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CHALMERS VISUELLA IDENTITET
INTRODUKTION

Inledning

Dagens samhälle och medialandskap ställer allt större krav
på oss om tydlighet och enhetlighet för att vi ska kunna nå
ut med vår forskning och våra budskap på ett effektivt sätt.
Vi har därför mycket att vinna på att kommunicera på ett
visuellt konsekvent och enhetligt sätt med Chalmers som
tydlig avsändare. Det bidrar till att ge trovärdighet och till att
ytterligare stärka Chalmers varumärke. Det ger också avsändaren en stark position av att var en del av ett av Sveriges
mest ansedda varumärken.
Chalmers visuella identitet är en uppsättning regler och
riktlinjer som skall hjälpa till med att kommunicera Chalmers
budskap och varumärke. Den fastställer och guidar till hur vi
ska se ut och med vilka tonlägen vi ska kommunicera i bild,
färg och form till våra olika målgrupper. En presumtiv student
lockas inte av samma visuella ”tilltal” som till exempel en
beslutsfattare eller en möjlig partner från näringslivet. De
olika tilltalen ska dock alltid vara tydligt sammanlänkade,
något som riktlinjerna i den visuella identiteten säkrar.
Chalmers visuella identitetet är en del av en större helhet
tillsammans med dokumenten Chalmers kommunikationsplattform och Chalmers bildpolicy och lathund för stillbilder.
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Att arbeta
med manualen

Dessa guidelines slår framför allt fast hur vår logotyp och
vårt Avancez-märke ska behandlas och inom vilka ramar
vi ska använda dem. Här finns också listat vilka typsnitt vi
använder och hur vårt bildspråk kommunicerar. Manualen
innehåller också en färgpalett och olika grafiska manér samt
även ett flertal exempel.
För att få helhetsbilden av hur den visuella identiteten
ska användas, är det viktigt att läsa och titta igenom hela
guiden. Vissa regler och tillämpningar återfinns genom att se
sammanhanget mellan till exempel logotypstorlekar, frizoner
och avstånd till marginaler.
Till guiden, finns ett antal mallar och dokument i olika
programvaror, främst Indesign, men också PowerPoint
och Word, kopplade. Dessa kommer att finnas tillgängliga
att ladda ned via Insidan.
Mallar för alla eventualiteter finns inte och kommer heller
inte att finnas, det vore inte hanterbart. Men de vanligaste
applikationerna och formaten finns. Skulle det behövas, som
exempel, ett udda format av en poster, måste en befintlig mall
anpassas av användaren – med denna guide som hjälp.
Utmaningen ligger inte i att hela tiden hitta på nya lösningar,
utan att vara kreativ innanför ramarna för vad den visuella
identiteten tillåter.
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Dokumenthantering

Detta dokument är Chalmers visuella identitet version 1.0
november 2018, diarenummer C 2018-1814.
Detta dokument ersätter Chalmers Designmanual
Version 1.0 jan 2014, C 2014-0332.
Ett uppdaterat kompletterande dokument om bildanvändning, copyright och modellavtal finns att hitta på insidan:
https://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/kommunikation/foto
Chalmers visuella identitet uppdateras och revideras när det
finns anledning till detta. Till exempel om nya mallar behöver
tas fram eller om något annat veäsentligt innehåll uppdateras.

CHALMERS
VISUELLA IDENTITET
BILD OCH ILLUSTRATION
Version 1.0 november 2018

Bildspråk i film och stillbild
Tonlägen i bilder
Bildspråk och bildkvalité
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CHALMERS VISUELLA IDENTITET
BILD OCH ILLUSTRATION

1 BILD

Bildspråk i
film och stillbild

Bildspråket för Chalmers är kanske en av de viktigaste
komponenterna i hur vi uppfattas visuellt.
Chalmers bildspråk har flera olika ansatser som tillsammans
ger en helhetsbild av vår mångfacetterade organisation som
spänner över, snart 200 år, av forskning, innovation och
utbildning. Även om vi är ett tekniskt universitet, där det är
lätt att fokusera på ”hårdvaran”, måste våra bilder även spegla
mjukare värden. Det är människorna och deras arbete och
idéer som utgör Chalmers kärna. Därför ligger mycket fokus
i våra bilder och filmer på människor, även om forskningsinfrastrukturer och effekter av våra innovationer i en vidare
radie utanför universitetet också ska förmedlas
på ett intresseväckande sätt.
Vi köper inte in bilder eller filmer från bildbyråer som föreställer människor eller studie- och forskningsmiljöer. Dessa
producerar vi eller våra anlitade fotografer på våra campus.
Mer allmänna bilder eller filmklipp som föreställer till exempel natur eller transportlösningar går bra att köpa in från
bildbyråer, men de måste spegla vår verklighet och plats i
världen, samt vara nära i karaktär till våra egenproducerade
bilder.
På följande sidor visas flera goda exempel av Chalmers
”bild-atmosfär” som vi vill spegla i vår kommunikation.
Orden som står i bilderna är inte tänkta att skrivas ut
– de beskriver känslan i en bild eller en filmsekvens.
Våra bilder och filmer ska visa och vara…

ÖPPNA OCH LEKFULLA

ENGAGERADE

VÄNSKAPLIGA

STÄMNINGSFULLA

INTRESSEVÄCKANDE

AUTENTISKA

EN DEL AV GÖTEBORG

AKTIVA

HÖGTEKNOLOGISKA

MODERNA

ANRIKA
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1 BILD

Bildkvalité
och användning

Det är viktigt och hålla en så hög kvalité som möjligt på alla
bilder som produceras. Bilden ska ha en klar skärpa och ett
fokus, även om delar som bakgrunder kan vara i o-skärpa
för att betona motivet eller öka spänning och kontrast.
Använd gärna spännande vinklar, vyer och fokusera på
intressanta detaljer i en bildkomposition.
Bilder och filmer ska fotograferas i så högupplösta format
som möjligt och vara ljussatta så att detaljer klart framgår.
Vårt bildspråk ska alltid sträva efter att visa män och
kvinnor på lika villkor och visa respekt för människors
mångfald och ursprung. Tänk gärna på kvinnors och
mäns inbördes förhållande i en bildkomposition. Att till
exempel en manlig forskare står och förklarar något för
en sittande kvinnlig kollega med samma forskningsgrad
är inte optimalt, och inte heller den bild av jämställdhet
som Chalmers vill förmedla.
Chalmers lägger stor vikt vid att upphovsrättsliga regler följs
i all framställning och publicering av bild, film och illustration.
Mer information om vad du bör tänka på när du fotograferar
och lagrar bilder hittar du i Lathund för stillbilder:
https://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/kommunikation/foto
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1 BILD

Bilder för
olika ändamål
och kanaler

Det finns naturligtvis lite olika användningsområden för
olika bilder, och bildexemplen på tidigare sidor har primärt
externa målgrupper. Vissa är relevanta vid kommunikation
kring studentrekrytering, medan andra är avsedda för att
skapa intresse för vår forskning.
Utöver dessa finns andra kategorier av bilder som ibland
har en mer dokumenterande funktion, och som inte alltid
ska kommunicera externt.
PRESSBILDER OCH PRESSFILMER
För pressbilder och filmer gäller egentligen samma kriterier
som tidigare nämnts i fråga om kvalité, bildatmosfär och
känsla. Ju mer uttrycksfulla och ju mer spänning bilden
skapar, desto större chans att den används av pressen.
Observera: regler kring bildrättigheter för vidare distribution till tredje person. Se länk föregående sida.
PORTRÄTT AV ANSTÄLLDA
Porträtt på anställda produceras inte alltid i första hand för
externt bruk men bör ändå tas på ett sådant sätt och med
en sådan kvalité att de är användbara i flera sammanhang
än bara på intranätet.
DOKUMENTERANDE FORSKARBILDER
Dessa bilder produceras av och i forskarens regi, och har
till uppgift att dokumentera forskningsresultat. Här finns
inte samma krav på komposition eller uttryck, men det kan
finnas fördelar med att ändå försöka få till några intressanta
perspektiv eller vinklar, även i dessa bilder.
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1:2 ILLUSTRATION

Dramatiseringar,
visualiseringar
och infografik

Illustrationer och animationer, är till sin natur betydligt
friare än traditionell bild och film. Här finns större möjligheter att leka med perspektiv, färg och förhållande för att
skapa dramatik och uppmärksamhet.
Ofta kan en professionell illustration bidra till att skapa
intresse och förklara skeenden och forskning som annars
kan vara svår att visualisera. Som exempel förlopp på en
molekylär nivå eller himlakroppar i rymden.
Denna typ av dramatiserade bilder kan också användas som
pressbilder. I exemplet till höger används en blandning av
foto och illustration som ett montage. Bilden till höger visar
ett protein, IgG2a monoclonal antibody (immunoglobulin).

Ett exempel på en infografik
som förklarar regnvattnets väg
i en stad.

Ibland finns det även behov av mer schematiska och informativa illustrationer, så kallad infografik. Dessa kan med
fördel användas för att skapa förståelse och intresse för
forskning hos en lite bredare publik. Att använda grafik som
en del i till exempel en forskarposter kan vara ett sätt. Det
finns ingen ”husstil” eller regler för hur dessa måste se ut,
vilka färger som ska användas etcetera, men det är lämplig
att de är utförda på ett tilltalande och professionellt sätt.
Redan färdiga illustrationer, av typen clip-art ger inte
det professionella intryck som Chalmers eftersträvar i
sin externa kommunikation. Däremot finns det Royalty-fria,
vektorbaserade, illustrationer att köpa via bildbyråer. Dessa
har fördelen att de kan justeras och anpassas efter behov i
ett ritprogram som exempelvis Adobe Illustrator.

Papper och format
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Chalmers grundlogotyp

2 LOGOTYPERNA

Chalmers logotyper
och märken

Logotyp betyder ordagrant en ”sammanställning av bokstäver”, vilket vi i dagligt tal använder som benämning av
symbolen för ett företagsnamn. När det gäller symbolerna
för Chalmers varumärke, så delar vi på märke och logotyp.
Logotypen är den textbild som säger ”Chalmers”. Märket är
Avancez-märket.
Vi har även en kombination av märke och logotyp, som vi
kallar kombinationslogotypen. Det är denna som bör
användas i första hand, framför allt i extern kommunikation.

Avancez-märket

Logotypen, Avancez-märket och kombinationslogotypen
finns i några olika versioner. I huvudsak den svarta ”positiva”
och den vita ”negativa”. Det finns även ett fåtal specialvarianter, som vi redogör för mer i detalj här i manualen.
Vi har även engelska versioner, där ”University of Technology”
står i samband med logotypen. Dessa används i internationella sammanhang, och där det är lämpligt att poängtera vår
status som tekniskt universitet.
Användandet av Chalmers logotyp och märke är förbehållet
när högskolan eller dess organisatoriska delar, står som
avsändare. Detta sträcker sig även till användande av logotypen och märket när högskolan officiellt deltar, sponsrar eller
står värd för ett event eller liknande. All annan användning
får endast ske efter skriftligt medgivande från Kommunikation och marknad. Högskolan tillåter i allmänhet till exempel
inte att leverantörer eller föreningar använder vår logotyp och
märke i egen marknadsföring.

Kombinations-logotyperna som är
de primära för extern kommunikation
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2 LOGOTYPERNA

Grundlogotypen

Logotypen är ett unikt märke – och de vektoriserade versionerna som distribueras via KoM ska ovillkorligen användas.
Det är inte tillåtet att skriva Chalmers i en liknande stil som
ersättning för logotypen. Däremot kan man naturligtvis skriva
Chalmers som text.
Logotypen finns i en engelsk version som ska användas i alla
internationella sammanhang. Det finns även tillfällen då den
bör brukas i Sverige. Som exempel vid event där kopplingen
med oss som tekniskt universitet inte är uppenbar. Även om
vi är kända som ”Chalmers” kan det finnas grupper som inte
känner till vad vi står för.
Det är tillåtet att använda logotypen tillsammans med
Avancez-märket, även om logotypen får stå ensam. (Detta
gäller dock inte Avancez-märket – som alltid måste ha med
logotypen någonstans på samma sida).
Föredragen logotyp-version är kombinationslogotypen (se
sidan 26–27) med både Chalmers och Avancez-märket.
Anledningen är att den mycket tydligare signalerar vår status
som anrikt tekniskt universitet – vilket är viktigt i den konkurrens och mediabrus som råder.
Samtliga logotypversioner finns att ladda ned via:
https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/profil-och-identitet/Sidor/logotyp.aspx
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2 LOGOTYPERNA

Avancez-märket

Mottot Avancez, och Avancez-märket spelar en mycket viktig
roll i Chalmers historia och ska behandlas med respekt.
Märket får aldrig användas ensamt – utan måste alltid
visas i kombination med Chalmers-logotypen – se sidan
24. Det står dock användaren fritt att lägga logotypen och
Avancez-märket på lämpliga placeringar och i förhållandevis
jämnbördiga storleksförhållanden – så länge de visas på
samma sida.
Så kan till exempel Chalmers-logotypen stå överst på en
hemsida, medan Avancez-märket ligger i botten.
I och med lanseringen av denna version av den visuella
identiteten uppdateras Avencez-märket. Detta görs inte
minst, för en bättre tydlighet i digitala medier, men också för
att förtydliga och hårdare knyta an till Chalmers historia. Här
blir till exempel 1829 och mottot tydligare, hammaren återfår
sin ursprungliga form och kugghjulet får nu en form som
faktiskt fungerar i praktiken. Vi får nu också tillfälle att lansera
några nya versioner, bland annat en helt vit/negativ version.
Det innebär också att äldre versioner blir inaktuella (även om
de inte behöver kasseras) – se sidan 44 för mer information.
Minsta rekommenderade storlek för märket, när det står
enskilt – det vill säga utan logotypen – är 24 mm.
Observera: Studentkåren har ett liknande Avancez-märke.
Detta märke är separat från högskolans och lyder under
egna regler. Visuellt är främsta skillnaden hur kransen återges. Kårens krans är gjord av lagerblad, medan högskolan
är av eklöv. Kårens Avancez-märke saknar även ”1829”.

24 mm
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2 LOGOTYPERNA

Kombinationslogotypen

Kombinations-logotypen är den konfiguration som helst ska
användas i de flesta fall och applikationer, både i tryck och
digitala media. Det gäller i synnerhet i externa och internationella sammanhang.
Precis som det låter, är kombinations-logotypen en kombination av Chalmers grundlogotyp och Avancez-märket.
Kombinations-logotyperna är specialritade – och det är inte
tillåtet att försöka återskapa dem genom att på egen hand
kombinera Avencez-märket och grundlogotypen.
Bildmärket ger logotypen en viss ”tyngd” och visar på
våra nära 200 år av anor som tekniskt universitet. Det
finns också en spänst mellan vår mer moderna logotyp och
Avancez-märket som ger ytterligare en dimension av tradition
och framtid. Detta är inte minst viktigt i den konkurrens och
mediabrus som råder.
För negativ version (vit) se sidan 27.
När det gäller marginaler, placeringar och frizoner – se
sidorna 29–30.

De engelska och svenska versionerna av kombinations-logotypen
ska användas i de flesta fall av all kommunikation – framför allt
den internationella och externa.
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2 LOGOTYPERNA

Kombinationslogotypen
Negativa versioner

Kombinations-logotypen finns även i en vit – eller så kallad
”negativ” variant. De ska användas på mörka bakgrunder
eller i mörka partier av bilder. Se sidan 31 för mer information
om logotypens placering i en bild.
De negativa varianterna är specialritade för att fungera
optimalt i just denna konfiguration, och det går inte att bara
”vända” den svarta till vit eller vice-versa.
När det gäller marginaler, placeringar och frizoner – se
sidorna 29–30.
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2 LOGOTYPERNA

Specialbehandling
av logotypen och
Avancez-märket

I vissa fall är det tillåtet att reproducera Avancez-märket i
guld. Detta kan exempelvis vara vid högtidliga tillfällen som
examen eller en inbjudan till ett högtidligt event. Observera:
”Chalmers” är fortfarande svart i kombinations-logotypen.
Det är endast är tillåtet att reproducera denna logotypvariant i Metallic Pantone 871. Den får under inga
omständigheter göras om till CMYK eller RGB.
Det finns också en variant i 10% svart av Avancez-märket
som får användas om en vattenstämpel eller bakgrund i en
trycksak eller på webben. Eftersom dessa är tänkta som
bakgrunder, är det tillåtet att låta annan grafik eller text ligga
över. Kom dock ihåg att det måste framgå tydligt att det
är Avancez-märket. Det är därför inte tillåtet att lägga en
bildruta som täcker delar av märket.

PANTONE 871

Precis som det ”vanliga” Avancez-märket måste det alltid åtföljas av Chalmers grundlogotyp, se sidan 26. När det gäller
10%-märket gäller inte frizonen eller marginalavståndet.
I vissa fall kan det vara tillåtet att delvis beskära denna
variant av Avencez-märket – men det måste ändå gå att se
större delen av mottot och årtalet. Alla sådana applikationer
måste godkännas av Kommunikation och marknad innan de
publiceras eller trycks.
Exempel på möjliga tillåtna beskärningar
av 10% Avancez-märket, där den orange
linjen tex skulle kunna vara kanten på ett A4
papper. Observera: Chalmers grundlogotyp
måste finnas med på samma sida.
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2 LOGOTYPERNA

Frizoner

Frizonen är den area runt logotypen som är fredad från annat
innehåll som text, bilder och andra logotyper. Frizoner är till
för att låta logotypen synas, och få ta den plats den behöver i
layouten. I figurerna till höger syns frizonerna i orange färg.

”M-regeln” tillämpad på den engelska versionen
av Chalmers logotyp

Detta innebär alltså att andra grafiska element som text,
grafik och bilder inte får ligga närmare än vad frizonen tillåter.

För kombinationslogotypen, gäller en area motsvarande halva märket som frizon kring själva märket,
medan ”M-regeln” gäller under logotypen.

Det är heller inte tillåtet att lägga till någon text, grafik eller
liknande till logotypen eller Avancez-märket som direkt
ansluter. Allt sådant måste vara frikopplat med minst vad
”M-regeln” anger.
Det är heller inte tillåtet att bilda meningar där logotypen är
en del. Vid alla sådana applikationer ska ”Chalmers” skrivas
med text och alltid med inledande versal.
När det gäller grundlogotypen använder vi oss av M:et i
Chalmers logotypen som måttstock för frizonen – se exempel
till höger. Observera: frizon och marginal till kant inte är
samma sak. Marginal och placering behandlas på sidan 30.
Kombinations-logotypen använder sig av halva Avancezmärket som riktmärke för frizonen. Även här gäller andra
regler för marginaler.
Frizonen hindrar naturligtvis inte att placera märket ovanpå
en bild eller en färgad bakgrund. För den typen av applikationer se sidan 31.

10 mm

30 mm

30 mm
Minsta bredd på den stående
kombinations-logotypen
(med några undantag)
Som en tumregel, bör kombinations-logotypen
ha 1/3 av sin bredd till kanten av pappret.
Eftersom logotypen i exemplet är 30 mm ligger
den här 10 mm från kant

2 LOGOTYPERNA

Logotypens
placering och
minsta
storlekar

I all kommunikation ska någon konfiguration av Chalmers
logotyper användas. En broschyr eller folder ska ha den
tydligt på både fram- och baksida. Placeringen av logotypen
i en layout är däremot valfri, men det finns ändå några regler
och riktlinjer.

10 mm

10 mm

Logotypen är antingen en bra ”ingång” för läsaren, eller en
bra ”utgång”. Det är därför ganska naturligt att placera den i
nedre vänstra hörnet. Övre högra kan också fungera bra.
På baksidor kan en centrerad logotyp med fördel användas.
Tänk gärna på placering av rygg eller limbindning, så att
logotypen inte hamnar inåt i ett vik.
Eftersom Avancez-märket har så många detaljer går det inte
att reproducera det för litet. Den liggande kombinationen,
bör inte vara mindre än 55 mm i tryck, och den stående ska
helst inte understiga 30 mm.
Som tumregel bör den stående logotypen inte ligga närmare
än en tredjedel av sin bredd till marginalen. I exemplet här
till höger är logotypen 30 mm, den ligger därför 10 mm från
kant. För den liggande logotypen bör det vara minst 10 mm
till botten av pappret. Detta bestäms av höjden på Avancezmärket ovanför baslinjen på logotypen. Se exempel. I vissa
fall går dessa marginaler inte att hålla, exempelvis i digitala
media där ofta logotypen behöver vara så stor som möjligt.
Chalmers-logotypen utan Avancez kan reproduceras i
mindre storlek, men även den ska helst inte understiga
20 mm i bredd.

Minst 10 mm marginal

CHALMERS VISUELLA IDENTITET
BYGGSTENAR

Logotypen ska ha 1/3 av sin bredd
till kanten av pappret. Eftersom logotypen i
exemplet är 30 mm ligger den här
10 mm från kant

Minsta storlek för bredden på
Chalmers-logotypen (med några undantag)

20 mm

Den centrerade logotypen ska ligga minst 10
mm till marginalen från baslinjen räknat från
botten av kransen

55 mm

Minst 10 mm marginal från botten av kransen

Minst 10 mm marginal
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2 LOGOTYPERNA

Logotypen på
bilder och tonade
bakgrunder

Att lägga logotypen på/i en bild är tillåtet och till och med
vanligt, men det innebär att man måste följa vissa tumregler.
Det är viktigt att välja bilder som tillåter logotypen att synas
optimalt. Lugna bakgrunder som himmel eller asfalt i exemplet här till höger är bland de bästa.
Tänk också på förhållandet till ljust och mörkt. På mörkare
bakgrunder ska negativ (vit) logotyp användas. På ljusare
bakgrunder ska den svarta användas.
Undvik bakgrunder som är röriga och med många detaljer,
eller bakgrunder som innehåller både ljusa och mörka partier.
Färgade bakgrunder fungerar på liknande sätt. Nedan är ett
typexempel på en svart-tonad bakgrund, där brytpunkten mellan att använda svart eller vit logotyp går kring 50% toning.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
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2 LOGOTYPERNA

Logotypens hierarki
i samverkan och
tillsammans med
andra logotyper

Vi samverkar med både näringslivet och andra universitet
och syns därför ibland tillsammans med andras logotyper.
För att det ska fungera optimalt finns det regler att hålla
sig till.
När Chalmers står som huvudman eller arrangör gäller
alltid Chalmers visuella identitet. Logotypens storlekar och
placering följer därför riktlinjerna i den här manualen.
När det är fråga om andra godkända märken för till exempel
interna forskargrupper ska Chalmers logotyp alltid stå först
och överst. Alla andra logotyper och märken ska vara underordnade.

Ytan i detta schematiska exempel kan
till exempel representera en forskarposter, gjord
av en doktorand från Chalmers, där de orange
fyrkanterna nedan representerar forskarens
tillhörighet i ett centrum eller/och i en forskargrupp. Kanske har projektet även en sponsor
som i så fall även hamnar på en underordnad
plats gentemot Chalmers logotypen.
Det kan naturligtvis även vara andra typer av
publikationer och format som delas upp och
fungerar på ett liknande vis.

Figuren till höger illustrerar schematiskt hur det kan fungera.

Sponsor

Centrum

Forskargrupp
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Likvärdig
part

Likvärdig
part

2 LOGOTYPERNA

Exempel på
olika kategorier
av samverkan

När Chalmers är en jämbördig partner tillsammans med
en eller flera andra parter, ska logotypen publiceras på ett
jämbördigt sätt. Det vill säga att logotypernas storlek ska
stämma överens visuellt, och att logotyperna ska ligga i
samma nivå. Chalmers-logotypens frizoner ska alltid beaktas
vid den här typen av samprofilering. Ofta har denna typ av
samverkansprojekt en egen grafisk identitet, vilket är tillåtet.
Om det är Chalmers som producerar materialet, kan det vara
naturligt att använda delar av vår identitet som grund. Här
gäller det att parterna kommer överens från början om vad
som gäller.

Exempel på hur ett jämbördigt partnerskap
med två andra deltagare kan se ut

När Chalmers agerar som minoritetspartner eller som
sponsor/med delat värdskap, ligger logotypen ofta med som
en signatur bland flera andra. Även här gäller det att logotypens frizoner beaktas. I dessa fall återges ofta vår logotyp
i liten storlek. Så även om varianterna med Avancez-märket
är att föredra, kan det ibland vara bättre att endast använda
Chalmers-logotypen. Det händer också att parter listas i
textform istället för med logotyper – även detta är tillåtet och
ibland att föredra.
Figuren till höger illustrerar schematiskt hur det kan fungera
vid dessa tillfällen.
Observera: Vid alla typer av samarbetsprojekt med externa
parter är det extra viktigt att dessa får ta del av vår visuella
identitet. Externa parter och deras leverantörer ska därför
få en kopia av vår manual och tillgång till våra logotyper.
Typsnitt får dock inte delas eller distribueras externt.

Exempel på hur en schematisk minoritetspartneruppställning kan fungera.

Sponsor

Sponsor
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2 LOGOTYPERNA

Chalmers och
Göteborgs
universitet

Chalmers och Göteborgs universitet, har ett par gemensamma institutioner. Detta gör oss till parter på lika villkor. Därför
finns det en gemensam logotyps-kombination framtagen,
som alltid ska användas i material som kommunicerar de
integrerade institutionerna.
Precis som med Chalmers logotyper finns det både en
positiv och en negativ version. Det finns även en stående
och en liggande konfigurering, samt svensk och engelsk
version.
Observera: Den liggande versionen blir väldigt ”lång”.
Den har därför vissa begränsningar i hur den kan användas
i en layout. På webben eller i en Powerpoint kan den fungera
bra, men på till exempel baksidan av en smalare folder blir
den lite svårare att applicera, eftersom bildmärkena blir för
små. Då är den stående konfigurationen att föredra.
Minsta rekommenderade längden på den liggande logotypen är 120 mm räknat på hela bredden. Detta gör visserligen
Chalmers-delen mindre än den rekommenderade längden
från sidan. 30.

120 mm
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2 LOGOTYPERNA

Namnmärken

Chalmers varumärke tillhör de allra starkaste och mest
välrenommerade i Sverige. Inom akademin har Chalmers
under många år till och med varit i den absoluta toppen när
det gäller anseende. Att arbeta in detta har tagit många år av
investeringar i både tid och pengar, genom ett målmedvetet
arbete.
Att arbeta in ett nytt begrepp eller en ny logotyp tar både
mycket lång tid och kan kosta ansenliga summor. Det är
betydligt mer effektivt att istället dra nytta av Chalmers
starka varumärke som redan är etablerat sedan länge.
Därför är det inte bara önskvärt, utan av yttersta vikt, att
all kommunikation som har Chalmers som ursprung ska
använda Chalmers logotypen som avsändare – och den
ska vara dominerande.
Ibland kan det dock vara lämpligt att skilja ut vilken del av
Chalmers som talar. Som ett exempel kan det vara broschyrmaterial eller en vepa där en institution presenterar sig.
På följande sidor visas hur institutioner, styrkeområden,
centrum och i vissa fall infrastrukturer fortsättningsvis ska
behandlas.
Servicefunktioner som till exempel verksamhetsstödet har
inga egna logotyper utan kommunicerar alltid med Chalmers
grundlogotyper. För anpassningsmöjligheter för enheter,
grupper och avdelningar se sidan 42.
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40 mm
Institutions-namnmärken bör inte reproduceras
mindre än 40 mm bredd, räknat på ”Chalmers”

2 LOGOTYPERNA

Institutionsnamnmärke

Institutions-namnmärken har alltid namnet satt i typsnittet
Akzidenz-Grotesk bold enligt exempel till höger. Namnmärkets delar skiljs åt med en linje, och Chalmers logotypen
sätts alltid först. Precis som med grundlogotypen finns
det både en svensk och en engelsk version samt en svart
och en negativ (vit) version. Institutions-namnmärken i färg,
använder Koppar. Storleken på texten till höger om strecket
varierar något beroende på längden av namnet. Förhållandet mellan strecket och i typografin hålls dock alltid samma.
Observera: Styrkeområdes-namnmärken är specialritade
och de distribueras centralt från KoM. Det är inte tillåtet att
göra egna versioner som har andra förhållanden, färger eller
namn.
Det går att placera Avancez-märket, i namnmärkets närhet,
men ej i direkt anslutning. Se sidan 41.
Chalmers-delen av märket bör inte understiga 40 mm i bredd
för att konfigurationen inte ska bli för otydlig.

Frizon: ”M-regeln”
tillämpad på ett institutions-namnmärke
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40 mm
Styrkeområdes-namnmärken bör inte reproduceras
mindre än 40 mm bredd, räknat på ”Chalmers”

2 LOGOTYPERNA

Styrkeområdesnamnmärke

Styrkeområdes-namnmärken har alltid namnet satt i typsnittet Akzidenz-Grotesk bold enligt exempel till höger. Namnmärkets delar skiljs åt med en linje, och Chalmers-logotypen
sätts alltid först. Precis som med grundlogotypen finns det
både en svensk och en engelsk version samt en svart och
en negativ (vit) version. Styrkeområdes-namnmärken i färg,
använder Tegel. Storleken på texten till höger om strecket
varierar något beroende på längden av namnet. Förhållandet mellan strecket och typografin hålls dock alltid samma.
Observera: Styrkeområdes-namnmärken är specialritade
och de distribueras centralt från KoM. Det är inte tillåtet att
göra egna versioner som har andra förhållanden, färger eller
namn.
Det går att placera Avancez-märket i namnmärkets närhet,
men ej i direkt anslutning. Se sidan 41.
Chalmers-delen av märket bör inte understiga 40 mm i bredd
för att konfigurationen inte ska bli för otydlig.

Frizon: ”M-regeln”
tillämpad på ett styrkeområdes-namnmärke
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40 mm
Styrkeområdes-namnmärken bör inte reproduceras
mindre än 40 mm bredd, räknat på ”Chalmers”

2 LOGOTYPERNA

Styrkeområdesnamnmärke

När flera styrkeområden samverkar eller kommunicerar
gemensamt kan det ibland vara svårt att sätta ut alla
medverkandes märken eftersom det blir en viss upprepning.
Därför finns även ett övergripande namnmärke på både
svenska och engelska.
Denna lyder under samma grafiska regler som andra
namnmärken – se föregående sida.
Vill man ändå nämna de deltagande styrkeområdena,
listar man enklast dessa någonstans efter märket. Det finns
inga fasta regler för var detta måste stå, annat än att frizonen
måte efterlevas. – se exempel bredvid.
BUILDING FUTURES | ENERGY | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
LIFE SCIENCE ENGINEERING | MATERIALS SCIENCE | PRODUCTION | TRANSPORT

Exempel på listning över styrkeområdena – observera
att de måste stå en bit bort från namnmärket – minst enligt
”M-regeln” nedan. De behöver heller inte ligga i närheten,
utan kan egentligen stå där det är lämpligt i layouten.
Namnen på styrkeområdena ska sättas i Akzidenz Regular
– versalt, och skiljas åt enligt ovanstående princip.

Frizon: ”M-regeln”
tillämpad på det engelska styrkeområdes
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40 mm
Centrum-namnmärken bör inte reproduceras
mindre än 40 mm bredd, räknat på ”Chalmers”

2 LOGOTYPERNA

Centrumnamnmärken

Centrum-namnmärken har alltid namnet satt i typsnittet
Akzidenz-Grotesk bold enligt exempel till höger. Namnmärkets delar skiljs åt med en linje, och Chalmers-logotypen
sätts alltid först. Precis som med grundlogotypen finns
det både en svensk och en engelsk version samt en svart
och en negativ (vit) version. Centrum-namnmärken i färg,
använder Himmel. Storleken på texten till höger om strecket
varierar något beroende på längden av namnet. Förhållandet mellan strecket och typografin hålls dock alltid samma.
Observera: Centrum-namnmärken är specialritade och
de distribueras centralt från KoM. Det är inte tillåtet att göra
egna versioner som har andra förhållanden, färger eller
namn.
Det går att placera Avancez-märket i namnmärkets närhet,
men ej i direkt anslutning. Se sidan 41.
Chalmers-delen av märket bör inte understiga 40 mm i bredd
för att konfigurationen inte ska bli för otydlig.

Frizon: ”M-regeln”
tillämpad på ett centrum-namnmärke
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40 mm
Infrastruktur-namnmärken bör inte reproduceras
mindre än 40 mm bredd, räknat på ”Chalmers”

2 LOGOTYPERNA

Logotypen och
forskningsinfrastrukturer och andra
organisationer

I kategorin ”Infrastrukturer” ingår även andra större organisationer som har behov av att profilera sig externt, men som
egentligen inte sorterar som en infrastruktur. Det kanske
tydligaste exemplet är Chalmers Bibliotek. Ett grundkrav för
att kunna få ett märke är antingen ett behov av att kommunicera externt, eller/och en fysisk anläggning.
Infrastruktur-namnmärken har alltid namnet satt i typsnittet
Akzidenz-Grotesk bold enligt exempel till höger. Namnmärkets delar skiljs åt med en linje, och Chalmers logotypen
sätts alltid först. Precis som med grundlogotypen finns det
både en svensk och en engelsk version samt en svart och
en negativ (vit) version. Infrastruktur-namnmärken i färg,
använder Löv. Storleken på texten till höger om strecket
varierar något beroende på längden av namnet. Förhållandet mellan strecket och typografin hålls dock alltid samma.
Observera: Infrastruktur-namnmärken är specialritade och
de distribueras centralt från KoM. Det är inte tillåtet att skapa
egna eller göra egna versioner som har andra förhållanden,
färger eller namn.
Det går att placera Avancez-märket i namnmärkets närhet,
se sidan 41.
Chalmers-delen av märket bör inte understiga 40 mm i bredd
för att konfigurationen inte ska bli för otydlig.

Frizon: ”M-regeln”
tillämpad på ett infrastruktur-namnmärke
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”Baksida”

2 LOGOTYPERNA

Namnmärken och
Avancez-märket,
samt hierarkin
däremellan

”Framsida”

Eftersom namnmärkena till sin natur är ganska så innehållsrika, så ligger inte Avancez-märket med i dessa konfigurationer. Det är heller inte tillåtet att lägga till Avancez-märket i
direkt anslutning till namnmärkena.
Däremot går det utmärkt att ha med Avancez-märket (utan
”Chalmers”) på samma sida i en layout som ett komplement.
Då gäller samma regler som beskrivs på sidan 25.
Det går också att till exempel använda kombinationslogotypen på framsidan av en broschyr, medan det är
institutions-namnmärket som är avsändaren på baksidan,
eller tvärtom.
Se schematiska exempel till höger.
I all kommunikation bör alltid Chalmers övergripande logotyp
och Avancez-märket användas i första hand. Namnmärken i
andra hand.

”Omslag”
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Exempel på hur en PPT-presentation kan anpassas
ända ned på enhetsnivå i avsändare-fältet. För att
komma åt att ändra i den befintliga mallen, gå in under
”View” > Master > Slide master och ändra informationen. På samma sätt kan man skriva denna information i
underrubriken på inlednings-bilden till en presentation.
För fler exempel av PPT-mallen se sidan 83.

2 LOGOTYPERNA

Mindre enheter
och avdelningar

Användandet av namnmärken är förbehållet större organisatoriska delar, såsom institutioner, styrkeområden eller
centrum och i vissa fall infrastrukturer.
Mindre enheter eller avdelningar och grupper ska i första
hand kommunicera med hjälp av Chalmers övergripande
logotyp och Avencez-märke som avsändare. I andra hand
med lämpligt (institutions-)namnmärke som avsändare.

Observera det ska alltid vara Chalmers grundlogotyp
som ligger i överkanten, inte namnmärken. Vill man ha
med dessa, får de endast användas som avsändare på
sista bilden i presentationen.

Verksamhetsstödet | Kommunikation och marknad | Enhet kommunikation

Det finns alltså inga sanktionerade regler för märken eller
logotyper för mindre enheter än de som redan nämns på
sidorna 35–40.

Ett fiktivt avsändare-exempel som
skulle kunna vara baksidan av en folder
för en specifik grupp inom en institution.

Dock finns det möjlighet att skriva till exempel ett avdelningsnamn i Akzidenz-Grotesk eller Arial. Dessa lösningar måste
hållas markant skilda från logotyper och namnmärken.

Observera: frizonen kring logotyperna
ska alltid tas i beaktande och det är
inte tillåtet att lägga till eller modifiera
vare sig logotyper, Avancez-märket eller
namnmärken.

Detta skulle kunna vara i den nedre delen i PPT mallen eller
i en adresslimpa på baksidan av en folder för att nämna ett
par exempel. I våra brevmallar finns också möjligheten att
skriva in avdelningar, enheter och grupper under Institutionsnamnen. Visitkort och posters kan också anpassas på detta
sätt, om så önskas.
Som en möjlighet till en ytterligare identitetsbärare för en
avdelning eller enhet, skulle en abstrakt grafisk figur kunna
tas fram om det anses befogat. Detta skulle kunna göras
och appliceras på ett liknande sätt som Chalmers-noden.
Se sidan 54. Tag i dessa fall kontakt med KoM.

Avdelningen för riktigt små saker | Mikroenheten | Nanogruppen
Chalmers | SE-412 96 Göteborg | Tel 031-772 1000
chalmers.se
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2 LOGOTYPERNA

Exempel på vad
man inte får göra

De regler som har beskrivits så här långt ska kunna ta hand
om de flesta eventualiteter och situationer. Men de bästa
intentioner och regler kan ändå ibland leda till att logotypen
behandlas felaktigt.

Lägg inte på en skugga

Beskär inte

Rotera inte

Ändra inte proportionerna

Ändra inte färgen

Lägg inga element ovanpå

Här är några exempel på vad som är mindre bra och direkt
otillåtna sätt att behandla vår logotyp och Avancez-märke.
Det finns säkert fler, men detta är ett axplock på exempel
som trots allt förekommer eller har förekommit.
Exemplen till höger visar alla en variant av kombinationslogotypen, men samma regler gäller för alla Chalmers logotyper,
namnmärken och varianter därav.
Observera: Samtliga av dessa exempel bryter även
mot frizonen.
Oloressi ntecte everchi llatis
doluptassum, aut is repre imos
exceaque eate voluptio ma ditae
vit, ium es sectem ipicae aut iur
rempore ptatur, susam eatis de
sequi dionem autem essere pa
doluptiatet exceped essit, nectur
as que dolore percitae dignam
undae laborum sam sunt, non ea
quis rempor sapel molumquae et
ex exceat
Il inci restiistibus maion et quo
cuscitati alique cus consequati te
nam qui ommos eos culluptaqui
volupti beratet aut que
Avänd inte logotypen som en del
av en mening eller i löptext

Föreningen för
Chalmers Tårtälskare
Ändra inte det inbördes
förhållandet

Lägg inte till något

Bygg inte in logotypen
i andra märken eller former
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2 LOGOTYPERNA

Utdaterade
logotyper och
ordbilder

I samband med lanseringen av detta dokument blir några
tidigare varianter av Avancez-märket och kominationslogotyper inaktuella och ska ej längre användas. Se exempel till höger. Detta gäller även kombinationslogotyperna för Chalmers
| Göteborgs universitet. Material med äldre logotyper och
märken får dock tjäna ut och ersätts efterhand.
Även Chalmers grundlogotyp byts. Den har dock inte
förändrats, men har fått ett uppdaterat filformat som fungerar bättre med dagens programvaror. Nya distribueras till
kommunikatörer – och kommer även att finnas tillgängliga
att laddas ned via hemsidan
https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/profil-och-identitet/Sidor/logotyp.aspx
Även de äldre ordbilderna som finns för bland annat
styrkeområden, centrum och infrastrukturer ersätts
successivt med de nya namnmärkena. Se sidorna 35–40.
Material som har gamla logotyper, ordbilder och Avancezmärken behöver inte kasseras utan får tjäna ut, men allt som
produceras framåt ska använda de senaste versionerna av
våra logotyper.

I och med denna version av den visuella
identiteten, uppdateras Avancez-märket,
vilket gör att de äldre versionerna
succesivt byts ut.
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MÖRK KOPPAR

KAFFE

KOPPAR

TEGEL

GRANIT

HIMMEL

SKYMNING

ENERGI

VÄSTKUST

LÖV

2:2 FÄRGER

Grundfärger

För att uppnå en enhetlig bild utåt kan färg spela en roll för
den grafiska profilen. Färg är också en stämningssättare där
olika färger symboliserar olika egenskaper för mottagaren.
Ibland finns också kulturella skillnader.
Chalmers har en grundpalett med färger som hämtar inspiration i vår dagliga omgivning och vår placering på västkusten.
Dessa består i en blandning av klassiska material och
former, såsom ärgad koppar, tegel och granit, men också
element som himmel, hav och energi. Ingen av dessa färger
är viktigare än någon annan – men vissa fungerar mer som
signalfärger, medan andra fungerar bättre som bas.
Dessa färger är inte nödvändigtvis de enda som kan
användas, men de ger en bra grundpalett, som täcker de
flesta behov. Dessutom fungerar de bra i olika kombinationer
med varandra, som till exempel Granit och Tegel.
Färgerna trycks antingen som CMYK eller Pantone.
För digitala media anges RGB eller HEX-koder.
Färgkoder finns på nästa sida.

MÖRK
KOPPAR

KOPPAR

LÖV

C=85 M=18 Y=60 K=37
PANTONE: 568
RGB: 0, 1O8, 92
HEX: 006C5C

C=100 M=0 Y=50 K=0
PANTONE: 3282
RGB: 0, 169, 157
HEX: 00A99D

C=50 M=0 Y=100 K=10
PANTONE: 377
RGB: 127, 181, 57
HEX: 7FB539

KAFFE

TEGEL

ENERGI

VÄSTKUST

SKYMNING

C=54 M=63 Y=75 K=56
PANTONE: 7533
RGB: 72 55, 41
HEX: 483729

C=0 M=80 Y=100 K=0
PANTONE: 1665
RGB: 241, 90, 34
HEX: F15A22

C=0 M=20 Y=100 K=0
PANTONE: 116
RGB: 255, 203, 5
HEX: FFCB05

C=95 M=60 Y=25 K=60
PANTONE: 7463
RGB: 0, 48, 80
HEX: 003050

C=100 M=100 Y=0 K=10
PANTONE: 2735
RGB: 39, 0, 137
HEX: 270089

GRANIT

C=20 M=0 Y=0 K=65
PANTONE: 431
RGB: 93, 111, 122
HEX: 5D6F7A

HIMMEL

C=60 M=15 Y=0 K=0
PANTONE: 292
RGB: 88, 176, 227
HEX: 58B0E3
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RÖDGULD

VITGULD

2:2 FÄRGER

Färger för högtider

För vissa ändamål – såsom examina och doktors-promotioner finns en speciellt framtagen färgskala. Den är till för att
höja känslan av exklusivitet och stöttar Chalmers varumärke
som ett universitet med stolta anor.
Mycket av detta material tas fram och hanteras centralt av
Chalmers eventgrupp, men det kan även finnas tillfällen för
till exempel exklusiva inbjudningar till händelser på institutioner med mera.

PANTONE 876

PANTONE 877

Observera: metallic-färgerna kan, och får, endast tryckas och
reproduceras med så kallade Pantone färger. Att översätta
dem till digitaltryck eller CMYK/Offset är inte möjligt. Därför
saknas dessa koder för de här färgerna.
Det finns även en specialmetod som kallas foliering som är
tillåten att använda i den här typen av mer exklusiva material.
Detta är en tryckmetod där man använder sig av äkta metall
i tunna skikt som ger en mycket hög glans och finish. Skulle
detta användas, så ska nyanserna följa någon av de tre
metallic Pantone-färgerna här till höger.

GULD

HÖGTIDSBLÅ

Tänk även på pappersval i dessa sammanhang. En inbjudan
på ett kvalitetspapper ger ett helt annat intryck än om det
trycks på ett vanligt kontorspapper.

PANTONE 871

PANTONE: 7686
C=100 M=70 Y=0 K=10
RGB: 34, 73, 144
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2:2 FÄRGER

Färger för
utbildningsprogrammen

Förutom våra grundfärger och högtidsfärger har Chalmers
utbildningsprogram var sin färg. Dessa färger är förbehållna
respektive program, och ska inte användas i andra sammanhang än just för kommunikationen och marknadsföringen
av dessa.
Färgerna används främst inom studentrekrytering centralt
som i till exempel programkataloger eller på mässor. De
används också mer lokalt för material inom respektive
utbildningsområde.
Färgerna trycks antingen som CMYK eller Pantone.
För digitala media anges RGB eller HEX koder.
Färgkoder finns på nästa sida.

TEKNISK FYSIK
OCH MATEMATIK

C=30 M=0 Y=0 K=100
PANTONE: BLACK
RGB: 6, 25, 34
HEX: 061922

ARKITEKTUR
OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

C=40 M=80 Y=100 K=0
PANTONE: 7586
RGB: 167, 85 ,52
HEX: A75534

ELEKTRO,
DATA, IT

C=0 M=70 Y=100 K=0
PANTONE: 165
RGB: 243, 112, 33
HEX: F37021

INDUSTRIELL
EKONOMI

C=40 M=80 Y=0 K=0
PANTONE: 258
RGB: 161, 84, 161
HEX: A154A1

BIOLOGI
OCH KEMI

C=50 M=0 Y=100 K=0
PANTONE: 376
RGB: 141, 198, 63
HEX: 8DC63F

MASKINTEKNIK

C=50 M=0 Y=15 K=0
PANTONE: 630
RGB: 118, 206, 217
HEX: 76CED9

SJÖFART

C=100 M=20 Y=0 K=0
PANTONE: 2925
RGB: 0, 149, 218
HEX: 0095DA

TEKNISKT
BASÅR

C=0 M=25 Y=100 K=0
PANTONE: 7408
RGB: 255, 194, 14
HEX: FFC20E
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2:3 TYPSNITT

Huvudtypsnitt

Akzidenz for Chalmers är en sans-serif med anor ända
från slutet av 1800-talet – men som ändå känns modern
idag. Detta är Chalmers huvudtypsnitt i all tryckt kommunikation. På följande sidor finns de olika vikterna uppställda.
Tillsammans ger de många möjligheter till variation i satta
texter och fungerar väl i tryckta media.
Times 10 for Chalmers är Chalmers andra typsnitt och
används som ett komplement till Akzidenz. Times har även
det gamla anor och är en väl fungerande serif. Serifer är i
allmänhet lättare att läsa i längre tryckta texter. Böcker och
tidningar använder ofta varianter och släktingar till Times.
Precis som det låter kommer typsnittet ursprungligen från
tidningen The Times. I de fallen Times 10 for Chalmers
inte finns att tillgå, går det bra att ersätta med Times New
Roman.
Open Sans är ett modernt typsnitt som vi använder på
webben, till exempel för Chalmers hemsida. Ursprunget är
Google, som lät ta fram typsnittet för att det skulle fungera
optimalt för läsning på skärm – även i små storlekar.
Arial är ett typsnitt som installeras med applikationer som
Powerpoint och Microsoft Word, och finns i snart sagt alla
datorer i världen. Liksom Akzidenz är det en sans-serif och
det är besläktat med Helvetica, som i sin tur stammar från
just Akzidenz. Därför använder Chalmers detta typsnitt när
det gäller digitala presentationer och Wordmallar. Det kan
även användas då Akzidenz for Chalmers inte är installerat
i en dator.

Aö
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Akzidenz for Chalmers – regular

Times10 for Chalmers – roman

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKL 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Akzidenz for Chalmers – italic

Times10 for Chalmers – italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKL 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Akzidenz for Chalmers – medium

Times10 for Chalmers – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKL 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Akzidenz-Bd for Chalmers (bold)

Times10 for Chalmers – bolditalic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKL 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

52

CHALMERS VISUELLA IDENTITET
HUVUDTYPSNITT FÖR DIGITALA MEDIA

Open Sans – regular

Arial – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – italic

Arial – italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – semibold

Arial – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåä
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzå
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåä
ABCDEFGHIJK 1234567890
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2:3 TYPSNITT

Special-typsnitt vid
högtidliga tillfällen

Förutom de tidigare nämnda typsnitten finns två specialsnitt,
som endast får användas vid högtidliga tillfällen, till exempel
till doktorspromotion och examen. Användandet av dessa
ska först godkännas. Kontakta Kommunikation och marknad
för mer information. Typsnitten kan med fördel användas i
kombination med Akzidenz och i vissa fall Times.
Cochin är ett relativt modernt typsnitt, även om det delvis
påminner mycket om klassiska antikvor. Cochin har karaktären av äldre koppargravyrer, och inger elegans. Chalmers
använder därför detta typsnitt till exempel för rubriker på
inbjudningar, examensdiplom och vid andra högtidliga
tillfällen.
Bickham script är en sirlig kursiv script som fungerar
som ett komplement till Cochin och används även det i
inbjudningar och på diplom.

Cochin – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Bickham Script – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890
Bickham Script – semibold

abcdefghijklmnopqrstuvxy
ABCDEFGHIJ 123456789
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2:4 ÖVRIGA ELEMENT

Chalmers-noden

Chalmers-noden är ett sätt att visualisera Chalmers strukturer, förgreningar och vårt mångfacetterade universitet
som spänner mellan forskning och utbildning. Den kan även
ses som en illustration av samverkan och vår relation med
samhället genom innovation och utbildning.
Tanken är att noden ska kunna användas som ett komplement till logotyper, märken och bildmaterial, eller som ett
dekorelement i exempelvis våra Powerpoint-mallar.
Ett sätt att utnyttja designen skulle till exempel kunna vara
en animerad nod som skiftar position, antingen i 2D eller 3D
i en digital kanal. På årsredovisningen 2016, användes den
som ett genomskinligt lager över omslagsbilden, där linjer
och punkter lackades för ytterligare effekt. Ett utsnitt ligger
även med i Chalmers nuvarande Powerpoint-mall.
Noden har mindre strikta regler för hur den får appliceras,
och det är lite upp till användaren och tillfälle hur den gestaltar sig. Den kan dock aldrig ersätta användandet av logotyp,
och här ska logotypens regler efterföljas i förhållande till
noden.
En grund-fil i formatet Illustrator-eps ligger upplagd bland
övriga mallar. För att det ska vara enkelt att ändra färg, ligger
alla Chalmers grundfärger förvalda i ai-dokumentet. För att
kunna redigara i dokumentet krävs dock att du har Adobe
Illustrator installerat.
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2:4 ÖVRIGA ELEMENT

ProgramIllustrationer

Programillustrationerna togs fram för att visa upp våra olika
utbildningsområden på ett visuellt spännande och engagerande sätt.
Det finns en illustration per utbildningsområde.
•
•
•
•
•
•

Kemi- och bioteknik
Teknisk fysik och teknisk matematik
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sjöfart och transportlogistik
Elektro, data, it
Industriell ekonomi och
ekonomi & produktionsteknik
• Maskinteknik, teknisk design,
automation och mekatronik
• Tekniskt basår
Dessa får endast användas antingen i delar eller i sin
helhet, av respektive utbildningsområde och i samband
med studentmarknadsföring av de olika programmen. All
användning utanför detta måste först godkännas av antingen
utbildningsområdeskommunikatörerna eller av KoM.
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Centralt framtagna trycksaker använder i allmänhet två
olika papperskvalitéer. Det matta heter Munken Polar och det
halvblanka (silk) heter Arctic Silk+. Båda är kvalitetspapper som
är producerade på ett ansvarsfullt sätt. De har också mycket
goda egenskaper för att kunna ge ett utmärkt tryckresultat.
Både Munken Polar och Arctic Silc+ går att få med miljöcertifieringarna FSC™ och PEFC.

2:5 PAPPERSVAL

Skillnaden
mellan olika
papperskvalitéer

Ett bestruket papper betyder
att man har belagt ytan med ett
fyllningsmedel, ofta lera eller
kalk för att få en jämnare yta.
Det finns både matta, silk och
blanka bestrykningar. Obestrukna
däremot saknar denna yta och
har därför en ojämnare yta. Detta
ger också olika förutsättningar för
hur man bäst trycker på dem.

Vilket papper man väljer till en trycksak är viktigt för vilken
känsla och kvalité som man vill att trycksaken ska förmedla.

Det är absolut inget krav på att använda just dessa papper, men
de kan tjäna som en måttstock vid en beställning.

Ett tunt och sladdrigt ”kopieringspapper” fungerar fint för
ett enkelt flygblad. För en inbjudan till exempel för en examensceremoni känns det inte som ett lika bra val. Skillnaden
mellan ett högblankt och ett matt papper ger också olika
associationer. Det finns även kulturella skillnader. I de Skandinaviska länderna har vi en tendens mot halvblanka eller matta
papper, men längre söderut vill man gärna ha högblankt,
eftersom det signalerar exklusivitet. Högblanka papper ger i
allmänhet en bättre färg- och bildåtergivning, men det finns
även matta papper som är utmärkta ur den synvinkeln.

PAPPERSVIKT RÄKNAS I GRAM PER m2
Här listas några typiska vikter för olika produktioner. Eftersom
olika papper har olika egenskaper, är detta endast en ungefärlig
guide. Vill man vara säker, är det bäst att begära en dummy från
tryckeriet.

En allmän missuppfattning är att matta papper är mer miljövänliga, men det stämmer inte. I princip är de flesta papper
som produceras i Sverige idag så miljövänliga som det
bara går. Många är Svanen-märkta, eller lever upp till dessa
kriterier, och klorblekning förekommer inte längre.

BROSCHYR
Omslag: 300g
Inlaga: 120–160g
Ett 120g matt ”bulkigt” papper kan kännas lika tjockt
och styvt som ett 160g blankt, därför anges vikten här i
ett spann.
A4-FOLDER: 160–180g
INBJUDNINGSKORT: 200–300g

Tryckeriet kan rekommendera vilket papper de tycker lämpar
sig för en trycksak och detta beror också lite på vilken
tryckteknik som används. Det är inte alltid att papper lämpar
sig för både digitaltryck och offset. Digitaltryck används oftast
i upplagor upp till omkring 500 ex. För större upplagor lönar
sig inte digitaltryck, då blir offsettryck billigare.

ENKELT FLYGBLAD: 80–100g

Här till höger listar vi pappersvikter och några rekommendationer på vilket papper som kan användas vid olika tillfällen.

BREVPAPPER: 80–120g

ENKEL A4-MAPP: 200–400g
POSTER: 120–160g
VISITKORT: 400g
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A8
A6
A7
A4

2:6 PAPPERSFORMAT

Att tänka på vid
udda format

Många av de vanligaste formaten för olika trycksaker ligger
redan förvalt i de mallar som finns med i den här manualen.
Men i vissa fall kan det finnas anledning att fundera på ett lite
udda format.
Detta skulle kunna gälla en inbjudan, eller ett utskick i ett
annorlunda format för att skapa intresse. Även om A4 råkar
vara det vanligaste formatet för broschyrer, behöver det inte
betyda att alla broschyrer som Chalmers producerar måste
vara i det formatet.
Det finns dock några saker att ta hänsyn till.
A-formatet ligger som standard för pappersark i nästan all
tryckproduktion (Nordamerika undantaget). Det gör också
att detta är det mest optimala och ekonomiska formatet att
arbeta ifrån. Det sträcker sig ifrån A0 ända ned till A10. A0
motsvarar en kvadratmeter och följande format är en successiv halvering av det föregående formatet.
Det betyder också att saker som broschyrställ, kuvert med
mera är anpassade efter just A-format, och går man utanför
detta bör man kolla att detta fungerar hela vägen.
Att lägga en trycksak på ett udda format kan också bli
onödigt dyrt, då det kanske inte utnyttjar tryckarket på
bästa sätt.
Detta är frågor som en tryckare gärna hjälper till med.

A5
A2

A3

A0
A1

CHALMERS
VISUELLA IDENTITET
DIGITALA KANALER
Version 1.0 november 2018

Chalmers webb
Logotypen i digitala kanaler
Webbdelar med bilder
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3 WEBB

Chalmers hemsida

Att vara tydlig och genomtänkt över alla digitala kanaler
blir allt mer viktigt eftersom dessa kanaler allt oftare är en
besökares första kontakt med ett varumärke. I vissa kanaler
har vi större möjlighet att styra själva – vilket framför allt
gäller vår egen webb. Sociala kanaler och plattformar ger
oss mindre möjligheter – även om det finns både möjligheter och potential att anpassa efter våra behov. Se sidan 62.
När det gäller vår egen webb pågår det ett utvecklingsarbete där dels en ny plattform kommer att tas fram dels det
grafiska uttrycket kommer att uppdateras i samband med
detta. För att inte föregå denna process, presenterar vi inte
några riktlinjer för vår webbplats här.
De webbmoduler som finns idag, och de som kommer finnas
i kommande versioner, är alla mallade centralt. Dessa går
att ändra och påverka över tid, om det bedöms tillföra något
nytt. Det kan även försvinna eller tillkomma format. Målet
är dock att vi ska kunna vara flexibla inom formaten med
optimalt ett antal moduler. Inte för få och inte för många.
I övrigt gäller de grafiska riktlinjerna kring logotypen,
Avencez-märket, typografi med mera även, så långt det är
möjligt, i de digitala kanalerna.

Till höger syns versionen av
Chalmers Hemsida hösten 2018.
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Logotypen på
vår webb

På webben är det inte lika lätt att visa kombinationslogotypen,
både av utrymmesskäl, men också av tydlighetsskäl.
Vår hemsida har därför den enkla Chalmers-logotypen uppe
i vänster hörn, där den inleder menyn som ligger med på alla
sidor under chalmers.se.
Även den engelska versionen har den ”svenska” logotypen.
Detta beror främst på utrymmesskäl.
På de integrerade institutioner är det en variant av
Chalmers | Göteborgs universitet-logotypen som används.
På den engelska sidan används en engelsk version.
För att ändå anknyta till våra traditioner som tekniskt universitet, ligger Avancez-märket med i botten på alla sidor under
chalmers.se. Detta gäller dock inte sidorna för de integrerade institutionerna.
Se exempel i utsnitten här bredvid.
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Puffar Chalmers
webbsida

Karusellbilder och headers på Chalmers webb finns i flera
olika storlekar och kan i vissa format även göras med dynamisk text direkt i Sharepoint. Alternativt monterar man texten
direkt i bilden. Tänk på att detta gör texten osökbar, och att
den inte heller går att kopiera.
Välj gärna bilder med spännande kontraster eller motiv som
lockar läsaren till vidare läsning. Om ni vill lägga text i eller
över bilden, tänk på läsbarheten. En mörk bild fungerar bäst
med ljus text och tvärtom. Det bör också finnas en lugn yta
där texten kan ligga. Väldigt kontrastrika bakgrunder som går
från ljust till mörkt kan göra texten svår att placera och läsa.

Ett fint exempel på hur en ljus bild
och, i det här fallet, en illustration
kan fungera med mörk text.

Om texten görs manuellt, ska den i första hand sättas i
Akzidenz-Grotesk, versalt, och i andra hand i Arial, beroende
på vad som finns tillgängligt. Denna typ av bildbehandling
görs lättast i programmet Adobe Photoshop. Dynamisk text
genereras automatiskt i Open sans.
I exemplen till höger syns två exempel-puffar från Chalmers
hemsida. Formaten kan variera beroende på version och
layout och i vilken webbdel puffen ska publiceras, men
principen som gäller är densamma.
Ett bra exempel på en visuellt
intressant bild som förhoppningsvis lockar läsaren att klicka vidare.
Även om bilden är innehållsrik,
finns det en lugn yta, där det går
att lägga text och eftersom det
är en bild med mörka kontraster,
ligger texten här i vitt.
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Logotypen i
sociala media

Det kan vara svårt att anpassa Chalmers logotyp till de små
fyrkantiga eller runda ”ikoner” som sociala media kräver.
Ibland visar dessutom olika webbläsare och plattformar
samma sociala kanal på olika sätt, vilket gör det svårt att hitta
en optimal anpassning av logotypen. Detta ställer krav på
tydlighet och enkelhet.
Därför använder Chalmers inte logotypen här, utan nöjer
sig med att använda Avancez-märket som symbol – gärna
negativt på en av de starkare färgerna ur färgpaletten.
Sociala media erbjuder dock ofta andra möjligheter än bara
den lilla ikonen. De flesta har en banner eller en huvudbild
som en möjlighet. Här kan man lägga in en profilbild eller
i vissa fall en profilfilm. I dessa bilder eller filmer finns
möjligheten att ha med logotyper, eller i institutioners fall,
namnmärken. Det är också viktigt att tydligt skriva avsänadre
i rubriken – i Chalmers fall, Chalmers University of Technology. Se exempel på Chalmers YouTube-kanal här till höger.
Generellt sköts de centrala Chalmers-kanalerna av Kommunikation och marknad.
Eftersom det rör sig om ett medium som når över språkgränser, är det bäst att utgå från engelska som grund i
de identitetsbärande delarna på sociala media, även om
innehållet kan vara blandat.
Observera: Eftersom ytan ofta är så begränsad gäller inte
de vanliga reglerna för frizoner eller avstånd till marginaler,
utan prioritet är att få upp märket så stort som möjligt.

Exempel för hur ikoner i sociala media kan se ut.
Bakgrundsfärgerna har valts ur färgpaletten för att ge
ett högt signalvärde. För färgpaletten se sidorna 46–47
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Open Sans – regular

Arial – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – italic

Arial – italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – semibold

Arial – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåä
ABCDEFGHIJK 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåä
ABCDEFGHIJK 1234567890

Open Sans – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzå
ABCDEFGHIJK 1234567890
Open Sans är ett vanligt typsnitt
på webben, och det typsnitt
som Chalmers använder till sin
hemsida.

Arial är tänkt som ett backup
typsnitt när inga andra finns
tillgängliga. Det är besläktat med
Akzidenz och finns tillgängligt i de
flesta datorer. Chalmers använder
det framför allt i Powerpointpresenationer, men också i digitala
dokument- och brevmallar m.m.

CHALMERS
VISUELLA IDENTITET
UTOMHUS
Version 1.0 november 2018

Flaggor
Byggnader
Tillfälliga vepor
Bilar
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Flaggor

Chalmers flaggor har exakt samma storleksförhållande
som Sveriges tvärskurna flagga. Det betyder att dess höjd
förhåller sig till dess längd som 10 till 16. Flaggans storlek
härleds till höjden på flaggstången som den ska hissas på.
Det finns två officiella versioner av Chalmers flagga.
Den ena är den vita med Avancez-märket i guld, den andra
är flaggan med Chalmers logotyp på mörk koppar botten.
Se illustrationer här bredvid. Flaggorna ska vara dubbelsidiga, det vill säga logotypen och märket måste vara rättvänt
på båda sidor av flaggan.
Dessa flaggor används runt huvudingångarna och huvudstråken på våra campus.
Det är inte tillåtet att flagga permanent på campus med
andra flaggor än Chalmers flaggor, Sveriges flagga eller
flaggor från besökande nationer. Vid event, speciella tillfällen
och firande får även andra flaggor hissas. Några exempel på
detta kan vara regnbågsflaggan, FN-flaggor med flera.
Flaggning och beställning av nya flaggor hanteras centralt.
För mer information se Chalmers insidan.

Vit flagga med Avancez-märket i guld. I detta fall får märket
ligga närmre kanten än vad som angivits på sidan 32.

Den vita logotypen ligger mot en bakgrund av ”Mörk Koppar” Se sidan 46. Den exakta
matchningen med färgen görs visuellt i samråd med leverantör. Någon exakt angivelse
för hur den översätts till flaggtyg finns inte, men PANTONE 568 är en bra utgångspunkt.
Även här ligger logotypen närmare kanten än vad som annars är brukligt.
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Byggnader

Chalmers Logotyp och Avancez-märket används främst som
en komponent av skyltsystemet, men sitter också ibland
fristående på en byggnad inne på själva campus.
Här används både Avancez-märket och Chalmers-logotypen.
Vid Chalmersplatsen sitter till exempel Avancez-märket och
Chalmers logotyp monterade. Det sitter även logotyper vid
både kuggen och Johanneberg Science park.
Regler för logotypens och Avancez-märkets frizoner
med mera är samma utomhus som i tryckt material
– se sidorna 23–33. Det är med andra ord inte tillåtet att
lägga till, förvanska eller placera något i närheten som stör
eller förvanskar våra logotyper eller Avancez-märket.

Avancez-märket vid Chalmersplatsen. Dessa märken produceras i hållbara material och är
skurna i 3D, med förgyllning.

Observera: Regler och utseende för övrig skyltning
av typen informationstavlor, hänvisningar inomhus
och utomhus på campus kommer att avhandlas i en
kommande och separat skyltmanual.

Chalmerslogotypen på campus Lindholmen. Den här typen av applikationer bör
vara en del redan i projekteringen av en renovering eller vid uppförandet av en ny
byggnad, så att lösningen integreras i arkitekturen på ett sympatiskt sätt. Samma
regler gäller för denna typ av applikationer som för tryckt material.
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Byggnadsnamn
och fasta skyltar
på fasader

Den här typen av fasadskyltar måste tas fram i samarbete
med respektive fastighetsägare och måste alltid först
godkännas. Tänk också på att permanent skyltning direkt
på en fasad kräver bygglov från stadsbyggnadskontoret.
Institutions-namnmärken får inte användas på byggnader
eller i skyltning utomhus på campus. Däremot är det under
vissa förutsättningar tillåtet att sätta institutionens/byggnadens namn på fasader. Namnen ska sättas ska med fonten
Akzidenz-Grotesk bold och i versala bokstäver. Bokstäverna
ska vara utskurna i vit metall, och monteras direkt på fasaden, likt Chalmers logotyp. De får alltså inte vara en del av
en skylt med bakgrund eller i annat material än vit metall.
Storleken på dessa skyltar ska stå i lämplig proportion
till byggnaden och placeras på ett sådant sätt att de inte
stör arkitekturen. Tänk på synligheten – det ska gå lätt
att läsa texten på avstånd, men den kan heller inte tillåtas
dominera fasaden. En text i ögonhöjd behöver vara mindre
än en som sitter högre upp på en byggnad.
Skyltar slits av väder och vind och måste hållas efter.
Eventuell rost och nedsmutsning med mera bör avlägsnas
med jämna mellanrum.

Till höger: Exempel från
Matematiska Vetenskaper på hur
en fasadskylt kan se ut. Utskurna
bokstäver i vit metall monterade
direkt på fasaden med typsnittet
Akzidenz-Grotesk bold satt i
versaler.

För ytterligare frågor kring den här typen av skyltning,
tag kontakt med Chalmers lokalstrateg och/eller KoM.
chalmersprofil@chalmers.se
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Skyltar för
hyresgäster inom
Chalmers campus

Det är inte tillåtet för en enskild hyresgäst att sätta upp egna
skyltar eller logotyper på en byggnad, i en trappuppgång
eller port som ligger inom Chalmers campus.
Det är heller inte tillåtet att hänga flaggor, vepor eller ställa
olika typer av ”trottoar-pratare” permanent utanför, eller i anslutning till byggnader och trappuppgångar. Däremot går det
bra att sätta till exempel en ”beach-flagga” utanför ingången i
samband med ett enskilt och i tid begränsat event.
Om det finns önskemål om större budskapsbärare i samband med en tillställning eller ombyggnation, till exempel en
fasad-vepa, måste detta först godkännas genom fastighetsägaren och Kommunikation och marknad. Detta lyder då
under regler för tillfälliga skyltar och vepor. Se sidan 69.
I de fallen där hyresgäster permanent bor i en byggnad
inom Chalmers campus, finns det möjlighet att ha med sin
logotyp i en samordnad och enhetlig ”bärare”, tillsammans
med övriga hyresgäster i byggnaden. Denna typ av skyltning
tas fram i samarbete med respektive fastighetsägare och
Chalmers lokalstrateg.
Se ett exempel här till höger.

Exempel på en samlande bärare av hyresgästers logotyper
utanför Johanneberg Science Park.
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Tillfälliga
skyltar och vepor

Som nämnts är det inte tillåtet att sätta upp permanenta
vepor, flaggor eller skyltar som avviker från Chalmers regler
som fastslås i det här kapitlet.
Det går däremot bra att under en begränsad period sätta
upp till exempel en fasadvepa. Detta kan vara när en ombyggnad sker, eller då ett event ska gå av stapeln. Det går
också bra att sätta en vepa kring till exempel ett byggstängsel för att förklara vad som sker på platsen eller förhindra
insyn. Dessa får dock inte användas som rena ”reklamytor”
för leverantörer eller kontraktörer.
Leverantörers eller kontraktörers logotyper kan vara med på
den här typen av vepor och skyltar, men de får inte dominera.
Chalmers logotyp är alltid överordnad i all kommunikation
på campus. I händelse av ett likvärdigt partnerskap ska den
vara minst jämbördig i storlek och synlighet som övriga parter. Samma hierarki och regler som gäller i övrigt tillämpas
även på den här typen av material. Se sidorna 32–34.
Alla typer av tillfälliga vepor, skyltar etc. behöver först
godkännas.
För ytterligare frågor kring den här typen av skyltning,
tag kontakt med Chalmers lokalstrateg och/eller KoM.
chalmersprofil@chalmers.se
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Fordon

Även fordon som rullar med Chalmers logotyp omfattas av
den visuella identiteten. Eftersom de till sin natur ses av en
bred publik utanför campus, kan de vara viktiga budskapsbärare, och måste därför också ha en tydlig avsändare som
stämmer med Chalmers profil.
Alla fordon ska ha Chalmers logotyp och gärna Avancezmärket applicerat. Det är inte tillåtet att använda till exempel
insitutions-namnmärken eller andra logotyper. Sponsorer
eller samarbetspartners logotyper behandlas enligt hierarkin
som beskrivs på sidorna 32–34. Exemplen bredvid är endast
till som en generisk skiss på hur det kan se ut.
Det finns också fina möjligheter att använda bilar och
lastbilars ytor som en ”pelare” för vår kommunikation. Så
kan till exempel en elbil kläs med dekor och budskap som
speglar vår vision om en hållbar framtid. En lastbilssida skulle
kunna kommunicera forskning och innovation i bild och text.
Vi forskar och samarbetar också med fordonsindustrin, och
den typen av ”rullande” projekt kan med fördel kommuniceras under de gemensamma varumärkena.
Observera: Det ena fordonet är inte det andra likt, och
måste därför bedömas och designas från fall till fall. Fordonens karaktär gör också att det ibland går att göra avsteg
från reglerna för logotypen och Avancez-märket. Detta är
dock specialfall och då bör Kommunikation och marknad
kontaktas.

Två schematiska exempel av logotypen och Avancez-märket skulle kunna placeras på en
lastbil och en personbil. Det är viktigt att titta på ett fordons kaross i verkligheten. Lister, skarvar
och plåtarnas kurvor sätter begränsningar för hur logotypen kan appliceras utan att de för den skull
blir förvanskade. Observera: att de olika sidorna här representerar olika sätt att applicera logotypen
på – alltså inte två vyer av samma bil. Det är inte tillåtet att spegelvända logotypen eller märket.

CHALMERS
VISUELLA IDENTITET
MALLAR OCH EXEMPEL
Version 1.0 november 2018

Rörlig bild
PPT
E-post
Nyhetsbrev
Broschyrer
Årsberättelse
Visitkort
Brevpapper
Kuvert
Posters
Roll-ups
Utställningar
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Rörlig bild
Titel och slutvinjett
Text och grafik

5 MALLAR

Att arbeta
med mallarna

Namnskyltar
Mallarna som presenteras på följande sidor är till för att
hjälpa och stödja och ge en gemensam utgångspunkt.

Vattenmärke

Digitala media
Mallarna är skapade i de program som är lämpliga för
ändamålet, det vill säga Indesign, Illustrator, PowerPoint och
Word. För mer information om programversioner med mera
kontakta Chalmers IT-avdelning.
Mallarnas utseende är till för att utgöra en enhetlig utgångspunkt och ge användaren ett dokument som innehåller det
som behövs. Här ligger grundfärgerna, exempelbilder och
textblock med mera inlagda.

Symbolen för .idml ett format
som låter användaren öppna ett
dokument i en tidigare version.
Alla Indesign mallar distribueras
med tillhörande .idml filer.

Layouten får ändras eller modifieras så att den fungerar för
ändamålet – bildrutor får dras upp eller ned, typografin kan
minskas eller göras större och det står användaren fritt att
byta färg i layouten. Ramverket med logotypen och hur den
visas är dock fasta.

E-Post-signatur
Powerpoint
Chalmers, svensk och engelsk
Chalmers | Göteborgs universitet, svensk och engelsk

Tryckta media
Broschyrer och foldrar i A4 och A5 format
Årsberättelse
Brevpapper (Word)
Dokumentmall (Word)
Posters

Bredvid de vanliga Indesign-filerna sparas en bakdaterad
version som har .idml som fil-ändelse. Detta är en fil som
ger användaren möjlighet att öppna en nyare Indesign fil i en
äldre version. Det brukar också underlätta när en fil flyttas
från Mac till PC-miljö.
Bästa sättet att öppna en .idml-fil är att först starta Indesign
och sedan leta sig fram till dokumentet via menyn file > open.
Att bara dubbelklicka på filen fungerar inte alltid optimalt.

Eventposter svensk och engelsk
Forskarposters 70 x 100 svensk och engelsk, i Indesign
och PowerPoint-format

Roll-ups exempel på svenska och engelska
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Titel och
slutvinjetter

För att tydligt visa att det är Chalmers som producerat en
film, finns ett antal regler och mallar framtagna för att få ett
konsekvent uttryck.
I exemplen till höger visas de två vanligaste och mest använda – inledningstiteln och slutvinjetten.
Skriv gärna korta titlar som fångar innehållet. Det är i de här
sekvenserna inte fråga om en beskrivning, utan ett namn på
själva filmen.

För filmer som läggs upp på
Chalmers Youtube-kanal finns
möjligheten att efter filmen
är slut lägga en slutvinjett.
Detta är en film med kuggen som
bakgrund, och här går det att, via
YouTube, lägga en knapp för att
prenumerera och en rekommenderad nästa film. YouTube end
screen-filmen finns tillgänglig
med övriga mallar.

Eftersom Chalmers filmer går i digitala kanaler som når
en global publik, använder vi den engelska versionen av
kombinationslogotypen i slutvinjetten. Slutvinjetten är rörlig,
där Avancez-märket snurrar in och lägger sig över logotypen.
Detta sker alltid med en vit logotyp på mörkt koppargrön
botten.
För mer enkelt producerade och redigerade filmer, till
exempel filmer gjorda i mobil, går det fortfarande att använda
både slutvinjetten och vattenmärket. Dessa finns tillgängliga
som mallar och går att länka in i enklare redigeringsprogram
via till exempel Dropbox.

Ett exempel på en titel från en film om kvantfysik. Mallar
för den här typen av titlar finns framtagna med både
Akzidenz-Grotesk och Arial, och går att ladda ned via
insidan. För att anpassa dessa öppnas de i Photoshop och
kan sedan redigeras in i filmen.

Som avslutning på alla Chalmers filmer ligger en rörlig
version av den engelska kombinationslogotypen. Denna
slutvinjett finns tillgänglig som mall och ligger alltid på
mörk koppargrön botten.
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Grafik och text

Text och grafik är ett effektivt sätt att förmedla budskapen
även i rörlig bild. Även om ljud och berättarröster i viss mån
gör samma jobb, kan det vara bra att sammanfatta information på ett lättfattligt och överskådligt sätt. Med kanaler som
till exempel Facebook med flera, visas ofta filmerna direkt i
mobilen och tittaren har inte alltid ljudet på. Då är det extra
viktigt att ändå kunna förmedla nyckelbudskap via text.
Texter och grafik sätts i första hand med Akzidenz-Grotesk
och, om detta inte finns tillgängligt, med Arial bold. Båda
sätts i versaler. Texterna sätts i vitt, antingen direkt i bilden,
eller på mörk koppargrön bakgrund. Se exempel till höger.

Vattenmärket uppe i högra
hörnet. Detta finns tillgängligt
som en Photoshop fil i 1080p
upplösning. Det är inte tillåtet att
ändra placering eller storlek på
vattenmärket.

För att det ska gå smidigt att tillverka anpassade texter finns
centralt framtagna mallar i ett filmpaket som går att ladda
ned via insidan i. Textplattorna anpassas sedan i Photoshop
och redigeras in i filmerna.
Tänk på att skriva kortfattat så att din publik hinner läsa, och
att storleken blir tillräckligt stor för att kunna läsas på en
mobilskärm. Om texterna blir längre än vad som smidigt får
plats på en ruta, bör man dela upp budskapen på flera.
Vattenmärket i övre hörnet använder den ”vanliga”
Chalmers-logotypen. Detta reproduceras alltid i negativ
(vit) version.

Exempel på textskylt direkt i bild och, nedan, på
hur det kan se ut på den gröna plattan
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Namnskyltar

Som komplement till text och grafikskyltar finns även mallar
för namnskyltar som går att anpassa.
I exemplen ur kvant-filmen till höger ses hur namn och
titel ska se ut och fungera när en forskare, i det här fallet
Chalmers-forskarna Per Delsing och Göran Johansson,
intervjuas i en filmsekvens.
Precis som med textskyltarna sätts namnen versalt, negativt
och med i första hand Akzidenz-Grotesk bold och i andra
hand Arial bold. Titel sätts versal-gement och med samma
typsnitt i vikten regular.
Photoshop-filer med namnskyltar finns att ladda ned med det
övriga filmmaterialet via insidan.
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Powerpoint

Chalmers Powerpoint finns i två versioner med en ljus
och en mörk bakgrund. Det finns även två språkversioner
– svensk och engelsk samt samma varianter för Chalmers |
Göteborgs universitet som används av våra gemensamma
institutioner.
Mallen som finns framtagen centralt uppdateras vid
behov och den senaste versionen finns att ladda ned via
Insidan. Mallarna finns även installerade i Powerpoint i alla
Chalmers-anställdas datorer. Dessa kan väljas i den första
dialogrutan som visas när programmet öppnas.
Varianterna som finns är följande:
Chalmers_Mall_SV, Chalmers_Mall_EN
Chalmers_GU_Mall_SV, Chalmers_GU_Mall_EN
Eftersom det numera är ovanligt med det gamla TV-formatet
4:3 på både datorer, skärmar och projektorer, är mallen gjord
enligt det modernare 16:9.

Powerpoint dialogruta för att
välja mall.

Typsnitten som ska användas är Arial och Arial bold. Rubriker sätts i versaler och text i versal-gement. Tänk på att
Powerpoint egentligen inte är avsett för större textmassor –
utan just information i punktform.
Detta är den mall som gäller för alla Chalmers-presentationer och det är inte tillåtet att ändra i mallen när det gäller
logotypens placering, dekorfärgen eller de grafiska elementen. Däremot går det bra att ändra i ”bylinen” nederst, se
sidan 42.

Exempel från den svenska
Chalmers-mallen med både vita och
mörkt koppargröna mallar. Tänk på att
ljusförhållanden i ett rum eller kvalitén
på projektorn kan göra mörk eller ljus
bakgrund mer eller mindre lämplig. Det
står användaren fritt att blanda vita och
gröna bilder i samma presentation.
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Powerpoint – att
anpassa Chalmers
presentation för
dina behov

För att undvika alltför många versioner av presentationen,
finns endast de fyra tidigare nämnda grundmallarna
tillgängliga.
Men, Chalmers powerpoint är avsedd att kunna vara
flexibel och även om ramverket är satt, är det också upp
till använadren att anpassa den efter dennes behov. Det är
till exempel tillåtet att minska fonten för att få plats med mer
text, eller att sätta längre rubriker över fler rader vid behov.
Tänk dock på läsbarheten – Powerpoint är ett verktyg för
sammanfattning, inte långa texter.

För att göra din presentation
lättare och enklare att dela är det
bästa att komprimera bilderna i
dokumentet. Detta görs enklast
genom att gå in under ”File” och
välja ”Compress Images”. Dialogrutan som kommer upp då ger dig
möjlighet att välja visningsnivå på
bilderna. Om du vill att alla bilders
ska komprimeras klicka i rutan
”all picures in this file”. Detta görs
bäst som ett sista steg, eftersom
det inte går att gå tillbaka till en
högre upplösning.

Det är också möjligt att använda partner- och sponsorlogotyper i presentationer. Det är då viktigt att sätta dessa i
relation till Chalmers logotyp och på ett vederbörligt avstånd.
Se exempel bredvid, samt sidan 29–31 och 32–33. Eftersom variationen och behovet är så stor, är det upp till varje
användare att göra dessa ändringar. Enklast görs det genom
att gå in under ”view” och sedan klicka på ”Master”.
En nackdel med Powerpoints sätt att arbeta, är att alla
bilder som adderas i en presentation successivt gör dokumentet tyngre. Detta i kombination med kravet från dagens
högupplösta skärmar gör att presentationer ibland kan bli
tunga och därmed svåra att dela. Eftersom Chalmers grundpresentation även måste fungera i större sammanhang,
till exempel för Rektor i RunAn, är den skapad i en relativt
hög upplösning.
Det går dock att anpassa innehållet och att komprimera
bildfiler – se här till vänster.

Exempel på hur en partners logotyp
kan visas tillsammans med Chalmers
logotyp. Till vänster avsändare på ”lika”
villkor, och nedan där Chalmers är
huvudavsändare.
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E-post

E-post har, förutom signaturen, få möjligheter till anpassning.
Chalmers har ingen officiell logotyp för e-post eller bildavsändare. Att använda logotyp eller bildavsändare kan ställa
till med problem när ett mejl ska gå igenom brandväggar och
ofta blir visningen till ett frågetecken eller i värsta fall kommer
mejlet inte igenom alls. Dessutom gör de extra bilderna att
mejlen blir ”tyngre”, om än lite.
Till höger syns ett exempel på hur en signatur ska se ut. Du
hittar signaturen i Outlook under Preferences > Signatures.
Eftersom Akzidenz inte finns installerade i alla datorer, ska
Arial användas för att i görligaste mån låta signaturen se
likadan ut överallt. Det går att formatera signaturen via menyn
Format och Font Förutom telefon, går det att lägga med
till exempel Skype och Twitter i kontaktdetaljerna. Dessa
läggs i så fall med i den första delen under den personliga
informationen. Signaturen ska alltid avslutas med adressen
till chalmers.se.
Det går också att skapa fler signaturer på samma konto
om man, till exempel, behöver skilja på olika roller
befattningar eller ha en svensk och en engelsk version.

Signaturen sätts i Arial och Arial bold
och i 80% svart

CHALMERS

Arial bold 10 pt, Versalt

Namn Efternamn
Arial bold 8
Titel | Title
Institutionen för xxx | Department of xxx
Avdelning | Division | Enhet | Unit
+46(0)31 XXX XXX
Arial 8 pt
+46(0)7XX XX XX XX

pt

Chalmers tekniska högskola
Chalmers University of Technology
Hus/Besöksadress | Visiting adress
Gatuadress
SE-412 96 Göteborg | Gothenburg
Sweden
www.chalmers.se

Arial bold 8 pt
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Nyhetsbrev

I samband med att ett nytt nyhetsverktyg upphandlades
våren 2018, togs även ett antal mallar fram som överenstämmer med den nya visuella identiteten.
Dessa finns att tillgå via det upphandlade nyhetsverktyget
och är designade för att vara så flexibla och mångsidiga som
möjligt. Beroende på vilken avsändare det är som skickar
nyhetsbrevet, finns ett antal sidhuvuden att välja på. Det
finns också ett antal innehållsmoduler med, bland annnat
eventmallar, som är designade för att vara så flexibla och
mångsidiga som möjligt.
Mallarnas typsnitt, färger och logotyper får inte förändras
och det skall alltid tydligt framgå att det är Chalmers som
är avsänadren.
För att se hur nyhetsbrevsverktyget fungerar och vilka
mallar som gäller för din använadrprofil – logga in med
ditt användarnamn under. https://ungapped.se

Exempel på hur tillgängliga
sidhuvuden ser ut. Här för
institutioner och styrkeområden
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Årsberättelser

I mallen ligger färgen löv som
exempelfärg, men det står var och
en fritt att välja någon annan. Alla
Chalmers grundfärger ligger med
i Indesign mallarna.

För att underlätta arbetet med årsberättelser finns en mall
framtagen som baseras på Chalmers övergripande årsberättelse och årsredovisning.
Mallen ligger i Indesign och har ett antal förutbestämda
typsnittsmallar och sid-layouter som kan användas och anpassas efter behov. Saker som färger, bildytor med mera kan
och får ändras så att de fungerar för ändamålet. Ramverket
med logotypen ligger dock fast.
Till höger visas några exempeluppslag, där även ett antal
diagram finns med. Diagrammen kan anpassas via programmet Adobe Illustrator.
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Broschyrer

Trots digitaliseringen är broschyrer fortfarande en viktig
budskapsbärare för Chalmers.
För att underlätta finns mallar med exempellayouter framtagna på svenska och engelska i Indesign som kan användas
som utgångspunkt för den som behöver. Bildrutorna ligger
med som platshållare, och dessa kan naturligtvis flyttas eller
tas bort efter behov. Likaså, går det bra att ändra plats och
storlek på textrutorna. Ramverket med logotypen ligger dock
fast.
Broschyrer och foldrar förekommer i olika format, men
standard brukar vara A4 eller A5. Detta är också tryckekonomiskt. Därför finns mallarna framtagna i dessa båda format.

Chalmers | SE-412 96 Göteborg | Tel 031-772 1000
chalmers.se

LOREM
IPSUM DOLOR
SITAMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

LOREM
IPSUM DOLOR
SITAMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

”Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.”

”Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.”

Förnamn Efternamn, Arbetstitel

Förnamn Efternamn, Arbetstitel

READ MORE

www.chalmers.se/xxxxxxx

Observera: För att broschyrer ska fungera, måste antalet
sidor vara delbart med fyra. Det vill säga en broschyr behöver vara 4, 8, 12, 16 etc. sidor för att fungera som uppsla”Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.”
Förnamn Efternamn, Arbetstitel

LOREM IPSUM D
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi vero eros et accumsan.
Ż Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

Exempelsidor ur broschyrmallarna. I Indesign dokumenten finns flera
omslags- och sid-alternativ att välja mellan. Användaren kan välja att ta bort
och modifiera uppslagen efter behov.

Bildyta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

LOREM IPSUM DOLOR SITAMET CONSECTETUER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla odio dignissim
qui blandit praesent feugait nulla
facilisi.

Bildyta

Bildyta

Ÿ Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit
amet, cadipiscing elit.

Ÿ Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit
amet, cadipiscing elit.
Ż Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Bildyta

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
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Titel
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Visitkort

Chalmers visitkort produceras och trycks centralt via
reproservice. I deras system ligger mallar för de olika
tillgängliga varianterna.
De integrerade institutionerna Chalmers | Göteborgs
universitet har egna mallar med den stående kombinationslogotypen. Se exempel till höger.
För beställning av visitkort tag kontakt med reproservice.
Mejladress finns längst bak i denna manual.
Chalmers.se, eller en kortadress under denna domän är de
enda tillåtna webbadresserna på visitkortet. Det går också
bra att ha med adresser till officiella konton för exempelvis
styrkeområden och institutioner. Personliga adresser till
sociala media får dock inte vara med eftersom visitkortet,
trots att det är personligt, ses som en oficiell Chalmersavsändare och därmed inte kan stå för allt innehåll i t.ex.
en personlig blogg.

INSTITUTIONEN FÖR XXXXXX
XXXXXX
Avdelning xxx
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Besöksadress
031-772 xx xx
xxxx-xx xx xx
förnamn.efternamn@chalmers.se
www.chalmers.se

First name Last name
Title

DEPARTMENT OF XXXXXX
XXXXXX
Division of xxx
Chalmers University of Technology
SE- 412 96 Gothenburg, Sweden
Visiting address
+46(0)31-772 xx xx
+46(0)xxx-xx xx xx
firstname.lastname@chalmers.se
www.chalmers.se

First name Last name
Observera: Alla visitkort har Chalmers övergripande profil
och logotyp. Det är alltså inte möjligt eller tillåtet att använda
andra logotyper såsom institutions-, eller centrumnamnmärken. Namn på institutioner skrivs istället enligt exemplen här
bredvid. Det går även att lägga till avdelnings- och grupptillhörighet.

Title

DEPARTMENT OF XXXXXX
XXXXXX
Division of xxx
Chalmers University of Technology
SE- 412 96 Gothenburg, Sweden
Visiting address
+46(0)31-772 xx xx
+46(0)xxx-xx xx xx
firstname.lastname@chalmers.se
www.chalmers.se
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Kuvert

Designen på kuverten har tagits fram centralt och ska
användas för alla brevförsändelser som utgår från högskolan.
För de gemensamma institutionerna finns en design med
de gemensamma logotyperna. Det är inte tillåtet att ändra i
designen, eller att lägga in, till exempel, ett institutionsnamnmärke. De standardformat som tagits fram ska användas så
långt det är möjligt.
Kuverten finns i fyra olika modeller
C5 – för ett normalvikta A4-format
C5 Fönsterkuvert
C4 – för ett ovikt A4-format
B4 Expanded – ett bälg-kuvert för tjockare dokument.
Passar till exempel för att skicka en avhandling.
Kuvert trycks av upphandlat tryckeri, som också har våra
senaste original hos sig. För att ta kontakt med aktuellt
tryckeri och beställa kuvert, titta i avtalsdatabasen.
Klichéer (eps-filer) för porto med aktuella kundnummer finns
hos Chalmers transportcentral. Dessa tas fram i samarbete med Postnord, och skickas på förfrågan till den som
behöver trycka nya kuvert för sin institution eller avdelning.
Då Postnord har förändrat leveranstiden för A- och B-post,
där A-post inte längre garanteras komma fram dagen därpå,
använder vi oss av A-post i första hand.
Returadress trycks på baksidan (förslutningen) av kuverten
enligt Postnords rekommendationer.

C5 standard kuvert, finns även som
fönsterkuvert
C4 standard kuvert med gemensam
Chalmers | Göteborgs Universitet avsändare
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Mottagarens Namn
Adress
max fem rader

Här kan du skriva din rubrik
Här börjar du skriva din text.

Brevpapper

För brev använder Chalmers de brevmallar som finns
tillgängliga via Chalmers Wordmallar, och som distribueras
centralt via IT.

Detta är en mall för brev på svenska.
För att skapa din egen eller avdelningens mall – dubbelklicka på sidfoten nedan och skriv
över med de egna uppgifterna samt spara. Logotypen får inte flyttas eller ändras i storlek.

Precis som med visitkorten har de integrerade institutionerna
Chalmers | Göteborgs universitet egna mallar med den stående kombinationslogotypen. Mallarna finns i både svensk
och engelsk version. Till höger visas den svenska.
Observera: Alla brevpapper har Chalmers övergripande
profil och logotyp. Det är alltså inte möjligt eller tillåtet att
använda andra logotyper såsom institutions-, eller centrumnamnmärken. Namn på institutioner och centrum skrivs
istället enligt exempel här bredvid och anpassas direkt i
Word av användaren, tillsammans med övrig personlig kontaktinformation. Här är det även möjligt att skriva in uppgifter
om avdelning, enhet och grupp.
Chalmers | Göteborgs universitet
versionen av brevmallen har den
stående kombinations logotypen.

För avsändare som organisatoriskt inte ligger under en
institution, skrivs tillhörigheten istället för ”INSTITUTIONEN
FÖR”. Här skulle det då exempelvis kunna stå VERKSAMHETSSTÖDET med avdelning, enhet på raden under.
INSTITUTIONEN FÖR XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Avdelning | Enhet | Grupp
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Besöksadress Xxxxxxxx
031-772 xx xx
chalmers@chalmers.se
www.chalmers.se
Chalmers tekniska högskola AB
Organisationsnummer: 556479-5598
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Dokumentmallar

För att komplettera våra brevmallar finns även ett antal mallar
för rapporter, intyg/arbetsbetyg, offertförfrågan, avtal med
flera framtagna i Word. Dessa vänder sig kanske främst till
institutionsadministratörer.
Eftersom behoven ser olika ut är mallarna generella och det
är upp till användarna att anpassa innehållet till vad som är
lämpligt och fyller sin funktion på bästa sätt. Den grafiska
formen i sidhuvud och sidfot bygger på brevmallarna och
kan anpassas för avsändarens behov. Även här gäller samma
regler som för brev när det gäller logotyper och institutionsnamn. Se sidan 84.

Den digitala rapportmallen har en
design som skiljer sig från övriga
dokument och är egentligen tänkt
som en allsidig dokumentmall för
texthantering som faller utanför
de lite mer officiella dokumenten
som visas till höger.

Mallarna finns framtagna i både svensk och engelsk version.

86

CHALMERS VISUELLA IDENTITET
MALLAR OCH EXEMPEL

5:3 TRYCKT MATERIAL

Avhandlingar

Mallar för omslag till avhandlingar finns framtagna centralt
för att vara lika över hela Chalmers. Dessa ligger i sin tur hos
Reproservice som hjälper till med tryck och bindning av
kandidat-, master-, licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Doktorsavhandlingarna förtrycks med Pantone 871
Guld i Avancez-märket.
Exemplet bredvid visar omslagsmallen för en doktorsavhandling där bildval och rubriktexter är anpassningsbara
för författaren. Avhandlingarna ska även tydligt märkas med
institution enligt exemplet bredvid. På baksidan kan gärna
ett foto på författaren, samt en kortare populärvetenskaplig
sammanfattning läggas.
Huvudet på doktorsavhandlingarna förtrycks, medan titel,
bild och författare med mera anpassas för att sedan printas
på tryckeriet hos Reproservice. Notera att doktorsavhandlingar och licentiat-uppsatser produceras i det udda formatet
G5 – 169 x 239 mm, medan kandidat- och master- uppsatser produceras i A4 format.
För avhandlingar och uppsatser som skrivs på de gemensamma institutionerna, finns speciella mallar med kombinationslogotyper Chalmers och Göteborgs Universitet.
För mer information, tag kontakt med Reproservice som
gärna hjälper till med frågor kring tryck av avhandlingar.
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Forskar- och
event posters

Postern har många användningsområden – och för
Chalmers har naturligtvis forskarpostern en given plats.
En poster kan ju även, exempelvis, användas för att marknadsföra ett event.
För att underlätta finns ett antal mallar framtagna på svenska
och engelska i InDesign och i PowerPoint, som kan användas som utgångspunkt för den som så önskar. Bildrutorna
ligger med som platshållare, och dessa kan naturligtvis
flyttas eller tas bort efter behov. Likaså går det bra att ändra
plats och storlek på textrutorna. Ramverket är dock menat att
vara fast. Typsnitten i PPT-mallarna är satta med Arial och i
InDesign med Akzidentz.

Mall för en event-poster.

Forskarpostrarna finns framtagna i formaten A0, A1 och
70 x 100. Behövs ett annat format är det upp till användaren
att anpassa något av formaten som ligger närmast. Vissa
forskarkonferenser kan till exempel stipulera udda format
för deltagarnas posters.
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Roll-ups

Roll-upen är kanske den enklaste formen av utställning.
För att underlätta finns ett antal mallar framtagna på svenska
och engelska i Indesign, som kan användas som utgångspunkt för den som behöver. Bilderna i dokumenten ligger
endast med som exempel och går utmärkt att byta ut. Det
går också bra att byta färg eller att byta plats i layouten.
I det orange exemplet till höger ligger några rutor med
QR-koder inlagda som förslag. Dessa kan vara smidiga
för att snabbt ge betraktaren mer information via Chalmers
hemsida.
Roll-ups tillverkas i oilika format beroende på leverantör
och behov. Chalmers digitalservice tillverkar dem i formatet
85 x 205 cm, och det finns mallar framtagna i detta format.
Det finns även en mall i det smalare formatet 60 x 200 cm.
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Utställningar
och montrar

Eftersom den ena utställningen inte är den andra lik finns det
heller inga specifika mallar framtagna. Dessa behöver anpassas utifrån förutsättningarna såsom lokalen och materialval
etcetera. Målgrupper och ämne styr självfallet också innehåll
och kan dessutom bidra till olika kreativa lösningar för hur en
monter skulle kunna designas.
Samma regler som beskrivits tidigare i manualen för logotyper, färger typsnitt och bildval.
Tänk gärna igenom aspekter som placeringar av rubriker och
logotyper. Andra saker att ta hänsyn till är vilket avstånd
publiken kommer att ha när de läser texterna och hur
belysningen fungerar i lokalen. Budskap som sitter lägre än
knähöjd är inte optimalt, och texter som är allt för små för
att läsa på ett par stegs avstånd riskerar att bli svårlästa.
För enklare utställningsenheter av typen roll-up eller posters
se föregående sidor.
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Kontakt vid
frågor och
uppdateringar

Även om detta dokument försöker omfatta så mycket som
möjligt, kan det inte svara på alla frågor som eventuellt kan
uppstå.
Det är heller inte möjligt att ta fram mallar och exempel för
alla situationer och applikationer, utan det är upp till användaren att anpassa efter behov. Skulle det uppstå ett önskemål
om en viss typ av mall som har en bred användning för flera,
så kan denna komma att tas fram vid en uppdatering av
manualen.
Skulle det ändå uppstå frågor efter vägen listar vi kontaktadresser här till höger, dit man kan vända sig.
Chalmers visuella identitet uppdateras och revideras när det
finns anledning till detta. Till exempel om nya mallar behöver
tas fram eller om något annat veäsentligt innehåll uppdateras.

Vid frågor rörande den grafiska profilen kontakta
Chalmers Kommunikation och marknad via e-post.
chalmersprofil@chalmers.se
För beställning av visitkort
– kontakta Chalmers digitalservice:
chalmersdigitaltryck@chalmers.se
De kan även hjälpa till med digitaltryck och print
För frågor angående skyltning på campus
och i byggnader,
kontakta Chalmersfastigheter.
www.chalmersfastigheter.se
Nedladdningsbart material finns tillgängligt
via länken nedan.
http://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/kommunikation/verktyg-och-mallar/
mallar-for-trycksaker
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SV_Svart_Chalmers

SV_Vit_Chalmers

SV_Avancez_CH_vit

SV_Avancez_CH_guld_neg

Svenska logotyper
Översikt

SV_Avancez_CH_svart

SV_Avancez_CH_guld

SV_Avancez_CH_V_svart
SV_Avancez_CH_V_vit

Observera att logotyper med
guld endast får användas vid
särskilda tillfällen. Dessa får
heller aldrig reproduceras annat
än med Pantone Metallic 871.
För att få tillgång till dessa
varianter kontakta KoM.

SV_Avancez_CH_V_guld
SV_Avancez_CH_V_guld_neg
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EN_Black_Chalmers

EN_White_Chalmers

EN_Avancez_CH_white

EN_Avancez_CH_gold_neg

Engelska logotyper
Översikt

EN_Avancez_CH_black

EN_Avancez_CH_gold

EN_Avancez_CH_Left_black
EN_Avancez_CH_Left_white

Observera att logotyper med
guld endast får användas vid
särskilda tillfällen. Dessa får
heller aldrig reproduceras annat
än med Pantone Metallic 871.
För att få tillgång till dessa
varianter kontakta KoM.

EN_Avancez_CH_Left_gold
EN_Avancez_CH_Left_gold_neg
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Avancez-märket
Översikt

SV_Avancez_svart

SV_Avancez_vit

Observera att logotyper med
guld endast får användas vid
särskilda tillfällen. Dessa får
heller aldrig reproduceras annat
än med Pantone Metallic 871.
För att få tillgång till dessa
varianter kontakta KoM.
SV_Avancez_guld

SV_Avancez_grey

