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VIKTEN AV ATT HÅLLA FORMEN.
Hur vi beter oss och ser ut, har en avgörande roll för 
hur vi uppfattas. Alla har vi en personlig stil som på 
olika sätt signalerar vilka vi är – eller vem vi vill vara. 
Samma sak gäller företag och organisationer, men då i 
betydligt större utsträckning eftersom det är så många 
fl er som är delaktiga.  

Att bygga ett varumärke är ett komplext och långsik-
tigt arbete, som vilar på företagets eller organisationens 
kärnvärden och omfattar allt som görs i dess namn. Av 
alla inblandade. Alltid. 

En viktig beståndsdel i varumärkesbyggandet är det 
gemensamma utseendet när man kommunicerar med 
omvärlden – den grafi ska profi len.

En enhetlig profi l stärker vårt varumärke.
Karlstads universitet är en stor organisation, med 
många inblandade i många olika sammanhang.

Vi lever i en komplex värld med stor konkurrens 
om uppmärksamheten. Därför är det extra viktigt att 
vi har ett utseende som förenar. Ett utseende som är 
tydligt och som skapar en stark gemenskap. På det viset 
blir varje aktivitet, varje kommunikationstillfälle, en del 
i ett långsiktigt varumärkesbyggande som stärker oss i 
konkurrensen med andra lärosäten – på alla plan.  

Den grafi ska profi len är i sig inte statisk, den måste 
med jämna mellanrum ses över för att stämma överens 
med verksamhetens organisation, mål och visioner. I 
och med fastställandet av Vision 2015 och universitetets 

nya organisation, fanns det därför anledning att se över 
den gällande profi len. 

Att utmana det etablerade och utforska det okända.
Den uppdaterade grafi ska profi l ska spegla våra kärn-
värden och ge oss ett uttryck som skapar samhörighet. 
Grunden är naturligtvis vår logotyp – solen som symbol 
för livet, växtkraften och det upplysta samhället. 

I övrigt ska profi len genomsyras av vår vision att 
våga utmana det etablerade och utforska det okända. 
Den ska vara ungdomlig och framåtsträvande, samtidigt 
som den stämmer överens med vår akademiska identitet. 
Dessutom ska den vara lätt att använda och passa för 
alla typer av kommunikation. 

Den här pärmen är en manual och regelverk för allt 
material som produceras i Karlstads universitets namn. 
Tveka inte att kontakta Universitetstryckeriet, Kommu-
nikation och relationer eller vår reklambyrå om du 
känner dig osäker eller har frågor.

Den grafi ska profi len är en viktig del i arbetet att 
stärka Karlstads universitets varumärke och en långsiktig 
investering. Vårda den väl!

September 2006

 

Christina Knowles, kommunikationsstrateg
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Logotypen bidrar till att vår omgivning känner igen 
oss. Den bär på de positiva associationer vi skapar hos 
omgivningen och därför är det viktigt att vi använder 
den konsekvent och i enlighet med våra riktlinjer. 

Logotypen ska ha en självklar status. Den ska återges 
tydligt och ges ett generöst utrymme. Den får inte för-
vanskas eller beskäras. Det är inte heller tillåtet att lyfta 
ut detaljer ur den. 

Logotypen består av en cirkel med sol och texten 
Karlstads universitet inuti. Minsta rekommenderade 
storlek på logotypen är 10 mm. Lämplig storlek på A4 
är cirka 35 mm i diameter.

Vår logotyp fi nns i en variant: med svenska i symbo-
len. Däremot kan vi använda svensk eller engelsk under-
rubrik – Karlstads universitet eller Karlstad University.

Logotypen fi nns i tre färgvarianter: i färg (fyrfärg och 
dekorfärg), som streckbild och i gråskala. Använd färg-
logotypen i första hand. De fi nns alla att hämta på vårt 
intranät.

Logotypen används föresträdesvis ensam, men kan 
vid behov kombineras med namnet Karlstads universitet 
eller www.kau.se i gemener (små bokstäver) eller versaler 
(stora bokstäver). Den kan även kombineras med texten 
”utmanar och utforskar” i versaler. Underrubriken kan 
vara svart eller vit beroende på vad som ger bäst kontrast.

Den ska alltid återges mot en lugn bakgrund. I 
kontorstryck är bakgrunden alltid vit. I de fall logotypen 
används mot annan bakgrundsfärg eller i en bild, ska 
bakgrunden inuti cirkeln vara vit. 

LOGOTYPEN

Detta är universitetets logotyp som används 
till trycksaker, annonser och digitala media i färg.

Finns i fyrfärg (CMYK) och dekorfärg (PMS).

Logotyp till enklare tycksaker 
och svart-vita annonser.

Logotyp till blanketter, faxblad
och liknande.

LOGOTYPEN
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Karlstads universitets logotyp är en symbol för verksam-
heten och samtidigt en markering av avsändare. Den 
används i universitetets namn av i första hand anställda 
vid universitetet. 

Studenter vid universitetet får använda logotypen 
för uppsatsarbeten, se även mall för uppsatser, samt vid 
olika arbeten som beställts av universitetet, till exempel 
broschyrer eller undersökningar. För enkätutskick som 
är en del av exempelvis ett uppsatsarbete och som inte 

rör universitetets verksamhet specifi kt, får inte universi-
tetets logotyp användas, ej heller brevpapper eller kuvert. 
Universitetet betraktas inte som avsändare i dessa fall.

Vid samprofi lering kan logotypen användas av andra 
organisationer/företag/lärosäten, men en ansvarig kon-
taktperson (anställd vid Karlstads universitet) ska alltid 
fi nnas. Tillstånd för att använda universitetets logotyp 
ges av kommunikationsstrategen.

VEM ÄGER RÄTT ATT ANVÄNDA LOGOTYPEN?

LOGOTYPEN:  VEM ÄGER RÄTT ATT ANVÄNDA LOGOTYPEN?
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Logotypen placeras med fördel centrerat på en yta alter-
nativt i nedre högerkant. 

Det är viktigt att hantera logotypen med respekt och 
återge den tydligt med ett generöst utrymme.  

Rekommenderat minsta avstånd till övrigt runt 

om logotypen är halva radien av logotypen. När det            
gäller samprofi lering med andra logotyper bör avstån-
det mellan logotyperna vara en radie.

Under fl iken annonser och trycksaker fi nns det 
exempel på placering av logotypen.

PLACERING AV LOGOTYPEN

Avståndet till omliggande objekt bör vara minst halva logotypens radie.

LOGOTYPEN:  PLACERING AV LOGOTYPEN
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Tillägg till logotypen kan göras enligt två varianter. 

Enheter vid Karlstads universitet
När det gäller framför allt kontorstryck kan fakulteter 
och övriga enheter göra ett tillägg till logotypen med 
sitt namn. 

Texten under placeras centrerat under logotypen, 
enligt de proportioner som visas ovan. För varje mil-
limeter som logotypen minskas eller ökas, minskas eller 
ökas också texten med 0,5 punkter. I exemplet här ovan 
är symbolens diameter 35 mm. Underrubriken ”Rektor” 
är satt i 12,5 punkter. Denna regel är dock inte alltid 
tillämpbar. Använd känsla och sunt förnuft. 

När symbolen är mindre än 15 mm i diameter, 
används inte det aktuella namnet. Om du vill få mer in-

formation om lämpliga mått när symbolen publiceras i 
olika medier, produktioner, och om tillägg till logotypen,  
kontakta Universitetstryckeriet. 

Särskilda produktnamn
När det gäller verksamheter med särskilt starka produkt-
namn som marknadsförs externt, kan tillägg göras enligt 
exemplet ovan. Detta är dock undantagsfall som måste 
beviljas av kommunikationsstrategen. 

De enheter inom universitetet som har tillåtelse att 
använda eget namn under logotypen på detta sätt är: 
Cerut, Musikhögskolan Ingesund, Uppdrags AB och 
CTF – Centrum för tjänsteforskning. Dessa har egna 
specifi ka uttryck, se fl ik Särskilda produktnamn.

TILLÄGG TILL LOGOTYPEN

Tillägg för särskilt starka produktnamn.

Exempel på underrubriker:
• Rektor
• Universitetsledningens 
 stab och kansli
• Fakultetsnämnd
• Fakultet   
 – Centrumbildning
 – Forskargrupp
 – Ämne
 – Forskarskola
• Universitetsbiblioteket
• Administrativ enhet, 
 till exempel Studentservice

Rektor

Tillägg för fakulteter och övriga enheter.

 

LOGOTYPEN :  TILLÄGG TILL LOGOTYPEN
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Vid samprofi lering med andra organisationers/företags 
logotyper och symboler ska universitetets symbol i 
möjligaste mån placeras med hänsyn till helhetsintryck 
och balans. 

Den får inte vara mindre är 10 mm (räknat från den 

yttre cirkeln). Vid mindre format skrivs endast Karl-
stads universitet i Garamond BE och då används inte 
logotypen. 

Externa logotyper i gruppen får inte ligga närmare än 
symbolens radie (räknat från den yttre cirkeln).

SAMPROFILERING MED ANDRA LOGOTYPER

Symbolens radie

Extern logotyp

Symbolens radie

Extern logotyp

Symbolens radie

Extern logotyp

Symbolens 
radie

LOGOTYPEN: SAMPROFILERING MED ANDRA LOGOTYPER
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Uppdrags AB har sitt utseende enligt exemplen ovan, 
för visitkort, korrespondenskort, mapp med mera.

Den grafi ska bilden som används är Uppdrags AB:s
egen och får inte användas av andra enheter inom 
universitetet. 

Uppdrags AB använder två gröna färger: En ljusare 
grön, PMS 583, C:30 M:15 Y:100 K:0. Och en mör-
kare, PMS 576, C:65 M:25 Y:100 K:0.

UPPDRAGS AB

Visitkort, vikbart dubbelsisigt

Mapp

SÄRSKILDA PRODUKTNAMN: UPPDRAGS AB
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MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

Mapp

Musikhögskolan Ingesund har sitt utseende enligt 
exemplen ovan, för visitkort, korrespondenskort, mapp, 
broschyrer, webbsida med mera.

Den grafi ska bilden som används är Musikhögskolan 
Ingesunds egen och får inte användas av andra enheter 
inom universitet. 

Musikskolan Ingesund använder två röda färger: 
En vinröd C:50, M:100, Y:100, K:0 och en röd C:25, 
M:100, Y:100, K:0.

Programfolder.

SÄRSKILDA PRODUKTNAMN:  MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND
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CTF – CENTRUM FÖR TJÄNSTEFORSKNING
Centrum för tjänsteforskning har sitt utseende enligt ex-
emplen ovan, för visitkort, mapp, broschyrer, webbsida, 
tidningar med mera.

Den grafi ska bilden som används är Centrum för 
tjänsteforsknings egen och får inte användas av andra 
enheter inom universitet. 

Centrum för tjänsteforskning använder två färger: En 
petrolfärgad PMS 3145 eller C:100, M:10, Y:30, K:0 
och en grön PMS 398, C:340, M:20, Y:100, K:0.

CTF:s grafi ska profi l fi nns som bilaga.

Visitkort

Mapp

SÄRSKILDA PRODUKTNAMN:  CTF
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VIKTEN AV ATT HÅLLA FORMEN.
Hur vi beter oss och ser ut, har en avgörande roll för 
hur vi uppfattas. Alla har vi en personlig stil som på 
olika sätt signalerar vilka vi är – eller vem vi vill vara. 
Samma sak gäller företag och organisationer, men då i 
betydligt större utsträckning, eftersom det är så många 
fl er som är delaktiga.  

Att bygga ett varumärke är ett komplext och långsik-
tigt arbete, som vilar på företagets eller organisationens 
kärnvärden och omfattar allt som görs i dess namn. Av 
alla inblandade. Alltid. 

En viktig beståndsdel i varumärkesbyggandet är det 
gemensamma utseendet när man kommunicerar med 
omvärlden – den grafi ska profi len.

Karlstads universitet är en stor organisation, med 
många inblandade i många olika sammanhang.

Vi lever i en komplex värld med stor konkurrens 
om uppmärksamheten. Därför är det extra viktigt att 
vi har ett utseende som förenar. Ett utseende som är 

tydligt och som skapar en stark gemenskap. På det viset 
blir varje aktivitet, varje kommunikationstillfälle, en del 
i ett långsiktigt varumärkesbyggande som stärker oss i 
konkurrensen med andra lärosäten – på alla plan.  

Den grafi ska profi len är i sig inte statisk, den måste 
med jämna mellanrum ses över för att stämma överens 
med verksamhetens organisation, mål och visioner. I 
och med fastställandet av Vision 2015 och universitetets 
nya organisation, fanns det därför anledning att se över 
den gällande profi len. 

Nu har även CTF fått ett nytt utseende som följer 
universitetets grafi ska profi l. Dock med egen profi lbild 
och egna färger. På så sätt ges CTF en egen identitet 
inom Karlstads universitets ramar.

Här kommer en kort presentation av CTF:s nya 
utseende. Vid frågor kontakta Andreas Evestedt, Ingrid 
Hansson eller serviceenheten Kommunikation och 
relationer.
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Logotypen bidrar till att vår omgivning känner igen 
oss. Den bär på de positiva associatoner vi skapar hos 
omgivningen och därför är det viktigt att vi använder 
den konsekvent och i enlighet med våra riktlinjer. 

CTF:s logotyp består av en cirkel med sol och tex-
ten Karlstads universitet inuti och CTF – Centrum för 
tjänsteforskning skrivet under cirkeln.

Logotypen ska ha en självklar status. Den ska återges 
tydligt och ges ett generöst utrymme. Den får inte för-
vanskas eller beskäras. Det är inte heller tillåtet att lyfta 
ut detaljer ur den. 

Rekommenderat minsta avstånd till övrigt runt om 

logotypen är halva radien av logotypen. När det gäller 
samprofi lering med andra logotyper bör avståndet mel-
lan logotyperna vara en radie. Minsta rekommenderade 
storlek på logotypen är 10 mm. Lämplig storlek på A4 är 
cirka 35 mm i diameter.

Logotypen fi nns i tre färgvarianter: i färg (fyrfärg och 
dekorfärg), som streckbild och i gråskala. Använd färglo-
gotypen i första hand.

Den ska alltid återges mot en lugn bakgrund. I 
kontorstryck är bakgrunden alltid vit. I de fall logotypen 
används mot annan bakgrundsfärg eller i en bild, ska 
bakgrunden inuti cirkeln vara vit. 

LOGOTYPEN

Detta är universitetets logotyp som används till trycksaker, annonser 
och digitala media i färg. Finns i fyrfärg (CMYK) och dekorfärg (PMS).

Logotyp till enklare tycksaker 
och svart-vita annonser.

Logotyp till blanketter, faxblad
och liknande.
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Till den grafi ska profi len hör bestämda typsnitt som ger 
vårt material dess karaktär och som bidrar till tydlighet 
och igenkännande. 

Karlstads universitet använder två typsnitt: 
Berthold Garamond (Garamond BE) är en antikva 

som är skapad för att ge längre textstycken en god 
läsbarhet. Vi använder den i brödtext, men även ibland 
i rubriker. 

Helvetica Neue-familjen är ett linjärt typsnitt som är 
väldigt tydligt. Den fi nns i många varianter. De Karlstads 
universitet använder är Helvetica Neue Condensed Bold 

till rubriker och underrubriker (främst versalt), Helvetica 
Neue Regular till brödtext och korta små texter samt 
Helvetica Neue Bold till underrubriker och liknande.

Dessutom används typsnittet Arial på webben och 
till kontorsmaterial (ex brev och powerpoint) när något 
av ovanstående typsnitt inte fi nns att tillgå. 

När du väljer typsnitt ska du tänka på läsvänlighet. 
Det bör inte vara för breda spalter och radavståndet inte 
för litet. Dessutom bör det vara en tydlig skillnad på 
rubrik och brödtext.

TYPSNITT

Garamond BE
Rubriker, brödtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%
Helvetica Neue Condensed Bold
Rubriker, används med fördel versalt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%
Helvetica Neue
Regular: brödtext, bildtexter, fotnot etc 
Bold: underrubrik eller mellanrubrik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%

Arial
Regular: brödtext 
Bold: Rubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%

FÖR TRYCK

FÖR DIGITALA MEDIER 
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Färgerna ovan är CTF:s huvudfärger. Karlstads univer-
sitet har också en färgskala med tilläggsfärger som kan 
användas som komplement i vissa fall.

Underlaget (vilket sorts papper/plast/skärm) och 
tryckmetod bestämmer vilken slags sorts färg som ska an-
vändas av de som är angivna under färgrutorna här ovan. 

CMYK-färg (cyan, magenta, gul och svart) används 
vid tryck i fyrfärg i tryckpress. PMS kallas också dekor-
färger vilka används vid enklare tryck med enskilda 

färger. RGB är bildskärmars färgrymd (för webben eller 
powerpoint). 

Färger ser ofta annorlunda ut på din datorskärm 
jämfört med hur det tryckta resultatet blir. Du bör därför 
inte lita på skärmen utan be att få färgprov eller titta 
på en provkarta hos tryckeriet. Använd färgkartan för 
jämförelse.

Vid frågor om färger kan du vända dig till Universi-
tetstryckeriet. 

FÄRGER

Huvudfärger

CMYK bestruket papper: 
40 C, 20 M, 100 Y, 0 S
CMYK obestruket papper: 
30 C, 10 M, 100 Y, 0 S
PMS bestruket: 398 C
PMS obestruket: 3975 U
RGB: 0/153/153

CMYK bestruket papper: 
100 C, 10 M, 30 Y, 0 S
CMYK obestruket papper: 
100 C, 0 M, 30 Y, 0 S
PMS bestruket: 3145 C
PMS obestruket: 3135 U
RGB: 0/102/102

CMYK: 
0 C, 0 M, 0 Y, 0 S
PMS: 0
RGB: 256/256/256
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Bilder är en viktig del i en grafi sk profi l. CTF har en 
egen grafi sk profi l-bild som används när det går på det 
sätt som visas ovan.

Karlstads universitet har också en bildbank med 
både fotografi ska och grafi ska bilder som CTF kan 
använda. De grafi ska bilderna är ett komplement till de 
fotografi ska och används både som ett sätt att särskilja 
sig (exempelvis på broschyrframsidor eller i annonser) 
och som dekor i exempelvis en broschyr eller mapp.

Universitetets bilder ska utstråla närhet mellan män-
niskor, energi och lust. Därför har bilderna mycket liv 
och rörelse och färg. Bilderna har tagits fram för att ge 
universitetet ett eget utseende som skiljer oss från andra 
lärosäten. I bildbanken hittar du bilder som lämpar sig 
såväl till blivande studenter, studenter, personal som 
näringslivet. Det tillförs kontinuerligt nya bilder.

Om du vill ha tillgång till bildbanken kontakta Kom-
munikation och relationer. 

 

BILDER

Profi lbild

Fotografi ska bilder Grafi ska bilder
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Till den grafi ska profi len hör bestämda typsnitt som ger 
vårt material dess karaktär och som bidrar till tydlighet 
och igenkännande. 

Karlstads universitet använder två typsnitt:
Berthold Garamond (Garamond BE) är en antikva 

som är skapad för att ge längre textstycken en god 
läsbarhet. Vi använder den i brödtext, men även ibland 
i rubriker. 

Helvetica Neue-familjen är ett linjärt typsnitt som är 
väldigt tydligt. Den fi nns i många varianter. De Karlstads 
universitet använder är Helvetica Neue Condensed Bold 

till rubriker och underrubriker (främst versalt), Helvetica 
Neue Regular till brödtext och korta små texter samt 
Helvetica Neue Bold till underrubriker och liknande.

Dessutom används typsnittet Arial på webben och 
till kontorsmaterial (ex brev och powerpoint) när något 
av ovanstående typsnitt inte fi nns att tillgå. 

När du väljer typsnitt ska du tänka på läsvänlighet. 
Det bör inte vara för breda spalter och radavståndet inte 
för litet. Dessutom bör det vara en tydlig skillnad på 
rubrik och brödtext.

KONTORSTRYCK

Brevpapper, A4

Kuvert, C4

Visitkort, tvåsidigt

Korrespondenskort
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Formgivningen av trycksaker lämnar viss frihet för krea-
tivitet. En enkel regel är dock att mottagaren lätt ska 
kunna identifi era avsändaren. 

Logotypen ska placeras väl synlig på trycksakens 
fram- eller baksida, se även ”Placering av logotypen”. 
Exemplen här ovan ger riktlinjer om hur man kan få 
trycksaken att följa CTF:s profi l. Givetvis kan format och 

omfång också påverka formen. Se exempel ovan.
Kontakta Kommunikation och relationer, Universi-

tetstryckeriet eller universitetets reklambyrå för råd-
givning om trycksaksproduktion. Detta gäller även när 
andra reklambyråer eller tryckerier anlitas.

Ett exemplar av producerade trycksaker ska alltid 
skickas till Arkivet och Kommunikation och relationer.

ÖVRIGT TRYCKT MATERIAL

Mapp, bak- och framsida

Nyhetsbrev Tidningen Aktuell tjänsteforskning
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Vid presentationer med hjälp av OH eller powerpoint 
fi nns färdiga mallar att hämta. Tänk på att inte ha för 
många budskap på en och samma sida. 

När det gäller digitala media fi nns det specifi ka 
färger (RGB), se färgskalan. 

Vad gäller typsnitt används framför allt typsnittet Arial. 
Ett standardtypsnitt som är standard i de fl esta datorer 
och som liknar universitetets egentliga typsnitt Helvetica 
Neue. 

DIGITALA MEDIA

powerpoint-mall

Skiss på hemsida
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Till den grafi ska profi len hör bestämda typsnitt som ger 
vårt material dess karaktär och som bidrar till tydlighet 
och igenkännande. 

Karlstads universitet använder två typsnitt: 
Berthold Garamond (Garamond BE) är en antikva 

som är skapad för att ge längre textstycken en god 
läsbarhet. Vi använder den i brödtext, men även ibland 
i rubriker. 

Helvetica Neue-familjen är ett linjärt typsnitt som är 
väldigt tydligt. Den fi nns i många varianter. De Karlstads 
universitet använder är Helvetica Neue Condensed Bold 
till rubriker och underrubriker (främst versalt), Helvetica 

Neue Regular till brödtext och korta små texter samt 
Helvetica Neue Bold till underrubriker och liknande.

Dessutom används typsnittet Arial på webben och 
till kontorsmaterial (ex brev och powerpoint) när något 
av ovanstående typsnitt inte fi nns att tillgå. 

När du väljer typsnitt ska du tänka på läsvänlighet. 
Det bör inte vara för breda spalter och radavståndet inte 
för litet. Dessutom bör det vara en tydlig skillnad på 
rubrik och brödtext.

Typsnitten ska vara hela, det vill säga inte förses med 
olika effekter, till exempel ”trasiga”.

TYPSNITT

Garamond BE
Rubriker, brödtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%
Helvetica Neue Condensed Bold
Rubriker, används med fördel versalt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%
Helvetica Neue
Regular: brödtext, bildtexter, fotnot etc 
Bold: underrubrik eller mellanrubrik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%

Arial
Regular: brödtext 
Bold: Rubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890!?&%

FÖR TRYCK

FÖR DIGITALA MEDIER

TYPSNITT
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Färger är en viktig del i ett varumärkes visuella profi l. 
Genom varma, soliga och välkomnande färger förstärker 
vi de värden Karlstads universitet står för. 

Våra två huvudfärger är logotypens färger samt vit. 
Dessutom har vi tagit fram ett antal tilläggsfärger i en 
varm färgskala. Dessa harmonierar med logotypens 
färger, och ger en tydlig avsändare.

Färgskalan ger också stort utrymme för kreativitet och 
variationer. Färgerna kan användas som färgfält på exem-
pelvis broschyrer, i rubriker, som färgläggning av grafi ska 
bilder. 

Underlag (vilket sorts papper/plast/skärm) och 
tryckmetod bestämmer vilken sorts färg som ska 

användas av de som är angivna under färgrutorna 
här ovan. CMYK-färg (cyan, magenta, gul och svart) 
används vid tryck i fyrfärg i tryckpress. PMS kallas 
också dekorfärger vilka används vid enklare tryck med 
enskilda färger. RGB är bildskärmars färgrymd (för web-
ben eller powerpoint). 

Färger ser ofta annorlunda ut på din datorskärm 
jämfört med hur det tryckta resultatet blir. Du bör därför 
inte lita på skärmen utan be att få färgprov eller titta 
på en provkarta hos tryckeriet. Använd färgkartan för 
jämförelse.

Vid frågor om färger kan du vända dig till Universi-
tetstryckeriet. 

FÄRGER

Huvudfärger

Tilläggsfärger (specifi cerade på nästa sida)

CMYK bestruket papper: 
0 C, 16 M, 100 Y, 0 S
CMYK obestruket papper: 
0 C, 16 M, 100 Y, 0 S
PMS bestruket: 116 C
PMS obestruket: 115 U
RGB: 255/214/0

CMYK: 0 C, 0 M, 0 Y, 100 S
PMS: Proc black
RGB: 0/0/0

CMYK: 
0 C, 0 M, 0 Y, 0 S
PMS: 0
RGB: 256/256/256

FÄRGER
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0.10.70.0

0.16.100.0

10.30.100.0

0.40.100.0

0.60.100.0

15.60.100.0

0.90.95.0

35.100.100.0

60.60.100.0

35.45.100.0

35.30.100.0

30.15.100.0

65.25.100.0

10.11.55.11

0.05.65.0

00.15.100.0

10.25.100.0

0.35.100.0

0.50.100.0

15.60.100.0

0.85.90.0

25.100.100.0

55.55.100.0

35.40.100.0

25.20.100.0

25.10.100.0

55.15.100.0

10.10.45.0

128

116

131

137

152

1385

485

1805

140

126

111

398

7496

4525

113

115

124

130

158

138

485

180

161

117

103

397

377

4535

0.0.65.0

0.04.100.0

03.16.90.0

0.18.100.0

0.36.100.0

02.42.95.0

0.70.90.0

17.85.90.06

27.37.82.14

23.25.95.0

11.22.96.02

12.0.100.0

35.17.100.0

10.17.75.0

247/230/47

255/214/0

255/179/0

255/153/0

255/102/0

217/95/3

254/26/10

166/0/0

102/73/13

166/117/11

166/150/14

179/187/14

89/133/27

203/187/93

TILLÄGGSFÄRGER

FÖR TRYCK            FÖR SKÄRM 

  CMYK  CMYK   PMS   PMS   Dagspress  RGB
  bestruket  obestruket  bestr. obestr.   

FÄRGER:  TILLÄGGSFÄRGER
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Karlstads universitet står för närhet mellan människor,  
energi och öppenhet. Detta ska självklart synas i våra bil-
der. Vi använder således bilder med mycket liv och rörelse, 
som andas värme och glädje och som har mycket färg.

I vår bildbank hittar du bilder som lämpar sig såväl 
till blivande studenter, studenter, personal som närings-
livet. Det tillförs kontinuerligt nya bilder.

Om du ska ta nya bilder för universitetet bör du 

tänka på att bilden ska bli så levande och naturlig som 
möjligt. Visa på mötet mellan människor. Försök också 
göra färgerna så varma som möjligt och låt det gärna 
bli mycket färg. Tänk även på att köpa rättigheterna till 
bilderna eller vänd dig till Kommunikation och relationer 
för att få hjälp.

Om du vill ha tillgång till bildbanken kontakta Kom-
munikation och relationer. 

 

FOTOGRAFISKA BILDER

BILDER :  FOTOGRAFISKA BILDER
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Förutom fotografi ska bilder fi nns också ett antal 
grafi ska bilder som används både i studentrektryterings-
material och annat material. Bilderna har tagits fram för 
att ge universitetet ett eget utseende som skiljer oss från 
andra lärosäten. 

De grafi ska bilderna är ett komplement till de foto-

grafi ska och används både som ett sätt att särskilja sig 
(exempelvis på broschyrframsidor eller i annonser) och 
som dekor i exempelvis en broschyr eller mapp.

De grafi ska bilderna används med fördel i färg enligt 
skiss ovan. Vänd dig till Kommunikation och relationer 
eller universitetets avtalade reklambyrå för att få hjälp.

GRAFISKA BILDER

BILDER:  GRAFISKA BILDER
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Med kontorstryck avses brevpapper, kuvert, visitkort,  
offerter, bekräftelser med mera. Det avser inte broschyrer, 
annonser, utställningsmaterial, webbsidor och liknande.

För kontorstryck placeras logotypen centralt på ytan. 
Namn på fakultet, administrativ enhet, centrumbildning 

eller annan verksamhet som äger rätt att använda eget 
namn, placeras centrerat under symbolen. 

För kontorstryck vänder du dig till Universitetetstryck-
eriet som hjälper till med allt från original till färdig pro-
dukt. Mall för beställning fi nns på Inslaget (intranätet). 

KONTORSTRYCK

Visitkort, naturlig storlek (55 x 90 mm)

Karlstads universitet
Ämne/adm avd inom fak/enhet

651 88 Karlstad
Tfn 054-700 00 00. Fax 054-700 00 00

E-post namn.namnsson@kau.se

Namn Namnsson
Befattning/titel

på två rader

Kuvert

Brevpapper

Karlstads universitet 651 88 Karlstad Universitetsgatan 2
Tfn 054-700 10 00. Fax 054-700 14 60. E-post namn.namnsson@kau.se www.kau.se

Postgiro 78 81 07-1 Org nr 202100-3120

Rektor

Rektor

651 88 Karlstad

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00. Fax 054-700 14 60

E-post information@kau.se www.kau.se

Karlstads universitet

Med vänlig hälsning

Korrespondenskort

Brevpapper

KONTORSTRYCK
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För visitkort gäller centrerad symbol med angivande av 
namn, Karlstads universitet, organisatorisk tillhörighet, 
titel och adressuppgifter (telefonnummer, postadress,  
e-post). Egen websidesadress får inte anges, utan univer-
sitetets offi ciella webbadress är www.kau.se. Undantaget 
är särskilt starka produktnamn, till exempel CTF. Telefax 
är valfri uppgift. De varianter som förekommer är svenskt 
visitkort, svenskt och engelskt (dubbelsidigt) eller endast 
engelskt. I undantagsfall trycks visitkort på andra språk, 
och kostnaden ska då godkännas av ansvarig chef.

Obligatoriska uppgifter på visitkort är: Namn, befatt-
ning, Karlstads universitet, ämne eller administrativ av-
delning inom fakultet eller enhet vid gemensam admi-
nistration, postadress och telefonnummer. 

Valfria uppgifter är: Fakultetens namn, telefax, e-post, 
www.kau.se. 

För angivelse av befattning tillämpas Riktlinjer för 
befattningsbenämningar, framtagna av Personalenheten 
2006-04-04. För engelsk benämning tillämpas Högskole-
verkets ordlista, i samråd med respektive individ/enhet. 
Se även bilagt rektorsbeslut (111/06).

Med ämne avses de ämnen som är enligt beslut inrät-
tade vid Karlstads universitet, se bilaga. Särskilda skäl 
kan föreligga för att bevilja undantag från denna regel, 
exempelvis internationell praxis. Undantag beviljas av 
kommunikationsstrategen i samråd med berörd fakul-
tetsnämnd eller motsvarande. Avdelningars namn vid 
fakulteterna anges inte, undantaget de administrativa 
avdelningarna.

Följande benämningar på verksamheter får 
användas:

• Universitetsstyrelse
• Rektor (Universitetsråd, Universitetsdirektör, 
 Samverkansdirektör, Kommunikationsstrateg 
 betraktas som befattningar)
• Universitetsledningens kansli

• Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
• Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
• Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

• Estetisk-fi losofi ska fakulteten
• Ämnen – se bilaga (fakultetens namn valfritt)

• Administrativ avdelning (resp. fakultet anges,   
 ej valfritt)

• Universitetsbiblioteket
• Lärarutbildningens kansli
• Stab Fysisk miljö
• Stab IT-strategi
• Stab Planering och uppföljning

• Ekonomi och fi nans
• IT-service
• Kommunikation och relationer
• Lokalutnyttjande
• Personalenheten
• Studentservice

Särskilda verksamheter
• Musikhögskolan Ingesund
• Uppdrags AB
• Vägvalet
• Universitetstryckeriet

Centrumbildningar
• Centrum för tjänsteforskning
• HumanIT
• Centrum för genusforskning
• Centrum för integrerad produktutveckling
• Skapande Centrum
• Centrum för forskning om regional utveckling – Cerut
• Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, IKU

Eget namn för centrumbildning används restriktivt och 
efter beslut i berörd fakultetsnämnd, enligt gällande 
kriterier. Det förekommer även grupperingar, stiftelser 
och centrumbildningar där universitetet är en likvärdig 
part bland fl era. Grafi sk profi l är då inte tillämplig. 
Dock ska universitetets logotyp behandlas korrekt 
(inte förvanskas). Exempel på sådana verksamheter är 
Rektors utbildningen, Regionalt utvecklingscentrum och 
Stiftelsen Inova.

VISITKORT.

KONTORSTRYCK: VISITKORT
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För korrespondenskort används endast Karlstads uni-
versitet med adressuppgifter, samt frasen ”Med vänlig 
hälsning”, samt motsvarande på engelska vid behov. 
Personnamn, namn på enheter och särskilda verksam-
heter trycks inte på korrespondenskort. Ett visitkort kan 
istället bifogas.

För kuvert är streckkoden styrande. Streckkoder 
hanteras av Universitetstryckeriet. 

Följande verksamheter har egna namn och streck-
koder på kuvert:

• Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
• Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
• Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
• Estetisk-fi losofi ska fakulteten

• Rektor (som omfattar universitetsstyrelsen, rektor,  
 prorektor, universitetsråd, samverkansdirektör, 
 universitetsdirektör, stab samt kansli.)

• Administration (som omfattar enheterna stab Fysisk   
 miljö, stab IT-strategi, stab Planering och uppföljning,  
 Ekonomi och fi nans, Lokalutnyttjande samt 
 IT-service.)

• Universitetsbiblioteket
• Lärarutbildningens kansli
• Universitetstryckeriet
• Personalenheten
• Kommunikation och relationer
• Konferensenheten
• Studentservice
• Uppdrags AB
• Musikhögskolan Ingesund

KUVERT OCH KORRESPONDENSKORT

På brevpapper är logotypen placerad centrerat högst 
upp, och förekommer i två olika storlekar. Inga andra 
varianter får förekomma. Universitetsryckeriet har 
förtryckta upplagor med logotypen på. Namn på ovan 
uppräknade enheter (se under rubriken visitkort) kan 

användas och förs in i relevant mall i användarens 
dator. Ett arbete med uppdatering av mallar kommer  
att ske under hösten 2006. Tills vidare hänvisas till  
IT-service eller fakultetsadministratörerna för stöd.

BREVPAPPER

KONTORSTRYCK: KUVERT OCH KORRESPONDENSKORT, BREVPAPPER
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Så här ser några av våra vetenskapliga publikationer ut. 
De fl esta ges ut av Karlstad University Studies, men 
även vid fakulteterna. 

Vid publicering kontaktas Universitetsbiblioteket eller 
Universitetstryckeriet för mer information. Se även 
intranätet under ”Karlstad University Studies”.

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER, 
RAPPORTSERIER OCH UPPSATSMALLAR

RAPPORTER: VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER, RAPPORTSERIER, UPPSATSMALLAR 

Exempel på forskningsrapporter

Mall för uppsats
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Vid presentationer med hjälp av overhead, powerpoint 
eller liknande ska alltid universitetets logotyp fi nnas med. 
För den som vill informera om universitetet eller dess 
verksamhet fi nns en färdig overhead- och powerpoint-
presentation på intranätet. 

Det fi nns också mallar till stöd för egna presentationer. 
Typsnittet som används här är Arial.  

Tänk på att inte ha för många budskap på en och 
samma sida. 

OVERHEAD OCH POWERPOINT

Mall till powerpoint och overhead, exempel på sidor

Presentation, powerpoint och overhead, exempel på sidor

OVERHEAD OCH POWERPOINT
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Formgivningen av trycksaker lämnar viss frihet för krea-
tivitet. En enkel regel är dock att mottagaren lätt ska 
kunna identifi era avsändaren. 

Logotypen ska placeras väl synlig på trycksakens 
fram- eller baksida, se även ”Placering av logotypen”. 
Exemplen här ovan ger riktlinjer om hur man kan få 
trycksaken att följa universitetets profi l. Givetvis kan 

format och omfång också påverka formen.
Kontakta Kommunikation och relationer, Universitets-

tryckeriet eller universitetets reklambyrå för rådgivning 
om trycksaksproduktion. Detta gäller även när andra 
reklambyråer eller tryckerier anlitas.

Ett exemplar av producerade trycksaker ska alltid 
skickas till Arkivet och Kommunikation och relationer. 

TRYCKSAKER

Framsidor

 LÅNG RUBRIK 
PÅ TVÅ RADER

PLATS FÖR RUBRIK

Baksidor

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad. Tfn 054-700 10 00. information@kau.se.

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad. 
Tfn 054-700 10 00. Studentservice 020-42 20 00

information@kau.se. www.kau.se

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla faci 
bla conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit irilism olorpero 
dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim enim 
nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, core molestrud 
exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse tatet, quip 
eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut lor irillut verat euguerosto 
exer sis ad tis nulla faccum zzriustie magna conum euis alis 
nonsequam, vulla alit laorem amconse faciliq uamet, vel dolorem 
eugueraese magnim dionsed del in henim vent prat.
Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy nostie venis nis 

WWW.KAU.SE

Adressrad är satt i Berthold Garamond 
Roman, 9/12 pt. Centrerad spalt.

Baksidestext är satt i Berthold Garamond 
Roman, 10/13 pt. 

PLATS FÖR RUBRIK

TRYCKSAKER

Nyhetsbrev
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Här visas hur text och bilder kan behandlas i inlagan på 
en trycksak. 

För att få så bra läsbarhet som möjligt bör man inte 
ha för breda spalter. Dela hellre upp sidan i två eller tre 
spalter om det är mycket text. Dessutom bör man inte 
ha ett för litet radavstånd, utan tänka på att göra det lite 
luftigare och större än datorns förinställning. 

Exemplen här ovan visar lämpliga storleksförhål-
landen på typografi n. Angivelsen 9/13 står för graden/

storleken 9 av typsnittet (9 punkter) och 13 står för 13 
punkter i radavstånd. I vissa datorprogram kan man inte 
ställa in radavståndet så specifi kt, utan endast exempel-
vis ett halvt, helt eller dubbelt radavstånd. Då är det att 
föredra ett och ett halvt.

Tänk på att formen bör vara luftig och att bilderna 
får ta plats.

Vid frågor kontakta Kommunikation och relationer, 
din fakultetsinformatör eller universitets reklambyrå.

Uppslag

STOR RUBRIK

Consenim augiatio od magnis am delit nullum 
vel in vulla faci bla conse ver sed molutpate mod 
tismodi onsenit irilism olorpero dolenim enit, 
sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim 
enim nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, 
core molestrud exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse 
tatet, quip eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut 
lor irillut verat euguerosto exer sis ad tis nulla faccum 
zzriustie magna conum euis alis nonsequam, vulla alit 
laorem amconse faciliq uamet, vel dolorem eugueraese 
magnim dionsed del in henim vent prat.

Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy 
nostie venis nis alis eum nos nim elis del exeros nim ing 
er sit lor augiam, si.

Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nul-
lamet, volestisse mincin ut wissit num zzrit dolor 
adigna consenissi.

Acilisim vel eum irilit ilit, vel diat am 
aliqui blan utat.

Lore magna feugait
Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu facil

Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu 
facilissenit aliquam vulput atum duisi.

Lisit luptat la facilit ad estismod magna facidunt 
alit incin hent wisi tem nonsed te dolenim quisi 
euis at, si bla cor
Consenim augiatio od magnis am delit nullum 
vel in vulla faci bla conse ver sed molutpate mod 
tismodi onsenit irilism olorpero dolenim enit, 
sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, 
sim enim nulput alit velisim veliquam alismod olorem 
amet, core molestrud exerius Duisim zzrilla amcore 
consed tat adionse niamconse tatet, quip eugiam delit, 
velissisim zzrilla con et ut lor irillut verat euguerosto 
exer sis ad tis nulla faccum zzriustie magna conum 
euis alis nonsequam, vulla alit laorem amconse faciliq 
uamet, vel dolorem eugueraese magnim dionsed del 

in henim vent prat.
Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy 

nostie venis nis alis eum nos nim elis del exeros nim ing 
er sit lor augiam, si.

Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nullamet, voles-
tisse mincin ut wissit num zzrit dolor adigna consenissi.

Acilisim vel eum irilit ilit, vel diat am aliqui blan utat.

Lore magna feugait
Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu facilissenit 
aliquam vulput atum duisi.

Lisit luptat la facilit ad estismod magna facidunt 
alit incin hent wisi tem nonsed te dolenim quisi 
euis at, si bla cor
Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla 
faci bla conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit 
irilism olorpero dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim 
enim nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, 
core molestrud exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse 
tatet, quip eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut lor 
irillut verat euguerosto exer sis ad tis nulla faccum 
zzriustie magna conum euis alis nonsequam, vulla alit 
laorem amconse faciliq uamet, vel dolorem eugueraese 
magnim dionsed del in henim vent prat.

Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy 
nostie venis nis alis eum nos nim elis del exeros nim ing 
er sit lor augiam, si.

Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nullamet, voles-
tisse mincin ut wissit num zzrit dolor adigna consenissi.

Acilisim vel eum irilit ilit, vel diat am aliqui blan utat.
Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu 

facilissenit aliquam vulput atum duisi.
Lisit luptat la facilit ad estismod magna facidunt 

alit incin hent wisi tem nonsed te dolenim quisi 
euis at, si bla cor
Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla 
faci bla conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit 
irilism olorpero dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim 

EN LAGOM LÅNG RUBRIK

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla 
faci bla conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit irilism 
olorpero dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim 
enim nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, core 
molestrud exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse 
tatet, quip eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut lor irillut 
verat euguerosto exer sis ad tis nulla faccum zzriustie magna 
conum euis alis nonsequam, vulla alit laorem amconse 
faciliq uamet, vel dolorem eugueraese magnim dionsed 
del in henim vent prat.
Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy nostie 
venis nis alis eum nos nim elis del exeros nim ing er 
sit lor augiam, si.
Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nullamet, volestisse 
mincin ut wissit num zzrit dolor adigna consenissi.
Acilisim vel eum irilit ilit, vel diat am aliqui blan utat.
Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu facilissenit 
aliquam vulput atum duisi.
Lisit luptat la facilit ad estismod magna facidunt alit incin hent 
wisi tem nonsed te dolenim quisi euis at, si bla cor Consenim 

augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla faci bla 
conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit irilism 
olorpero dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim 
enim nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, 
core molestrud exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse 
tatet, quip eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut lor irillut 
verat euguerosto exer sis ad tis nulla faccum zzriustie 
magna conum euis alis nonsequam, vulla alit laorem 
amconse faciliq uamet, vel dolorem eugueraese magnim 
dionsed del in henim vent prat.
Essim dolortie dolortion ver sumsand iamcommy nostie 
venis nis alis eum nos nim elis del exeros nim ing 
er sit lor augiam, si.
Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nullamet, volestisse 
mincin ut wissit num zzrit dolor adigna consenissi.
Acilisim vel eum irilit ilit, vel diat am aliqui blan utat.
Lore magna feugait, quis num velis nos dip eu facilissenit 
aliquam vulput atum duisi.
Lisit luptat la facilit ad estismod magna facidunt alit incin 
hent wisi tem nonsed te dolenim quisi euis at, si bla cor Rubrik: Helvetica Neue Bold condensed 30/35 pt

Brödtext: Helvetica Neue Roman 9/13 pt

Rubrik: Helvetica Neue Bold condensed 20/24 pt
Brödtext: Berthold Garamond regular 9,5/13 pt
Mellanrubriker: är Helvetica Neue Bold 9/13 pt
Bildtext: Helvetica Neue Roman 8/10 pt

Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nullamet, volestisse mincin ut 

TRYCKSAKER
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En platsannons är en viktig bärare av Karlstads universi-
tets varumärke. 

Annonserna sätts alltid i färg och de ska vara luftiga. 
Tänk också på att begränsa textmängden. Om det fi nns 
mycket specifi kationer kan man istället hänvisa till web-
ben och en kontaktperson. Rubriken bör vara kort och 
koncis. En allmän text om universitetet fi nns att hämta 
på intranätet. Du ser den här ovan. Den kan med fördel 

inleda annonstexten.
För rekryteringsannonser fi nns ett antal bildremsor 

framtagna med grafi ska bilder. Bildremsorna är fram-
tagna endast för universitetets platsannnonser och får 
inte användas i andra sammanhang.

Universitetstryckeriet gör originalen och förmedlar 
materialet till respektive tidning/webbplats. Vänd dig 
gärna till din fakultetsinformatör för att få hjälp. 

PLATSANNONSER (PERSONALREKRYTERING)

Platsannonser kan göras i olika format. Det fi nns också fl era kombinationer av bilder hos informationsansvariga. En allmän text om 
universitet kan med fördel fi nnas med. Här följer en kort och en lång variant:

Lång variant: Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modernare. Lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att ut-
mana det etablerade och utforska det okända. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en hög 
akademisk nivå, både när det gäller utbildning och forskning. Nu fortsätter vi vår utveckling och behöver fl er duktiga medarbetare.

Kort variant: Karlstads universitet är ungt och nytänkande. Vi utmanar och utforskar. Genom öppenhet och mångvetenskap har vi 
redan etablerat oss på en hög akademisk nivå. Nu fortsätter vi vår utveckling och behöver fl er duktiga medarbetare.

Vi är ett av landets yngsta universitet. 

Det gör oss lite modernare. Lite 

modigare. Och vi ser det som vår 

uppgift att utmana det etablerade och 

utforska det okända. Genom öppen-

het, nytänkande och mångvetenskap 

har vi redan etablerat oss på en hög 

akademisk nivå, både när det gäller 

utbildning och forskning. Nu fortsätter 

vi vår utveckling och behöver fl er 

duktiga medarbetare.

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim nibh euismod tincidunt consectetuer. 

UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLS-
VETENSKAP TILL DRÖMFABRIKEN.

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad

Telefon 054-700 10 00. information@kau.se  kau.se

UNIVERSITETSLEKTOR 
I SAMHÄLLSVETENSKAP

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Kvalifi kationer: Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat.

Tillträde: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-

cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Upplysningar: Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Duis aucing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

Välkommen med din ansökan: Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLS-
VETENSKAP TILL DRÖMFABRIKEN.

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad

Telefon 054-700 10 00. information@kau.se  kau. se

Karlstads universitet är ungt och nytänkande. 

Vi utmanar och utforskar. Genom öppenhet och 

mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en 

hög akademisk nivå. Nu fortsätter vi vår utveck-

ling och behöver fl er duktiga medarbetare.

Upplysningar: Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Duis aucing elit, sed diam nonummy nibh 

Kvalifi kationer: Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat.

Tillträde: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-

cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

UNIVERSITETSLEKTOR 
I SAMHÄLLSVETENSKAP

ANNONSER: PLATSANNONSER
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Även när vi informerar allmänheten som en myndighet 
ska det synas att det är Karlstads universitet. Här åter-
fi nns alltså typsnitt, färger och i vissa fall bilder.

Annonserna sätts helst i färg och de ska vara luftiga. 
Rubriken bör vara kort och trevlig. Tänk också på att 

begränsa textmängden. Vill du säga mycket är det bättre 
att hänvisa till en webbsida.

Här ovan visas några exempel. Universitetstryckeriet, 
fakultetsinformatörerna och Kommunikation och rela-
tioner kan hjälpa dig med utformningen. 

INFORMATIONSANNONSER

EN LÅNG RUBRIK 
PÅ TVÅ RADER

Tfn 054-700 10 00. info@kau.se  www.kau.se

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla faci bla conse 
ver sed molutpate mod tismodi onsenit irilism olorpero dolenim enit, 
sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim enim nulput 
alit velisim veliquam alismod olorem amet, core molestrud exerius 
cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse tatet, quip eu-
giam delit, velissisim zzrilla con et ut lor irillut verat euguerosto exer sis 
ad tis nulla faccum zzriustie magna conum euis alis nonsequam, 
vulla alit laorem amconse faciliq uamet, vel dolorem 
eugueraese magnim dionsed del in henim vent prat.

Essim dolortie dolortion ver sumsand iam-
commy nostie venis nis alis eum nos nim elis del 
exeros nim ing er sit lor augiam, si.

KORT RUBRIK

Tfn 054-700 10 00. info@kau.se  www.kau.se

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in 
vulla faci bla conse ver sed molutpate mod tismodi 
onsenit et irilism olorpero dolenim enit, sum et ad 
exerci te delit ver.

EN LÅNG RUBRIK 
PÅ TVÅ RADER

Tfn 054-700 10 00. info@kau.se  www.kau.se

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel in vulla faci bla 
conse ver sed molutpate mod tismodi onsenit irilism olorpero 
dolenim enit, sum et ad exerci te 

Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore mod eugait, sim enim 
nulput alit velisim veliquam alismod olorem amet, core molestrud 
exerius cincidunt wiscilisis at. 

Duisim zzrilla amcore consed tat adionse niamconse tatet, quip 
eugiam delit, velissisim zzrilla con et ut lor irillut verat euguerosto 
exer sis ad tis nulla faccum zzriustie magna conum euis alis 
nonsequam, vulla alit laorem amconse faciliq uamet, vel dolorem 
eugueraese magnim dionsed del in henim vent prat.

Essim dolortie dolortion ver sumsand iam-
commy nostie venis nis alis eum nos nim elis 
del exeros nim ing er sit lor augiam, si.
Duiscing elessisi. Vullum ad ea accum nul.

KORT RUBRIK

Tfn 054-700 10 00. info@kau.se  www.kau.se

Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel 
in vulla faci bla conse ver sed molutpate mod tis-
modi onsenit et irilism olorpero dolenim enit, sum 
et ad exerci te delit ver. Etatuer adiam zzrit adiat, 

EN LÅNG RUBRIK 
MED KORT TEXT
Consenim augiatio od magnis am delit nullum vel 
in vulla faci bla conse ver sed molutpate mod tis-
modi onsenit irilism olorpero dolenim enit, sum et 
ad exerci te. Etatuer adiam zzrit adiat, quisit lore 
mod eugait, sim enim nulput alit velisim veliquam 
alismod olorem amet, core molestrud exerius cin-
cidunt wiscilisis at. amet, core molestrud exerius WWW.KAU.SE

ANNONSER: INFORMATIONSANNONSER
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Annonser till målgruppen blivande studenter görs i 
regel av vår avtalade reklambyrå eller Universitetstryck-
eriet. De samordnas med rekryteringsfunktionen inom 
Kommunikation och relationer. 

Av naturliga skäl ändras annonsernas uttryck kontinuer-
ligt i förhållande till de kampanjer som pågår gentemot 
målgruppen.

Här visas några exempel som gjorts de senaste åren.

IMAGEANNONSER (BLIVANDE STUDENTER)

ANNONSER: IMAGEANNONSER
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Skyltar
På informationsskyltar om universitetet för inom- och 
utomhusbruk ska logotypen vara störst. Om man vill 
lyfta texten Karlstads universitet större bör det göras i 
Helvetica Condensed Bold versalt. Detta gäller även 
eventuella rubriker. Eventuell brödtext och mindre text 
på skylten skrivs i Helvetica Neue Regular eller Bold.

Använd gärna färgskalan. Huvudfärger är även här 

vitt och gult, men även andra färger fungerar. Tänk på 
att skyltar ska leva länge, att skylten bör hållas ren i sitt 
formspråk. Skyltning samordnas av staben för Fysisk 
miljö.

Flaggor
Logotypen centreras på ytan mot en vit yta. Flaggor 
beställs från enheten för Lokalutnyttjande.

FLAGGOR OCH SKYLTAR

Skylt (utomhus)

Flaggor

Skyltar

KARLSTADS 
UNIVERSITET

SKYLTAR & PROFILERING: FLAGGOR, SKYLTAR
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Bildesign
Logotypen placeras med fördel på bilens sida och på 
bakrutan. Det är också bra om www-adressen fi nns med 
enligt skissen.

Reklamskyltar
Tänk på att inte ha för mycket information och att vara 

tydlig. Vad gäller informationsskyltar av typen rollups 
och vepor styr informationsinnehållet och format 
utformningen. 

Här ser ni några exempel på profi leringar. Använd 
gärna färgskalan och bilder ur bildbanken. Fakultetsin-
formatörerna och vår avtalade reklambyrå kan ge mer råd. 

FLER PROFILERINGAR

WWW.KAU.SE

Roll-up (inomhus)

KARLSTADS UNIVERSITET

CD-fodral

Dekal

Bildekor

SKYLTAR & PROFILERING: FLER PROFILERINGAR
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Profi lkläder och presentationsartiklar är en del i ett 
långsiktigt varumärkesbyggande. Urval av sortiment bör 
göras med omsorg och utifrån universitets värderingar. 

Logotypen eller www.kau.se ska alltid fi nnas med 
och bör placeras med känsla för användandet av pro-
dukten, synligt men inte överdimensionerat. 

Om produkten är i metall, exempelvis korthållare, 
kan man trycka logotypen med relief istället för färg. 

Profi l- och presentartiklar får gärna vara i färger ur 
universitetets färgpalett. 

Här visas ett antal exempel.

Profi lprodukter

Orange och svart unisex-väska med axelrem. Metallfärgad korthållare.

T-shirt

PROFILKLÄDER OCH PRESENTARTIKLAR

WWW.KAU.SE

Pennor

SKYLTAR & PROFILERING: KLÄDER OCH PRESENTARTIKLAR
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SAPERE AUDE ÄR UNIVERSITETETS VALSPRÅK OCH BETYDER FRITT ÖVERSATT FRÅN HORATIUS ”VÅGA BLI VIS”.



40

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00, Fax 054-700 14 60

E-post information@kau.se  www.kau.se


