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Dessa riktlinjer beskriver hur grafiskt eller skrivet material från Teknologkåren ska se ut.
Riktlinjerna täcker de viktigaste fallen och visar därefter önskad riktning.

Syftet med den grafiska profilen är att ge tydliga riktlinjer för hur Teknologkåren ska synas
utåt, genom att skapa igenkänning och därigenom bygga ett starkt varumärke.

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation.

Dessa riktlinjer ersätter tidigare Policy för grafisk profil.
Utkast färdigställt av: Gustav Olsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: Maj 2006
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
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Inledning
Syftet med denna grafiska profil att ge tydliga riktlinjer för hur
Teknologkåren skall synas utåt, genom att skapa igenkänning och
därigenom bygga ett starkt varumärke. För att lyckas krävs en
medvetenhet hos alla som producerar grafiskt eller skrivet material
för Teknologkåren, samt att dessa respekterar den grafiska profilen.
Den grafiska profilen har med avsikt lämnats relativt öppen. Målet
har istället varit att täcka de viktigaste fallen och därefter visa önskad riktning. Många val har lämnats åt den enskilde designern,
skribenten eller fotografen. Detta förutsätter gott omdöme hos
den som producerar material. Vid osäkerhet skall Informationsansvarig i förväg rådfrågas.
Tag gärna egna initiativ, men värna alltid om Teknologkårens anseende och image. Det tar lång tid att bygga ett varumärke, men
att riva ett går rasande fort.
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Namn
Teknologkåren

Egennamn

”Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola” är vårt entydiga
namn. Namnet skrivs med inledande versaler på orden ”Teknologkåren”, ”Lunds”, ”Tekniska” och ”Högskola”.

Teknologkåren ser sina funktionärsposters namn som egennamn
och skriver dessa med inledande versal. Således skrivs exempelvis
”Kårordförande” med inledande versal. I det fall en post består
av flera ord, såsom ”Vice Kårordförande”, skrivs varje ord med
inledande versal. Om däremot de sista orden utgör en partikel eller beskrivning till den egentliga posttiteln, skrivs dessa med liten
bokstav. Därför skriver vi ”Vice Kårordförande för internationella
frågor”. Små, sammanlänkande ord som ”för”, ”med”, ”i” och
”vid” skrivs aldrig med versal. Därför heter det exempelvis ”Ledamot i Studentfackliga Utskottet”.

Inledande i alla texter skrivs Teknologkårens namn ut till fullo. I
efterföljande text, där risk för förväxling med andra teknologkårer
inte finns, används bara ”Teknologkåren”. Även här används inledande versal.

Förkortningar
”Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola” förkortas ”TLTH”.
Förkortningen skrivs med versaler.
Förkortningen skall inte användas i löpande text. Använd istället
”Teknologkåren” då detta är mer igenkännbart. Undantaget är text
där förväxling med andra teknologkårer kan ske. Vid denna användning skall dock fortfarande hela namnet ”Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola” skrivas ut första gången det används.

Teknologkåren ser på samma sätt sina sektioners, utskotts och
beslutande organs namn som egennamn. Därför skrivs ”Kåren”,
”Informationsutskottet”, ”Styrelsen” och ”Fullmäktige” alla med
inledande versal. Likaså ses ”Kårhuset” och ”Lophtet” som egennamn.

Genitivform

Förkortningen “Teknologkåren vid LTH” får enbart användas i
rubriker vid platsbrist. Använd alltid i möjligaste mån Teknologkårens fulla namn även i rubriker.

Namnet skrivs i genitivform som ”Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskolas”. ”S”:et placeras alltså i slutet av det femte
ordet, eftersom Teknologkårens namn består av alla fem orden. Vi
använder inte kolon eller något annat skiljetecken.

Engelska

Förkortningens genitivform är ”TLTHs”, även här utan kolon.

Teknologkårens namn översätts ”The Student Union at Lund University, Faculty of Engineering”. Alla ord i namnet skrivs med inledande versal utom ”at” och ”of ”.
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Undergrupper
ARKAD
ARKAD är ett av Teknologkårens starkaste varumärken externt.
Namnet ”ARKAD” skrivs med versaler. ARKAD har även en egen
logotyp. ARKADs grafiska profil beslutas om inför varje mässa av
Projektledare i samråd med Informationsansvarig.

T LT H

Det skall tydligt framgå att ARKAD arrangeras av Teknologkåren.
Teknologkårens logotyp skall förekomma på allt material som
ARKAD producerar, där så är tekniskt och praktiskt möjligt.

Pålsjö Ängsblad
Pålsjö Ängsblad reglerar sin egen grafiska profil. Det skall dock
alltid tydligt framgå att Pålsjö är en del av Teknologkåren.
Teknologkårens logotyp skall förekomma på allt material som
Pålsjö Ängsblad producerar.

Fristående föreningar
I den mån andra grupper i Teknologkåren har fristående grafiska
profiler, skall dessa i varje fall inte stå i strid mot denna grafiska
profil. Dessa grupper är också förpliktigade att placera Teknologkårens oförändrade logotyp på allt material som de producerar.
Teknologkårens fristående föreningar är välkomna att använda sig
av Teknologkårens logotyp och färgspråk men de är inte tvungna
att göra det. De fristående föreningar som väljer att låna Teknologkårens logotyp och färgspråk, måste noga följa vad som står i denna grafiska profil.

ARKAD
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Märket
Historia
Teknologkårens märke är designat av silversmeden Birger Pellas.
Märket antogs på dåvarande Teknologsammanslutningens vid
LTH vårterminsmöte den 30 mars 1965.

1

Birger Pellas beskrev symbolen på följande sätt:

1/15

Symbolen för TLTH bygger på de tre grundelementen
kvadraten, triangeln och cirkeln. Kvadraten som symbol för
ytan, rumsenheten. Triangeln som symbol för gamla tiders
kultur, (avståndsmätning). Cirkeln som symbol för kärnan,
klotet, sfären, (axeln).

Märket
Märket består av en cirkel med inskriven triangel och kvadrat.
Triangelspetsarna ligger i cirkellinjens ytterkant. Kvadratens övre
hörn ligger i triangelns ytterkant. Kvadraten och triangeln har
samma bas. Linjetjockleken är 1/15 av ytterdiametern.

Beskärning
Teknologkåren tillåter även användandet av fyra beskurna märken. Dessa används som grafiska element, likt hur universitetet
använder sitt sigill. De beskurna märkena är beskurna till 20%.
Beskär inte märket själv utan använd de färdiga originalen som
finns tillgängliga på Teknologkårens datorsystem.

Användning
Märket används som dekoration och grafiskt element, men är inte
tillräckligt igenkännbart för att stå för sig självt utan förklaring.
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Speciallogotyper
Märket kan även användas som en del i nya logotyper för events,
utskott eller projekt inom Teknologkåren. Det är dock viktigt att
dessa logotyper inte går att förväxla med Teknologkårens riktiga
logotyp. Av detta skäl skall typsnittet Adobe Jenson inte användas i
några sådana logotyper.
Kontakta alltid Informationsansvarig innan du designar en ny
logotyp.
Även om märket används fristående eller som en del i en underlogotyp skall Teknologkårens fullständiga logotyp också finnas
med så att läsaren lätt kan göra kopplingen till Teknologkåren.

A) Tillåtet: Lånar märket i ny logotyp.
B) Ej tillåtet: Lätt att förväxla med Teknologkårens logotyp.

B
K AFFEKLUBBE N
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Högtidsmärket
Högtidsmärket är en mer invecklad och festligare form av
Teknologkårens märke. Högtidsmärket består märket kringgärdat
av en pilkrans och krönt av ett griphuvud. Högtidsmärket används
som grafiskt element då man vill associera till ett formellt, traditionellt grafisk språk. Högtidsmärket får endast återges i färg och
då i färgerna:
Griphuvud
Krona, näbb och tunga
vid metallictryck
Cirkel, kvadrat och triangel
Pilkrans
vid metallictryck
Linjer och konturer

Röd
Gul
Guld
Blå
Grå
Silver
Svart

Pantone 485
Pantone 109
Pantone 871
Pantone 287
Pantone 428
Pantone 877
Process Black

Det cirkulerar en gammal variant av högtidsmärket där vårt namn
har lagts i en cirkel utanför pilkransen. Använd aldrig denna variant av högtidsmärket — använd vår riktiga logotyp istället.

Användning
Högtidsmärket är inte en logotyp och den ersätter inte logotypen
i grafiskt material. Högtidsmärket är nämligen inte tillräckligt
igenkännbart för att kunna stå för sig självt. Kombinera därför
högtidsmärket med någon av de vanliga textlogotyperna så att personer som inte är bekanta med Teknologkåren ges en chans att
känna igen oss på namnet.
Undvik i allmänhet att överanvända högtidslogotypen. Den lämpar sig bäst för material till personer som redan har en relation till
Teknologkåren, såsom våra funktionärer och aktiva medlemmar.
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Logotyp
Teknologkårens logotyp
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas logotyp består av
märket och texten ”Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola”.
Texten skrivs med typsnittet Adobe Jenson och delas i de två raderna, ”Teknologkåren” och ”vid Lunds Tekniska Högskola”. Delarna spärras till tre gånger bredden av märket. Punktstorleken har
förhållandet 100:70 mellan de två raderna. Texten centreras så att
andra ”o” i ”Teknologkåren” faller precis under märkets medelpunkt.
”Teknologkåren” skrivs helt i versaler och ”vid Lunds Tekniska
Högskola” skrivs i kapitäler. Logotypen är det enda ställe där vi
skriver vårt namn i kapitäler. När det förekommer i andra sammanhang använder vi vanliga gemener.
Logotypen i sitt grundutförande är stående med texten centrerad
under märket. Avståndet mellan märke och text skall vara samma
som höjden på inledande ”T” i texten ”Teknologkåren”.
Teknologkårens logotyp finns också i en översatt variant. Denna
används i material som huvudsakligen riktar sig till engelsktalande.
Återskapa aldrig logotypen. Det finns tillgänglig på Teknologkårens datorsystem. Behöver du en speciallösning ska du ta kontakt
med Informationsansvarig.
Ändra aldrig i logotypen. Om logotypen ändras så späs vårt varumärke ut och blir mindre igenkännbart.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola | Grafisk Profil | Logotyp

10

Liggande logotyp
Teknologkårens logotyp skall i största möjliga mån användas i sitt
stående originalutförande. Det finns dock tillfällen då en alternativ, liggande, logotyp passar bättre.
Teknologkårens liggande logotyp är ett komplement till grundutförandet och består av samma delar med samma proportioner.
Textdelen har dock flyttats och centrerats till höger om märket.
Avståndet mellan märke och text skall i den liggande logotypen
vara samma som bredden på inledande ”T” i texten ”Teknologkåren”.
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Fritt område
Teknologkårens logotyp fodrar ett fritt område. Det fria området
finns till för att tydliggöra och förhindra förvirring kring Teknologkårens logotyp. Inom det fria området förekommer ingen annan
text eller bild. För definitionen av det fria området används ”T” i
logotypens text ”Teknologkåren”.
I sidled lämnas ett fritt område motsvarande två ”T” i bredd. I
höjd, ovan och under logotypen, är det fria området ett ”T” högt.
Dessa mått utgör tillsammans en tänkt rektangel runt Teknologkårens logotype som utgör hela det fria området.

Placering och storlek
Teknologkårens logotyp skall alltid användas på ett sådant sätt
att Teknologkåren tydligt framgår som upphovsman. Logotypens
placering och storlek skall anpassas för att skapa en balans i produkten. Logotypen får dock aldrig bli så liten att texten blir svårläst.
Teknologkårens oförändrade logotyp skall förekomma på allt
material som Teknologkåren producerar. Detta gäller även om
högtidsmärket eller en utskottsspecifik logotyp används vid sidan
av Teknologkårens logotyp.

Integritet
Syftet med Teknologkårens logotyp är att skapa igenkänning. Det
är däför viktigt att respektera dess integritet och karaktäristiska
utseende. Av samma anledning får logotypens fria område inte
kränkas.
Teknologkårens logotyp får under inga omständigheter ändras,
vare sig i utseende eller proportioner.
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Färger
Kungsblå: Pantone 287
cmyk:
rgb:
hex:
ral:

100c 68m 0y
0r
72g
224b
#0048e0
36k kongeblå

12k

Som komplement till blått används silver, vilket återges i metallicbläcket Pantone 877 eller i andra hand i grånyansen Pantone
428.
Utöver dessa färger är färgen vitt en viktig faktor i Teknologkårens
färgspråk. Eftersträva alltid en luftig layout med mycket andrum.
Föredra vit bakgrund framför mörk.

Silver: Pantone 877 eller 428
cmyk:
rgb:
hex:
ral:

0c
0m
0y
189r 189g 189b
#bdbdbd
44k lysgrå

26k

0c
0m
0y
255r 255g 255b
#ffffff
93k renhvid

Färgerna får användas med mindre än 100% mättnad, men inte
när de används i logotypen.

Logotypens färgsättning

Vit
cmyk:
rgb:
hex:
ral:

Teknologkårens profilfärg är kungsblå, Pantone 287. Kungsblå är
den dominanta färgen i Teknologkårens grafiska språk.

0k

Logotypen skall så långt det är möjligt återges i sin rätta kungsblå
nyans. När detta inte är möjligt kan logotypen även återges i svart.
Utöver detta kan logotypen tryckas som negativ mot blå bakgrund, dvs. som vit logotyp på blå bakgrund. Betänk i detta fall vad
som sägs om fritt område i kapitlet ”Logotyp”.
Logotypen får aldrig tryckas i grått eller i någon annan färg. Logotypen får inte heller tryckas som negativ mot någon annan färg än
blått.
Högtidsmärket får bara återges helt i färg. Om färgtryck inte är
möjligt så kan du inte använda högtidsmärket.

13

Typsnitt | Grafisk Profil | Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Typsnitt
Teknologkåren använder sig av två typsnitt, ett med seriffer och ett
utan. Typsnitten är valda för att grundlägga ett starkt och långsiktigt varumärke utan behov av ändringar för moderna svängningar.
Genom konsekvent användande av typsnitt kan Teknologkåren
bilda en igenkännbar profil och därigenom ett starkare varumärke.
Som seriftypsnitt använder Teknologkåren Adobe Garamond. Garamond betonar samhörigheten med Lunds universitet, som också
använder sig av detta typsnitt. Adobe Garamond är tack vare sina
tydliga seriffer och tydliga följelinje är ett lättläst typsnitt. Av detta
skäl lämpar sig Garamond väl för brödtext och bildtext.
Som sans-seriftypsnitt använder Teknologkåren typsnittet Lucida
Sans. Lucida Sans lämpar sig väl för rubriker. Sans-seriftypsnitt
uppfattas även av många som ett modernare val. Typsnittet har
valts för sin enkelhet och stilrenhet.
Typsnittet Adobe Jenson används bara i Teknologkårens logotyp
och är inte en del av Teknologkårens profil i övrigt. Motstå frestelsen att använda Adobe Jenson när du vill lägga text ihop med
logotypen — använd Lucida Sans istället!

Punktstorlekar
För vardagliga pappersformat som A4 och A5 finns det bestämda
punktstorlekar, se till vänster. På större format får dessa justeras för
att uppnå god läsbarhet.

Aa
Adobe Garamond

Aa
Lucida Sans

Huvudrubrik

Lucida Sans, regular

18pt

Underrubrik

Lucida Sans, regular

12pt

Brödtext

Adobe Garamond, regular

11pt

Bildtext

Adobe Garamond, italic

11pt

Fotnot

Adobe Garamond, regular

9pt
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Expeditionens öppettider:
Måndag-fredag: 11.00-14.15
Tel: 046-540 89 20

E-post: expen@tlth.se

Hemsida: www.tlth.se
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Affischmall
För att göra det lättare att följa den grafiska profilen i Teknologkårens affischer, finns en affischmall. Mallen finns i flera vanliga
format.
Vid formgivning av affischer lämnas relativt stor frihet vad avser
val av färger och typsnitt. Detta eftersom syftet med en affisch är
att fånga betraktarens uppmärksamhet. I den mån Teknologkårens
logotyp eller märke används i affschdesignen, måste användningen
emellertid noggrant följa vad som står i denna grafiska profil.

Den färgade randen
Den färgade randen ovanför mallens blå fält ändrar färg för att
passa layouten. I exemplet ovan är den röd eftersom det matchar
affischens innehåll relativt väl. Betänk att randens syfte inte är
att dra till sig uppmärksamhet, utan snarare att skapa en naturlig
övergång mellan affischens innehåll och affischmallen.
Förr var normen att randen skulle vara magentafärgad, men det
kravet finns inte längre kvar.
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Ordensband
Traditionen att bära kulörta sidenband till högtidsdräkt lever stark
i Lunds studentkultur. Teknologkårens ordensband kan användas
som ett grafiskt element i ”högtidliga” sammanhang där man vill
associera till finklädda teknologer på bal.
Teknologkårens ordensband i fysisk form är 36 mm brett och har
färgfördelningen 7 mm grått, 4 mm vitt, 14 mm blått, 4 mm vitt
och 7 mm grått (se kapitlet Färger för exakta nyanser). När bandet
används som grafiskt element så skalar det proportionellt.
Återskapa aldrig ordensbandet utan använd de färdiga original
som finns tillgängliga på Teknologkårens datorsystem.

7 4 14 4 7
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Revisioner
Den grafiska profilen togs ursprungligen fram av Informations
utskottet 2006. Sedan dess har den genomgått flera revideringar:
Maj 2006			Gustav Olsson
November 2007		
Alfred Gunnarsson
Februari 2013		
Johan Förberg
Informationsansvarig har tolkningsrätt för den grafiska profilen.
Kontakta alltid Informationsansvarig vid oklarhet kring hur den
grafiska profilen skall tolkas.
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