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INTRODUKTION
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Hej!
I dag har Sverige drygt en miljon företag, allt från
enmansbolag till koncerner. De är otroligt viktiga
för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle
– de skapar sysselsättning, gemenskap och
framtidstro. Men kraven är höga och utmaningarna många. Därför är det vårt jobb att skapa så
bra förutsättningar som möjligt för alla typer av
företag att komma igång, växa och bli konkurrenskraftiga. Vi lyssnar in behov, söker lösningar
och genererar relevant kunskap som vi sprider.
Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Dessutom är vi med
och sätter fart på den regionala tillväxten genom
att erbjuda flera möjligheter till finansiering. Det
innebär att vi varje dag öppnar dörrar och river
barriärer för att skapa ett Sverige där fler företag
vill, kan och vågar.
Vårt varumärke bygger på att vi är en kunskapsmyndighet som gör det dolda synligt. Genom
våra analyser lyfter vi fram samband och pekar
på tillstånd och förutsättningar för tillväxt.
Vår visuella identitet har till uppdrag att kommunicera vårt varumärke, och består av olika
byggstenar. Vår logotyp, vår symbol, våra färger,
våra bilder, våra designelement, våra illustrationer
och våra typsnitt.
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De beskrivs under sina respektive kapitel. Men
viktigast av allt är hur de kombineras. Det är i
kompositionen som helheten skapas, och hur
vi kommunicerar Tillväxtverket.
Läs gärna introduktionen "100 % identitet", så
förstår du principerna för vår kommunikation.
Se sidan 49. Och låt dig inspireras i kapitlet
"Look & Feel".
Det här är andra versionen av våra visuella riktlinjer. De kommer att fyllas på med exempel allt
eftersom vi ser behov av det.
Välkommen!
Jenny Weimerbo, tf kommunikationschef
September 2018
Har du frågor kring den visuella profilen kontakta:
Jenny Weimerbo
jenny.weimerbo@tillvaxtverket.se
tel 08-681 65 71
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VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

LOGOTYP

1+1+1=3

Vi har tre huvudlogotyper. Du kan välja mellan
tre färger, och alla är lika rätt och viktiga att
använda.
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1.1

Tre färger - svensk
Alla lika viktiga

Vår huvudlogotyp finns i tre färger: blå, grön och
lila. Alla representerar hela Tillväxtverket och
bär våra identitetsfärger. Vi använder alla tre lika
mycket i all kommunikation så långt det är möjligt
att använda färg. I tryckt, digital, eller fysisk form.

MINSTA STORLEK

Minsta tillåtna storlek är 9 millimeter hög,
för att bibehålla en god läsbarhet.

1

2

3

4

1 BLÅ LOGOTYP
LOGOTYPENS DELAR

Vår logotyp består av en ordbild och en symbol.
Symbolen är uppbyggd av två delar, i två färgnyanser, en mörkare och en ljusare. Logotypen får
aldrig delas upp eller ändras i form eller storlek.

2 GRÖN LOGOTYP
3 LILA LOGOTYP
4 SVART LOGOTYP
5 VIT LOGOTYP

TANKEN BAKOM LOGOTYPEN

Symbolen representerar Tillväxtverket. Den visar
vår initialbokstav T, både som optiskt effekt
mellan symbolens delar, och sedd snett underifrån i en tredimensionell version. Den visar även
en kraftfull, stigande pil som symboliserar vårt
uppdrag att bidra till fler företag som kan vill och
vågar, och vårt löfte att riva barriärer och öppna
dörrar.
UNDANTAG

I de fall kommunikationen enbart kan återges i
svartvitt, eller på andra sätt försvåras av en logotyp i färg, använder vi den svarta logotypen.
I exceptionella undantagsfall, och i samråd med
kommunikationsavdelningens chef, får den vita
logotypen användas på mörka bakgrunder.

MINSTA STORLEK

Använd aldrig en mindre logotyp
än 9 millimeter hög.
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1.2

Tre färger - engelsk
Alla lika viktiga

Utformningen och användningen av vår engelska
logotyp följer samma mönster och riktlinjer som
för huvudlogotypen på svenska.

1

2

3

4

Det som skiljer dem åt är att vårt namn är översatt till Swedish Agency for Economic and
Regional Growth.
MINSTA STORLEK

Minsta tillåtna storlek är 11 millimeter hög,
för att bibehålla en god läsbarhet.

1 GRÖN LOGOTYP
2 BLÅ LOGOTYP
3 LILA LOGOTYP
4 SVART LOGOTYP
5 VIT LOGOTYP

MINSTA STORLEK

Använd aldrig en mindre logotyp
än 11 millimeter hög.
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LOGOTYP

1.3
Frizon

Ju större desto bättre
För att vår logotyp alltid ska synas tydligt finns
det en fredad zon, där varken text eller bild får
förekomma. Zonen är minst höjden av storleken
på bokstaven L, i ordbilden med vårt namn.
Avståndet används ovanför, under och åt sidorna.
Var gärna generös med fritt utrymme, ju större
desto bättre.
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LOGOTYP

1.4
Placering

Några tumregler
Huvudregeln är att placeringen av logotypen
ska underlätta för mottagaren att så snabbt som
möjligt uppfatta vem det är som är avsändare.
Därför anpassar vi placeringen till det som är
logiskt för mediet och mottagaren. Det innebär
att vi kan välja att placera vår logotyp överst till
vänster eller till höger, samt längst ner till vänster
eller till höger på en broschyr.
Det innebär också att vi undviker placeringar som
stör budskap, till exempel att sätta vår logotyp
till överst till vänster intill en viktig rubrik på en
rullplansch.
Vi har dock några tumregler:
1 Vår logotyp placeras alltid i ett av
enhetens hörn.
2 På brevpapper, visitkort och i platsannonser placerar vi logotypen överst
till höger.
3 I Powerpoint placerar vi logotypen längst
ner till höger.
4 I mejl placerar vi logotypen längst ner till
vänster mellan den personliga avsändaren
och de formella kontaktuppgifterna till
Tillväxtverket.
5 På vår webb placerar vi logotypen högst
upp till vänster.
För att underlätta har vi tagit fram mallar för våra
vanligaste kommunikationsenheter.
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LOGOTYP

1.5
Samverkan
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PRINCIP 1

Tillväxtverket är avsändare.

Generös men tydlig
Huvudregeln är att mottagaren så snabbt som
möjligt ska uppfatta vem det är som är huvudavsändare, och vilka som ingår i samarbetet.
Eftersom vi anpassar placeringen av vår egen
logotyp till det som är logiskt och optimalt för
mediet och mottagaren, anpassar vi också hur
vi presenterar våra samarbetsparter.
PRINCIP 1

I de sammanhang Tillväxtverket är huvudavsändare, tar vi störst plats, och är den logotyp
som ska uppfattas först. Därefter kommer
logotyperna för de som är samarbetsparter.
Det finns olika sätt att lösa hur detta ska
visualiseras. På en ensidig yta kan vi skriva att
det är ett samarbete, och beroende av sammanhang välja om vi vill visa deras logotyper eller
skriva deras namn i löptext. Vart vi placerar
denna information anpassas till mediets logik.
Till exempel samlat längst ner på en affisch, på
en egen sida i en Powerpointpresentation eller
längre ner på en webbsida.
PRINCIP 2

I de sammanhang både Tillväxtverket och EU
är huvudavsändare, ska båda dessa logotyper
ta störst plats och uppfattas först. Därefter
kommer logotyperna för de som är samarbetsparter. Samma principer som ovan gäller för
visualisering av detta.
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PRINCIP 2

Tillväxtverket och EU är avsändare.

LOGOTYP
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1.6

Stödlogotyp
Vi stöttar företag

Vi stöttar och finansierar olika projekt runt om
i landet för att få fler företag som vill, kan och
vågar. För att det ska vara tydligt när vi är
inblandade har vi tagit fram två stödlogotyper;
”I samarbete med Tillväxtverket” och
”Med finansiering från Tillväxtverket”.

1

2

3

4

5

6

De ska enligt de allmänna villkoren användas av
alla som fått stöd. Exakt hur och när beskrivs på
vår webbplats tillvaxtverket.se.
MINSTA STORLEK

Minsta storleken är 13 millimeter hög.

1 BLÅ STÖDLOGOTYP FINANSIERING
2 BLÅ STÖDLOGOTYP SAMARBETE
3 GRÖN LOGOTYP FINANSIERING
4 GRÖN LOGOTYP SAMARBETE
5 LILA LOGOTYP FINANSIERING
6 LILA LOGOTYP FINANSIERING

MINSTA STORLEK

Använd aldrig en mindre stödlogotyp
än 13 millimeter hög.
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1.7

Externa konsultrapporter
Du som skriver en rapport på uppdrag av
Tillväxtverket ska använda en speciell logotyp för
rapporten.

1

För att tydliggöra kopplingen till Tillväxtverket ska alltid formuleringen "Denna rapport är
beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i
rapporten är författarens." stå på sidan två eller i
samband med förord eller sammanfattning.
PLACERING

Logotypen ska placeras på rapportens framsida
i ett hörn.
MINSTA STORLEK

Minsta storleken är 13 millimeter hög.

2

1 BLÅ LOGOTYP EXTERN KONSULTRAPPORT
2 GRÖN LOGOTYP EXTERN KONSULTRAPPORT
3 LILA LOGOTYP EXTERN KONSULTRAPPORT

3
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SYMBOL
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Effekt!
Vår symbol är en del av vår logotyp, och får
användas fristående som dekorelement.
Här är den fylld med en bild.

1
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

SYMBOL
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2.1

Vår symbol

Distinkt och kraftfull
Vår symbol finns i våra tre identitetsfärger, grön,
blå och lila. Placerar vi den mot en bakgrund, kan
den vara både täckande eller transparent. Den
kan också fyllas med bilder och illustrationer.
När symbolen används i sin helhet får den aldrig
delas upp eller ändras i form eller komposition.
Det är viktigt att formen på båda pilarna syns
tydligt mot bakgrunden. Dra gärna upp symbolen
i storlek och låt den dominera. Gör den till ett
budskap.

2

Placera aldrig en text eller ett projektnamn i nära
anslutning till symbolen – för att undvika risken
att det uppfattas som en egen logotyp.

5

1 BILD I SYMBOL

Se sidan 13

2 GRÖN SYMBOL

3

3 BLÅ SYMBOL
4 LILA SYMBOL
5 SYMBOL PÅ BILD

Täckande

6 SYMBOL PÅ BILD

Transparent

4
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3+3+3=9
Vi har tre identitetsfärger i tre nyanser vardera.
Totalt nio färgnyanser. De är valda för att utstråla
tillväxt, självförtroende, stabilitet, kunskap och lugn.
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i1

i4

i7

i2

i5

i8

i3

i6

i9

FÄRGER
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(1)

(3)

(2)

Färgprincip

En kombination

Vi har tre olika identitetsfärger i tre nyanser
vardera. Det är dessa färger som tillsammans
och över tid ska dominera färgupplevelsen i
vår kommunikation. Vi använder dem med
lika mycket lust som respekt för varandra.
Färg är en av flera byggstenar som tillsammans
skapar vår visuella identitet. Vi använder färg
lika mycket som bilder, illustrationer och
dominanta rubriker. Men framför allt, använder
vi alla byggstenar på ett luftigt sätt, där även
vitt är en utmärkt färg för att skapa tydlighet
och lugn.
EXEMPEL PÅ RULLAFFISCH

Huvudprincipen är att välja en av de tre färglogotyperna och låta vald färg styra utformningen.
Väljer vi till exempel grön logotyp (1), använder vi
de gröna identitetsfärgerna (2) och komplementfärgerna (3) på enheter som syns nära logotypen.
Det går också bra att stötta med övriga identitetsfärger (4).
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Rubrik

Istis sum net digi qutis expedio
nsenda lore ndae volorro exer
ror erumqui bea ad quide bis sit
unt ilin porent lorendae volorro
exeror erumqi bea ad quide bis.

Lorem ipsum expedio
medio sendt lorem ipsu
atuae dent eum quiatet
volende sam et dolesci
dipsum lereum quiatet.

85%

Rubrik

Istis sum net digi qutis expedio
nsenda lore ndae volorro exer
ror erumqui bea ad quide bis sit
unt ilin porent lorendae volorro
exeror erumqi bea ad quide bis
bror erumqui bea ad quide.

(4)

Rubrik ip
lorem eus
expediom
volendo.

FÄRGER
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Identitetsfärger
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i1

Tre valörer

i2

Vi har nio färger som vi kallar identitetsfärger:
tre gröna, tre blå och tre lila. De används enligt
färgprincipen på sidan 17.
Färgerna är döpta med en bokstav och en siffra:
"i" för identitet, och siffran för numret på färgen.
Varje färg har sina färgkoder. Digitala ytor återges
i RGB eller HTML. Tryckta ytor återges i PMS och
CMYK som också anges för bestruket (C) eller
obestruket (U) papper. Färgerna ska alltid återges
i sin fulla mättnad, i hundra procent.

i3

i4

Använd gärna färglikare som kan beställas av
Kommunikationsavdelningen för att fånga rätt
färgnyans.

i5

Varje logotyp består av två identitetsfärger:
Den gröna av i 1 och i 2
Den blå av i 4 och i 5
Den lila av i 7 och i 8

i6

Digital
RGB 2/166/164
HTML 02A6A4

Tryck
PMS C 326
CMYK C 81/0/39/0

CMYK U 81/0/39/0

Digital
RGB 0/109/113
HTML 006D71

Tryck
PMS C 322
CMYK C 97/9/39/34

CMYK U 97/9/39/34

Digital
RGB 165/221/225
HTML A5DDE1

Tryck
PMS C 324
CMYK C 35/0/14/0

CMYK U 35/0/14/0

Digital
RGB 0/118/207
HTML 0076CF

Tryck
PMS C 2194
CMYK C 98/37/0/0

CMYK U 98/37/0/0

Digital
RGB 0/67/118
HTML 004376

Tryck
PMS C 2187
CMYK C 100/47/0/48

CMYK U 100/47/0/48

Digital
RGB 146/200/239
HTML 92C8EF

Tryck
PMS C 283
CMYK C 42/9/0/0

CMYK U 42/9/0/0

Digital
RGB 120/84/189
HTML 7854BD

Tryck
PMS C 2089
CMYK C 68/78/0/0

CMYK U 68/78/0/0

Digital
RGB 73/32/105
HTML 492069

Tryck
PMS C 2617
CMYK C 80/98/5/27

CMYK U 80/98/5/27

Digital
RGB 201/184/225
HTML C9B8E1

Tryck
PMS C 2635
CMYK C 24/29/0/0

CMYK U 24/29/0/0

* Den gröna logotypen har särskilda koder för

RGB och HTML.

i7

i8

i9
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Logotyp*
RGB 0/170/167
HTML 00AAA7

FÄRGER
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Komplementfärger
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k1

Digital
RGB 255/235/255
HTML FFEBFF

Print
CMYK C & U
1/10/0/0

k6

Digital
Print
RGB 225/255/255 CMYK C & U
HTML E1FFFF
11/0/4/0

k 11

Digital
RGB 255/253/242
HTML FFFDED

k2

Digital
RGB 234/228/255
HTML EAE4FF

Print
CMYK C & U
12/12/0/0

k7

Digital
RGB 210/245/255
HTML D2F5FF

Print
CMYK C & U
20/0/0/0

k 12

Digital
Print
RGB 252/245/239 CMYK C & U
HTML FCF5EF
1/5/7/0

k3

Digital
RGB 241/230/234
HTML F1E6EA

Print
CMYK C & U
6/13/6/0

k8

Digital
Print
RGB 225/239/255 CMYK C & U
HTML E1EFFF

k 13

Digital
RGB 234/246/251
HTML EAF6FB

Print
CMYK C & U
10/0/0/0

4

Digital
RGB 248/248/248
HTML F8F8F8

Print
CMYK C & U
0/0/0/4

k9

Digital
Print
RGB 242/242/242 CMYK C & U
HTML F2F2F2
0/0/0/7

k 14

Digital
RGB 237/237/237
HTML EDECEC

Print
CMYK C & U
0/0/0/10

k5

Digital
RGB 227/227/227
HTML E3E3E3

Print
CMYK C & U
0/0/0/15

k 10

Digital
RGB 218/218/218
HTML DADADA

k 15

Digital
Print
RGB 208/208/208 CMYK C & U
HTML D0D0D0
0/0/0/25

Print
CMYK C & U
1/0/10/0

Fördjupning av identiteten

Till våra identitetsfärger har vi också en palett
av ljusa komplementfärger. De härstammar
från och harmonierar med identitetsfärgerna
och används för att förhöja dem. Färgprincipen
är att det är de nio identitetsfärgerna som ska
dominera intrycket, och om komplementfärgerna
behövs, finns de i bakgrunden.
Komplemetfärgernas funktion är att skapa
bakgrunder som skiljer ut större eller mindre
kommunikationsytor. De användas också i illustrationer och som bakgrunder i diagram
och tabeller.
Vi har 15 komplementfärger. De ska alltid återges
i sin fulla mättnad, i hundra procent.
Färgerna är döpta med en bokstav och en siffra:
"k" för komplement, och siffran för numret på
färgen.
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Print
CMYK C & U
0/0/0/20

FÄRGER

3.4
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Tryck
PMS C 689
PMS U 689
CMYK 24/89/5/37 CMYK 24/89/5/37

e7

e 2 Digital
RGB 199/36/177
HTML 93328E

Tryck
PMS C 246
CMYK 31/88/0/0

PMS U 246
CMYK 31/88/0/0

e 8 Digital
RGB 244/54/76
HTML F4364C

e 3 Digital
RGB 231/147/183
HTML E793B7A

Tryck
PMS C 2044
CMYK 0/53/3/0

Extrafärgerna finns med för att öka flexibiliteten
och variationen, men förekommer aldrig själva
som en dominant färg, utan i ett sammanhang.

e 4 Digital
RGB 220/134/51
HTML DC8633

Tryck
PMS C 7413
CMYK 1/60/98/4

Vi har 16 extrafärger, och de ska alltid återges i
sin fulla mättnad, i hundra procent. Färgerna är
döpta med en bokstav och en siffra: "e" för extra
och siffran för numret på färgen.

e 5 Digital
RGB 242/169/0
HTML F2A900

Extrafärger

e1

Digital
RGB 137/59/103
HTML 893B67

Tryck
PMS C 7426
CMYK 5/99/44/2

PMS U 7426
CMYK 5/99/44/2

e 13 Digital
RGB 0/115/152
HTML 007398

Tryck
PMS C 7468
PMS U 7468
CMYK 90/18/7/29 CMYK 92/16/13/25

Tryck
PMS C 1787
CMYK 0/82/53/0

PMS U 1787
CMYK 0/82/53/0

e 14 Digital
RGB 25/152/214
HTML 1998D6

Tryck
PMS C 7460
CMYK 100/6/2/0

PMS U 2044
CMYK 0/52/1/0

e 9 Digital
Tryck
RGB 236/186/168 PMS C 488
HTML ECBAA8
CMYK 0/31/26/0

PMS U 488
CMYK 0/30/28/0

e 15 Digital
Tryck
RGB 113/197/232 PMS C 297
HTML 71C5E8
CMYK 52/0/1/0

PMS U 7413
CMYK 1/60/98/4

e 10 Digital
RGB 120/170/0
HTML 78AA00

Tryck
PMS C 2294
PMS U 2294
CMYK 50/0/95/13 CMYK 50/0/98/4

Tryck
PMS C 130
PMS U 130
CMYK 0/32/100/0 CMYK 0/31/90/0

e 11 Digital
RGB 196/214/0
HTML C4D600

Tryck
PMS C 382
PMS U 382
CMYK 28/0/100/0 CMYK 33/0/85/0

e 12 Digital
RGB 214/232/101
D6E865

Tryck
PMS C 2296
CMYK 17/0/54/0

Digital
RGB 164/18/63
HTML A4123F

För tabeller och diagram
Som ett stöd till våra identitetsfärger och
komplementfärger har vi extrafärger. De har
ett vidare färgspektra mot rött, gult och grönt.
De ska enbart adderas när de övriga färgerna inte
räcker till, till exempel i tabeller eller diagram med
många värden.

e 6 Digital
Tryck
RGB 246/235/97 PMS C 100
HTML F6EB61
CMYK 0/4/62/0

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

PMS U 100
CMYK 0/0/50/0

PMS C 2296
CMYK 18/0/55/0

e 16 Digital
RGB 0/32/91
HTML 00205B

PMS C 7460
CMYK 100/0/10/0

PMS C 297
CMYK 40/1/3/0

Tryck
PMS C 281
PMS C 281
CMYK 100/85/5/36 CMYK 99/75/3/25

FÄRGER

22

3.5

Kategori 3
Kategori 2
Kategori 1

Kategori
9

Diagram & tabeller
Exempel på färganvändning

Är det många värden som ska presenteras addera
extrafärger som både är tydliga och harmonierar
med diagrammet som helhet.

4
Kategori
2

Kategori
8

Använd i första hand identitetsfärgerna.

5

Kategori
1

Kategori
3

Kategori
7

3
2
1

Använd gärna någon av komplementfärgerna
som bakgrund.

Kategori
4

Kategori
6
Kategori
5

0

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Diagram med identitesfärgerna.

Diagram med identitesfärgerna och komplementfärg som bakgrund.

5

Kategori 12
Kategori 11
Kategori 10

4

Kategori 9
Kategori 8
Kategori 7

3

Kategori 6
Kategori 5
Kategori 4

2

Kategori 3
Kategori 2

1

Kategori 1

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Diagram med identitetsfärger och extrafärger.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Serie 4

Serie 5

Diagram med identitesfärgerna.

Serie 4

FÄRGER
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3.6
Grafik

Exempel på färganvändning
Använd i första hand identitetsfärgerna.

67%

78%

Använd gärna någon av komplementfärgerna
som bakgrund.

57%

23%

Grafik med identitetsfärger och extrafärger.

54%

78%

Grafik med identitesfärgerna.
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85%

67%

4

TYPSNITT
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TYPSNITT

80%

Vi har valt ett identitetstypsnitt med stor karaktär.
Noe Display ska dominera vår kommunikation,
och ta plats. Utan att gå in på detaljer, är
viktningen 80% Noe Display, och 20% vårt
andra identitetstypsnitt Gotham Narrow.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

25

TYPSNITT

26

4.1

Identitetstypsnitt

NOE DISPLAY
MEDIUM

GOTHAM NARROW
LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

BOLD

BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

Noe Display kombineras med vårt andra identitetstypsnitt Gotham Narrow. Det är ett modernt
typsnitt och tillverkat för tidningsläsning. Gotham
Narrow ger en bra kontrast åt Noe Display. Det
är kompakt utan att kännas klämt, vilket spar
mycket utrymme i texter. Det används i ingresser, i brödtext och i mellanrubriker. Vi använder
vikterna Light, Book, Medium, och Bold.

BLACK

MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

CAMBRIA

CAMBRIA
REGULAR

Karaktär och kontrast
NOE DISPLAY

Noe Display är Tillväxtverkets viktigaste identitetstypsnitt. Det är starkt, distinkt, och modernt.
Det är ett karaktärsfullt typsnitt som fångar in
symbolens former med sina triangulära seriffer.
Typsnittet är kompakt och lämpar sig väl även för
lite längre rubriker, ingresser och mellanrubriker.
Det skapar en tydlig identitet för Tillväxtverket.
Vi använder vikterna Medium, Bold och Black.
GOTHAM NARROW

För längre brödtexter i till exempel rapporter
använder vi Cambria. Det hämtar sin inspiration
från Noe Display, och är med sina klackar ett
mycket lättläst typsnitt.
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BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

TYPSNITT
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4.2
Kontorstypsnitt
Enkelt och tydligt

Calibri och Cambria är våra typsnitt för öppna
kontorsmaterial, som Word och Power Point.
De har hämtar sin inspiration från identitetstypsnitten, och vill skapa liknande kontraster.
Båda är moderna typsnitt, och är förinstallerade
på Tillväxtverkets datorer vilket underlättar
hanteringen av dokument som sprids mellan
olika plattformar.
CALIBRI

Calibri är ett tydligt men samtidigt mjukt typsnitt
utan klackar. Det används för rubriker och
ingresser.
CAMBRIA

Cambria har en distinkt karaktär och är med sina
klackar mycket lättläst i längre texter.
Det används som brödtext.

CALIBRI
LIGHT

CAMBRIA
REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ITALIC

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

BOLD

BOLD, ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?

BOLD, ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789 – §!”#€%&/()=?
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ITALIC

5

Design-

ELEMENT
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DESIGNELEMENT
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Fakta!

Vi är en kunskapsmyndighet som gör det dolda synligt.
Genom våra analyser belyser vi tillstånd, förutsättningar
och samband för tillväxt. Våra designelement hjälper oss
att peka på, lyfta fram och rama in viktiga slutsatser.

Tillväxt

23%
Tillväxt

23%
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DESIGNELEMENT
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5.1

Förstärka budskap

45°

Titta här!

Vår symbol är källan till våra designelement.
Ur den har vi hämtat och utvecklat två designelement som ska hjälpa till att lyfta fram innehållet i vår kommunikation.
Den ena kallar vi ”klammern”. Den får vridas
valfritt, men alltid i 45 graders vinkel. Det innebär
att klammerna kan ha vinklarna 0°, 45°, 90°, 135°,
etc.) Den kan vara helt fristående, dupliceras eller
användas för att rama in eller peka på budskap.

Den andra kallar vi ”pilen”. Den får vridas precis
som "klammern". Den kan till exempel dominera en
sida, eller fungera som pil-punkter i en lista.
Integrerar vi något av designelementen i en bild,
kan de vara täckande eller transparanta i 100 %
opacitet. Alla designelement kan skalas upp och
ner i storlek. Använd dem för att förstärka och accentuera budskap. Och använd dem i våra
identitetsfärger.

45°

Hej!
1 KLAMMERN.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

2 PILEN.

6

Bild-

MANÉR
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BILDMANÉR

1 miljon
Vi har drygt en miljon företag i Sverige. De flesta små
och medelstora med en tuff vardag i en snabbrörlig
värld. Det är dem vi ska hjälpa att växa och utvecklas
så att ännu fler vågar följa i deras spår. Därför vill vi
komma entreprenörerna nära, fånga dem i steget och
bejaka deras handlingskraft.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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BILDMANÉR

6.1

33

1

2a

2b

3

Tre nivåer

Vi har tre olika typer av bilder; identitetsskapande
bilder, stödjande bilder och dokumentära bilder.
De identitetsskapande är vårt huvudsakliga bildmanér. De sätter tonen, tar störst plats i
vår kommunikation och ska dominera helhetsintrycket. De stödjande bilderna är komplement.
De är också viktiga, men som namnet antyder, ett
stödjande bildmanér. De dokumentära bilderna
kompletterar.
1 IDENTITETSBILDER

Identitetskapande bilder med företagare som
agerar och interagerar.
2 STÖDJANDE BILDER

Stödjande bilder som 2a) detaljer ur identitetsbilderna, och 2b) Sverigemiljöer (ex. natur, samhälle eller stad).
3 DOKUMENTÄRA BILDER

Autentiska bilder tagna exempelvis vid konferenser eller möten. Dra ned på mättnaden om bilden
drar åt gult.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

BILDMANÉR

6.2

Identitetsbilder
Företagaren

Vårt viktigaste, identitetsskapande bildmanér
är företagaren. Det manifesterar att allt vi gör
syftar till att få fler företag som vill, kan och
vågar. Bilderna lyfter fram den autentiska
vardagen för Sveriges små och medelstora
företag. Visar människorna bakom företagen
och i steget när de arbetar. Varje bild rymmer
en yrkesmässig berättelse, en stolt företagare
som tror på sig och framtiden. Manéret gör det
möjlighet att berätta om alla slags företag i alla
branscher i hela Sverige. Vi använder gärna
bildsviter där det går att följa företagaren i sitt
arbete.
Tonen i bilden ska andas närvaro, lust, handlingskraft, kompetens och ambition. Bilderna ska
imponera även ur ett fotografiskt perspektiv, där
fotografen ska drivas av samma lust och driv som
människorna på bilderna.
De identitetsskapande bilderna ska dominera vår
kommunikation, ta plats, inleda och sätta tonen i
vår dialog med omvärlden.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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BILDMANÉR

6.3

Stödjande bilder
a) Detaljer

Ur de identitetsskapande bilderna kan vi hämta
detaljer från företagarens vardag i arbetet.
Bilderna präglas av mänsklig närvaro där företagarens arbete är påtagligt. Ofta är det närbilder.
I sammansättning med bilder på företagare,
kan detaljbilder också vara bilder utan mänsklig
närvaro.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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BILDMANÉR

6.3

Stödjande bilder
b) Sverigemiljöer

Från de identitetsskapande bilderna zoomar vi
ut och ser Sverige som företagarnation. Bilderna
ska vara en kontrast till den aktiva företagaren
och detaljer ur arbetsmiljön. Det är gärna storslagna vyer som berättar om Sverige, via typiska
landskap och urbana miljöer som visar att staden
växer.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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BILDMANÉR

6.3

Stödjande bilder
c) Dokumentära bilder

Autentiska bilder tagna vid exempelvis konferenser eller möten. Kan användas för att illustrera
text på webb eller ge närvaro i sociala kanaler.

Tillväxtverkets manér med
enkel redigering i Photoshop
Om vi har en bild som vi vill använda, men som
inte är köpt från vår bildbyrå, kan vi behöva
bearbeta mättnaden i Photoshop. Vårt bildmanér
har låg mättnadsgrad och genom att dra ned
mättnaden i en färgstark bild, kan bilden få rätt
manér för Tillväxtverket.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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BILDMANÉR

6.4
Riktlinjer

Bildbank och rättigheter
RIKTLINJER FÖR BILDER

I vår bildbank hittar du våra fotografier som
du kan använda i kommunikationen. Samtliga
bilder skyddas av upphovsrättslagen och den
gäller oavsett om bilderna används i digitalt
eller i tryckt material. Det innebär att ändringar i
bilderna som är tillåtet är mycket begränsat utan
upphovsmannens tillstånd.
De flesta bilderna är köpta från bildbyråer med
fri användning för Tillväxtverket under en
obegränsad tid.
Vi kan inte överlåta användningen av våra inköpta
bilder till samarbetspartners eller liknande. När
det gäller bilder som vi har tagit själva får vi
avgöra från fall till fall hur vi ställer oss till användandet.
När vi köper bilder eller anlitar en fotograf, är
det bra att komma ihåg att bilderna ska kunna
användas stående lika väl som liggande, gärna
med lite olika beskärningar, i vårt kommunikationsmaterial. Det innebär allt från webbplats
till broschyrer, Powerpoint och på rullplanscher.
Det innebär att vi ofta behöver leverans i flera
olika format.
Kontakta kommunikationsavdelningen om du har
frågor.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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7

Illustrations-

MANÉR
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ILLUSTRATIONSMANÉR

40

Teman
Vi har ett tematiskt och flexibelt illustrationsmanér
som ytterligare förstärker vår identitet. Det finns i
två varianter, med och utan symbol.

Illustration med symbol. Tema: mångfald.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Illustration utan symbol. Tema: kunskap.

Flerdubblade illustrationer tillsammans. Tema: Internationalisering.

ILLUSTRATIONSMANÉR
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7.1

Illustrationer

Med och utan symbol
Vi har tagit fram illustrationer på olika teman,
som till exempel kreativitet, entreprenörskap
och innovation. De ska liksom bilder och designelement komplettera vår kommunikation, och
förstärka våra budskap. Illustrationerna finns i
två varianter, dels tillsammans med symbol, dels
fristående. De är alltid i våra identitetsfärger med
inslag av andra färger.

I FÖRSTA HAND illustration med symbol. Tema: kreativitet.

I FÖRSTA OCH ANDRA HAND

Använd illustrationer med symbol i första hand.
De är tydligt kopplade till Tillväxtverkets identitet.
I en längre publikation kan fristående illustrationer
förekomma. När Tillväxtverkets nya identitet blivit
mer etablerad, kan vi i högre utsträckning använda
fristående illustrationer.
PRINCIP

Tema: entreprenörskap.

Alla får använda alla illustrationer, och får aldrig
begränsas av att någon vill använda den för
specifika ändamål. De får heller aldrig användas
så att de kan tolkas som en ny logotyp för ett
specifikt ändamål, till exempel genom att placera
en text eller ett projektnamn i nära anslutning eller i illustrationen. All kommunikation från
Tillväxtverket har Tillväxtverket som avsändare.
ILLUSTRATIONSHANTERING

Illustrationer med olika teman finns i vår bildbank.
Kontakta Kommunikationsavdelningen om det
finns behov av fler eller om du är osäker på hur
de ska användas.
Exempel på teman visas här brevid.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Tema: innovation.

I ANDRA HAND illustration utan symbol.

ILLUSTRATIONSMANÉR

42

7.1

Illustrationer
Fler exempel

Tema internationalisering. Illustration med och utan symbol.

Tema: dialog. Illustration med och utan symbol.

Tema: grön tillväxt. Illustration med och utan symbol.

Tema: mångfald. Illustration med och utan symbol.

Tema: kunskap. Illustration med och utan symbol.

Tema: tillväxt. Illustration med och utan symbol.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

8

Look &

FEEL
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LOOK & FEEL

100% identitet
Vår identitet är lika modig som
vår vision om att få fler företag
som vill, kan och vågar. I vårt
uppdrag som kunskapsmyndighet belyser vi tillstånd, förutsättningar och samband för tillväxt.
Det avspeglar sig i vår identitet,
där vi gör det dolda synligt.
Alla delar i vår visuella identitet
gör det enkelt, intressant och
lustfyllt att ta del av våra viktiga
slutsatser.
Vi har utvecklat ett visuellt
uttryck för maximal flexibilitet
med bibehållen identitet.
Det innebär att vi undviker att
reglera appliceringar i detalj,
och istället förklarar byggstenar,
intentioner och ramverk.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Komposition

Färger

Vår visuella verktygslåda består av verktygen
logotyp, färger, illustrationer, designelement, bilder,
och typsnitt. Vår visuella identitet skapas i själva
kompositionen. I förmågan att kombinerar de olika
delarna på en kommunikationsyta. I kapitlet ”Look
& Feel” har vi samlat exempel på appliceringar för
att du som ska kommunicera Tillväxtverket, ska få
både vägledning och hitta inspiration.

Våra identitetsfärger sätter tonen i vår kommunikation. Alla tre, lika mycket. Vi undviker dock att
blanda olika färger på logotypen vid samma
tillfälle. Väljer vi till exempel den gröna logotypen
får de gröna färgerna dominera färgupplevelsen.

Tonalitet

Våra illustrationer är lekfulla och ikoniska.
De används som symboler, för att förstärka
ett budskap, eller för att inspirera mottagaren.
Illustrationerna är en viktig del av vår identitet
och och finns i alla identitetsfärger.

Vi har en kunnig och självsäker framtoning.
Vi har en luftig design och vågar pausa. Vi låter
utmejslade budskap och fakta ta plats och tala
för sig själva. Det kontrasteras av våra typsnitt
och bilder som är intensiva. Laddade med viljan
att berätta.

Logotyp
Vår logotyp är ny, därför behöver vi använda den
ofta och i sin helhet de första åren. När den har
blivit mer känd kan vi börja använda symbolen
fristående och skriva vårt namn på andra ställen,
i de fall det underlättar kommunikationen. Nu när
den är ny är det viktigt att placera logotypen på
framsidor. Senare kan den eventuellt placeras på
baksidor, när det passar bättre rent kommunikativt.
Logotypen ska alltid vara med i kommunikationen.

Illustrationer

Bilder
Vi finns för företagen och vårt uppdrag är att få
fler som vill, kan och vågar. Därför är det viktigt
att vi kommer dem nära i våra bilder. Och att de får
vara ett dominant inslag i vår kommunikation.

Designelement
Vi har ett mycket tydligt och spetsigt språk i våra
designelement. De framhäver och dubblerar den
tyngd och fakta som vår kunskapsmyndighet
presenterar. Elementen kompromissar inte, utan
vågar pekar på och rama in budskap.
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Rubrik
Underrubrik

Publikationer

2016

Omslag med bild

Rubrik

TÄNK PÅ!

Använd gärna bilder på omslag för att skapa närhet till vårt uppdrag att skapa fler företag
som vill, kan och vågar.
Låt rubrikerna ta för sig! Typsnitttet Noe Display
är full av karaktär och behöver utrymme.

Rubrik

2016

Skapa kontraster i underrubriker med lättare
vikter i Noe Display eller med Gotham Narrow.
Kombinera gärna bild och designelementet
”pilen” för att skapa tydliga kontraster och
förstärka budskap.

Rubrik

Skala designelementet i storlek och vrid det i
45 grader åt valfritt håll, men se alltid till att
det behåller sin form.

Underrubrik

Logotypens färg styr valet av färg på designelement. Välj gärna den mest kulörta i vald
identitesfärg.
När designelementet placeras på en bild, är
det alltid transparent för att behålla bildens
komposition.
KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.
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Rubrik
Underrubrik

Rubrik
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Rubrik

Rubrik

Underrubrik

Underrubrik

Publikationer

Omslag med illustration
NÅGRA TIPS!

Använd gärna illustrationer på omslag för att
skapa närhet till vårt uppdrag att skapa fler
företag som vill, kan och vågar.

2016

Dra upp illustrationerna i storlek, och låt dem
dominera centrum av sidan.

Rubrik

Välj illustration med symbol eller utan.
Se till att rubrikerna tar plats och placera dem
runt illustrationen. Tänk på att Noe Display är full
av karaktär och behöver utrymme.

Rubrik

Skapa gärna kontraster i underrubriker med lättare vikter i Noe Display eller med Gotham Narrow

Underrubrik

Variera bakgrunden med hjälp av komplementfärger eller låt den vara vit.
Logotypens färg styr valet av färg på illustrationen.
KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

2016
Rubrik
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Rubrik
Underrubrik
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8.1

Publikationer

Rubrik

Lorem

Underrubrik

01

NÅGRA TIPS!

Skriv korta kärnfulla rubriker som kan dras upp i
storlek.

Tillväxtverket

Swedish Agency for
Economic and
Regional Growth
Tel 08 681 91 00
www.tillvaxtverket.se

Rubrik

ipsum endam

Lorem ore sum quam qui aute venim dolo
ratum rempore mpossunt alibus et volorem
ipsae prorectaquo tem quid que sandellia
sapidel enderum quam re voles de coratiore
vel inistiatis quias el magnimos evendant lab
int landam, volutem aut alicimuste officabore
por adipsandandi dolor aut inis nati re sam
quis none nem.

Noe Display bygger vår särskiljande identitet och
ska användas så ofta det går i publikationen.

Hendis ea sam nulparum quis prepele scipis nonsed ipic
tem ulluptae nis apidusdandit as doluptatur as mollam
fugit ad maximus earum sitium labo. Officium volesti vel
esciet venime nimo lestrum re maion nihita siteaque sit
ut qui volorrum fugiam od expe.

Lorem niatatiberit pe experum volesti odi blaborion expe
lis nobit, suntest runtis etur sint fuga. Udit quid quia dolut
pratibusant, qui aut elessus cienimp ore hent lauta dolup
tat essequia debit aut omnis sunt aut explam restruntes et
endandae iligent aut id ut facias sitasincto et ea sectiaspel
eatium est, vendi sinvenie nis nonsendis molo explis.

Quibus re nimustiam consed qui tem doloremrerchil iquati nones molende
stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur aligenisciis
a si blaut lam, ut reperum ne derae dolupid millaut andigent et quam dolo
repra aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea nonsequae re excea
qui sit eosae et dolesequi nusam unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis.
Millitius, vent iunteni vendellit unt quo cus. Ugia doluptatis dem harumquam,
odi in pro offictatque volendu citasperspid molor adionet porum ipicatem
iur aut quam, que con eos dunture rferum arci sequidem voluptibus resed
es magnam que num quiatatet exceaquo

Kombinera våra två olika identitetstypsnitt,
Noe Display och Gotham Narrow och låt dem
växelverka.
Skapa kontraster i underrubriker med olika vikter
i Noe Display eller med Gotham Narrow.

Expliquae dolorit, enimperrorum dolectur, et que et, aliqui quodi se eatem
laudandit modi sunt auda quas enist, consed ut rehentis dolor sed everovi
tatquaspelic tessum quunderum eat id mo est maionet enem. Arum ese
modi sum adios essite ipsum eris ius aut vel int qui cust quamusandam
elitatem. Henta. Itatur si omnis comnihi libusda et qui occate voloressi aut
maiorem im hit officia nonse simporae sit mo isquati niatur, sitis as audae.
Nequi nis arum reribus dandunt eum repe pliquate cupta peritatia consequ
aecest que aperchi lluptat quatem et quidia et reictus estionsedit odis.

2 LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Framsida med illustration och EU-logotyp. Baksida med designelement.

Använd våra identitetsfärger i kombination eller
som enskilda färger i designelement, plattor eller
diagram.

Lorem ipsum dolores

Rapporter kan vara faktaspäckade och tunga,
komponera sidan så att den lyfter innehållet
och blir luftig, tydlig och kontrastrik.

Quibus re nimustiam consed qui tem doloremrerchil iquati nones molende
stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur aligenisciis
a si blaut lam, ut reperum ne derae dolupid millaut andigent et quam dolorepra aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea nonsequae re exceaqui sit eosae et dolesequi nusam unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis
dolorem con reperun tibusam etur? Culla nos sim velestem quibus aut
laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur molore, nonsequam
conseque atiunt volore volent eveliatibusa voloratem volupti vit voluptatiam
fugia volupta eniscimodiae erferisi toreius exeri odigendae laborestem quia
con.Pudi optatur accabor ectatio. Busa vel ius dolo tempel maximperia nosti
cullupt aturepe remperias aut explit velitas rem resse nist lique molor.

Spräng gärna in illustrationer för att betona vissa
delar i publikationen.

AGNAM TORES ERFERO
ovit aut rerum quam is aut ma quas abo. Nullaccus eum ducium cum et am
alique pellandant. Minvent vollum nonestius. Oresequis pore, sus dolum
fuga. Ro blabo. Itecus acculpa velitat issequis modissi moluptatquia vit ea
denimus est, illaut auda cus dolorerchil ipiduntis assequatat eriberuptia platem. Nam hil id mil etur? Quiduciumquo doluptatur, suntibust, num, cuptatem volestiur, et, consend isquate exceribusdae volum aut incimetusam iur
res volor modi officitatur? Et officiis eatem in cum rest, sape ipis sus etumquidessi doles ex ex ex estiis eiureris eta nobisse rempora vel iur aborem
vent untiam labo. Nam harum et aut fuga lorem ipsum. Voles eatem aut
ommolupta por aspid quunder endignient fugitium comnisimolo

KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.
Data 1

Data 3

Data 1

Data 3

Data 1

Data 3

Data 2

Data 4

Data 2

Data 4

Data 2

Data 4

NE NULLESTO CORE ANDI CUS DOLUT
Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis
que pliae restota tassimin cusam doluptus nestiat
officium faccum qui nonet aut apici qui delentius,
nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime plaut
hari cum et aceaque culla nos sim velestem quibus
aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum
erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore
volent eveliatibusa voloratem volupti vit voluptatiam
fugia volupta eniscimodiae erferisi toreius exeri odigendae laborestem quia con rehentiaeri dolup
tam fugit, solendelit que ommo et provite volentor
aliquiatem doluptiis dem que voluptus.
Agni beaturest, sime plaut hari cum et aceaque culla
quoconseque atiunt volore volent eveliatibusa vo
loraerferisi toreius exeri odigendae laborestem quia
con provite volentor aliquiatem.
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore volent eveliatibusa
Culla Aligendi repudipid es dolum autem et magnimod que et venisquati con cone voluptatia sima
quam fuga. Agnam quidebi tiore, sundit, volum
quam dolor sinvelit omnimol oreceri onsedis essundit
mos a corehenecus aliquos sequiat urisime velit quid
uta ero cuptiur audandae con peribus nesequatis ni
stem quia con provite volentor aliquiatem.
AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis
que pliae restota tassimin cusam doluptus nestiat
officium faccum qui nonet aut apici qui delentius,
nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime plaut
hari cum et aceaque culla nos sim velestem quibus
aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum
erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore
volent eveliatibusa voloratem volupti fugitescia dolorem. Nempore nis estibus. Hictusa perrovit, nullam
is est volor mint fuga molore, nonsequam conseque
atiunt volore volent eveliatibusa voloratem volupti
fugitescia dolorem. Nempore nis estibus. Hictusa
perrovit, nullam is est volor. Id que ra volupides vidia
saecaeped moluptas doluptat. Odipsant earchil
ipsunt aut laborestiat archil iunt vit occat volupit dit
landi. Hictusa perrovit nullam is est volor.

4 LOREM IPSUM

Uppslag med text och faktarutor.

3

Uppslag med text, bild och designelement.

24 %

Lorem ipsum hendis ea sam nulparum quis
prepele scipis nonsed ipic tem ulluptae nis
apidusdandit as doluptatur as mollam fugit
ad maximus earum sitium labo.
Officium volesti vel esciet venime nimo
lestrum re maion nihita siteaque sit ut.

88 %

Lorem ipsum hendis ea sam nulparum quis
prepele scipis nonsed ipic tem ulluptae nis
apidusdandit as doluptatur as mollam fugit
ad maximus earum sitium labo.
Officium volesti vel esciet venime nimo
lestrum re maion nihita siteaque sit ut.

57%

Lorem ipsum hendis ea sam nulparum quis
prepele scipis nonsed ipic tem ulluptae nis
apidusdandit as doluptatur as mollam fugit
ad maximus earum sitium labo.
Officium volesti vel esciet venime nimo
lestrum re maion nihita siteaque sit ut.

49 %

Lorem ipsum hendis ea sam nulparum quis
prepele scipis nonsed ipic tem ulluptae nis
apidusdandit as doluptatur as mollam fugit
ad maximus earum sitium labo.
Officium volesti vel esciet venime nimo
lestrum re maion nihita siteaque sit ut.

Aligendi repudipid es dolum autem et magnimod que et venisquati con cone lorem
voluptatia sima quam fuga. Agnam quidebi tiore sundit volumrehent.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Signos etiam prae popublicus
iaela nes es larit? Porudeo pub
lius espuliam eatienatqua.

LOREM IPSUM

5

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo ve
riaerorem ut apis rem ut apis que
pliae restota tassimin cusam doluptus nestiat
officium faccum qui nonet aut apici qui delen ius,
nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem
qui bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat
ad eum erecatur molore.
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi
gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur nonse
quam conseque atiunt volore lorem ipsum.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo ve
riaerorem ut apis rem ut apis que
pliae restota tassimin cusam doluptus nestiat
officium faccum qui nonet aut apici qui delen ius,
nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem
qui bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat
ad eum erecatur molore.
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi
gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur nonse
quam conseque atiunt volore lorem ipsum.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo ve
riaerorem ut apis rem ut apis que
pliae restota tassimin cusam doluptus nestiat
officium faccum qui nonet aut apici qui delen ius,
nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem
qui bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat
ad eum erecatur molore.
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi
gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur nonse
quam conseque atiunt volore lorem ipsum.

Signos etiam prae popublicus
iaela nes es larit? Porudeo pub
lius espuliam eatienatqua.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis rem
ut apis que pliae restota tassimin cusam doluptus
nestiat officium faccum qui nonet aut apici qui delen
tius, nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem qui
bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum
erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi gendit
quodita tiasin rat ad eum erecatur molore, lorem ips
lorem gorem atiunt volore volent evelialore nonse
quam conseque atiunt volore volent eveliatibusa.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis rem
ut apis que pliae restota tassimin cusam doluptus
nestiat officium faccum qui nonet aut apici qui delen
tius, nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem qui
bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum
erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi gendit
quodita tiasin rat ad eum erecatur molore, lorem ips
lorem gorem atiunt volore volent evelialore nonse
quam conseque atiunt volore volent eveliatibusa.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO
Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis rem
ut apis que pliae restota tassimin cusam doluptus
nestiat officium faccum qui nonet aut apici qui delen
tius, nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem qui
bus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum
erecatur molore, nonsequam conseque atiunt volore
Culla nos sim velestem quibus aut laute velendi gendit
quodita tiasin rat ad eum erecatur molore, lorem ips
lorem gorem atiunt volore volent evelialore nonse
quam conseque atiunt volore volent eveliatibusa.

Aligendi repudipid es dolum autem et magnimod que et venisquati con cone
voluptatia sima quam fuga. Agnam quidebi tiore, sundit, volumquam dolor
sinvelit omnimol oreceri onsedis essundit mos a corehenecus aliquos sequiat
urisime velit quid uta ero cuptiur audandae con peribus nesequatis ni to modi
scil illa que rehent. Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis que plia.

Tabellrubrik
Enhet
Cell nummer A1
Cell nummer B
Cell nummer C
Cell nummer D
Cell nummer E
Cell nummer F
Cell nummer G
Cell nummer H
Totalresultat
1

2010
17
18
2
5
10
50
2
2

2011
17
18
2
5
10
45
2
2

2012
17
120
2
5
9
30
51
2

2013
17
2
0
5
8
25
17
0

2014
17
17
17
2
12
22
24
17

x

x

x

x

x

Udita cum eicidebis eos sequas doluptas aut molore erferum nus quiaesti doluptas aut animporibus aut molore cus
mol upttem im fugitis 201.
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Uppslag med text, bild, illustrationer, designelement och faktarutor.
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LOOK & FEEL
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8.1

Rubrik
Underrubrik

Publikationer
Stående A4-format

Lorem ea samma
nula rum quisre
pele ips scipis.

NÅGRA TIPS!

Se till att sidor och uppslag växelverkar mellan
bilder och stora illustrationer för att förtydlig
budskap och göra det lustfyllt att läsa.
Använda gärna bilder på hela uppslag för att
öka effekten och närvaron.
Låt rubrikerna ta plats, Noe Display behöver
utrymme!
Dra upp citat, och förstärk dem med designelement. Kom ihåg att designelementet i bild
alltid är transparent.

9

Framsida med bild, designelement och EU-logotyp.

10

Uppslag med bild, designelement och citat.

Vrid designelementet åt valfritt håll, men alltid i
45 graders vinkel.
Hendis ea sam nulpa
ruquis prepele scipis
nonsed lorem teullup
tae cium este sam.

Variera bakgrunder med identitets- eller komplementfärger genom publikationen.
Fånga siffror, dra upp dem i storlek, och placera
vid förklarande texter.

Agnam tores erfero

Rubrik

Am consed qui tem doloremrerchil iquati nones mlende stibus. Olupta vendest,
cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne
derae dolupid millaut andigent et quam dolorepra aut provid eaquodi doluptatior
sus erendaest ea nonsequae re exceaqui sit eosae et dolesequi nusam unt aut
dem fugiaest qui volorer ehenis dolorem con reperun tibusam etur? Culla nos sim
velestem quibus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur.

Agnam tores erfero
Ra nit aut alignihic to ommod quam quassim enestionecab ium exerepreris ariae.
Ciet quia incteni molorem que eum aut odiscilit etur, te vendit et, quate eturios
demporro qui blabore labo. Ferest, offic tem aut dolor ma cum dia simus. Otaquam ex et, ut latios et volorrorae sinveliqui ut quaectate non et aut et laniend
erumquo idesto tempora tectem restius reic tem sitatur? Quiandes ipsaest eum
arum audi dolum aute ma doluptibus que maio. Amus, et volor uibus.

Hendis ea sam nulparum lorquis
prepe le scipis nonsed ipic tema
ulluptae nis api ium qui obere.

Logotypens färg styr valet av färg på omslaget,
men kan variera i inlagan.

5

0%

KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.
9

Lorem ipsum hendis ea sam ulpa rum
quis prepele scipis ebitia con conecto
es elia Dolorerchil magnimp orerib.

Mintur tam nis
volupta sum si
minil dam api.

Ra nit aut alignihic to ommod quam quassim enestionecab ium exerepreris ariae.
Ciet quia incteni molorem que eum aut odiscilit etur, te vendit et, quate eturios
demporro qui blabore labo. Ferest, offic tem aut dolor ma cum dia simus. Otaquam
ex et, ut latios et volorrorae sinveliqui ut quaectate non et aut et laniend erumquo
idesto tempora tectem restius reic tem sitatur? Quiandes ipsaest eum arum audi
dolum aute ma doluptibus que maio amus,et volor.
Tem quiandebis eat exces inum velecum dolut eostempore rerit, cor autestin non
sequi optae doloreic tem aut et velesent. Facest delluptat verum dolume de nus
acerovid ex eum sapedi sum aut utemporibus, tem et pro venimpor alit doluptaspit,
esequi quae et que reptur am ut il enda velitam estiis preperiatur as cumet id est
uta cum enditias dollatet la quatquidebit aut accabor epudit volorposamet molupta
vollabo. Lorior acimagn ihitam et parum hiciliti occaepta ium vid quam velest modiaes estorporrum reperum que veruptiur aut ex eatur asitat ut que eaque laboreh
enihil maionsendae. Mo delit omnimusam exceaquia is eiciaspid quias eate nimus,
sin esequisi ommod mo ilit ommo dolo blacererum volorecto beria debisse ctatur
mossequiae cusaerum ea pedit aliquia ndignat ionsedit doluptas et fugit lab intemod
isquasitatio cuptae dest eos sae imporeped. Quibus re nimustiam consed qui tem
doloremrerchil iquati nones molende stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet
laboratiae voluptur aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne derae dolupid millaut
andigent et quam dolorepra aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea nonse.

Uppslag med text, citat, designelement och faktaruta.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Ra nit aut alignihic to ommod quam quassim enestionecab ium exerepreris ariae.
Ciet quia incteni molorem que eum aut odiscilit etur, te vendit et, quate eturios
demporro qui blabore labo. Ferest, offic tem aut dolor ma cum dia simus. Otaquam ex et, ut latios et volorrorae sinveliqui ut quaectate non et aut et laniend
erumquo idesto tempora tectem restius reic tem sitatur? Quiandes ipsaest eum
arum audi dolum aute ma doluptibus que maio. Amus, et volor uibus.

8

9

Uppslag med text, illustrationer och faktarutor.

Am consed qui tem doloremrerchil iquati nones mlende stibus. Olupta vendest,
cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne
derae dolupid millaut andigent et quam dolorepra aut provid eaquodi doluptatio.
sim velestem quibus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad eum erecatur.

LOREM

AGNAM TORES ERFERO

LOREM

AGNAM TORES ERFERO

Nam in nonsequunt pro voloroem
veriae’rorem ut apis que pliae resto tatassimin
cusam doluptus nestiat officium fac cum qui
nonet aut apici qui delentius, nat veliquati am
veruptae. Agni beaturest, sime plaut hari cum
et aceaque culla nos sim velestem.

Nam in nonsequunt pro voloroem
veriae’rorem ut apis que pliae resto
tatassimin cusam doluptus nestiat officium fac
cum qui nonet aut apici qui delentius, nat veliquati am veruptae. Agni beaturest, sime plaut hari
cum et aceaque culla nos sim velestem.

Luodita tiasin rat ad eum erecatur molore, non
sequam conseque atiunt volor. Culla nos sim vele
stem quibus aut laute velendt iasinad eum.

Luodita tiasin rat ad eum erecatur molore, non
sequam conseque atiunt volor. Culla nos sim vele
stem quibus aut laute velendt iasinad eum.

10

LOOK & FEEL

8.1

Publikationer
Liggande A4-format

49

Rubrik
Underrubrik

NÅGRA TIPS!

Variera antalet spalter i liggande format, och låt
dem växelverka med insprängd information i
marginalspalten.

OVITIUM ETUSDAMUSAM
Voles aut od quo dis ab imo
volo et faceror emquas quat
pa sam anitatqui opti verum
es incimaio. Pit, nusa idusci
minvel in provid quide

Använda gärna designelement på omslag.
Låt dem ta för sig, och duplicera för ökad effekt.
Kom ihåg att designelementet i bild är alltid
transparent.
Utnyttja baksidan för att kommunicera
Tillväxtverket med bilder eller designelement.
Dra på med bilder och illustrationer och lyft fram
nyckelinformation. Förstärk dem med typografi
och designelement.

Framsida med bild och designelement.

Låt rubrikerna ta plats, Noe Display behöver
utrymme!
Utnyttja siffror, få upp dem i storlek, och förklara
dem med vidhängda texter.

Rubrik

Vrid designelementet åt valfritt håll, men alltid i
45 graders vinkel.
Logotypens färg styr valet av färg på omslaget,
men kan variera i inlagan.

Hendis ea sam nulparum quis
prepele scipis nonsed ipic tem
ulluptae nis. Ucium este sam
corio digna tem quam est.

KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

Hendis ea sam nulparum quis prepe le sci
pis nonsed ipic tem ulluptae nis api ium qui
bere consequae odi.
Gent volorehendam faccat ut exercim in net essenis restibusam, veni rem sit, voluptatem rero ium vendis eossi il iur, sequiate volor audipsam enimi, et earchic aernam
faccupta quas aceaquiasped magnimus elescitatur? Obis doloribus inctintios am qui
cus ipsam net optasperorro doloreic tetur rempor andel esed quiandenturi solorum
quidust qui aut quam velibero eos ma et eumquias eseditatur? Re doles magnis aut
vidus eictem repuda verna. Nume qui as as inti isto ea con et verum res deruptam et
que veria dis reribus dolupta tenihil laciamet fuga. Pudae ilitis dolorepedis ut aborrov.

2 Lorem ipsum

Uppslag med text, illustration, citat och faktaruta.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Baksida med designelement.

A

ligendi repudipid es dolum
autem et magnimod que et
venisquati con cone voluptatia
sima quam fuga. Agnam quidebi
tiore, sundit, volumquam dolor
sinvelit omnimol oreceri onsedis
essundit mos a corehenecus
aliquos sequiat urisime velit quid uta ero cuptiur
audandae con peribus nesequatis ni to modiscil illa
que rehent. Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem
ut apis que pliae restota tassimin cusam doluptus
nestiat officium faccum qui nonet aut apici qui delentius, nat veliquatiam veruptae. Agni beaturest, sime
plaut hari cum et aceaque culla nos sim velestem
quibus aut laute velendi gendit quodita tiasin rat ad
eum erecatur molore, nonsequam conseque atiunt
volore volent. Sam quo et es essi aut alit estecer iberisc illuptur, cus erro dolupti istiis vent fugitescia.

nonsequae re exceaqui sit eosae et dolesequi nusam
unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis dolorem con
reperun tibusam etur. Lvitiume dolore dolorum quassinus dolupti ut quunto blandel. Et aut alicae ditia
nonsedist vitiume dolore dolorum quassinus dolupti
ut ulpario dunti reritibusa.

Agnam tores erfero

Nempore nis estibus. Hictusa perrovit, nullam is est
volor mint fuga. Id que ra volupides vidia saecaeped
moluptas doluptat. Odipsant earchil ipsunt aut laborestiat archil iunt vit occat volupit dit landis sequate
mporio. Itatiat essit fugitae opta sanimpo rehenim
acerumet quam, sit, ipit as et exceperspis sequi sitem
harum fugit maioribeat fug. Aquibus re nimustiam
consed qui tem doloremrerchil iquati nones molende
stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne
derae dolupid millaut andigent et quam dolorepraaut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea

Nam in nonsequunt pro volo veriaerorem ut apis.
Ovitium etusdamusam, voles aut od quo dis ab imo
volo et faceror emquas quat pa sam anitatqui opti
verum es incimaio. Pit, nusa idusciminvel in provid
quidel inum, quidenda nonserum ipsam ressunti om
molutate re pore cone vent, tem dolorat enditatiu.

Aligendi repudipid es dolum autem et magnimod
que et venisquati con cone voluptatia sima quam
fuga. Agnam quidebi tiore, sundit, volumquam dolor
sinvelit omnimol oreceri onsedis essundit mos a corehenecus aliquos sequiat urisime velit quid uta ero cuptiur audandae con peribus nesequatis ni to modiscil
illa que rehent.millaut andigent et quam dolorepra
aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea
nonsequae re exceaqui sit eosae et dolesequi nusam
unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis dolorem con
reperun tibusam etur?

24%
Lorem ipsum hendis ea sam nulpar
quis prepele scipis nonsed ipic tem
ulluptae nis apidusdandit as dolupt
as mollam fugit ad maximus earum
umlabo. Officium volesti vel esciet

Lorem ipsum 3
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8.1

Tillväxtverket

Swedish Agency for
Economic and
Regional Growth
Tel 08 681 91 00
www.tillvaxtverket.se

Rubrik
Underrubrik

Rubrik
Lorem ore sum quam qui aute venim dolo
ratum rempore mpossunt alibus et volorem
ipsae prorectaquo tem quid que sandellia
sapidel enderum quam re voles de coratiore
vel inistiatis quias el magnimos evendant lab.

Publikationer
Liggande A5-format
NÅGRA TIPS!

Formatet är bra för kort och kärnfull information.

Framsida med illustration

Låt alla byggstenar ta för sig, men låt något
dominera och röra sig utanför textmarginalen
för att skapa dynamik och kontrast i läsupplevelsen.

Lorem ipsum hendis ea sam ulparum quis
prepele scipis. Utptatianis nes aut quuntio
torpos exeriberis et imus audigent maxi
me tequam comnihil et quis lorem dolup.

Fånga siffror och statestik, dra upp dem i storlek,
och placera vid förklarande texter tillsammans
med illustrationer.

Logotypens färg styr valet av färg på omslaget,
men de kan variera i inlagan.

Rubrik lorem inc
totam ime millo.

83 %

Lorem ipsum hendis ea sam
ulparum quis prepe scipobis
esent nequi verspedi unt.

59 %

Lorem ipsum hendis ea sam
ulparum quis prepe scipobis
esent nequi verspedi unt.

24 %

Lorem ipsum hendis ea sam
ulparum quis prepe scipobis
esent nequi verspedi unt.

5

4

Uppslag med text, illustration och faktaruta.

KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

Libusan isquis eum eius expersp
erchita tisquaeris molum am ut aut
que preri nimolup tiatem faccus, siteium
faceriam etur sitaectatur. Lorem ipsum tus
cuptur? Verum aut eritiam que dolorem.
On nus, quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa ius, cus,
simaximust ommo que expellabo. Si utemquiasit enest hilliquate pel ilia
volorerro blaborio et anttdiatis et ex eiumet officius andandis alita voles
rehenit iberrov idipici aecaes am nos ressequo tecus volut esequis sit,
omnis magnihit, con eaque suntur simporionsed quiatur rem secabor
maion rere nest autatur anditatem venda debitatur mossed ex ex es
exces si alitem idis maximilia ped quo voluptatet odi doluptasi aut que
vendund icaeriorem eos essequatur sed quam fugia corae nietursi.

6

Uppslag med text och illustration.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

18

%

Lek med illustrationer, flerdubbla dem om det
förstärker budskapet.

Variera identitetstypsnitten Noe Diplay och
Gotham Narrow och låt rubrikerna ta plats.

Baksida med designelement.

01

Libusan isquis eum eius exper
sperchita tisquaeris molum am ut
aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur sitaect
lorem ipsum.

On nus quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa ius cus,
simaximust ommo que expellabo. Si utemquiasit enest hilliquate pel ilia
volorerro blaborio et anttdiatis et ex eiumet officius andandis alita voles
rehenit iberrov idipici aecaes am nos ressequo tecus volut esequis sit,
omnis magnihit, con eaque suntur simporionsed quiatur rem secabor
maion rere nest autatur anditatem venda debitatur mossed ex ex es
exces si alitem idis maximilia ped quo voluptatet odi doluptasi aut que
vendund icaeriorem eos essequatur sed quam fugia corae nietur si cone
ommoluptat utecepuda qui dolorest eum fugia nonet endelit molorest.

7
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8.1

Publikationer
Stående A5-format

2016

NÅGRA TIPS!

Skapa effekt genom att designelementet återkommer på samma plats på fram- och baksida.

RUBRIK
LOREM
IPSUM!

Tillväxtverket

Swedish Agency for
Economic and
Regional Growth
Tel 08-681 91 00
www.tillvaxtverket.se

Rubrik

Optatas inim atus alitasp elessim olupientu
rem quisimusdae velestemqui te provit quibe
rum non nimporeium harum aut voles elitati
volupta turibus, aut vollecum et quis nos sit,
conecto cum corro escipsam qui natur?

Nyttja kraften i identitetstypsnittet Noe Display,
låt det ta för sig, och bli både budskap och form
på en sida.
Dra upp siffor, låt dem bli ett effektfullt och
dynamiskt huvudbudskap.
Låt designelementen återkomma som inledning
på stycken, eller på sidor.
Lägg gärna en transparent platta över en del av
bilden, för att både behålla bildens berättelse och
kunna addera textinnehåll.
Spräng in citat, eller rubriker och accentuera med
ett designelement.
Arbeta med kontraster, luft och ljus!
Valet av logotypfärg styr övriga färger, men kan
varieras om inlagan är lång.
KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

9
9

5
5

Framsida med bild, designelement och EU-logotyp. Baksida med designelement.

%

Uppslag med text, fakta och designelement.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris molum am
ut aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur
sitaectatur? Quis volendis santus cuptur? Verum aut eritiam
que dolorem. Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihilic
te omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa iuscus simaximust ommo que expel
labo. Si utemquiasit enest hilliquate pel ilia volorerro blaborio
et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles rehenit
iberrov idipici aecaes am nos ressequo tecus volut esequis sit,
omnis magnihit, con eaque suntur simporionsed quiatur rem
secabor maion rere nest autatur anditatem venda debitatur
mossed exexes exces si alitem idis maximilia ped.

Textsida.

Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris molum am
ut aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur
sitaectatur? Quis volendis santus cuptur? Verum aut eritiam
que dolorem. Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihi
lic te omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor sae
doluptu rionsero conem ulpa ius, cus, simaximust ommo que
expellabo. Si utemquiasit enest hilliquate pel ilia volorerro
blaborio et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles
rehenit iberrov idipici aecaes am nos ressequo tecus volut
esequis sit, omnis magnihit, con eaque suntur simporions

Voluptatet odi doluptasi aut que vendund icaeriorem eos
essequatur sed quam fugia corae nietur si cone ommoluptat
utecepuda qui dolorest eum fugia nonet endelit molorest,
solenihit aarum dia pro con nat rate nam everovid enestru
mquiati orehenitcon nobis ent idendic.

LOREM!

Cus sum ent eiciti is qui officiis quaera qui non commolor
sit oditior epudaest, tet aliquos quunda consequas mo dem
aspercitia quia sunt veliquam illigni stionet aliquas ipsae nos
que acerum vel ipis sitaeperibus explit adignatquia provide lla
boratur ati is pore cuptiorum sit, qui venis quae aspicie ntecto
tatem quati int erio. Ibus ulpa ea cum et molorem dolo berum
eum labor sit maior sit, estem ut omnist fuga. Ut lam nos eriam
ea dolecte et anderit atquam aut lam, verchilibus
qui untuscipsam sam santiae velendunt.

ed quiatur rem secabor maion rere nest autatur anditatem
venda debitatur mossed ex ex es exces si alitem idis maximilia ped quo voluptatet odi doluptasi aut que vendund icaeriorem eos essequatur sed quam fugia corae nietur si cone
ommoluptat utecepuda qui dolorest eum fugia nonet endelit
molorest, solenihit a arum dia pro con nat rate nam everovid
enestru mquiati orehenit, con nobis ent idendic.

Lesci quia dolor sin nat rem faccus explabor alibeatiore quid
quatus event elenisi modiscid utatur accab inveles sumquis
nihiciis auta que comnis qui il min plabore sciatur amus ipis
sequa Iquat. Itatem coreheniae cuptaernatis earitia venissuntur
asped minvel et reium re assum que nit, ide aut etuit lia qui
que consecusam sandipsamus acearum eum re inimagniae.

Cus sum ent eiciti is qui officiis quaera qui non commolor
sit oditior epudaest, tet aliquos quunda consequas mo dem
aspercitia quia sunt veliquam illigni stionet aliquas ipsae nos
que acerum vel ipis sitaeperibus explit adignatquia provide
llaboratur ati is pore cuptiorum sit, qui venis quae aspicie
ntectotatem quati int erio. Ibus ulpa ea cum et molorem dolo
berum eum labor sit maior sit, estem ut omnist fuga.

99

9
9

Uppslag med text, bild och designelement.
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Rubrik

INNEHÅLL

Underrubrik

2

Lorem ipsum molupid

3

Quae nulluptas molupid

4

Lorem ipsum molupid

5
6

Kapitel 2

19

Lorem ipsum molupid

20

Quae nulluptas molupid

Kvadratiskt format

Använda gärna illustrationer. Dra upp dem i storlek och spräng in dem för att betona och förstärka
vissa delar i publikationen. Låt illustrationerna
dominera centrum av sidan.

1

Kapitel 1

Quae nulluptas molupid

Publikationer
NÅGRA TIPS!

Förord

Framsida med illustration.

25

Lorem ipsum molupid

30

Quae nulluptas molupid

40

Innehållsförteckning med designelement.

Skapa kontrast i rubrik och underrubrik genom
att använda olika vikter i Noe Display på omslaget.

Rubrik lorem
ish ebis asitia
dit quis lorem

Växelverka mellan identitetstypsnitten Noe Diplay
och Gotham Narrow i publikationen. Låt dem ta
plats!

Lorem ipsum eufa cillan venis sum ad modips
apid et cilisto volorem. Ui quis conse lorem
catimur nos aut audem qua mena.

Enstaka rubriker och nyckeltal kan vara i färg för
att skapa en variation och effekt.
Lek med bakgrundsfärgen som kan rinna över
till nästa sida genom ett designelement för att
skapa en visuell effekt.

Quis omnis volupicil ipis
dolorepra volliae si dolo
rumquam quiam vendis.
Mer samverkan har lanserats som lösning på de mest skiftande problem. Slutsatsen
2014 måste bli att samverkan i ett allmänt och uppfodrande perspektiv kan bockas
av från att-göra-listan. Quibus re nimustiam consed qui tem doloremrerchil iquati
nones molende stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur
aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne derae dolupid millaut andigent et quam
dolorepra aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea nonsequae re exceaqui
sit eosae et dolesequi nusam unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis. Tenihilis ut
repedic iuribeature con cus qui conet ra corero ommosam velibusaecti idit aligendi
consequam, officimus si ipieniatium qui qui sequi doluptis moluptia plabore.

Agnam tores erfero
Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris molum am ut aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur sitaectatur? Quis volendis santus cuptur?
Verum aut eritiam que dolorem. Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihilic te
omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa
ius, cus, simaximust ommo que expellabo. Si utemqui asit enest hilliquate pel ilia volorerro blaborio et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles rehenit iberrov

4

5

Uppslag med text och bild.

Rama in budskap och citat med designelement.

Lorem ipsum

Låt bakgrunden variera i någon identitets- eller
komplementfärg.

Mintur tam
nis volupta
sum siminil
dam apicia.

Valet av logotypfärg styr övriga färger, men kan
varieras om inlagan är lång.
KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

Mer samverkan har lanserats som lösning på de mest skiftande problem. Slutsatsen
2014 måste bli att samverkan i ett allmänt och uppfodrande perspektiv kan bockas
av från att-göra-listan. Quibus re nimustiam consed qui tem doloremrerchil iquati
nones molende stibus. Olupta vendest, cum et ventiorupti tet laboratiae voluptur
aligenisciis a si blaut lam, ut reperum ne derae dolupid millaut andigent et quam
dolorepra aut provid eaquodi doluptatior sus erendaest ea nonsequae re exceaqui
sit eosae et dolesequi nusam unt aut dem fugiaest qui volorer ehenis. Tenihilis ut
repedic iuribeature con cus qui conet ra corero ommosam velibusaecti idit aligendi
consequam, officimus si ipieniatium qui qui sequi doluptis moluptia plabore.

Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris molum am ut aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur sitaectatur? Quis volendis santus cuptur?
Verum aut eritiam que dolorem. Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihilic te
omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa
ius, cus, simaximust ommo que expellabo. Si utemqui asit enest hilliquate pel ilia volorerro blaborio et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles rehenit iberrov

Sida med citat och designelement.

Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris
molum am ut aut que preri nimolup tiatem faccus,
sit eium faceriam etur sitaectatur? Quis volendis
santus cuptur? Verum aut eritiam que dolorem.
Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihilic te
omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor
sae doluptu rionsero conem ulpa ius, cus, simaximust ommo que expellabo. Si utemqui asit enest hilliquate pel ilia volorerro blaborio
et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles rehenit iberrov idipici aecaes am
nos ressequo tecus volut esequis sit, omnis magnihit, con eaque suntur rem secabor
maion rerent veribus nat eos nobis volorias dolupta imil ipsae. Enimpore nemo diatin
nectate ndisimaio. Luptataqui dolore parum quae volecto Libusan isquis eum eius
expersp erchita tisquaeris molum am ut aut que preri nimolup faceriam etur sita.

Agnam tores erfero
Agnam tores erfero

6

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Quis omnis volupicil ipis
dolorepra volliae si dolo
rumquam quiam vendis.

6

Uppslag med text och illustrationer.

Libusan isquis eum eius expersp erchita tisquaeris molum am ut aut que preri nimolup tiatem faccus, sit eium faceriam etur sitaectatur? Quis volendis santus cuptur?
Verum aut eritiam que dolorem. Nequundi doluptia eumquas accustio ipienihilic te
omnias sequas quiatur? On nus, quaspis atet molor sae doluptu rionsero conem ulpa
ius, cus, simaximust ommo que expellabo. Si utemqui asit enest hilliquate pel ilia volorerro blaborio et andiatis et ex eiumet officius andandis alita voles rehenit iberrov
idipici aecaes am nos ressequo tecus volut esequis sit, omnis magnihit, con eaque
suntur rem secabor maion rerent veribus nat eos nobis volorias dolupta imil ipsae.
Enimpore nemo diatin nectate ndisimaio. Luptataqui dolore parum quae volecto.

7

LOOK & FEEL

53

8.2

Rullplanscher
Några exempel
NÅGRA TIPS!

Placera logotypen överst så syns den i folkmassor.
Dra upp enskilda budskap och låt dem dominera.
Ställ gärna två eller fler rullplanscher tillsammans
för ökad effekt.
Använd gärna några av våra illustrationer med
symbol. Nyttja riktningen på illustration och
designelement tillsammans, gärna från den ena
planchen till den andra.
Låt siffror ta plats som signalbudskap och låt
designelement rama in budskap eller citat.
Logotypens färg avgör övriga färger.
Om en bild på en företagare används, låt bilden
ta plats.
Arbeta med kontraster, luft och ljus!
KOM IHÅG!

Låt dig inspireras av alla tips i kapitlet Look & Feel.
Idéerna begränsas inte av format eller kommunikationsyta.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Rubrik

Lorem ipsu expediom
medio sendt lorem ips
ruptibus natur andtib.

54

%

Vi öppnar
dörrar
och river
barriärer.
För ett Sverige där
fler företag vill,
kan och vågar.

LOOK & FEEL
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Vi öppnar
dörrar
och river
barriärer.
För ett Sverige där
fler företag vill,
kan och vågar.
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8.2

Rullplanscher
Se sidan 53

Vi öppnar
dörrar
och river
barriärer.
För ett Sverige där
fler företag vill,
kan och vågar.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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MALLAR
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MALLAR
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9.0

Kvadratiskt format, 210 x210 mm

Format

Helst standarformat
Vi använder i huvudsak standardformat i all vår
kommunikation, eftersom de är kostnadseffektiva att producera, och i de fall de är digitala,
underlättar utskrifter. Ibland kan det dock vara
värdefullt att förändra formatet, om det bidrar till
att förstärka budskapet. Stäm alltid av avvikande
format med Kommunikationsavdelningen.

Stående A4-format, 210 x297 mm

Vi använder oftast A4 och A5 i stående och
liggande format. Samt för kvadratiskt format
(210x 210 mm).
Stående A5-format, 165x242 mm

Liggande A4-format, 297x210 mm

Liggande A5-format, 242x165 mm

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

MALLAR
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9.1
Visitkort

Namn

Kontorsmaterial
Våra visitkort är liggande med logotypen placerad
längst upp till höger. Namn och adresstexter
linjerar ordmärket till höger, och all text är
högerställd. Namn i Noe Display och övrig text
i Gotham Narrow.

Namn

Titel/Enhet
Avdelning

Titel/Enhet
Avdelning

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

Svenskt visitkort.

Engelskt visitkort.

Övriga logotyper placeras till vänster högst
upp på korten. EU-logotypen harmonieras
storleksmässigt med Tillväxtverkets logotyp,
vilket kan bli mindre än minimistorleken.
Namn

Namn

Titel/Enhet
Avdelning

Titel/Enhet
Avdelning

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

Svenskt visitkort med EU-logotyp.

Engelskt visitkort med EU-logotyp.

Namn

Titel/Enhet
Avdelning

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

namn.namnsson@tillvaxtverket.se
Tel: 01 234 5678, Sms: 123 456 789
Besök: Gatunamn, Ort
www.tillvaxtverket.se

Svenskt visitkort med symboler för EEN.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Namn

Titel/Enhet
Avdelning

Engelskt visitkort med symboler för EEN.

MALLAR

9.2
Brevmall

Kontorsmaterial
Vår brevmall har Tillväxtverkets logotyp överst
till höger. Vår egen avsändaradress är placerad
överst till vänster. Datum, diarienummer och
mottagaradress linjerar varandra, från vänster
till höger. Mallen har en vänsterställd text,
rubriker i Calibri och brödtext i Cambria.
I dokument med EU-logotyp placeras den
längst ner till höger. Samma principer gäller
för dokument på engelska.
Använd alltid Tillväxtverkets brevmall.
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Tillväxtverket
Box 3015, 831 03 Östersund
Besöksadress: Fyrvallavägen 1
mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

2016-00-00

Diarienr/Projektnr: 1234

Tillväxtverket
Box 3015, 831 03 Östersund
Besöksadress: Fyrvallavägen 1
mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Mottagare
Adress
Ort

Diarienr/Projektnr: 1234

Mottagare
Adress
Ort

Hej!

Hej!

Rubrik

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
officto ruptur mosam qui odi ficius, nectiatesed quis et pra ne maximuscia preptium
ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita
simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
officto ruptur mosam qui odi ficius, nectiatesed quis et pra ne maximuscia preptium
ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita
simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti abo
rita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamusa
tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.

Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui officto ruptur mosam qui odi ficius, necti
atesed quis et pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur
sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.
Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est,
que cum sero min nonesequiat.

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti abo
rita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamusa
tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.

Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui officto ruptur mosam qui odi ficius, necti
atesed quis et pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur
sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.
Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est,
que cum sero min nonesequiat.

Med vänliga hälsningar

Med vänliga hälsningar

Sida 1(2)

Sida 1(2)

Namn Namnsson

Svenskt brevmall.
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9.3

Dokumentmall
Kontorsmaterial

Vår dokumentmall har Tillväxtverkets logotyp
överst till höger. All dokumentinformation är
samlad i övre vänstra hörnet. Mallen har en
vänsterställd text, rubriker i Calibri och brödtext i
Cambria 10,5 p.
I dokument med EU-logotyp placeras den längst
ner till höger.
Använd alltid Tillväxtverkets dokumentmall.

Datum
2016-01-01
Upprättad av
Namn
Godkänd av
Namn

Diarienr/Projektnr
1234
Dokumentnamn
Namn
Version
1.0

Diarienr/Projektnr
1234
Dokumentnamn
Namn
Version
1.0

Rubrik 1. Calibri 17/20

Rubrik 1. Calibri 17/20

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti abo
rita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat iverra imperdiet enim.

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti abo
rita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat iverra imperdiet enim.

Rubrik 2. Calibri 15/17

Rubrik 2. Calibri 15/17

Rubrik 3. Calibri 12/14

Rubrik 3. Calibri 12/14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
cabo. Ulparum, ut eatur milit facea dolum eostotat iur sum quos ilit, nis ea impera qui
as nobitibus ut amusandellab ius et ilibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
cabo. Ulparum, ut eatur milit facea dolum eostotat iur sum quos ilit, nis ea impera qui
as nobitibus ut amusandellab ius et ilibus.

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a
tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
officto ruptur mosam qui odi ficius, nectiatesed quis et pra ne maximuscia preptium
ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita
simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.

Toris modit as volori blatatem quam volupta tibusanturis ipicati onsequis estium utem
pos tinulparisi blandan daepuda nem aut quatur, odi inversp eleniti onsecti bearum
eseque voluptaspe pelique con es abo. Tem sequi rae nia dignit laborit, commodi dolest,
unt aut dis debis delest, ommos quunt minist iunduntem facea diatem hiciati delestio.
Ecabo. Cati quatur aut molorae aspieni magnatur totati qui nos identio.
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Datum
2016-01-01
Upprättad av
Namn
Godkänd av
Namn

Let pra ne maximuscia preptium ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos
et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero
min nonesequiat. sunti aborita simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min
nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a
tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero,
sit amet commodo magna eros quis urna. Cuptatum in cuptatiur aperspe sitiam et qui
officto ruptur mosam qui odi ficius, nectiatesed quis et pra ne maximuscia preptium
ratiurerit. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita simporporem exerro evel ex
nient est, que cum sero min nonesequiat. Et que eos et aruptio corit ratur sunti aborita
simporporem exerro evel ex nient est, que cum sero min nonesequiat.

Toris modit as volori blatatem quam volupta tibusanturis ipicati onsequis estium utem
pos tinulparisi blandan daepuda nem aut quatur, odi inversp eleniti onsecti bearum
eseque voluptaspe pelique con es abo. Tem sequi rae nia dignit laborit, commodi dolest,
unt aut dis debis delest, ommos quunt minist iunduntem facea diatem hiciati delestio.
Ecabo. Cati quatur aut molorae aspieni magnatur totati qui nos identio.
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9.4

zz
Fakta om svensk

turism

Turismens effekter på ekonomi,
export och sysselsättning samt
volymer, beteenden, utbud och
efterfrågan

Powerpoint

Tillväxt ger fler företag
zz
Det finns i tre olika mallar i respektive identitesfärg – lila, blå och grön. I Powerpoint-mallen finns
utförliga instruktioner för att skapa effektfulla
presentationer.
I Powerpoint är vår logotyp placerad längst ner
till höger, tillsammans med datum och sidhänvisning för de som önskar. Val av färg på logotyp
avgör vilka andra färger som ska användas
genomgående i presentationen.
Sidorna är uppbyggda av olika spalter som kan
varieras på olika sätt. Alla rubriker ska i huvudsak
vara svart med undantag för några enstaka i en
identitetsfärg.
I Powerpoint med EU-avsändare placeras EUlogotypen direkt till vänster om Tillväxtverkets
logotyp. Samma principer gäller för dokument
på engelska.
Eventuella samarbeten beskrivs på en enskild
sida, där alla parter presenteras med sina
respektive logotyper, i de fall presentationen
ska följa Tillväxtverket visuella identitet. Läs
mer om samarbeten på sidan 10.
Använd alltid Tillväxtverkets mall i widescreen.

Entreprenörskapsbarometern
2016-02-08

Startsidan kan vara med eller utan bild.

Tillväxt ger fler företag

Tillväxt ger fler företag

zz
Net pliquo ducimus

zz
Errovidest, sit magniet, sim quiamus

Punktlista 1-spalt med bild

− Volut dis el est, quoditem ut offic.
zz
Ga. Ro que coria.
zz
Non conet audipsa nienemquas
zz
Rem sum ut et omnis magnate
zz
Que ium aut vel magniendi rerior si tur?
zz
Demoluptatur as mod millit maximax imol.

Punktlista 2-spalt

et essitem et, sit as inverum nam,
volenis as eatur aut andit quiatem
qui natatur?

zz
Niendam reictem adis enet esecta-

tiorro velluptatat facid qui ad ut ium
ima sum, consequi blabore, omnihic
tempers.

zz
Cone nos aspitiis re volutem quate-

cusae repel ipsam quos ius nobitin

cum harum dita nimposam dolupta
tibusani blaborrum quiate mint facerem autatur, sequia volorib er.
zz
Nihilici esupio estror ipioctus viviri

poptemultus acepere, nondicae ego
ubliquiu se atu serunte, quid patus,
firmacrem ute atus estra notes

zz
Esse hiliusus, simenat rarbitam om-

morsu libus, facerfiri facipti, se ne
nihilis ompl. Ad in tem ius, ut videor.

2016-02-08

Punktlista 1-spalt med bild med EU-logotyp.

Tillväxt ger fler företag
Punktlista 1-spalt med bild

zz
Net pliquo ducimus volut dis el est, quoditem ut

Diagram
Linjediagram
5

− Picit volupti busdae corepelit, ellacimus aute pori
architat quiatqu istibuscient untione veliquas et de
quam, utatur?

4

zz
Garro que coria non conet audipsa nienemqu-

Punktlista 1-spalt med bild. Bilderna kan vara med och utan designelement.

2

Punktlista 2-spalt med datum, paginering och EU-logotyp.

offic tendia quis ulla ventota arume sum.

as rem sum ut et omnis magnate que ium aut vel
magniendi rerior si repellab iunt quideles aboribus
anditiunda quas quibus int. ventore ptaturem fugia
pelectur?
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Kategori 12
Kategori 11
Kategori 10
Kategori 9
Kategori 8
Kategori 7

3

Kategori 6
Kategori 5
Kategori 4

2

Kategori 3
Kategori 2

1

Linjediagram.

Kategori 1

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5
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9.5
Webb

tillvaxtverket.se
Myndighetens webbplats är anpassad för att
visas bra även på mobiler och surfplattor. Det
betyder att utseendet på webbplatsen förändras
beroende från vilken enhet du surfar in på den.
På webben används formaterade fonter (typsnitt), webbfärger och bildmanér som följer
Tillväxtverkets grafiska profil. Fonter som
används på tillvaxtverket.se är Noe Display samt
Gotham Narrow. I de fall där en webbläsare inte
stödjer visning av typsnitten så visas Arial. De
stora hero-bilderna har bredden 2560 pixlar.
Tillvaxtverket.se är byggd i publiceringsverktyget
Sitevision.
Webbplatsen bygger på de senaste HTMLstandarderna, för närvarande HTML5. Tillväxtverket följer "Vägledning för webbutveckling", de
officiella riktlinjerna för arbete med webbplatser i
offentlig sektor. Webbplatsen strävar också efter
att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.
För redaktörer är det viktigt att:
• använda rätt mall för rätt form av innehåll
• använda webbplatsens formateringar för text
• bygga en sida i ordningen rubrik H1,
mellanrubrik H2 och underrubrik H3 för bra
tillgänglighet
• skriva korta och tydliga rubriker
• kontakta bildansvarig i val av bilder
• kontakta webbansvarig om fel uppstår eller
vid frågor.
VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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9.6
Nyhetsbrev

Myndighetens nyhetsbrev har en enkel och
modern design där bilden har en viktig funktion.
Vi använder våra tre identitetsfärger på ett
flexibelt och lekfullt sätt.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1
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9.7
Film

Livesändning, reportagefilm
LIVESÄNDNINGAR

Livesändningar har alltid en startbild med text om
seminariet med någon av våra tre identitetsfärger
(i2, i5, i8).
Fem minuter innan start av seminariet går sändningen från lokalen igång med någon av våra
symboler liggandes, transparent i samma färg
som vald identitetsfärg för startbilden, ovanpå
sändningen. Se bild 1.

Bild 1.

Färgen på namnskyltarna ska ha samma identitetsfärg som vald identitetsfärg på startbilden.
Typsnitt:
Namn: Noe Display Black,
Titel: Gotham Narrow Book.
REPORTAGEFILM

Välj en av våra tre identitetsfärger (i2, i5, i8) som
ska genomsyra hela filmen.
Typsnitten på textplattor/namnskyltar:
Namn: Noe Display Bold,
Titel: Gotham Narrow Book.
Texten i namnskyltar ska alltid vara vänsterjusterad. Se bild 2.
Filmen avslutas med en vit slutbild med loggan i
samma ID-färg som på startbilden. Se bild 3.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Bild 3.

Bild 2.
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9.8

Sociala medier

Facebook, Twitter, LinkedIn
och Instagram
Tillväxtverkets logotyp fungerar som igenkänning
i våra sociala kanaler. Den är alltid med för att
tydliggöra att vi är den som kommunicerar.
Bilder är viktigt i kommunikationen i sociala
medier och vi använder våra företagarbilder i
profilen för att förstärka detta ytterligare.
Vi använder också bilder av medarbetare till
inlägg om nya lediga tjänster.

VÅR VISUELLA GUIDE 1.1

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Tillväxtverket
Tel 08 681 91 00
www.tillvaxtverket.se
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