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Företagsfärger
Pantone     C    M    Y    K      R     G     B      Hexadecimal
Röd 187C    0  100   79  20    196  18    48     # C41230

Pantone     C    M   Y    K       R     G    B       Hexadecimal
Svart          0    0    0  100      0     0     0       # 000000

Logotypen

Logotypen symboliserar Fojos verksamhet och organisation. 
Då Fojo kontinuerligt utvecklas så har nu även logotypen
förnyats och renodlats. Fojos logotyp är ren, enkel 
och stark i en tidlös design.

Logotypens färger

Fojos logotyp har 2 färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är 
vilken röd färg som helst utan just den som är angiven här nedan. 
Att alltid använda de korrekta färgerna är lika viktigt som att sym-
bolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsam-
ma. När logotypen används ska så ska alltid den godkända versionen 
användas, mer om det lite senare i detta dokument.

Beroende på vart logotypen ska användas, dvs medium så 
definieras färgerna på olika sätt:

Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt med en exakt 
färgåtergivning, som för exempelvis brevpapper och visitkort.

CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är för trycksaksproduktioner.

RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produk-
tioner, som till exempel power pointpresentationer.

Hexadecimalt är webbproducenternas skala.



Företagsfärger
Pantone     C    M    Y    K      R     G     B      Hexadecimal
Röd 187C    0  100   79  20    196  18    48     # C41230

Pantone     C    M   Y    K       R     G    B       Hexadecimal
Svart          0    0    0  100      0     0     0       # 000000

Accentfärg
Pantone     C    M    Y    K      R     G     B      Hexadecimal
Grå 430 C    5    0    0   45    147  155  161     # A0A5A9
 

Färger

Utöver logotypens färger vilket är våra företagsfärger så har vi 
också en accentfärg. Den hjälper till att skapa större frihet i den 
grafiska utformningen av vår profil.



Logotypens utförande

Det finns en svensk variant samt en internationell variant 
av Fojos logotyp. Vilken variant som används avgörs av 
medium samt mål  grupp/marknad. Ta gärna kontakt med 
Fojoansvarig för att säker ställa  att korrekt  version väljs.

Det finns dessutom två varianter av respektive version: 
en positiv och en negativ, för tryck mot  ljus respektive  
mörk   bakgrund.

Observera att den nya logotypen (se sid 2) med Linneuni-
versitetet alltid ska användas.

Minsta storlek för logotypen

Logotypen  40 mm

Grundlogotyp / Svensk version

Grundlogotyp / Internationell version

Svensk version / Negativ

Internationell version / Negativ

Frizon

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig . 
Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från 
text eller annan grafik . Det förhindrar inte att logotypen  
placeras  på en ton platta  eller i en bild .

För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska 
vara  tydlig ska  ingen text läggas i frizonen.



Designelement / originalversion

Fojo kolonet består av 2 röda kvadrater 
med ett satt/bestämt mellanrum mellan 
kvadraterna.

Designelement

I Fojos nya kommunikation så har kolontecknet från 
logotypen plockats upp och stiliserats. Den enkla, 
rena symbolen såsom den visas till vänster kan i vis-
sa fall användas som ett extra designelement. Dock 
får den endast användas i utförandet till vänster. 
Kolontecknet får endast användas i färgen Fojorött 
och i form av original illustration, dvs inga kolon-
tecken får skrivas in i Word eller liknande program 
och användas i designsyfte.

Minsta storlek för kolontecknet

Höjd 15 mm 

Frizon

Frizonen är viktig för att Fojo´s grafiska designele-
ment ska vara tydligt. Frizonen är det minsta 
utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan 
grafik. Det förhindrar inte att den placeras på en 
tonplatta eller i en bild.

Frizonen sträcker sig 
lika långt från kolonets 
kant som från kanten 
till kvadratens mitt.



Rubriker typsnitt

Trebuchet MS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

123456789

Brödtext typsnitt

Trebuchet MS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 

123456789

Typografi

Rubriktypsnitt
Rubriksnittet som vi i första hand använder i all extern 
och intern kommunikation är Trebuchet MS, både i print 
och på webb. Överdriv inte storleken i rubriker. God 
kontrast är ofta viktigare än storlek. Större rubriker görs 
i rött, mindre rubriker i accentfärgren grå.

Rubrik 1

Rubrik 2

Rubrik 3

Rubrik 4

Löpande brödtext
Till löpande text i wordmallar och print så använder vi 
Trebuchet MS 10 pt. Brödtexten får aldrig vara mindre än 
8 pt.

Plattor och linjer
Plattor och linjer används med fördel. I plattor används 
generellt negativ text. Linjer ska som regel hållas tunna 
och inte dominera över rubriker.



Wordmall

Finns i svensk och engelskspråkig version.



Mailsignatur

Mailsignaturen ska alltid vara på engelska. Mailsignaturen 
görs i Trebuchet MS 8 pt. Texten under logotypen ska vara 
versal Trebuchet MS 7,5 pt.



Visitkort



Mallar till Power Point och Keynote

Det finns svarta och vita mallar till Power Point och Keynote. Och båda 
finns i svensk och engelsk version.



 

 
 
 
 
 

Guidelines for Fojo Word 
and  PowerPoint templates 

 
Hitta dokumenten – svenska avdelningen 

1. Gå till Box. Öppna mappen “Fojo Steering Documents and Templates/Communication 
documents/COM 7. Grafisk profil Fojo Svenska mapp 

2. Här hittar du Fojologgorna, Wordmall, 2 powerpointmallar och Keynote 
mallar (en med vit bakgrund och en med svart bakgrund) Här finns också 
instruktioner för den grafisk profilen samt detta document. 

3. Följ instruktionerna här nedan 
4. Behöver du hjälp, vänd dig till Magnus Rydén eller Lars Tallert. 

Finding the documents – international department 
1. Go to Box. If you don’t know how to enter Box, please turn to Lars Tallert or 

Magnus Rydnér. 
2. Open the file Steering documents & Templates/Communication documents 
3. Open the file COM 6. Graphic profile fojo English Folder 
4. Here you will find Fojo logos, the Word template (.dotx) and the Powerpoint 

templates (.potx) There are two Powerpoint templates: One with white 
background (WHITE) and one with black background (BLACK). You will 
also find the actual Fojo Graphic Manual – only in Swedish. 

Downloading the Word template 
1. Go to Steering documents & Templates/Graphic Profile Fojo 
2. Open Fojo_Letter_ENG.dotx 
3. Open File (Arkiv) in the top left corner 
4. Click Save As (Spara som) 
5. In the Window (rullgardin) Format, click on Word template (Wordmall) 

(.dotx) 
6. A Save window will pop up automatically, indicating that the computer wants 

to save this word template in the file “My templates” “Mina mallar” 
7. Save the document in this file 

 
Downloading the PowerPoint and  
Keynote templates on your computer 

1. Go to Steering documents & Templates/Communication Documents/COM 7 or COM 6 
2. Open, for example, 2017_PP_VIT_SWE.potx 
3. Open File (Arkiv) in the top left corner 
4. Click Save As (Spara som) 
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5. In the Window (rullgardin) Format, click on Powerpoint template 
(Powerpointmall) (.potx) 

6. A Save window will pop up automatically, indicating that the computer wants 
to save this word template in the file “My templates” “Mina mallar” 

7. Save the document in this file 
8. Repeat the same thing for FOJO PP WHITE ENG.potx 

Open the Word template 
1. Open Word 
2. Go to File (Arkiv) in the top left corner 
3. Open “New from templates” (Ny från mall) 
4. Click on “My templates” (Mina mallar) in the left column 
5. Here you will se your template. Double click to open 

 
Open the Powerpoint and Keynote template 

1. Open Powerpoint or Keynote 
2. Go to File (Arkiv) in the top left corner 
3. Open “New from templates” (Ny från mall) 
4. Click on My templates (Mina mallar) in the left column 
5. Here you will see your template. Double click to open. 

 
How to use the Style tool (Formatmall) in Word 

1. Write the text in your document, using no particular format. If you use the 
Fojo Word template, the text will be written in Times New Roman 12 (Fojo 
basic text) 

2. Look at the Style tool (formatmall) in the top centre 
3. Mark a headline in the text 
4. Click on Fojo Headline 1 the Style Tool (Formatmall) 
5. The text will now transform into Trebuchet MS 
6. Try to do the same thing with the other templates and get used to work with 

the Style tool. 



Webbdesign




