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VÄLKOMMEN TILL VÅR GRAFISKA MANUAL

Vår grafiska profil speglar ett företag i tiden. Vår profil ska vara användarvänlig och ge dig bra förutsättningar att kommunicera 

Alfa eCare på ett tydligt sätt. I den här manualen beskrivs profilens olika delar. Den innehåller regler för hur logotyp, typsnitt, 

färger och grafiska element ska användas. Manualen visar även hur vår design ser ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler 

och material.  

Har du några frågor går bra att kontakta vår sälj- & marknadschef Peter Byfors på peter.byfors@alfaecare.se.

mailto:peter.byfors@alfaecare.se
mailto:peter.byfors@alfaecare.se


LOGOTYP



LOGOTYP

En logotyp är en grafisk bild som symboliserar ett företag, en organisation eller en offentlig verksamhet. Logotypen består oftast av 

namnet i kombination med en symbol. En effektiv logotyp är särskiljande, samtidigt som den förmedlar viktig information om 

verksamheten. Logotypen är den främsta bäraren av vår grafiska profil. Den visar att det är Alfa eCare som står bakom budskapet. När 

vi följer riktlinjerna i manualen blir vi tydliga som avsändare. Detta bidrar till att varumärket Alfa eCare stärks.  



VÅR LOGOTYP

Vår primära logotyp består av en symbol och en ordbild. Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskäras eller 

ändras. Logotypen används i sina korrekta färger. Logotypen finns i en liggande och i en stående variant. Välj i första 

hand den liggande. Om inte den fungerar i den valda ytan, välj den stående. Symbolen används tillsammans med våra 

produktnamn, men kan även användas separat vid behov.  

 

Logotypen består av tre färger, en mörkblå (PMS 294 C), en mellanblå (PMS 3005 C) och en ljusblå (PMS 306 C). Dessa 

färger är även Alfa eCares primärfärger. För mer information om våra färger se kapitlet om färger.

Symbol Ordbild

Logotyp

Logotypens färger

Stående logotypLiggande logotyp

PMS 294 C PMS 3005 C PMS 306 C

Symbol med produktnamn samt separat

Omega



RÄTT ANVÄNDNING

Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskäras eller ändras. På denna sida visas även exempel på hur 

logotypen inte får användas. Logotypen används i sina fastställda färger, se kapitlet om färger. 

Rätt användning

Fel användning



FRIZON

De tre versionerna av logotypen, liggande, stående och symbol, omges alltid av en frizon. Frizonen är 

minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Syftet med frizonen är dels att logotypen ska framträda tydligt, 

dels att texter och bilder inte ska uppfattas som en del av logotypen. Frizonen ska motsvara minst hälften av 

symbolens höjd. Inga texter, logotyper eller andra grafiska element får placeras inom frizonen. Samma 

minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen placeras. Frizonen är ett minimum. Ju större 

frizonen är runt logotypen, desto tydligare framträder den.  

X

1/2 X 1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

X

1/2 X 1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

1/2 X

X



VAL AV FÄRG PÅ LOGOTYP

Det är viktigt att vår logotyp framträder så tydligt som möjligt. På så sätt får mottagaren omgående klart för sig 

vem som är avsändare. Kontrasten mot bakgrunden ska vara stor. Därför används i första hand neutrala 

bakgrunder. Logotypen finns i tre versioner: i våra primärfärger, vit och svart. Vilken färg som används avgörs 

framför allt av vilken bakgrund logotypen ska placeras på. 

Logotyp i primärfärger: Används på ljusa bakgrunder.  

Svart logotyp: Används på ljusa färgplattor och ljusa lugna bakgrundsbilder där det blir bra kontrast. Den   

här versionen används även vid svartvitt tryck. 

Vit logotyp: Används på mörka bilder och på färgplattor där det blir bra kontrast.  

Logotyp i primärfärger: Används på ljusa bakgrunder Svart logotyp: Används på ljusa färgplattor Vit logotyp: Används på mörka bilder och på färgplattor

Fel användning



Omega

Omega SafeDoc Recept PlanIt SignIt

LOGOTYPEN TILLSAMMANS MED PRODUKTNAMNET

När vi presenterar våra produkter används symbolen från logotypen tillsammans med en produktplatta med 

respektive produktnamn. Produktplattans nedre vänstra hörn har en radie på 3 millimeter. Produkterna särskiljs 

med sin respektive sekundärfärg (förutom vår huvudprodukt Omega som använder sig av vår mellanblå). Mer 

information om våra färger hittar du i kapitlet “Färger”.  

Produktplatta

Symbol

Produktnamn

Omega

Produktplatta

R = 3 mm

Omega

Färgad bakgrund

Vit bakgrund



SafeDoc

FÖRETAGS- & PRODUKTNAMN

Alfa eCare skrivs utan undantag med Versalt “A “i Alfa och gement “e” följt av versalt “C” i eCare. Detta ska 

göras  i all vår kommunikation, både internt och externt. 

Våra produktnamn skrivs med versal första bokstav (Omega, Recept etc) och i de fall som produktnamnen 

består av två sammansatta ord (SafeDoc, SignIt etc) skrivs ord nummer två med versal utan mellanrum.  

Alfa eCare
Gemen VersalVersal

Versal Versal

Inget mellanrum

Mellanrum Omega

Versal



GRAFISKT MÖNSTER



GRAFISKT MÖNSTER

Vi har även ett unikt mönster i den grafiska profilen som skapar mervärde och visuell igenkänning. Vårt 

mönster är ett abstrakt, mjukt mönster som lämpar sig väl som bakgrund på exempelvis marknadsmaterial, 

mässmontrar och presentationer. Mönstret kan användas i sin helhet eller i delar. Vid användning över en bild 

är det viktigt att transparensen är så pass hög att mönstret inte tar över bildens budskap.  
Transparent mönster över bild

Mönster i primärfärger

Mönster som bakgrund



TYPOGRAFI



TYPOGRAFI: SERIF OCH SANS-SERIF

Alfa eCares typografi är en viktig del av den grafiska profilen. Vi använder två typsnitt: Source Sans Pro och Source Serif Pro. De är 

lätt tillgängliga på de flesta plattformar och fungerar väl i vår kommunikation. Typsnitten är neutrala, vilket tillåter bilder och andra 

designelement att ta plats. Genom att använda våra typsnitt på ett korrekt och konsekvent sätt stärker vi varumärket Alfa eCare.  

För att förmedla våra texter på bästa möjliga sätt, och för att göra dem estetiskt tilltalande för läsaren har vi valt att använda oss av två 

olika typsnitt. En serif och en sans-serif. Serif är de tvärstreck, eller klackar, som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav. 

Typsnitt som innehåller klackar kallas seriffer, medan sans-seriffer är de typsnitt som saknar dessa klackar.  

AA
SerifSans-serif



PROFILTYPSNITT: SOURCE SANS PRO

Source Sans Pro är vårt huvudtypsnitt. Det finns i flera tjocklekar, vilket ger goda möjligheter att utforma olika budskap.  

Vi använder typsnittet i all kommunikation; print som digitalt. 

Source Sans Pro används som huvudtypsnitt på vår webbsida, både till rubriker och brödtext, men även på knappar och 

applikationer. I trycksaker används huvudtypsnittet i rubriker, mellanrubriker, ingresser, kortare brödtexter och bildtexter.  



PROFILTYPSNITT: SOURCE SERIF PRO

Source Serif Pro har fördelar när det gäller läsbarhet och tillgänglighet. Detta typsnitt används i första hand till längre 

brödtexter som i exempelvis längre brev, publikationer, kataloger mm.  



ANVÄNDNING AV TYPSNITT DIGITALT

På webbsidor och andra digitala medier använder vi Source Sans Pro. Huvudbudskapet skrivs med fördel i Source Sans Pro 

Black för ökad synbarhet. Ingress skrivs med Source Sans Semibold. Text i menyer och på knappar skrivs med Source Sans 

Pro Bold i versaler, spärrad *100 em. Brödtext skrivs i Source Sans Medium.

BILD
Source Sans Pro Black

Source Sans Pro Semibold

Source Sans Pro Bold 

Versaler, spärrad* 100 em

Source Sans Pro Bold 

Versaler, spärrad* 100 em 

*Spärrning avser processen inom typografi att öka avståndet mellan samtliga tecken i ett ord eller i en mening:  

S p ä r r a d  t e x t . Spärrning mäts i em, ett avstånd som är relativt till teckenstorlek. I en 6 punkters text är 1 em lika 

med 6 punkter, i 12 punkters text är 1 em lika med 12 punkter osv.  



VARDAGSTYPOGRAFI – KONTORSTYPOGRAFI

I vårt interna dagliga arbete inom Microsoft Office programmen används systemtypsnitten Arial och Times. Arial tillämpas även 

i e-post. Times tillämpas i textintensiva dokument som t.ex. interndokument och rapporter. Viktigt att komma ihåg är att inget 

av våra kontorstypsnitt kan ersätta Source Sans Pro och Source Serif Pro i externa kommunikationssammanhang.

Times Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#¤%&/()=?`*

Times Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#¤%&/()=?`*

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?`*



FÄRGER



FÄRGER

Färg är en snabb väg till den mänskliga hjärnan – och därmed till mottagarens uppmärksamhet. Därför är användning av färger en 

viktig del av ett grafiskt formspråk. Alfa eCare strävar efter att den totala upplevelsen av organisationen ska vara konsekvent men ändå 

flexibel. Samma sak gäller våra produkter. Bredden och flexibiliteten i färgpaletten ger möjlighet för våra produkter att kommuniceras 

på ett särskiljande sätt, samtidigt som den visuella bilden av Alfa eCare hålls ihop. 

      

Primärfärger

Gråskala 
(basfärger)

100% 45% 15%

Mörkblå 
PMS 294 C 
CMYK: 100/72/0/26 
RGB: 0/46/109 
#002E6D

Mellanblå 
PMS 3005 C 
CMYK: 100/37/0/0 
RGB: 0/117/201 
#0075C9

Ljusblå 
PMS 306 C 
CMYK: 77/0/7/0 
RGB: 0/178/226 
#00B2E2

Mörkgrå 

PMS 426 C 
CMYK: 10/0/10/100 
RGB: 36/40/42 
#24282A

Mellangrå 
PMS 425 C 
CMYK: 10/4/9/80 
RGB: 84/87/88 
#555758

Ljusgrå 
PMS 423 C 
CMYK: 10/7/10/46 
RGB: 137/140/141 
#898C8D

Kalla färger

Varma färger

Sekundärfärger 

Magenta 

PMS 226 C 
CMYK: 3/100/0/0 
RGB: 214/0/109 
#D6006D

Varmgul 

PMS 7549 C 
CMYK: 0/22/100/0 
RGB: 255/182/0 
#FFB600

Turkos 

PMS 320 C 
CMYK: 100/0/40/0 
RGB: 0/153/168 
#0099A8

Varmröd 

PMS Warm Red C 
CMYK: 0/84/75/0 
RGB: 255/68/56 
#FF4438



PRIMÄRFÄRGER

Våra primärfärger ska ge en känsla av säkerhet, tillit, lugn och kunskap, samt ska stimulera produktiviteten. 

Fokuspunkten i varje visuell kontaktyta ska utgöras av 1-3 primärfärger. När endast en färg används ska det alltid 

vara en primärfärg. 

Önskas en mer nedtonad design kan man med fördel jobba med vår gråskala som består av tre grå basfärger 

samt vitt. Den vita färgen tillhör inte Alfa eCares ordinarie färgpalett men spelar en viktig roll då den kan lätta 

upp färgkombinationer och skapa fina kontraster som framhäver övriga färger. 

Vit

Primärfärger

Gråskala 
(basfärger)

Mörkblå 
PMS 294 C 
CMYK: 100/72/0/26 
RGB: 0/46/109 
#002E6D

Mellanblå 
PMS 3005 C 
CMYK: 100/37/0/0 
RGB: 0/117/201 
#0075C9

Ljusblå 
PMS 306 C 
CMYK: 77/0/7/0 
RGB: 0/178/226 
#00B2E2

Mörkgrå 

PMS 426 C 
CMYK: 10/0/10/100 
RGB: 36/40/42 
#24282A

Mellangrå 
PMS 425 C 
CMYK: 10/4/9/80 
RGB: 84/87/88 
#555758

Ljusgrå 
PMS 423 C 
CMYK: 10/7/10/46 
RGB: 137/140/141 
#898C8D



SEKUNDÄRFÄRGER

Vi har fyra stycken sekundärfärger som används för att komplettera primärfärgerna. Sekundärfärgerna har i 

första hand en stödjande funktion och används inte ensamt utan alltid i kombination med någon av våra 

primärfärger. Vi  har två kalla färger och två varma färger som ger möjlighet till spännande färgkombinationer. 

Genom att kombinera sekundärfärgerna med primärfärgerna ställs primärfärgen i fokus och bildar ett mer 

harmoniskt helhetsintryck.

100% 45% 15%

Kalla färger

Varma färger

Sekundärfärger 

Magenta 

PMS 226 C 
CMYK: 3/100/0/0 
RGB: 214/0/109 
#D6006D

Varmgul 

PMS 7549 C 
CMYK: 0/22/100/0 
RGB: 255/182/0 
#FFB600

Turkos 

PMS 320 C 
CMYK: 100/0/40/0 
RGB: 0/153/168 
#0099A8

Varmröd 

PMS Warm Red C 
CMYK: 0/84/75/0 
RGB: 255/68/56 
#FF4438



BILDSPRÅK



BILDSPRÅK

Den mänskliga hjärnan behandlar bilder 60 000 gånger snabbare än text. Det gör bilden till en effektiv förmedlare av budskap 

och känslor. Bilder är en central del av vår grafiska profil. Bra bilder ger oss goda möjligheter att skapa ett särskiljande 

uttryck. Dessutom är bilden ett viktigt redskap för att nå fram till våra målgrupper. Våra bilder är en viktig del i vår 

kommunikation och ska präglas av ett och samma bildmanér, oavsett kontaktyta.  

Huvudbudskapet i våra bilder är orden kompetent, lyhörd och vänlig. Vi strävar efter att i största möjliga mån använda oss av 

bilder som, förutom våra huvudbudskap, fokuserar på människor, precis som vi på Alfa eCare. 

Våra bilder ska:  

– fokusera på våra huvudbudskap: kompetent, lyhörd och vänlig  

– innehålla mångfald, både utifrån ålder, kön och etnicitet  

– representativ för våra kunder och användare  

– kännas naturliga och äkta 

– innehålla moderna miljöer som känns levande och samtidigt rena och lugna  

– ha naturlig ljussättning  

– gärna innehålla element av våra primärfärger eller sekundärfärger 

– vid behov inkludera stora lugna ytor för placering av text/logotyp

SKISSBILD SKISSBILD

SKISSBILD SKISSBILD



INFORMATIONSGRAFIK



INFORMATIONSGRAFIK

När information ska visualiseras så är det komplexiteten av informationen som styr valet av diagram-/tabelltyp. Vår 

informationsgrafik följer våra grundläggande principer i färgsättning. Du kan välja att använda endast våra primärfärger 

eller vid behov komplettera med en sekundärfärg för att poängtera viss data. Primärfärgerna kan användas till 100% eller 

tonas ner till minimum 15% vid behov. Våra exempel A-E visar på hur vi jobbar med primärfärger respektive kompletterar 

med en sekundärfärg. Undvik att skapa informationsgrafik med primärfärger och mer än en sekundärfärg eller med endast 

sekundärfärger, se exempel nedan. 
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LAYOUTSYSTEM



LAYOUTSYSTEM FÖR STÅENDE OCH KVADRATISKA FORMAT

På olika håll i samhället används mallar och mallsystem för att underlätta arbetsuppgifter. Trycksaker är inget undantag. För att 

skapa ett konsekvent uttryck och förenkla framtag- ningen av exempelvis annonser, affischer och foldrar har vi tagit fram ett 

layoutsystem. Layoutsystemet används till allt material som ska produceras. Alla mallar som finns framtagna bygger på 

layoutsystemet.  

Layoutsystemet för stående och kvadratiska format består av 14 kolumner och 6 rader. Kolumnerna och raderna används som 

stöd för att linjera objekt, såsom textblock och bilder. Rutor kopplas samman eller möts i hörnen. Se mer om det på följande 

sidor. 

 

Så här gör du:  

Marginalerna, och ytan däremellan (satsytan) tas fram genom att hela ytans bredd delas med 14. Ange detta mått som marginal 

i dokumentet. Satsytan delas sedan in i 12 kolumner på bredden och 6 rader på höjden.

Hela ytans bredd delas i 14 kolumner, för 

att få fram friyta och satsyta.

Friyta = 1/14 av ytans bredd 

Satsytan är indelat i 12 kolumner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Satsytans höjd är 

delad på 6 rader

1

2

3

4

5

6



LAYOUTSYSTEM FÖR LIGGANDE FORMAT

Det liggande layoutsystemet består av 20 kolumner och 6 rader. Det används för att utforma alla format som 

är större på bredden än på höjden. Satsytans höjd är delad på 6 rader. I övrigt är tillvägagångssättet det 

samma som för stående format.

Hela ytans bredd delas i 20 kolumner, för att få fram friyta och satsyta.

Satsytan är indelat i 18 kolumner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

Satsytans höjd är 

delad på 6 rader

Friyta = 1/20 av ytans bredd 



PLACERING AV LOGOTYP

Alfa eCare ska framgå som tydlig avsändare i all kommunikation. Därför placeras logotypen alltid i en yta där mottagaren på ett 

naturligt sätt söker efter information, en så kallad prioriterad yta. Det kan handla om bröstet på en tröja, dörren på ett fordon, 

uppe till vänster på en webbplats eller i något av de fyra hörnen på en affisch eller trycksak. Placeringen tar hänsyn till frizon 

och layoutsystem.  

Rekommenderad storlek av 

logotypen i förhållande till 

layoutsystemet är 3 

kolumner bred för den 

liggande logotypen och 1,5 

kolumner bred för den 

stående.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

non ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim minim. 

En rubrikDetta är en rubrik
Detta är en underrubrik

BILDER OCH RUTOR I LAYOUTSYSTEMET

Placering av bilder och färgrutor:  

• Bilder och rutor placeras utifrån layoutsystemets kolumner och rader.  

• Bilder och rutor kan placeras utfallande över hela den disponibla ytan.  

• När en bild eller ruta används som bakgrund över hela ytan kan ytterligare bilder och rutor appliceras ovanpå. 

Det skapar möjlighet för kontrasterande bilder samt vita eller färgade ytor för ökad tillgänglighet av text.  

• Bilder och rutor kan även användas på delar av ytan. De tar hänsyn till, och linjerar med, layoutsystemets 

satsyta, kolumner och rader.  

• Flera bilder på samma yta sammankopplas.  

Ej utfallande bilder

Detta är en rubrik som
löper över två rader
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non 

ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim minim. 

Utfallande bilder Utfallande bildbakgrund 

med text och färgplatta 

applicerade ovanpå. 



TILLÄMPNINGAR



BROSCHYR

En broschyr ska innehålla tydlig avsändare uppe i toppen, en kort och koncis rubrik följt av 

ingress samt en representativ omslagsbild.  

För allmänna företagsbroschyrer om Alfa eCare använder vi oss av våra primärfärger samt 

en omslagsbild som representerar oss som företag (för  mer om bilder se kapitlet om 

“Bildspråk”). 

När vi presenterar våra produkter gäller samma regler om budskap, kort och koncist. Våra 

produkter presenteras alltid på respektive sekundärfärg som bakgrund (för mer om 

sekundärfärger och produktfärger, se kapitlet om “Sekundärfärger”). Produktplattan med 

produktnamnet placeras under omslagsbilden.

Informationsplatta

Rubrik

Avsändare

Produktplatta med  

produktnamn

Omslagsbild i 
 produktfärg

Avsändare

Ingress

Omslagsbild



POWERPOINTPRESENTATION

Vi på Alfa eCare har en presentationsmall i PowerPoint där det finns olika sidor att välja på 

beroende på vad som ska presenteras.  

Kontakta vår marknadsavdelning för mer information.

Titelsida med utfallande bakgrundsbild

Sidor till företagspresentation

Titelsida med halv bakgrundsbild

Titelsida till produktpresentation Sida till produktpresentation



PRODUKTGRÄNSSNITT

Våra grafiska riktlinjer tillämpas även på webb och i applikationer så långt det är möjligt. 

Våra färger finns i både RGB och HEX för smidig användning digitalt, för mer information se 

kapitlet om “Färger”.  

Använd vårt typsnitt Source Sans Pro så långt det är möjligt, skulle det inte gå så använd 

vårt vardagstypsnitt Arial. För mer information se kapitlet on “Typsnitt”.  
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ROLL-UP

En roll-up ska innehålla tydlig avsändare uppe i toppen, ett kort och koncist huvudbudskap 

följt av ingress/information. Tänk på att hålla alla texter korta samt begränsa antalet bilder 

som visas, det för att säkerställa att budskapet går fram.  

När vi presenterar Alfa eCare använder vi oss av våra primärfärger samt en publikfångare, 

vanligtvis en bild som representerar oss som företag (för  mer om bilder se kapitlet om 

“Bildspråk”). I botten av roll-upen placeras tydlig kontaktinformation.  

När vi presenterar våra produkter gäller samma regler om budskap, kort och koncist. Våra 

produkter presenteras alltid på respektive sekundärfärg som bakgrund (för mer om 

sekundärfärger och produktfärger, se kapitlet om “Sekundärfärger”). Bakgrunden avslutas 

alltid med produktplattan och produktnamnet för tydlig identifikation.

Tydlig kontaktinfo

Huvudbudskap

Avsändare

Produktplatta med  

produktnamn

Produktfärg

Huvudbudskap

Ingress/information Ingress/information

Avsändare

Publikfångare

Produktbild



MÄSSMONTER

Även en mässmonter ska innehålla en tydlig avsändare. Här finns dessutom större möjlighet 

att arbeta med vårt grafiska mönster för att skapa mervärde och visuell igenkänning.  

När vi presenterar Alfa eCare använder vi oss av våra primärfärger samt en publikfångare, 

vanligtvis en bild som representerar oss som företag (för  mer om bilder se kapitlet om 

“Bildspråk”)


