
Campus  
Flemingsberg

Grafisk manual – light
Logotyp, färger och typografi



I den här manualen berättar vi för dig hur du bör göra för att tillämpa den grafiska profilen på rätt sätt.
Du kommer att upptäcka att det på ett sätt är strikt och på ett annat sätt ger dig stor frihet.

Varför är vi då så noga med att ha en gemensam grafisk profil för Campus Flemingsberg?
Jo, vi är olika aktörer inom Campusområdet som var och en ha sin egen grafiska profil, men tillsammans 
bildar vi Campus Flemingsberg. 
Vi befinner oss i ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Här har vi den akademiska världen 
och näringslivet sida vid sida, här möts kunskapsintensiva verksamheter och talangfulla människor för fram-
gångsrika samarbeten. Här finns fem högskolor, ett universitetssjukhus och ett framväxande företagskluster. 
Allt inom gångavstånd till varandra. Det är unikt och ska lyftas fram! 

Vi är alla ambassadörer för området. Genom att lyfta fram fördelarna med Campus Flemingsberg kan vi 
bidra till att driva dess utveckling framåt. Det vinner vi alla på. Det blir lättare att få hit duktiga forskare,  
attrahera studenter och få entreprenörer att etablera sig här. Dessutom vill fler bo i och kring Flemingsberg.

Tack för att du arbetar med Campus Flemingsberg!

Grattis du arbetar med Campus Flemingsberg!

P.S. Aktuella versioner av logotyper och mallar hittar du på
http://flemingsbergscience.se/language/sv/campusutveckling/grafisk-profil



Introduktion



Campus Flemingsberg grafiska manual består av en grundprofil med logotyp, typsnitt, färger, bilder och en 
grundläggande tillämpning av profilen. Manualen är ett stöd för att kvalitetssäkra Campus Flemingsbergs 
utformning och paketering av kommunikation där man vill visa tillhörighet till Campus Flemingsberg. 

Syftet med den grafiska profilen är att göra Campus Flemingsberg synligt i olika sammanhang. Det är vårt 
gemensamma ansvar att på ett professionellt sätt förmedla en enhetlig bild av Campus Flemingsberg i all 
kommunikation. 

Introduktion

Logotypen för Campus 
Flemingsberg kan användas 

fritt av alla aktörer för att förstärka 
avsändaren och budskapet. 

Logotypen för Campus Flemingsberg 
ska ses som ett komplement till den egna 

grafiska profilen.  

De regler som gäller för den egna 
verksamheten kring samprofilering 

tas det därför alltid hänsyn till.



Färger och typsnitt



Färger

De fyra grundfärgerna har funnits med ett tag och är ursprungligen hämtade från miljön omkring oss. Du 
hittar dem i konstnären Gert Marcus välkända färgsättning av bostadshusen i området, konstverket längs 
Hälsovägen, studentbostäderna vid Flemingsberg Centrum. Redan tidigt var tanken att de starka färger-
na skulle göra Flemingsberg tydligare, både för de boende och för dem som passerar igenom eller besöker 
Flemingsberg. Grundfärgerna har därför såväl fysisk som historisk anknytning till Flemingsberg. När de nu 
används i vår kommunikation bygger vi vidare på en välkänd profil som många redan mött och känner igen. 
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Typsnitt

HURME GEOMETRIC SANS

AaBbCc1234

Campus FLEMINGSBERG

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö

Hurme Geometric Sans No.4 includes seven 
weights with true Small Caps, obliques and 
swash alternates. Uppercase swash alternates 
can be automatically applied to all characters 
or just to first and last characters of each word. 
Please see the specimen PDF for complete over-
view of the typeface and its features. Alternate 
characters and other Opentype features make 
for a versatile family that can be adjusted for 
specific needs.

Typsnitt - logotyp

Logotypen är baserad på ett typsnitt som heter Hurme Geometric Sans. Det är ett modernt, professionellt och 
karaktärsfullt typsnitt med hög läsbarhet. Det finns i ca 7 skärningar.
Typsnittet är en logo- och rubriktypsnitt som används när Campus Flemingsberg står som avsändare.

Typsnitt - print och digitalt

Det kommer även att tas fram standardtypsnitt för print och digitalt då Campus Flemingsberg står som av-
sändare. Typsnitt för rubriker, mellanrubriker, kortare texter, faktatexter och längre brödtexter. 



Logotyp
symbol, namn och byline



Symbol. Hur har vi tänkt?
Symbolen utgår från tre tankar:
Växt – växer som människa, växer som Campus, växer som företag. Framåt och uppåt.
Vägskylt – riktning i livet, riktningar på Campusområdet, olika val som erbjuds inom Campus Flemingsberg
F – som i Flemingsberg

Symbol



I symbolen kan du se ett tredimensionellt (3D) F, du kan se bladen och du kan se vägskylten.
Symbolen kan användas
• i färg
• i svart
• negativ



Primär logotyp

Den primära logotypen används på vit bakgrund eller på ljusa bilder.





Logotypen kan även användas i svart eller negativ. 

Den svarta logotypen användes med fördel mot vit, ljus grå, och ljus bildbakgrund. Den negativa logotypen 
används mot mörkare bakgrunder exempelvis en av de fyra grundfärgerna samt mot mörka bildpartier.  

Sekundära logotyper





Exempel 

Att tänka på,  
Flemingsberg genomgår löpande stora förändringar som område. Det byggs som aldrig förr. Det som finns 
idag ser kanske helt annorlunda ut om ett halvår. Därför bör endast aktuella fotografier användas. Men oftast 
räcker det med starka ord och färger.





• med syfte att knyta samman och synliggöra Campus Flemingsberg
• för att öka kännedomen om Campus Flemingsberg
• alltid när aktörerna kommunicerar tillsammans
• av alla aktörer så mycket som möjligt så ofta som möjligt för att 

marknadsföra Campus Flemingsberg 

Avslutningsvis – logotypen används:

Lycka till med att vårda och stärka  
varumärket Campus Flemingsberg!

Ett samarbete mellan:

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, 

Södertörns högskola, Flemingsbergs förenade studentkårer, Flemingsberg Science och Huddinge kommun


