikationer. För att säkerställa detta ska all 
produktion av sublogotyper gå genom sektionen Kommunikation. Det är alltså inte 
tillåtet att producera egna eller att göra förändringar i godkända sublogotyper. 

X

X

X

X

X

Minimihöjd 10 mm
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LOGOTYP – SAMPROFILERING
Ibland används Lunds universitets logotyp tillsammans med 

andra logotyper. Det kan röra sig om logotyper för sam-

verkansparter och forskargrupper men också för olika typer 

av certifieringar (t.ex. EQUIS). 

Hur vi ska placera eller använda vår logotyp i förhållande  

till andra parter beror på hur samverkansförhållandet ser 

ut. Är vi den huvudsakliga aktören, ingår vi bland flera jäm-

bördiga aktörer eller är vi en minoritetspart? Storleken på 

logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet. Vid 

placering på baksidor av trycksaker ska logotyperna alltid lin-

jera med våra adressuppgifter i underkant.

Exemplen till vänster visar principerna för hur Lunds universi-

tets logo typ ska hanteras tillsammans med andra logotyper. 

När Lunds universitet är den huvudsakliga aktören i 

ett samarbete, och har investerat till exempel mest pengar, 

resurser eller engagemang, eller av annan anledning räknas 

som huvudpart, ska Lunds universitet vara den större logoty-

pen. Sam verkansparternas logotyper placeras en bit ifrån vår 

egen logotyp. Lägg gärna till text som förtydligar relationen 

mellan de olika logotyperna, t.ex. ”i samarbete med” eller 

liknande. Det går också bra att placera logotyper till höger, 

intill fältet med adressuppgifter. 

När en sublogotyp används kan det ibland bli ont om plats. 

Genom att ta bort fältet med kontaktuppgifter skapas mer 

utrymme för sam verkansparternas logotyper. 

Vår grafiska profil ska alltid följas när Lunds universitet är den 

huvudsakliga aktören. 

Annat exempel där Lunds universitet är den huvudsakliga aktören.

Exempel där Lunds universitet är den huvudsakliga aktören. När en sublogotyp används kan fältet 
med kontaktuppgifter ibland tas bort för att skapa utrymme för sam verkansparternas logotyper.

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
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I SAMARBETE MED:

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
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I SAMARBETE MED:

Exempel där Lunds universitet är den huvudsakliga aktören.
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Exempel med logotyp för certifiering.

Exempel med samverkansparternas namn utskrivna i text.

När Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter 
placeras logotyperna bredvid varandra med en jämn balans i 

storlek och avstånd. I dessa fall rekommenderas ett neutralt 

grafiskt utseende istället för att använda någon av parternas 

grafiska profil.

När Lunds universitet är minoritetspart följer vi den 

externa (huvud)partens grafiska profil.

När universitetets logotyp används tillsammans med 
logotyp för certifiering eller liknande, placeras logoty-

pen för certifiering med fördel intill verksamhetens adress-

uppgifter för att uppnå bättre balans. Här exemplifierat med  

Ekonomihögskolans sublogotyp.

När det är många samverkansparter blir det ofta tydligare 

att skriva ut namnen i text.

Dessa principer kan också användas på webbplatser och i 

andra digitala sammanhang. För mer information kring gra-

fisk profil på webbplatser, se www.medarbetarwebben.lu.se/

grafiskprofilwebb eller kontakta sektionen Kommunikation. 

Kontaktuppgifterna hittar du på sidan 49.

EKONOMIHÖGSKOLAN 
VID LUNDS UNIVERSITET 

Box 7080
220 07 LUND
Tel 046-222 00 00
www.ehl.lu.se

GÖTEBORGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

KARLSTADS UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

I SAMARBETE MED:
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Exempel där Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter.
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TYPOGRAFI
Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Våra huvud-

typsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kva-

liteter. Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std förstärker 

bilden av Lunds universitet som klassiskt och dynamiskt. Klas-

siska Adobe Garamond Pro i rubriker ger en bra balans till den 

i övrigt relativt dynamiska och moderna grafiska formen. Fru-

tiger LT Std är ett bra komplement till Adobe Garamond Pro. 

Typsnittet bidrar också till ett dynamiskt och modernt visuellt 

uttryck. Det är också ett ”öppet” och lättläst typsnitt även för 

längre texter. Kom ihåg att rubriker, underrubriker, ingresser, 

bildtexter, citat, bilder och layout bidrar till att texterna blir 

lätta att läsa och ta till sig. Självklart bidrar även textinnehållet 

i sig, och hur texterna är skrivna, till den totala läsupplevelsen.

För mycket långa brödtexter i t.ex. böcker, avhandlingar och 

vetenskapliga rapporter rekommenderas att du ersätter Fru-

tiger LT Std med Adobe Garamond Pro.

Om din dator saknar de rekommenderade huvudtypsnitten 

laddar du ner dem från www.lu.se/bildbank. Har du frå-

gor kring typsnitt eller typsnittslicenser, vänligen kontakta  

sektionen Kommunikation. Kontaktuppgifterna hittar du på 

sidan 49. 
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TYPOGRAFI  
Nedan följer en vägledning kring vilken skärning (variant) av 

respektive typsnitt som ska användas till vad. Reglerna gäller 

tryckt material. Notera att du kan ladda ner gridmallar för 

specifika applikationer (annonser, trycksaker, PowerPoint- 

presentationer osv) på www.lu.se/bildbank. I dessa gridmal-

lar ligger de korrekta typsnitten för respektive applikation 

(avseende typ, skärning och färg) med styckeformaten  

i InDesign. I PowerPointmallar och Wordmallar används av 

tekniska skäl alternativtypsnitten Times New Roman och Arial.  

Det är också möjligt att använda Times New Roman till långa 

brödtexter i t.ex. böcker eller vetenskapliga publikationer.

TYPSNITT SKÄRNING ANVÄNDS TILL

Adobe Garamond Pro Semibold Rubrik, ingress,
  citat
   
Frutiger LT Std LT Std Bold 65 versal Underrubrik
 LT Std Bold 65 versal-
 gement Underrubrik 2
 
Frutiger LT Std LT Std Light 45 Brödtext  
 LT Std Light Italic 46 

Frutiger LT Std LT Std Roman 55 Introbrödtext,   
  bildtext,   
  faktatext

Adobe Garamond Pro Regular  Långa brödtexter
 Italic  i t.ex. böcker eller 
  vetenskapliga 
  publikationer

Times New Roman  Word, PowerPoint

Arial  Word, PowerPoint
 

Observera att huvudtypsnitten Adobe Garamond Pro och 

Frutiger LT Std alltid ska användas på alla typer av tryckta 

omslag. Detta även då Times New Roman används i inlagan. 
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RUBRIK, INGRESS OCH CITAT  |  TYPSNITT ADOBE GARAMOND PRO SEMIBOLD  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890+?!,.;:
UNDERRUBRIK  |  TYPSNITT FRUTIGER LT STD BOLD 65 VERSAL
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890+?!,.;:  

BRÖDTEXT  |  TYPSNITT FRUTIGER LT STD LIGHT 45 OCH FRUTIGER LT STD LIGHT ITALIC 46 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
1234567890+?!,.;: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
1234567890+?!,.;: 

INTROBRÖDTEXTER, BILDTEXTER OCH FAKTATEXTER  |  TYPSNITT FRUTIGER LT STD ROMAN 55  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
1234567890+?!,.;:
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TYPOGRAFISK AVSÄNDARHANTERING
I de fall du inte kan eller vill använda logotypen som 

avsändare på t.ex. framsidan av en trycksak har högskolor, 

speciellt kon kurrensutsatta verksamheter eller fakulteter 

möjlighet att profilera sig lite extra genom att sätta namnet 

i versaler (stora bokstäver). Här ovan till vänster visas tre 

exempel på hur detta ska se ut. 

Även övriga avsändare som t.ex. Studenthälsan, institutioner, 

kurser och program kan lyfta fram sina namn typografiskt (se 

exempel till höger). I avsnittet om gridmallar (sidan 42) kan 

du läsa mer om hur du ska arbeta med rubriker på framsidan 

av trycksaker. 

HÖGSKOLOR, BOLAG OCH SÄRSKILT KONKURRENSUTSATTA VERKSAMHETER

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
LUNDS UNIVERSITET

EKONOMIHÖGSKOLAN
LUNDS UNIVERSITET | UTBILDNINGSKATALOG 2018

MEDICINSKA FAKULTETEN
LUNDS UNIVERSITET

FAKULTETER

INSTITUTIONER, KURSER OCH PROGRAM

Biologiska institutionen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN | LUNDS UNIVERSITET

Strategisk kommunikation
CAMPUS HELSINGBORG | LUNDS UNIVERSITET

Studenthälsan
LUNDS UNIVERSITET

ÖVRIGA AVSÄNDARE
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FÄRGER
Lunds universitets färger ger universitetet ett eget och särskil-

jande visuellt färguttryck. De förstärker också bilden av Lunds 

universitet som klassiskt och dynamiskt. Två av färgerna, 

(mörk)blå och brons, har sitt ursprung i Lunds universitets 

logotyp. Övriga färger är inspirerade av färger som förekom-

mer i Lunds, och i viss mån även Malmös och Helsingborgs, 

stadsmiljöer. Färgerna är också valda för att inte konkurrera 

utan istället harmoniera med färgerna i logotypen. Pastell-

LU CMYK  C100 M85 Y5 K22 LU CMYK  C9 M57 Y100 K41 CMYK  C0 M15 Y5  K0 CMYK  C24  M3 Y7 K2 CMYK  C29 M2 Y24 K3 CMYK  C3 M4 Y14 K8 CMYK  C9 M11 Y13 K20 

PMS  280 PMS  1395 PMS  503 PMS  552 PMS  559 PMS  7527 PMS  Warm Grey 3

RGB  R0 G0 B128 PMS  876 (Metallic) RGB  R233 G196 B199 RGB  R185 G211 B220 RGB  R173 G202 B184 RGB  R214 G210 B196 RGB  R191 G184 B175 

 RGB  R156 G97 B20 

FÄRGSYSTEM

CMYK används vid 4-färgstryck. 
PMS (Pantone Matching System) är färdigblandade tryckfärger 
som används för att få exakt rätt färg. De kan också användas 
för att ge extra effekter som CMYK inte klarar av, t.ex. metal-
lic-effekt. Till lite mer exklusiva produkter kan PMS Metallic 
brons användas till rubriker och sigill.
RGB används till digitala applikationer som t.ex. PowerPoint.
Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i 
vilket färgsystem de vill ha materialet.
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50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

färgerna i 50 % ska användas ytterst sparsmakat, t.ex. som 

bakgrundsplattor till diagram och text.

För webb är det tillåtet att i mindre utsträckning använda 

ytterligare färger. För mer information kring grafisk profil på

webben, se www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofilwebb 

eller kontakta sektionen Kommunikation. Kontaktuppgif-

terna hittar du på sidan 49.

HTML/HEX  Korrekta färgvärden till webbplatser och appar, samt ytterligare information om grafisk profil på webben finns på följande sida:  
www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofilwebb

NCS  Korrekta färgvärden till skyltar, måleriarbeten och vissa identitetsprodukter finns på www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofil
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FÄRGINTRYCK
Det är brons och pastellfärgerna och förhållandet dem emel-

lan som i hög grad bidrar till det unika i det visuella uttrycket 

för Lunds universitet. 

Illustrationen visar det korrekta styrkeförhållandet mellan 

färgerna. Pastellfärgerna är sammantaget de färger som ska 

synas och användas mest. Brons kompletterar och mörkblått 

ska vara den minst framträdande färgen, inte minst för att 

vi ska särskilja oss från andra universitet och högskolor. Det 

vita blir en del av färgintrycket via t.ex. rubrikytor, vita ramar 

men framförallt via luft i layouten. 

Tänk också på att arbeta in bilder i din layout när det är 

möjligt, och låt inte färgerna ta allt för mycket plats. Det är 

kombinationen av våra färger, vårt bildmanér (se sid 34–39) 

och de vita ytorna/luften som ger Lunds universitet ett unikt 

visuellt intryck.

 LUNDS UNIVERSITET | GRAFISK MANUAL | BASREGLER | FÄRGINTRYCK
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TEXTFÄRGER
Brons, mörkgrått, svart och vitt (negativt) är godkända text-

färger. Notera att du kan ladda ner mallar för specifika app-

likationer (annonser, trycksaker, PowerPoint-presentationer 

osv) via www.lu.se/bildbank. I layoutmallarna i InDesign lig-

ger de korrekta typsnitten för respektive applikation (avse-

ende typ, skärning och färg) med i styckeformaten. När det 

gäller webb finns det speciella regler, se www.medarbetar-

webben.lu.se/grafiskprofilwebb. Har du frågor kring detta, 

vänligen kontakta sektionen Kommunika  tion. Kontaktupp-

gifterna hittar du på sidan 49.

CMYK  C9 M57 Y100 K41 CMYK  C0 M0 Y15  K85 CMYK  C0 M0 Y0  K100 CMYK  C0  M0 Y0 K0 
PMS  1395 PMS  Black 7  (negativ) 
PMS  876 (Metallic) RGB  R77 G76 B68 RGB  R0 G0 B0 RGB  R255 G255 B255 
I de fall metallic används 
är det endast till rubriker 
och sigill. 
RGB  R156 G97 B20 
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Aa Aa
Används till följande 
textformat: 
rubrik, underrubrik,
ingress, intro brödtext,  
bild-/faktatext. 

Används till följande 
textformat: 
rubrik, underrubrik,
ingress, intro brödtext,  
bild-/faktatext. 

Används till följande 
textformat: 
underrubrik 2, brödtext.

Används till alla 
textformat.
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GRAFISKA ELEMENT
Tillsammans med logotyp, typografi, färger och bildmanér 

bidrar de grafiska elementen till den visuella mix som ger 

Lunds universitet ett särskiljande uttryck.

 LUNDS UNIVERSITET | GRAFISK MANUAL | BASREGLER | GRAFISKA ELEMENT

Grafiska bilder av byggnader Sigill Harlekinmönster
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SIGILL 
Sigillet är en stark identitetsskapare och är därför ett av de 

mest centrala elementen i vår grafiska profil. Sigillet ska an-

vändas som en garantistämpel och som sådan kan man lägga 

det ovanpå en bild eller grafiskt element. Det går också bra 

att placera sigillet ovanpå en ”rörig” bild. Jämför med hur 

poststämplar ser ut på frimärken. 

Sigillet ska i största möjliga utsträckning användas i brons. 

Svart sigill används endast vid tryck i svart/vitt. Sigillet kan i 

undantagsfall användas vitt (negativt). Konsultera sektionen 

Kommunikation innan du använder ett vitt sigill. 

Notera att du inte ska placera sigillet ovanpå text. 

Har du frågor kring användningen av sigillet är du välkommen 

att kontakta sektionen Kommuni kation. Kontaktuppgifterna 

hittar du på sidan 49.

SIGILL | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

Rekommenderad färg
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SIGILLBESKÄRNING
Sigillet ska beskäras på ett speciellt sätt. Här visar vi de be-

skärningar av sigillet som är godkända. Notera att det finns 

en beskärningsvariant som är den rekommenderade och som 

ska användas i första hand. I gridmallarna (se sidan 42) ligger 

sigillet i rätt storlek och beskärning. Behöver du använda 

sigillet i andra sammanhang så laddar du ner grundlogotypen 

i sin helhet och beskär sigillet enligt riktlinjerna på denna 

sida. Gridmallarna och gundlogotypen finns att ladda ner via 

www.lu.se/bildbank. 

I undantagsfall får sigillet användas i sin helhet. Sådana fall är 

t.ex. ceremoniella dokument och utbildningsbevis. Vänligen 

kontakta sektionen Kommunikation för vägledning. Kontakt-

uppgifterna hittar du på sidan 49.Rekommenderad sigillbeskärning

 LUNDS UNIVERSITET | GRAFISK MANUAL | BASREGLER | SIGILLBESKÄRNING
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GRAFISKA BILDER AV BYGGNADER
För att förstärka bilden av ett samlat, enhetligt universitet 

används universitetsbyggnader som grafiska element. Visuellt 

framställs byggnaderna på samma sätt, oavsett arkitektur 

eller fysisk placering. 

Sättet på vilket de grafiska elementen (byggnaderna) är ut-

formade bidrar också till att ge Lunds universitet ett unikt 

visuellt uttryck. Byggnaderna används som komplement till 

fotografier eller som ensamt grafiskt element. Se exempel  

här bredvid.  

Lorem ipsum dolores
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM

GRAFISKA BILDER AV BYGGNADER | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET

Framtiden är både mörk och ljus
STÖD CANCERFORSKNINGEN VID LUNDS UNIVERSITET 

Lorem ipsum dolorescimet res
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM
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Grafiska bilder av byggnader ska du inte fotografera och 

bearbeta själv. Ladda alltid ner dem från Lunds universitets 

bildbank, www.lu.se/bildbank. Så här gör du för att lägga till 

den pastellfärgade bakgrunden i InDesign: börja med att 

ladda ner originalet av den svart/vita grafiska bilden av bygg-

naden. Det är viktigt att du inte ändrar originalets filformat, 

vilket måste vara tiff. Lägg sedan till en av Lunds universitets 

pastellfärger som bakgrund till den svart/vita bilden. Du kan 

också lägga en färgad platta underst och därefter använda 

fönstret Effekter. Markera den ovanliggande tiff-bilden och 

välj Multi plicera istället för Normalt i rullmenyn. Detta ger 

bättre färg säkerhet när du skriver ut. Observera att de 
bearbetade svart/vita byggnadsbilderna inte får före-
komma utan pastellfärgsbakgrund. Det är däremot tillåtet 

att arbeta med vanliga obearbetade svart/vita bilder av bygg-

nader. Dessa ska då hanteras som vanliga bilder.

Saknar du en bild av någon byggnad? Vänligen kontakta  

sektionen Kommunikation för vägledning. Kontaktuppgif-

terna hittar du på sidan 49.

Observera att de grafiska bilderna av 
byggnader inte får användas utan pastell-
färgad bakgrund.

Exempel på grafisk bild av byggnad med 
rosa bakgrund. Så här får bilden (nu bear-
betad till ett grafiskt element) användas. 
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HARLEKINMÖNSTER
Genom att använda en variant av Harlekinmönstret som ett 

grafiskt element får vi en koppling till humortraditionen som 

finns i Lund. Harlekinmönstret finns i sex olika färgställningar.

Harlekinmönstret ska användas sparsamt och får inte före-

komma på fram- och baksidor. Exempel på ställen där mönst-

ret kan användas är inbjudningar, broschyrinlagor och roll-ups. 

  

Harlekinmönstren ska du inte producera själv. Ladda istället 

ner dem från www.lu.se/bildbank. Alla Harlekinmönster finns 

i fyra olika format (stående/liggande A4 och A5). Ska du 

använda mönstret i andra format, skala proportionellt och/

eller beskär. Sträva efter att beskära vid hela/halva romber 

och efter att behålla mönstrets ursprungskaraktär. 

Förord 
Aperuptat untion pores adisit eatumquam fuga. Nem nonsere  mporeium fac-
cus, comnimet ipsaerem lique sumque essimagnis solluptas evelest quam, Ga. 
Uci dolorep reribus et ea nobis accullor recatem excest, corero molorio repudi 
offictatqui offic te est, id ulpa volo et ut eumquam, adigent iuresec tionsed 
ipsandem aditat.ex. ea dolent vel mi, sed qui atur.

Assintiunt paruptia quuntibus dolut iniendi volestem coruptatem ne con cup-

tatium quaerumet di dolor ressimillab is num volupta vel mo doluptat earum, 

ommolor esequi dollaboriae pla nulpa aditate vollupt aturecus niminctuscia nia 

sam sundent ectiur?

Duciiss itatecto beatur audae nullatia voluptatur ressitatias dolupit atectinctas 

moluptas enimus, comniam vid mi, ne verrupti omnim doluptat voluptam, 

ulparum quossusam untia plit, qui reictae pedigni scillup tasit, sus dolupis sin 

por simporem sitatint disit eossum quiasit esequis ut od untias illicae sam, sequi 

nus quae solorrum volorit platemp erestrum velici cus aces es est, natint utem. 

Mossinv eliquodios pla por sam reped que repedig niminih iliquat iaestibusdam 

fuga. Ut que dis ea nosaniscidis alignim usciasitam, con re odiorem arum volorem 

quatiatest, que doluptae quias ide veror re accus non plab .
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OM HARLEKINMÖNSTRET

Commedia dell’arte är en teaterform med ett givet galleri 
av rollfigurer. Harlekin intar satirikerns och parodikerns roll 
i commedian. Hans dräkt, ursprungligen en dräkt i säckväv 
täckt med olikfärgade lappar, idag bestående av rombiska 
rutmönster, kännetecknas av sin skarpa färgsammansättning 
av rött, blått, gult etc. 
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Rådgivande organ

Universitets -
förvaltningen

Universitetsstyrelsen

Rektor 

Holdingbolag 
och stiftelser

Universitets-
kollegiet

Övriga beslutande 
organ som regleras 
i arbetsordningen*

Internrevisionen

Rektors ledningsråd

Utbildnings-
nämnden

Forsknings-
nämnden

Universitetets 
särskilda 

verksamheterFakulteter

Ekonomihögskolan

Humanistiska & teologiska fakulteterna 

Juridiska fakulteten

Konstnärliga fakulteten 

Lunds tekniska högskola

Medicinska fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitets 
bibliotek

Kultur- och musei-
verksamheterna

MAX IV

Forskar-
utbildnings-

nämnden

* Disciplinnämnden, personal-
ansvarsnämnden, nämnden för 
utredning av oredlighet i forsk-
ning och antagningsnämnden.
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Studenternas fördelning  på utbildningsnivå Fakultetens intäkter (mnkr)Ekonomiskt resultat för forskning 
och utbildning på forskarnivå (mnkr)
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7 000 

7 500 

8 000 

8 500 

2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter Kostnader 

51% 

27% 

2% 

20% Grundnivå, 

Grundnivå, 

Avancerad nivå, 
fristående kurser 

Avancerad nivå, 

program 

fristående kurser 

program 
1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Finansiella intäkter Bidrag Avgifter Anslag 

ILLUSTRATIONER
Illustrationer i dekorativt syfte ska i största möjliga mån und-

vikas. Användning av flera olika typer av illustrationsmanér 

bidrar till att göra den grafiska profilen mindre enhetlig. 

Undantag från denna regel får göras då saker ska förklaras. 

Exempel på detta kan vara vetenskapliga illustrationer, dia-

gram och tabeller. Här visas exempel på hur olika tabeller och 

diagram kan se ut. 

INFOGRAFIK
Infografik är ett samlingsnamn för illustrationer och animatio-

ner som används för att på ett enkelt och tydligt sätt visuali-

sera ett budskap, och lämpar sig särskilt bra för att illustrera 

statistik, komplexa skeenden och fakta. Korta förklarande 

filmer som innehåller infografik kallas ofta explainer videos.

Produktionerna kan se väldigt olika ut men ska alltid gå i linje 

med Lunds universitets grafiska profil. Syftet med att anpassa 

infografiken efter den grafiska profilen är att universitetets 

produktioner inte ska spreta allt för mycket – det finns ett 

stort värde i att mottagaren känner igen vem som är avsän-

dare. Det sparar också tid för den som producerar att slippa 

uppfinna nya grafiska uttryck till varje ny produktion. Tänk 

på att Infografik inte är till för att ”lätta upp” en tråkig text 

eller layout utan ska ge ett tydligt mervärde för mottagaren.

Då universitetets pastellfärger (rosa, ljusblå, ljusgrön, beige 

och grå) på många skärmar/projektorer blir för bleka för att 

vara användbara i infografik kan du vid behov använda en  

något mörkare färgskala: För dig som arbetar i Adobe-paketet 

finns en färgfil (ASE-fil) med dessa mörkare färgblandningar 

som du kan läsa in direkt i ditt program. Behöver du ljusare 

nyanser i din grafik använder du de vanliga profilfärgerna i 

original och i 50%.

På www.medarbetarwebben.lu.se/infografik hittar du mer 

information om vad som är särskilt viktigt att tänka på när 

du skapar infografik.
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BILDMANÉR
Tillsammans med logotyp, färger, typografi och grafiska  

element är det fotografiska bildmanéret en av de centrala 

byggstenarna i Lunds universitets grafiska profil. 

På samma sätt som vi har ”egna” profilerande färger ska vi 

ha ”egna” profilerande bilder. När det gäller färger arbetar 

vi med en palett. På samma sätt ska vi arbeta med bilder. De 

bildexempel vi visar här ger en bild av hur denna palett ska 

se ut. Bildmanéret ska hjälpa till att fånga Lunds universitetet 

och förmedla den bild vi vill att vår omvärld ska uppfatta. 

Det bidrar också till att särskilja Lunds universitet från andra 

universitet och högskolor. 

Bildmanéret ska utmärkas av: 

• Dokumentär känsla.

• Soldisighet och värme. 

• Kort skärpedjup. 

• Detaljminimering. 

• Variation och dynamik.

• Frånvaro av frilagda bilder (vilka kan vara svåra att hantera  

 layoutmässigt inom de ramar gridsystemet tillåter).

 

På de kommande sidorna hittar du mer information om var 

och en av punkterna ovan. 

BILDMANÉR | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET
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DOKUMENTÄR KÄNSLA 
Sträva alltid efter en dokumentär och naturlig känsla i bil-

derna. Arbeta i verkliga miljöer och undvik bilder som upp-

levs arrangerade. För att uppnå en dokumentär känsla är 

det också viktigt att bilderna skildrar både yngre och äldre 

människor och att vi använder bilder i både färg och svart/

vitt. Lite opolerade bilder som ärligt och med glimten i ögat 

speglar livet vid Lunds universitet är också välkomna. Liksom 

bilder där passionen och engagemanget för det man håller 

på med kommer fram. 
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SOLDISIGHET OCH VÄRME
Sträva efter att använda soldisiga bilder med en varm ton. De 

bidrar till att ge Lunds universitet ett eget bildmässigt uttryck. 

Detta förstärker också känslan som uppstår när man studerar, 

forskar eller på annat sätt är verksam vid universitetet; en 

känsla av att vara del av en gemenskap där man ser optimis-

tiskt på framtiden.  

Använd soldisigheten för bilder där detta är relevant (t.ex. 

människor och miljöer). Att fotografera i motljus (där du riktar 

kameraobjektivet mot en eller flera ljuskällor) kan vara ett sätt 

att uppnå denna effekt. Fotograferar du redovisande bilder 

på t.ex. forskningsutrustning strävar du istället efter att få 

fram en varm ton i bilden. 

BILDMANÉR | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET
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KORT SKÄRPEDJUP
Välj bilder med kort skärpedjup i den mån det är möjligt. Kort 

skärpedjup betyder att en viss del av bilden är skarp medan 

resten är oskarp. Med ett kort skärpedjup blir bilden oftast 

mer intressant. Du kan använda det korta skärpedjupet för  

att ”trolla bort” en rörig bakgrund eller lyfta fram det viktiga  

i bilden (en person du vill porträttera, en byggnad, detalj osv).
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DETALJMINIMERING
Arbeta med rena bilder där bakgrunden inte är för brokig. 

Försök också minimera antalet detaljer i bilden. Försök inte 

berätta allt i en bild. Beskär gärna bilden. Det är också ett sätt 

att kunna fokusera på det väsentliga. Vill du använda utsnitt 

av bilder? Sträva efter att utsnittet blir relativt färghomogent. 

BILDMANÉR | BASREGLER | GRAFISK MANUAL | LUNDS UNIVERSITET
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VARIATION OCH DYNAMIK
Arbeta med bilder som har olika karaktär. Att titta på bilder 

som alla är fotograferade från samma avstånd och i samma 

vinkel blir lätt tråkigt. Bättre är att låta olika typer av bilder 

komplettera varandra. Närbild kontra perspektiv. Färg kontra 

svart/vitt. Människor och byggnader kontra detaljer. Äldre 

människor kontra yngre osv. Kort sagt – låt bilderna spegla 

universitetets mångfald. 
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MIKROORGANISMER I MOTLJUS?
Självklart finns det situationer där rekommendationerna på 

föregående sidor inte går att applicera. Det kan vara viktigt 

att bilden visar exakt hur saker och ting verkligen ser ut, t.ex. 

bilder kopplade till specifik forskning. I sådana sammanhang 

fotograferas bilden mer traditionellt. 

SAMTYCKE OCH UPPHOVSRÄTT
När måste du ha skriftligt medgivande från den som foto-

graferats eller filmats? När ska du ange fotografens namn i 

anslutning till en bild? På www.medarbetarwebben.lu.se/
bild-och-film hittar du information som rör samtycke, upp-

hovsrätt och annat som kan vara viktigt att tänka på när du 

jobbar med bild och film. På sidan finns också en samtyckes-

blankett att ladda ner vid behov.

CHECKLISTA – ATT TÄNKA PÅ VID BILDBESTÄLLNING
• Titta alltid först i Lunds universitets bildbank. Kanske finns 

bilden du behöver redan där. Logga in via www.lu.se/
bildbank med dina Lucat-uppgifter.

• När du anlitar fotograf ska du alltid använda dig av  

Lunds universitets upphandlade fotografer. Läs mer på 

www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofil

• Köp i största möjliga mån bilder med delad fotoanvänd-

ning så att bilderna kan användas flera gånger utan att 

du behöver betala extra.

• Hur ska bilden användas? Behöver du inhämta skriftligt 

medgivande?

• Var noga med att fotografen är fullt införstådd med 

Lunds universitets fotografiska bildmanér. 

• Ge också alltid fotografen en ordentlig brief. Berätta 

var bilden ska användas, vad den ska dokumentera eller 

vilken känsla den ska förmedla. 

• Samarbetar du med en upphandlad kommunikationsbyrå 

är det viktigt att du förmedlar kontakt mellan byrån och 

upphandlad fotograf, så att ni tillsammans kan briefa 

fotografen. 

• Sträva efter att ta bilder som har ett estetiskt och kom-

munikativt värde bortom det redo visande. 

• Fotografera i både liggande och stående format så blir 

friheten större vid layoutarbetet. 

• Lägg gärna in bilder du tagit fram i Lunds universitets 

bildbank, så att alla kan få en överblick över och tillgång 

till det bildmaterial som finns att använda. Kontakta sek-

tionen Kommunikation om tillgång till att lägga in bilder 

i bildbanken.

TIPS TILL DIG SOM FOTOGRAFERAR SJÄLV
• Fundera alltid över vilken uppgift bilden har i samman-

hanget. Ska den förmedla en känsla eller beskriva något 

konkret? Det bästa resultatet uppnår du genom att låta 

text och bild komplettera varandra. 
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• Försök att inte bara titta på objektet eller människan när 

du fotograferar, utan titta också på omgivningen. Ibland 

kan det räcka med att ta ett litet kliv åt sidan för att 

bildutsnittet ska bli bättre och mer intressant. 

• Variera gärna avståndet när du fotograferar. En bild kan  

t.ex. vinna mycket på att du tar den på närmare avstånd. 

• Soldiset och värmen i bilderna kan du uppnå genom att 

fotografera i motljus. Tänk på att ha solen precis bakom 

objektet eller människan så att bara lite sol strålar fram. 

Då slipper du svarta siluetter som annars kan uppstå vid 

fotografering i motljus. 

ATT ANVÄNDA BILDER 
Bilder är starka budskapsbärare som kan förstärka eller för-

tydliga det du vill förmedla oavsett om du jobbar i tryckta 

eller digitala kanaler. På sidan 46 kan du läsa mer om hur du 

kan jobba med bild i universitetets gridmallar i InDesign. På 
www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofilwebb finns 

information om mallar och grafisk utformning för webbsidor. 

Har du frågor om universitetets bilder eller bildmanér, vänli-

gen kontakta sektionen Kommuni kation. Kontaktuppgifterna 

hittar du på sidan 49. 
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Lorem ipsum doloresciet 
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM
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Lorem ipsum dolores
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM

Framtiden är både mörk och ljus
STÖD CANCERFORSKNINGEN VID LUNDS UNIVERSITET 

Lorem ipsum dolorescimet res
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM

Lorem ipsum dolores
QUISQUAM RECUM REPUDAE ESE NECUPTA SPIDERUM

MALLAR TILL STÖD FÖR DITT ARBETE
Oavsett om du ska producera material för tryck eller för  

digitala sammanhang ska du alltid utgå från den grafiska 

manualens regler och anvisningar. Ibland kan de olika gra-

fiska beståndsdelarna behöva an passas för att fungera i olika 

kanaler. I vissa fall finns färdiga mallar framtagna, i andra fall 

har vi samlat råd och tips för att underlätta ditt arbete. I 

följande stycke kan du läsa mer om mallar för tryck. Informa-

tion och tips om hur du använder grafiska profilen i digitala 

sammanhang hittar du på www.medarbetarwebben.lu.se/

grafiskprofil. I bild- och mediebanken (www.lu.se/bildbank) 

finns samtliga mallar för nedladdning. 

GRIDMALLAR FÖR TRYCK
Den grafiska profilen för Lunds universitet skapas till stora 

delar med hjälp av olika gridmallar (system av olika stödlin-

jeraster) som bas. Det finns t.ex. en typ av gridmall för stå-

ende A4-broschyr och en annan typ för roll-ups o.s.v. Grid-

mallarna säkerställer att vårt tryckta kommunikations material 

produceras efter samma layoutprincip, vilket gör att Lunds 

universitet får ett konsekvent och enhetligt visuellt uttryck. 

Gridmallsystemet gör också den grafiska pro duktionen enk-

lare och snabbare. Allt tryckt material ska därför produceras 

med Lunds universitets gridmallar som bas.   

Gridmallarna ger vägledning kring hur det grafiska innehållet 

(logotyp, rubriker, texter, bilder, grafiska element etc) ska 

organiseras. Notera att gridmallarna reglerar var grafiska 

element kan placeras – inte exakt vilka de ska vara. Det finns 

därför flexibilitet för den enskilde kreatören att skapa pro-

dukter med målgruppsanpassat innehåll och uttryck.  

Ska du producera material i ett format som det inte finns 

gridmallar för, vänligen kontakta sektionen Kommunikation 

för vägledning. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan 49. 
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GRIDMALL – GENERELL UPPBYGGNAD
Gridmallarna är skapade i InDesign och är alla uppbyggda 

på samma sätt (bl.a. med A-formaten som bas). A-formaten 

i sig är en del av den grafiska profilen. Att göra layout som 

inte bygger på A-format gör det svårare att säkerställa att 

den grafiska formen blir enhetlig och korrekt. Det finns också 

pappersekonomiska och miljömässiga skäl till att i största 

möjliga mån undvika t.ex. kvadratiska format. 

A4, Broschyr A4, Broschyr liggande

A5, Broschyr

2-viksfoldrar

A5, Broschyr liggande

A4, Magasin
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A0/A1, Vetenskaplig poster, stående och liggande
A2/A3, Affisch, stående och liggande

PlatsannonsAvhandlingar Annons

På detta uppslag kan du se ett urval av de applikationer det 

finns gridmallar för. Oavsett typ består gridmallarna alltid av 

ett eller flera stödlinjeraster. När det t.ex. gäller trycksaker 

består gridmallen av tre typer av stöd linjeraster – ett för om-

slag och två för inlagor (ett som stöd för text och det andra 

som stöd för bild). De olika stödlinjerastren ligger som olika 

lager i InDesign (se sidorna 46–47). 

På www.lu.se/bildbank finns samtliga gridmallar och till-

hörande formatvarianter tillgängliga för ned laddning. Ska du 

producera material i ett format som det inte finns en gridmall 

för, vänligen kontakta sektionen Kommunikation för väg-

ledning. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan 49. 
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GRIDMALL – BROSCHYR 
Gridmallen för broschyrer består av tre typer av stödlinjeraster 

– en för omslag och två för inlagor (ett som stöd för text och 

det andra som stöd för bild). De olika stödlinjerastren ligger 

som olika lager i InDesign. 

 

OMSLAG
Vit ram
Den 5 mm vita ramen bidrar till ett modernt visuellt uttryck. 

Den ger också renhet och luft åt övriga designelement. 

 Eftersom många skrivare inte klarar utfallande utskrifter har 

ramen också en praktisk funktion. Den vita ramen ska alltid 

hållas ren från bilder, färgplattor och grafiska element. Det 

enda undantaget är sigillet. Notera att sigillet blir utfallande 

vid tryck men kan bli beskuret vid utskrift. Om du producerar 

material som ska skrivas ut på skrivare ska sigillet beskäras  

i linje med den vita ramen. 

Ljusblå yta
Den ljusblå ytan visar var foton, pastellfärger och/eller gra-

fiska element (exklusive sigill) får placeras. Foton, pastell-

färger eller grafiska element (alternativt en kombination av 

dessa) kan uppta en, flera eller alla rutor, dessutom ska de 

alltid placeras så att en eller flera hela rutor ”fylls upp”. No-

tera att ingen av rutorna inom den ljusblå ytan får lämnas vit, 

undantaget den vita ytan som är avsedd för logotyp och 

rubriker (se exempel här intill). Skapa inte mönster eller udda 

former utan håll dig till lite större kuber eller rektanglar (se 

exempel som visas i manualen). Använd dig inte heller av 

frilagda foton. Notera att Harlekinmönstret inte får före-

komma på fram- och baksidor.
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Notera att de tunna stöd-
linjerna som syns i gridden 
blir osynliga i den färdiga 
layouten.

Sigillet har en fast beskärning 
och placering på omslag.
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Framsida med huvudlogotyp, 
enradig rubrik utan underrubrik.

Framsida med huvudlogotyp, 
enradig rubrik med underrubrik.

Framsida utan huvudlogotyp, 
enradig rubrik med underrubrik 
(Lunds universitet).

Rubriker
Huvudrubrik och eventuell underrubrik ska placeras vänster-

ställd i en vit platta. På omslag ska rubrik, streck och under-

rubrik vara bronsfärgade. Huvudrubriken kan vara en-, två- 

eller flerradig. Plattans storlek förändras efter rubriklängd 

men ska alltid uppta hela gridrutor. Notera att du kan sätta 

rubrik plattan på olika höjd, men att det alltid ska vara minst 

en rad ljusblå rasterrutor (fyllda med foto, pastellfärger eller 

grafiska element) ovanför den vita rubrikytan. Det brons-

färgade strecket ska alltid vara med. Detta gäller även vid de 

tillfällen då under rubrik inte används.

 

Underrubriken är inte obligatorisk. Notera emellertid att 

”Lunds universitet” alltid ska vara med som underrubrik om 

du gör en framsida utan Lunds universitets huvudlogotyp. 

Det vertikala bronsfärgade strecket kan användas för att dela 

upp text i underrubriken (se exempel på sidan 22). Sträva 

alltid efter att underrubriken inte blir längre än en rad. 

Logotyphantering framsida 
Som exemplen visar kan Lunds universitets huvudlogotyp 

placeras i anslutning till den vita rubrikplattan på trycksakens 

framsida. För att skapa balans i layouten ska rubriken då vara 

enradig och enbart kombineras med den centrerade två-

radiga huvudlogotypen (se sid 13). När logotypen inte finns 

med på framsidan ska namnet Lunds universitet skrivas ut 

under strecket i rubriken (se exempel till vänster). Notera att 

det dessutom alltid ska finnas en huvudlogotyp eller en sub-

logotyp på baksidan av trycksaken.

Framsida utan huvudlogotyp, 
flerradig rubrik med underrubrik 
(Lunds universitet).
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Daesequae sitatiur 
sit susa quam  
volessin rehenis  
destin nem ne es  
culles volor
LUNDS UNIVERSITET 

Cogitani mihi saepe
LUNDS UNIVERSITET 
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Avsändare baksida 
Exemplen till vänster visar hur logotyp och adressuppgifter 

ska placeras. Dessa delar ska alltid finnas med. Webbadressen 

i mitten är frivillig och kan användas om man vill hänvisa till 

en annan plats än till startsidan på lu.se. 
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LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

www.lu.se/studentservice

Baksida med korrekt placering av huvudlogotyp, webbadress och kontaktuppgifter.

Baksida med sublogotyp och webbadress.

www.ht.lu.se/ht-biblioteken

LUNDS UNIVERSITET 
Kansliet för humaniora 
och teologi 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.ht.lu.se

Baksida med sublogotyp och kontaktuppgifter.

LUNDS UNIVERSITET 
Kansliet för humaniora 
och teologi 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.ht.lu.se
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Inlagor
Inlagan har ett eget stödlinjeraster (med andra dimensioner 

än det som används för omslag). Detta eftersom hänsyn 

måste tas till marginaler, antal textspalter etc. Stödlinjerastren 

för inlagor är uppdelade i två typer: en för textstöd och en 

för bildstöd. 

Inlaga/text
Dessa stödlinjeraster visar hur du i inlagor kan arbeta med 

olika typer av spalter. Både vad gäller antal och bredd. Allt 

för att du ska kunna anpassa inlagans utseende efter olika 

typer av texter och annat material.
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Inlaga/bild
Detta stödlinjeraster tillåter att du arbetar med bilder i många 

olika format. När det gäller bilder i inlagor är det viktigt att 

notera att bilder i hel- och halvsidesformat alltid ska ha den 

5 mm vita ramen runt sig, d.v.s. bilder får aldrig vara helt 

utfallande. Undantag från denna regel finns då det gäller 

produktion av magasin där något andra regler tillämpas (se 

gridmall för magasin på www.lu.se/bildbank).

Det är också möjligt att placera bilder i textspalterna. 
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TRYCKTEKNISK INFORMATION
• Var ute i god tid. Räkna med att repro och tryck tar ca 2 

till 4 veckor, bland annat beroende på trycksakens om-

fång och upplaga.  

• Stäm alltid av med det aktuella tryckeriet om de vill ha alla 

färger som CMYK eller Pantone dekorfärg och färdigställ 

därefter ditt dokument efter det. Fråga också om de vill 

ha en högupplöst PDF eller om de kan ta emot InDesign. 

Om du ska göra en högupplöst PDF, be tryckaren om 

aktuella färgprofiler och job options för att kunna ta fram 

en så bra PDF som möjligt.

• Beställ gärna en pappersdummy från tryckeriet så kan du 

kontrollera gramvikterna på omslag och inlaga. 

• Kontrollera att bilderna som används har en upplösning 

på minst 300 ppi.

• Begär alltid provtryck av tryckeriet. 

• Om din broschyr är lite tjockare, be tryckaren kontrollera 

så att inte den vita 5 mm marginalen krymper på de mit-

tersta sidorna (s.k. krypning).

• När du lämnar till tryckeriet: bifoga gärna en redan tryckt 

broschyr (där Lunds universitets färger är rätt). 

Foto (med start på övre raden från vänster): Omslag: Kennet Ruona. Sid 22: Charlotte Carlberg Bärg. Sid 25: Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona, Kennet Ruona, Kennet Ruona, Kennet Ruona, Mikael Risedal,  
Mikael Risedal, Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona, Kennet Ruona, Charlotte Carlberg Bärg. Sid 26: Charlotte Carlberg Bärg. Sid 29: Johan Bävman, Kennet Ruona, Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona.  
Sid 30: Charlotte Carlberg Bärg, Johan Persson, Kennet Ruona, Kennet Ruona. Sid 31: Kennet Ruona, Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona. Sid 32: Kennet Ruona, Kennet Ruona, Johan Persson.  
Sid 33: Johan Persson, Johan Persson, Kennet Ruona. 

TRYCKERIER
På Media-Tryck, universitetets interna tryckeri, kan du få hjälp 

med alla sorters layout- och trycksaksproduktioner. Media-

Tryck har en egen layoutavdelning med god kunskap och 

erfarenhet av att producera trycksaker i enlighet med univer-

sitetets grafiska profil och befintliga mallar. Kontaktuppgifter 

finns på www.mediatryck.lu.se.

E-husets tryckeri erbjuder också hjälp med avhandlingar, 

posters, kompendier, booklets och enklare layoutarbeten.

Läs mer på www.ehuset.lth.se/tryckeriet.

I de fall du behöver vända dig till ett externt tryckeri ska du 

avropa (beställa) från det statliga ramavtal som universitetet 

följer. Läs mer på Medarbetarwebben och avropa.se. 

MEDARBETARWEBBEN
På www.medarbetarwebben.lu.se/grafiskprofil finns  

allt material som rör Lunds universitets grafiska profil samlat. 

Här hittar du också information om upphandlade leveran törer 

och aktuella avtal. 

BILD- OCH MEDIEBANKEN
På www.lu.se/bildbank kan du ladda ner material som:

• Bilder

• Mallar

• Logotyper

• Typsnitt

• Filmklipp

• Ljudfiler

KONTAKTUPPGIFTER 
Har du frågor angående den grafiska profilen eller innehållet 

i manualen, vänligen kontakta sektionen Kommunikation. 

E-post: grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Manualversion 2.0 – december 2018

Praktisk information
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SV
AN

ENMÄRKET

 Trycksak
3041 0903

Tryckt hos Media-Tryck, Lunds universitet. Vi är ett svanenmärkt och 
ISO 14001:2015-certifierat tryckeri. Läs mer om vårt miljöarbete på 
www.mediatryck.lu.se
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