
Grafisk manual
Riktlinjer gällande Fjällvägens presentationer.



DÄRFÖR EN GRAFISK MANUAL
Allt och alla har en identitet. Det spelar ingen roll om det är människor, produkter eller aktiviteter 
och projekt. Om man vill bli framgångsrik med en produkt eller tjänst är en nyckelväg att gå att 
följa den uppsatta grafiska profilen. 

Den skapar en samanhållning och igenkänningsfaktor där man både internt och som kund känner 
igen sig och inte behöver fundera på vem som är avsändaren.

I den här grafiska manualen går vi igenom hur vi jobbar med logotypen, färgerna, typsnitten och 
utformning av diverse trycksaker och digitala produkter. Ibland går det inte att håla sig till manualen 
till punkt och pricka utan den ska ses som riktlinjer för hur vi jobbar med att presentera Fjällvägen.
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TYPSNITT

ITC Charter

Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor.
FLYGANDE BÄCKASINER SÖKA STRAX HWILA PÅ MJUKA TUVOR.

Futura

Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor.
FLYGANDE BÄCKASINER SÖKA STRAX HWILA PÅ MJUKA TUVOR.

FÄRGER
Det finns tre färger det jobbas med. Orange, grön och lila.
Det här står färgerna för:
Orange: Energi.
Grön: Natur.
Lila: Kreativitet.

Fjällvägen orange
CMYK: 5 56 97 0
RGB: 232 134 17
Webb: E88611

Fjällvägen grön
CMYK: 80 20 100 4
RGB: 50 138 40
Webb: 328A28

Fjällvägen lila
CMYK: 47 74 1 0
RGB: 153 89 155
Webb: 99599B
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LOGOTYPE
För att en logotype ska fungera krävs det att den har något mer än att bara vara snygg. Här har 
vi tagit fram en form som kopplar samman de tre ”hjul” som projektet rullar fram på: näringsliv 
(orange, energi), åtgärder (grön, natur) och  information & marknadsföring (lila, kreativitet).

De här färgerna ska följa med i så stor utsträckning det går när Fjällvägen presenteras, allt för att 
göra det enkelt att förstå var man befinner sig.

Färgerna är också valda med tanke på vad de betyder. Lila står för kreativitet, orange för energi 
och grön för natur.

Logotypen fungerar både mot vit bakgrund (att föredra) och mot färgad.
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