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Ett ledande KTH är ett integrerat, öppet, mer 
digitalt, hållbart, internationellt, jämställt och 
synligt KTH. Den här manualen beskriver hur 
vi synliggör KTH på ett tydligt och konsekvent 
sätt i allt material vi tar fram. På så vis stärker 
och skyddar vi vårt varumärke samt säker- 
ställer att vi kommunicerar Ett KTH,  
oavsett var vi gör det. Det handlar om allt från 
hur våra färger och KTH:s logotyp används 
till våra olika typsnitt och hur våra grafiska 
riktlinjer ser ut. 

Tydlighet och konsekvens 
stärker vårt varumärke
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Manér och grafiska element
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Manér

Med vårt grafiska manér vill vi skapa ett 
rent och visionärt uttryck med en tydlig 
avsändare - KTH. För att layouten ska hålla 
en röd tråd genom allt material 
återkommer de grafiska elementen; vita 
ramen, logotypen, blå sidfotslinjen och de 
vita rubriksplattorna, i allt material vi 
producerar. 
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Vår grafiska profil bygger på ett antal 
olika utmärkande grafiska element som 
symboliserar och särskiljer KTH. Logotypen 
är vår huvudsakliga identitetsbärare och vårt 
främsta kännetecken. Därefter våra färger 
och typsnitt. Dessutom har vi den vita ramen 
samt våra grafiska linjeelement som fungerar 
som sidfot eller dekoration.   

Grafiska element

A B C D E G H I J K L M O P 
Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A B C D E G H I J K L M O P 
Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A B C D E G H I J K L M O P 

Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v x y z å ä ö

Navy Silver Promotion- och profilprodukter

Sekundärfärger

Primärfärg

80%

40%

80%

40%

80%

40%

CMYK: 100, 55, 0, 0
RGB: 25,84,166
PANTONE: 2935 C

CMYK: 75, 20, 0, 0
RGB: 36,160, 216
PANTONE: 2925 C

CMYK: 10, 80, 0, 0
RGB: 216, 84, 151
PANTONE: 233 C

CMYK: 40, 0, 100, 0
RGB: 176, 201, 43
PANTONE: 376 C

CMYK: 30, 25, 15, 50
RGB: 101, 101, 108
PANTONE: COOL GRAY 9 C

80%

40%

80%

40%

Logotyp

Typsnitt

Blå sidfotslinje

Färger

Linjeelement

Vita ramen
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Logotyp

KTH:s logotyp har ett starkt symbolvärde och 
visar att det är vi som är avsändare. Den ger 
tyngd och trovärdighet åt budskapet. Genom 
att använda vår logotyp på ett konsekvent sett 
stärker vi igenkänningen av KTH. 

KTH:s logotype används endast under förut-
sättningar där KTH visar att något tillhör, ägs, 
produceras eller drivs av KTH och ska användas 
i all extern kommunikation. Alla anställda har 
rätt att i sitt arbete använda logotypen. Studenter 
har rätt att använda KTH:s logotyp endast på 
examensarbeten och avhandlingar. Till detta 
finns särskilda mallar som ska användas.
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Logotyp, frizon

Runt logotypen finns en frizon, som mäts och 
är lika med kronans bredd. Frizonen är mini-
miavståndet till annan grafik, text eller bild. 
Syftet är att säkra igenkänning av logotypen 
och att eventuella tillägg, adresser eller dekorer 
inte ska uppfattas som en del av logotypen.
För ett enhetligt utseende i så väl tryckt som  
digitalt material ska KTH:s logotyp alltid 
placeras i övre vänsterkant med en kronbredds 
avstånd till ytterkant. På profilprodukter och 
övergripande KTH-material kan centrering av 
logga godkännas. 

Minsta tillåtna storlek på logotypen är 
15x15 mm för print och 50x50 px digitalt.

1/3 2/3 3/3
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Logotyp, färger

Den blå versionen av logotypen är vår primära 
och det är den som främst ska användas i  
all vår kommunikation. I undantagsfall som 
vid trycktekniska begränsningar kan den  
svarta logotypen användas. Användning av 
den svarta logotypen kräver godkännande 
 av kommunikationsavdelningen 
(grafiskprofil@kth.se).

Båda logotyperna används mot vit bakgrund. 

Färg blå/vit logotyp:
RGB 25 84 166
CMYK 100 55 0 0
PANTONE 2935 C

Färg svart/vit logotyp:
100 % svart
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Logotyp, enbart krans

Logotyp med enbart krans används mycket 
restriktivt med godkännande av kommuni-
kationsavdelningen och endast för speciellt 
framtaget material som profilprodukter.
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Logotyp, sociala medier

Avataren (profilbild) i sociala medier ska vara 
KTH:s logotyp. En rund version av logotypen 
finns framtagen för sociala medier och används 
endast i dessa sammanhang.  
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Engelsk ordbild

KTH:s engelska ordbild används endast när vi 
kommunicerar i internationella sammanhang 
och placeras alltid i övre högra hörnet.  
Frizonen är samma som KTH:s logotyp, med 
kronans bredd.
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Logotyp, samverkan  
med parter utanför KTH

KTH:s logotyp får användas och kombineras 
med andra logotyper endast vid samarbeten 
med avtalade parter utanför KTH. Det kan  
gälla samarbeten med andra högskolor,  
universitet, myndigheter, organisationer eller 
företag. Det finns tre olika nivåer för samar-
beten som påverkar logotypens placering och 
vilken grafisk manual som gäller:

1. KTH är den tongivande parten i projektet

KTH:s grafiska profil används och KTH:s  
logotyp placeras högst upp till vänster.  
Övriga aktörers logotyper placeras i botten 
ovanför sidfotslinjen.

2. KTH är jämbördig part

Ingen av aktörernas grafiska profil används 
och samtliga logotyper placeras i botten.

3. KTH är passagerare i projektet

Den tongivande partens grafiska 
profil  används. KTH:s logotyp finns 
som samarbetspartner.

Teknisk balans – tjejers och 
kvinnors roller i teknikvärlden
För mer än 100 år sedan tog Sveriges första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, examen. Ett 
steg i att förändra balansen mellan kvinnor och män i teknikvärlden. Tillsammans med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) vill nu KTH välkomna dig till en eftermiddag där tjejer och 
kvinnors representation och roller får ta fokus. Hur ser nuläget ut, hur är det i omvärlden och 
vilka initiativ samt personer stärker tjejer och kvinnors roller och möjligheter? 

Vi börjar eventet med en presentation av den samlingsrapport som IVA tagit fram kring tjejers 
representation i Sveriges teknikutbildningar. Under eftermiddagen får du bland annat träffa KTH:s 
första kvinnliga rektor Sigbritt Karlsson och IVA:s generaldirektör Tuula Teeri. Du får höra mer 
om initiativ som Tekniksprånget, Teklafestivalen, Giants och de KTH-grundade Womengineer 
och imagiLabs. Du får också veta mer om Sveriges Ingenjörers arbete, om KTH Equality Office 
och KTH Innovation’s jämställdhetsarbete. Eftermiddagen avslutas med stora möjligheter till 
erfarenhetsutbyte deltagare och talare emellan.

Datum: 12 september 2019
Tid: 16.00–18.00 med efterföljande mingel och enklare förtäring
Plats: Utbildningshuset, Brinellvägen 26 

Anmälan
Eventet har ett begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra en plats.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Commodo quis
imperdiet massa tincidunt. Condimentum vitae sapien pellentesque habi-
tant morbi. Donec adipiscing tristique risus nec. Enim sed faucibus turpis 
in. Ornare aenean euismod elementum nisi quis eleifend quam adipiscing 
vitae. Eget lorem dolor sedviverra ipsum nunc aliquet bibendum. Lacinia 
quisvel eros donec ac odio tempor. Ipsum nunc aliquet bibendum enim 
facilisis gravida. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.
Rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices dui. Massa 
tempor nec feugiat nisl pretium fusce id.

Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Etiam erat velit sceleris-
que in dictum. Risus feugiat in ante metus dictum at. Facilisi
morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet. A erat nam at 
lectus urna duis. Sit amet volutpat consequat mauris nu nc congue 
nisi vitae suscipit. In mollis nunc sed id. Aliquam ut porttitor leo 
a Ornare 

KTFV0375_SMaRC_rollup_85x193+7_textkontur.indd   1 2018-04-23   10:00

3. Print - KTH 
passagerare

1. Print – KTH 
tongivande part 2. Print  – KTH 

Jämbördig part
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Grafiskt element 
– den vita ramen
Den vita ramen används i allt vårt material 
och placeras med en kronbredds avstånd 
från ytterkant. Utbildningskatalog 

2019/2020

Sidfot: Lorem ipsum lagom krei
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Grafiskt element 
– sidfotslinje
Sidfotslinjen används i tryckt och digitalt 
material i vår primärfärg (blå) i 100 %.  

Sidfotslinjen får läggas på baksidor, men får 
inte gå över ryggen.  

Sidfotslinjen placeras en hel kronbredd  
ovanför underkanten och två tredjedels 
bredd från bilden ovanför. Mellan linje  
och bilden finns möjlighet att lägga en  
kort informationstext.

Sidfotslinjen ska aldrig vara tunnare än 1 pt.

Utbildningskatalog 
2019/2020

Sidfot: Lorem ipsum lagom krei
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Grafiskt element 
– linjeelement
Syftet med linjeelementet som en del i designen 
är att föra tankarna till ett dynamiskt intellekt 
där idéer, tankar, utbildning, forskning och 
människor möts. 

Elementet finns i två grundversioner: 
• Enfärgad primärfärg
• Flerfärgad

De flerfärgade linjerna används endast på  
övergripande KTH-material. I övrigt material 
kan vårt enfärgade linjeelement användas fritt.

Det grafiska elementet ska alltid skalas  
proportionellt och linjerna ska aldrig vara 
tunnare än 1 pt.

Linjer mörkblå (logoblå) Linjer flerfärgade
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Typsnitt, print

The Sans SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

The Sans SemiBold är ett lättläst sans-serif 
typsnitt som används för rubriker i KTH:s 
trycksaker. 

Farnham
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

I brödtexter använder vi oss av Farnham som 
med sina kraftigt skurna bokstäver ger hög 
läsbarhet även i små textgrader. 

A B C D E F G H I J K L M O 
P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m o 
p q r s t u v x y z å ä ö

A B C D E F G H I J K L M O 
P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v x y z å ä ö
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Rubrik: 
The Sans Semibold 
36/38 pt

Typsnitt, print

KTH:s olika typsnitt kan kombineras med 
varandra. Varje typsnitt finns i ett flertal 
olika vikter. För rubriker, ingresser och 
punktlistor används The Sans och för bröd-
texter används Farnham. Typsnitt får endast 
användast i svart eller vitt och får läggas mot 
färgade tonplattor.

Rubriker: The Sans Semibold

Underrubriker: The Sans Bold

Ingesser: The Sans Semibold

Brödtexter: Farnham

Inforutor, citat och punktlistor:  The Sans Bold
eller Farnham Regular Italic 

14 | UTBILDNINGSK ATALOG 2018/2019 UTBILDNINGSK ATALOG 2018/2019 | 15

ALUMN | CECILIA BORG 

Inspireras av  
nytänkande  
och mångfald 

namn: Cecilia Borg 
utbildning: Civilingenjör, Datateknik 
gör: Utvecklingschef på Looklet

De bästa uppfinningarna skapas i en kultur med olika person-
ligheter och kompetenser. Det är när olika perspektiv får mötas 
som idéerna tar fart och det blir riktigt roligt att gå till jobbet, 
 säger Cecilia Borg, utvecklingschef på Looklet.

På gymnasiet visste Cecilia inte mycket 
om ingenjörer. Ändå hade hon valt Natur-
vetenskapligt program och tog varenda 
programmeringskurs hon kunde. Men 
det var först efter att en kompis förklarat 
för henne vad en dataingenjör gör, som 
hon förstod att det här var hennes grej.

– Jag har länge fascinerats av datorer 
och mitt intresse för datateknik började 
med tv-spel. Datateknikutbildningen 
på kth passade mig därför som hand 
i handsken. Visst, det var tufft men 
också väldigt kul. Som slutuppgift på 
kurserna fick vi till exempel uppfinna 
och programmera små spel, vilket jag 
lärde mig otroligt mycket av. Men jag är 
också glad över att jag praktiserade på 
en startup som hette Melody Interactive 
Solutions, där jag gjorde en prototyp på 
en chat-applikation.

Varför var det så viktigt? 
– Jag ville ut i verkligheten. Det gav  
mig både självförtroende och en bättre 
förståelse för vad jag ville göra. Jag  
fick massor av värdefull input under 
den tiden.

Så vad hände efter KTH?
– Det var en spännande tid då jag bland
annat fick vara med om att utveckla värl-
dens största mjukvaruplattform Java. 
Jag har också jobbat på spelföre taget  

King som ansvarig för back end- 
plattformen som alla deras spel kopplar 
upp sig mot. Idag är jag utvecklingschef 
på Looklet och mitt uppe i ett arbete 
som kan innebära en revolution för hela 
modeindustrin.

»Jag har världens 
roligaste jobb«

Hur kan teknik förändra en så etablerad 
bransch? 
– Vi har tagit fram en unik teknisk 
 lös ning för återförsäljare inom mode-
industrin som gör det möjligt att spara in 
på höga produktionskostnader. Istället 
för en vanlig modellfotografering, då 
nya bilder tas för varje nytt plagg, kan 
vi genom en kombination av hård- och 
mjukvara fotografera modellerna på en 
plats och kläderna på en annan. Kund-
erna fotograferar plaggen ett och ett på 
en grön mannekäng i en green screen- 
studio. Det är som en avancerad digital 
klippdocka där tekniken är så pass  
utvecklad att det är snudd på omöjligt att 
se att det inte har fotograferats sam tidigt. 
Detta ger återförsäljarna en enorm fri-
het, eftersom de kan visa samma plagg  
i olika kombinationer beroende på var  
i världen de ska sälja, eller hur kundens 
tidigare klädköp sett ut.

Vad är bäst med ditt arbete?
– Varje dag måste vi uppfinna och hitta 
lösningar på problem som kräver att 
programmerare, hårdvarumänniskor 
och de med mode- och fotobakgrund 
jobbar tillsammans. Jag har haft tur och 
måste faktiskt säga att jag har världens 
roligaste jobb.

Det viktigaste då?
– Min bakgrund inom scoutrörelsen har 
betytt mycket, eftersom den bygger på 
värderingar som respekt för varandra 
och att alla har något att bidra med oav-
sett vem du är. Vi jobbar aktivt för mång-
fald och spridning av yrkesroller och för 
att få in ansökningar från fler kvinnliga 
programmerare. Det har funnits många 
kvinnor med enorm betydelse för utveck-
lingen inom datateknik. Märkligt nog var 
så gott som alla programmerare kvinnor 
på 50-talet och idag är det nästan tvärtom. 
Problemet är alltså kulturellt och inte 
biologiskt, både kvinnor och män kan 
lära sig programmera. Hos oss är vi lika 
många tjejer som killar, alla med olika 
bakgrund, vilket känns som en själv-
klarhet om du vill jobba och utvecklas i 
en dynamisk och innovativ arbetsmiljö.

Varför ska fler satsa på en framtid inom 
datateknik?
– Detta är bara början. På en utbildning 
som Datateknik får du kompetens att 
lösa de problem du är intresserad av. 
Allt kommer att behöva digitaliseras 
och du kommer alltid ha jobb. 

Läs mer om utbildningen  
på sidan 56

Ingress:  
The Sans Semibold 
12/16 pt

Citat:  
Farnham reg italic 
15/18 pt

Brödtext:  
Farnham reg  
9/13 pt

Inforuta:  
Farnham italic  
8/9,5 pt

Exempel på typografi.

Underrubrik:  
The  Sans bold  
9/12 pt
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Typsnitt, webb

Rubriker, ingresser, infoplattor:  
Open Sans 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Open Sans är ett lättläst sans-serif typsnitt  
som används för KTH i rubriker på webben.  

Brödtext: Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Till brödtexter använder vi Georgia som är ett 
modernt serifftypsnitt formgivet och anpassat 
speciellt för att fungera på datorskärmar och  
i mobiler. 

A B C D E G H I J K L M O P 
Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m o p 
q r s t u v x y z å ä ö

A B C D E G H I J K L M O P 
Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v x y z å ä ö
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Färger, print

KTH har flera olika färger med möjlighet att 
använda olika toner av varje färg; 80 och 40 
procent. Sekundärfärgerna och undertonerna 
används i till exempel tonplattor eller diagram. 

Primärfärg
KTH:s primära profilfärg är den blå färgen  
som finns i KTH:s logotyp och som förknippas 
starkast med vårt varumärke. Den bör  
användas i störst utsträckning men det går  
utmärkt att komplettera färgen med någon  
av de andra färgerna.

Sekundärfärger

KTH har tre klara färger; ljusblå, rosa och ljus-
grön samt en grå färg. Alla dessa kan användas 
som komplementfärger eller tonplattor.

Färger för promotionsmaterial
På promotionsmaterial och profilprodukter  
har två specifika färger tagits fram som endast 
används i dessa sammanhang. 

Navy Silver Promotion- och profilprodukter

Sekundärfärger

Primärfärg

80%

40%

80%

40%

80%

40%

CMYK: 100, 55, 0, 0
RGB: 25,84,166
PANTONE: 2935 C

CMYK: 75, 20, 0, 0
RGB: 36,160, 216
PANTONE: 2925 C

CMYK: 10, 80, 0, 0
RGB: 216, 84, 151
PANTONE: 233 C

CMYK: 40, 0, 100, 0
RGB: 176, 201, 43
PANTONE: 376 C

CMYK: 30, 25, 15, 50
RGB: 101, 101, 108
PANTONE: COOL GRAY 9 C

80%

40%

80%

40%
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Sekundärfärger

Primärfärg

HEX: #1954A6 HEX: #5E87C0

HEX: #D02F80

HEX: #65656C HEX: #848489

HEX: #007FAE

HEX: #528400

HEX: #D95999

Färger, digitalt

Digitalt använder vi en färgpalett som är  
modifierad för att möta de krav på kontrast som 
rådande tillgänglighetsriktlinjer kräver. 

Primär- och sekundärfärg
Våra bärande färger är vår blå primärfärg och 
vår blå sekundärfärg. 

Övriga färger
Den rosa , gröna eller grå sekundärfärgen 
används för att accentuera objekt som till  
exempel informationsrutor.

Observera att dessa färger även gäller för
sociala medier.
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Layout
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Layout, 
storleksförhållanden 

Beroende på formatet så ändras storleken på 
elementen. Här ges exempel på hur typsnitt, 
logotyp och sidfotslinje ändras i de vanligaste 
formaten. Storleken på logotypen är styrande  
då de övriga grafiska elementen placeras efter 
en kronbredds avstånd.

A5: Sidfotslinje 1 pt / rubrik 14 pt / radavstånd
rubrik 16 pt / underrubrik 9 pt / radavstånd 
underrubrik 12 pt / logotyphöjd 13 mm.

A4: Sidfotslinje 1 pt / rubrik 28 pt / radavstånd
rubrik 32 pt / underrubrik 42 pt / radavstånd 
underrubrik 21 pt / logotyphöjd 26 mm.

Exempel på hur storleksförhållandena ändras 
i olika format ges i kapitlet Designexempel. 

A4

1 pt

A5

14/16

9/12

1 pt

 13
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Layout,  
storleksförhållanden

Beroende på formatet så ändras storleken på 
elementen. Här ges exempel på hur typsnitt, 
logotyp och sidfotslinje ändras i de vanligaste 
formaten. Storleken på logotypen är styran-
de då de övriga grafiska elementen placeras 
efter en kronbredds avstånd.

A3: Sidfotslinje 1,5 pt / rubrik 40 pt / radav-
stånd rubrik 46 pt / underrubrik 25 pt / 
radavstånd underrubrik 30 pt / logotyphöjd 
37 mm.

50x70 cm: Sidfotslinje 2,5 pt / rubrik 66 pt /
radavstånd rubrik 76 pt / underrubrik 42 pt / 
radavstånd underrubrik 50 pt / logotyphöjd 
62 mm.

Exempel på hur storleksförhållandena  
ändras i olika format ges i kapitlet Design- 
exempel. 

50X70 cmA3

2,5 pt

42/50

1,5 pt
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Layout,  
storleksförhållande
Designexempel roll up med text och bild. 

Storleksförhållande vid en rollup som mäter 
90cm x 200cm.

230/248 pt

150 pt

78 pt

 8 pt
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Layout, rubrik i bild

Exemplet är i A4 och måtten bygger på 
kronan i logotypens bredd.  

Logotyp: Placeras en hel bredd från vänster-
kanten och överkanten.

Engelsk ordbild: Placeras (endast på internatio-
nellt material) en hel bredd från högerkanten 
och överkanten.

Vita ramen: Ramen löper runt hela materialet
och placeras med en kronbredds avstånd från 
ytterkant.

Rubrikplatta: Placeras vänsterställd, kant i
kant med ramen, på valfri passande höjd i 
bilden. Storleken anpassas efter rubriken med 
måtten tvåtredjedels bredd i överkant och un-
derkant samt en bredd i höger ytterkant.  

Rubriken: Placeras i vänsterkant efter halva
logotypen, underrubrik placeras tvåtredjedels 
bredd under rubriken.

Bild: Placeras en bredd under logotypen. En
bredd i höger- och vänsterkant. Tvåtredjedels 
bredd ovan sidfotslinjen.

Sidfotslinjen: Placeras en bredd ovanför un-
derkanten.

Rubrik The Sans 
Semibold 28/32 
Underrubrik The Sans 
 Semilight 18/21

Sidfot The Sans Semibold 8 pkt
Sidfot: The Sans  
Semibold 8 pt
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Layout, rubrik 
ovanför bild

Exemplet är i A4 och måtten bygger på 
kronan i logotypens bredd. 

Logotyp: Placeras en hel bredd från vänster-
kanten och överkanten.

Engelsk ordbild:  Placeras (endast på interna-
tionellt material) en hel bredd från högerkan-
ten och överkanten.

Vita ramen: Ramen löper runt hela material-
et och placeras med en kronbredds avstånd 
från ytterkant.

Rubriken: Placeras i vänsterkant efter
halva logotypen och två hela bredder under 
rubriken. Underrubrik placeras tvåtredjedels 
bredd under rubriken.

Bild: Placeras en bredd under underrubriken.
En bredd i höger- och vänsterkant. Tvåtred-
jedels bredd ovan sidfotslinjen.

Sidfotslinjen: Placeras en bredd ovanför
underkanten.

Rubrik The Sans Semibold 28/32 
Underrubrik The Sans  Semilight 18/21

Sidfot The Sans Semibold 8 pkt
Sidfot: The Sans  
Semibold 8 pt
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Layout med grafiska 
element, rubrik 
och brödtext
Rubrik vänsterställs om brödtext placeras 
direkt under rubrik.
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Layout, rubrik 
intill logga

I material som av utrymmesskäl inte kan 
ha rubrik under logga kan rubriken istället 
centreras till höger om loggan.

Logotyp: Placeras en hel bredd från vänster-
kanten och överkanten.

Rubriken: Placeras centrerad med en kron-
bredds avstånd höger om logotypen. 

Bild: Placeras en bredd under logotypen. En
bredd i höger- och vänsterkant. Tvåtredje-
dels bredd ovan sidfotslinjen. 

Vita ramen: Ramen löper runt hela material-
et och placeras med en kronbredds avstånd 
från ytterkant.

Sidfotslinjen: Placeras en bredd
ovanför underkanten.

Gör en fältstudie i ett utvecklingsland som 
en del av ditt exjobb
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Film och Sociala Medier
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Film, sociala medier

I filmformatet 1:1 används KTH:s intrografik 
för att knyta ihop sociala medier med hur vi 
kommunicerar i övriga kanaler. Detta format 
används endast på Facebook och Instagram 
och får inte användas på andra sociala medie-
plattformar som inte stöder formatet, exem-
pelvis Youtube. I filmformat som 16:9 används 
inte intrografiken.  

För att filmerna som visas i sociala medier ska 
hållas samman och få en tydlig avsändare, 
tänk på att: 

• De ska ha introanimation

•  Text kan läggas både direkt mot bild (om
läsbarhet garanteras) eller på vit textplatta.
Textfärgen ska vara svart eller vit.

•  Om filmen textas bör det göras med stan-
dardformat för undertextfiler.

• Filmerna ska alltid avslutas med KTH:s
logotyp, antingen mot vit eller
transparant film.



33VERSION 200330

Film, sociala medier, 
placering grafik

Textplattor 

Textplattor placeras antingen intill filmens 
vänstersida eller högersida och ska inte ha en 
bredd längre än 2/3-delar av filmytan. 
Texplattor bör aldrig placeras helt i nederkant 
eller i ovankant.

Text ska skrivas i typsnittet Open Sans  
Regular i storleken 75-100pt. Textstorleken 
börvara konsekvent i hela filmen.

Nyckelord kan skrivas i Open Sans Bold.

Möjligt att lägga en transparant KTH-blå  
platta på filmen (90% eller 100% opacitet) med 
vit vänsterställd och centrerad text ovanpå. . 

Namnskyltar
Namnskyltar visas alltid på vit platta. Namnet 
skrivs i Open Sans Semibold i storlek 70 eller 
80 pt och titeln skrivs i Open Sans Regular i 
storlek 50 eller 60 pt. 
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Film, egna kanaler 

För de filmer i 16:9 format som inte endast visas 
i sociala medier, till exempel promotionsfilmer, 
varumärkesfilmer eller informationsfilmer, an-
vänds samma färger, typsnitt och slutplattor som 
i filmerna för sociala medier. Däremot används 
ingen intrografik. Textplattor och namnplattor 
görs istället med swosh. För att filmerna ska 
hållas samman och få en tydlig avsändare tänk 
på att: 

•  Text får läggas både direkt mot bild och mot
textplatta med swosh.

•  Namnskyltar görs med swosh och visas på vit
platta med blå linje mellan namn och titel.
Den blå linjen ska vara lika lång som namnet
eller titeln.

• Textfärg i svart eller vitt.

•  Filmerna avslutas med KTH:s logotyp mot
vit eller transparent film.
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Film, slutruta

Logotypen placeras centrerad i bild, minst en 
halv logotyps bredd från kanten, mot antingen 
transparent eller vit bakgrund.  
Om en webbadress skall vara med så läggs 
den in centrerat under logotypen. 

Om KTH samverkar med parter utanför KTH 
placeras KTH:s logga tillsammans med övriga 
aktörers logga på vår slutplatta. 

1:1 1:1

16:9 16:9
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Följande exempel är vägledande för 
hur profilen används i olika format 
och sammanhang.

Designexempel
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Informationsbroschyr 

Designexempel med enfärgat linjeelement.  
Notera att den vita ramen används även med 
linjeelementet.
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Master’s studies

Designexempel med rubrik i bild och KTH:s 
engelska logotyp högst upp till höger.  
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Informationsbroschyr, 
internationell 

Designexempel på corporate material där 
det flerfärgade linjeelementet används.
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Utbildningskatalog

Designexempel med rubrik i bild.
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Annons, print

Designexempel med flera bilder och rubrik 
ovanför. Lägg märke till hänvisningstext 
till webben ovanför sidfotslinjen. 
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Annons, print

Designexempel med rubrik i bild.
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Annons, print

Designexempel med bild och sekundärfärgad 
informationsruta.  
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Annons, print

Designexempel med en bild.
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Broschyr

Designexempel med rubrik i bild. Lägg  
märke till hänvisningstext till webben ovanför 
sidfotslinjen. 
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Poster

Designexempel i 50X70cm med rubrik i  
bild och informationstext under samt KTH:s 
engelska logotyp högst upp till höger.  
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Banners

Designexempel med olika format med och utan 
bild.  
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Informationsblad

Designexempel i A4-format med rubrik 
ovanför bild, informationstext under och 
KTH:s engelska logotyp högst upp till 
höger samt hänvisningstext till webben 
ovanför sidfotslinjen. 
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Sociala medier

När det är möjligt ska vit ram runt bild 
i header användas för att återknyta till 
KTH:s manér.
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Ett KTH
Ditt engagemang i att följa den grafiska 
profilen är viktigt på många sätt. Framförallt 
hjälper det vårt varumärke att stärkas, men 
underlättar också för alla som arbetar med vår 
kommunikation att konsekvent förmedla ett 
KTH. Oavsett var vi gör det. 

Är du osäker på hur delar i den grafiska 
profilen ska tolkas, hur du får använda  
logotypen eller får tag i rätt typsnitt –  
kontakta grafiskprofil@kth.se

Du kan också läsa mer om vår profil på 
intra.kth.se/administration/kommunikation
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