Vår grafiska profil
En sammanfattning av våra viktigaste regler och riktlinjer

Vår grafiska profil
Vi är många inom LRF och allt vi säger och gör påverkar hur omgivningen
uppfattar oss. En del av vår kommunikation är det som skrivs och de
bilder vi väljer för att beskriva oss. Enhetlighet skapar tydlighet och målet
är att omvärlden direkt ska känna igen LRF. För att lyckas med detta har
vi nu en grafisk profil. Här får du en överblick, goda råd och inspiration till
kommunikation som stärker bilden av oss.

Allt vi gör kommunicerar

Människor i vår omvärld har
alltifrån en tydlig till en vag
uppfattning om LRF. För att de
ska känna igen oss krävs att vi är
tydliga och håller ihop vår kommunikation.
LRF är en intresse- och
företagarorganisation och vi ska
förknippas med individer och
företagare inom de gröna näringarna. Människor som lever av
jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Stolta företagare i
en växande framtidsbransch.
Vår grafiska profil är ett verktyg för att förstärka och tydliggöra bilden av oss. Profilen innehåller riktlinjer för hur vi gestaltar LRF externt och internt.
Den beskriver bland annat hur
vi använder vår logotyp, vilka

typsnitt vi bestämt oss för, vilka
färger vi valt, hur våra bilder ska
se ut och hur vårt layoutsystem
fungerar.
Profilen är uppdaterad

Under hösten 2008 har vi arbetat
med att uppdatera den grafiska
profilen. Vi har justerat färgen i
vår symbol (klövern) och bestämt att den enbart får användas i logotypen. Vi har sett över
vår färgskala som hämtar sin inspiration ur jord, skog, trädgård
och landsbygdens miljö. Vi har
förtydligat vårt bildspråk och
beskrivit hur vi använder bilder
för att kommunicera. Vi vill vara
personliga, därför har vi låtit
handskriva vårt övergripande
budskap (payoff) ”Tillsammans
får vi landet att växa”.

Allt finns på webben

Vi har också gjort den grafiska
profilen tillgänglig genom att
publicera den på vår webb. Där
finns hela manualen, alla riktlinjer för logotyper, typsnitt,
bilder, grafiska bildelement,
färger, layoutsystem, samarbeten
och projekt.
Nu börjar arbetet med att
införa den nya profilen. Vi kommer inte att slänga bort material
utan använda det tills det tar
slut. Från och med nu använder
vi den nya profilen på allt nytt
material som tas fram.

”Vi har alla en viktig roll när det gäller att sprida kunskap
om och bygga värden för LRF och de gröna näringarna.
Om vi gör det på ett samstämmigt sätt ökar vi kraften i
våra budskap samtidigt som vi sparar pengar och tid.”
Annichen Kringstad, kommunikationschef LRF
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Logotyp & payoff
Vår logotyp är den tydligaste symbolen för vår verksamhet. Tillsammans
med våra typsnitt, färger, bilder och sätt att gestalta vår kommunikation
förstärker den bilden av LRF. Därför är det viktigt att vi är konsekventa
och följer riktlinjerna för vår grafiska profil.

Logotyp

Vår logotyp består av två delar:
symbolen (klövern) och vårt
namn (Lantbrukarnas Riksförbund). Symbolen har fått
en egen grön färg som enbart
får användas i symbolen och
i logotypen. Vårt namn skrivs
med typsnittet Times New
Roman, som är ett av världens
mest kända typsnitt och skapat
för den brittiska tidningen ”The
Times” på 1930-talet.
LRF använder rikslogotypen
i de allra flesta sammanhang.
Målet är att omvärlden snabbt
ska känna igen kommunikation
från LRF.
Ibland finns anledning att
förtydliga vilken del av vår
verksamhet som är avsändare.
I de allra flesta fall löser vi det
genom att lyfta fram verksam-
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heten i rubriker eller i texten,
och behåller rikslogotypen som
avsändare.
I undantagsfall löser vi det
genom att använda andra logotyper än rikslogotypen. Det gäller
till exempel regionerna och det
vi kallar verksamheter, såsom
LRF Ungdomen. Läs mer om
vårt system för hur vi använder
olika logotyper i manualen.
Symbolen

Ibland använder vi bara symbolen som avsändare. Det gör
vi när budskapet eller sammanhanget på annat sätt förmedlar
att det är LRF som är avsändare.
När vi placerar symbolen på en
bild, gör vi det i en vit flik, eftersom vi aldrig använder den mot
färgad bakgrund.
Proportionerna mellan sym-

bolen och våra namn får aldrig
förändras, och logotypen får
inte användas i löpande text.

Rikslogotyp
LRFs rikslogtyp består av symbolen (klövern) och
namnet Lantbrukarnas Riksförbund. Logotypen har fått
en egen grön färg, som enbart används i logotypen.
Rikslogotypen är vår viktigaste avsändare, och används
i de allra flesta fall.

Symbolen
Klövern är vår symbol. Den kan användas när vi på
annat sätt förtydligar att LRF är avsändare, t.ex. om
vårt namn är utskrivet eller logotypen finns någon
annanstans på materialet. Symbolen kan också
användas när LRF är en känd avsändare, exempelvis
i kommunikation med medlemmar eller medarbetare.

Enkelradig logotyp
En variant av vår logotyp finns för regioner eller
verksamheter. Den används för kommunikation inom
regionerna samt när det är viktigt att lyfta fram en
region eller verksamhet som avsändare.

Tvåradig logotyp
En tvåradig variant av vår logotyp finns för verksamheter som även behöver visa regiontillhörighet. Den
används när det är väsentligt att visa att det är verksamheten som är avsändare i en specifik region.

Payoff, riks
Vår payoff är handritad för att lyfta fram att vi är
individer i en medlemsorganisation som tillsammans
gör jobbet. Den används i regel tillsammans med vår
symbol. Till exempel på roll-ups, affischer, mässor
och i annonser.

Payoff, regional
Payoffen finns också i regionala varianter för att
kunna lyfta regionala insatser. Den används exempelvis på regionala roll-ups, affischer och i annonser.

Payoff

Vi har ett övergripande budskap,
en så kallad payoff, som utgår
från LRFs vision. För att förtydliga att vi är en medlemsorganisation som bygger på människors
kraft och engagemang, har vi
låtit handrita vår payoff. Typsnittet är specialritat och används
enbart för vår payoff. Payoffen
finns även i regionvarianter, men
som i fallet med logotypen, använder vi riksvarianten i de allra
flesta sammanhang.

Symbol i flik
Mot färgade bakgrunder eller bilder placeras enbart
symbolen i en vit flik.

Frizon
Runt om logotypen finns en frizon. Den fungerar som barriär
mot att annan information missuppfattas som en del av vår
logotyp. Frizon visar hur mycket luft det minst måste finnas
runt om logotypen. Ju mer fri yta som finns runt om desto
tydligare framträder logotypen. Inom frizonen får inget annat
placeras, som bilder, texter eller grafik. Frizonens storlek är
baserad på ”F” i logotypen.
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Klövern växer och utvecklas
LRFs symbol har sina rötter i det märke som användes av
en av föregångarna, Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF).
1929 börjar Riksförbundet Landsbygdens Folk använda en
klöversymbol som kvalitetsmärke på potatissäckar (bild 1).
1930 får konstnären Undell i uppdrag att utveckla klövern
och presenterar några skisser där klövern är omgärdad av en
kedja som symbol för nätverkande samarbete mellan lokala
krafter (bild 2).
1931 är Klingströms Reklambyrå inkopplad i ett varumärkesarbete som under riksstämman leder fram till att en
logotyp för första gången formellt antas av RLF (bild 2).
1969 stiliseras treklövern och placeras i förkortningen RLF
(bild 3).
1970 bildas Lantbrukarnas Riksförbund och året efter
antas den nya gemensamma symbolen (bild 4).
2009 får symbolen en ny grön färg (bild 5).

Typsnitt

Typsnitt för formgivning

Allt som skrivs i vårt namn påverkar bilden av oss. För formgivning har
vi valt två olika klassiska typsnitt: Baskerville och Franklin Gothic. Det
ena är framtaget i slutet av 1700-talet, det andra är från tidigt 1900-tal.
Tillsammans ger de oss två lättlästa, klassiska och praktiska typsnitt
som, konsekvent använda, gör det lättare att känna igen information
från oss.

Om typsnitt

Ett typsnitt är en grafisk gestaltning av bokstäver, utvalda siffror,
symboler och tecken som fått
en gemensam stil och ett gemensamt namn. Ordet snitt
kommer från Gutenbergs dagar
då tryckare skar ut tecken i träklossar. En stil kunde då få olika
snitt, som kursiv (lutande) eller
antikva (normal) beroende på
hur man skar träblocken.
Typsnitt för formgivning

ITC New Baskerville Std är vårt
huvudtypsnitt. Vi använder det i
huvudrubriker och i brödtexter,
i allt från annonser till trycksaker och visitkort. Vår variant
av Baskerville heter ITC New
Baskerville Std, Regular. Den
finns också i kursiv, och det
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använder vi till exempel vid källhänvisningar eller för att förtydliga delar av brödtext och i vissa
fall vid citat.
ITC Franklin Gothic Std är vårt
andra huvudtypsnitt för annonser, trycksaker och visitkort.
Det finns i två varianter: Book
och Demi. Franklin Gothic
Demi använder vi i huvudsak för
mellanrubriker och Franklin
Gothic Book använder vi för
våra ingresser.
Både Baskerville och Franklin
Gothic är licensierade typsnitt
som måste köpas in och installeras av IT. Det är i huvudsak
kommunikatörer som producerar trycksaker som får tillgång
till dessa typsnitt. I den grafiska
manualen finns mer information
om detta.

Typsnitt för kontor

När vi skriver i Microsoft
Office-program, som Word och
Powerpoint använder vi typsnitten Times New Roman och
Arial. Det gör vi eftersom vi
ofta skickar dokument digitalt i
öppna format och mottagarens
inställningar avgör vilka typsnitt
som visas. Då måste vi använda
typsnitt som vi säkert vet finns
hos mottagaren, och både Times
New Roman och Arial ingår
världen över i Microsoft Officeprogram. I Word använder vi
Arial i rubriker, och Times New
Roman i brödtext. I Powerpoint
använder vi uteslutande Arial.

ITC New Baskerville Std, Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Vårt huvudtypsnitt för trycksaker och annonser.
Används både i huvudrubriker och i brödtext.

ITC New Baskerville Std, Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Används till exempel i källhänvisningar för att förtydliga
delar av brödtext eller citat.

ITC Franklin Gothic Std, Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Används i huvudsak för ingresser men även för brödtext
i större punktstorlek samt i tabeller och diagram.

ITC Franklin Gothic Std, Demi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Används i huvudsak för mellanrubriker.

Typsnitt för kontor
Times New Roman, Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Times New Roman används huvudsakligen
i brödtext i Word.

Arial, Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arial använder vi i Powerpoint och i rubriker i Word.

Färger
Våra färger är hämtade från naturen. De är inspirerade av våra näringar
jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Vi har en färgskala med tolv
olika färger i gult, blått, rött, brunt och grönt. En färg utmärker sig och
det är grönt. Den är vår viktigaste färg och ska bidra till att vi associeras
med de gröna näringarna.

Vi är de gröna näringarna

Våra färger är en del av vår grafiska profil. Tillsammans med
vår logotyp, våra typsnitt, bilder
och sätt att gestalta vår kommunikation hjälper de oss att
bli tydliga om vi använder dem
konsekvent. Det sammanlagda
intrycket gör att mottagaren
lättare förstår att det är LRF som
är avsändare. Vi har tolv olika
färger, men vi vill att en färg ska
dominera – grönt. Vår logotyp
är grön och våra andra gröna
färger signalerar vår tydligaste
tillhörighet: de gröna näringarna. Det innebär inte att vi ska
undvika de andra färgerna, men
att vi ska försöka gestalta LRF
som en grön verksamhet. Våra
färger ska användas för att lyfta
fram ett utvalt textavsnitt, illustrera delar i ett diagram, göra en
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tabell mer lättläst, rama in delar
eller som bakgrund. Färgerna
ska förstärka budskap. En grön
rubrik blir sällan mer tydlig än
en svart, medan en grön platta
med vit text kan förstärka budskapet.
Många olika färgsystem

Våra färger används alltid i 100
procent av sin färgmättnad och
finns beskrivna som koder i olika
färgsystem. Under fliken har vi
översatt våra färger till de vanligaste färgsystemen CMYK, PMS,
RGB, NCS och HEX.
Eftersom papper och underlag kan variera är det viktigt att
använda en färglikare, ett litet
förtryckt färgprov, i kontakten
med olika leverantörer. Du kan
beställa färglikare av kommunikationsavdelningen.

CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött),
Yellow (gult) och K (svart eg. Key Color).
Det används vid fyrfärgstryck, där olika
blandningar av de fyra färgerna beskrivs i
procent. Till exempel LRF-grön Obestruket
skrivs: C=85 M=30 Y=100 K=15
PMS står för Pantone Matching System.
Det används vid så kallat dekortryck, och
kan vara ett komplement till fyrfärgstrycket
CMYK. Det används bland annat för att säkerställa att färger i en logotyp blir exakta.
Till exempel LRF-grön heter PMS 360.
RGB står för Röd, Grön, Blå. Färgsystemet
används till exempel när man beskriver
färger som ska återges på skärm. Det
används också i Windows Office-program
för att ställa in färger. Till exempel LRF-grön
skrivs: R=97 G=194 B=80
NCS står för Natural Color System. Det
används vid färg för väggar, märkning av
kläder, och på fordon. Till exempel LRF-grön
heter: S 0570-G20Y
HEX står får Hexadecimal och är ett talsystem som bland annat används för att
ange färger i datorsammanhang, till exempel för att uttrycka webbfärger. De anges då
som RGB-färger i HTML-kod. Till exempel
LRF-grön skrivs: # 61C250.

LRF GRÖN
PMS: 364
CMYK U: 85.30.100.15
CMYK C: 75.10.95.40
NCS: S 3560-G30Y
RGB: 66/119/48
HEX: #427730

LRF LJUSGRÖN
PMS: 360
CMYK U: 60.0.85.0
CMYK C: 55.0.90.0
NCS: S 0570-G20Y
RGB: 97/194/80
HEX: #61C250

LRF BRUN
PMS: 1545
CMYK U: 40.70.100.55
CMYK C: 20.75.100.75
NCS: S 7020-Y40R
RGB: 84/46/25
HEX: #542E19

LRF LJUSBRUN
PMS: 146
CMYK U: 30.50.100.10
CMYK C: 5.55.100.35
NCS: S 4050-Y20R
RGB: 156/100/9
HEX: #9C6409

LRF RÖD
PMS: 1805
CMYK U: 20.100.90.3
CMYK C: 5.95.75.20
NCS: S 2070-Y90R
RGB: 170/39/47
HEX: #AA272F

LRF ORANGE
PMS: 144
CMYK U: 0.50.100.0
CMYK C: 0.50.100.0
NCS: S 1080-Y30R
RGB: 233/131/0
HEX: #E98300

LRF BLÅ
PMS: 7461
CMYK U: 100.30.5.0
CMYK C: 100.25.0.0
NCS: S 2060-B
RGB: 0/131/190
HEX: #0083BE

LRF LJUSBLÅ
PMS: 297
CMYK U: 55.0.0.0
CMYK C: 50.0.0.0
NCS: S 0540-B
RGB: 114/199/231
HEX: #72C7E7

LRF GUL
PMS: 116 C / 108 U
CMYK U: 0.10.100.0
CMYK C: 0.10.100.0
NCS: S 0570-Y10R
RGB: 254/203/0
HEX: #FECB00

LRF LJUSGRÅ
PMS: 420
CMYK U: 15.10.15.0
CMYK C: 5.5.10.10
NCS: S 1500-N
RGB: 206/207/203
HEX: #CECFCB

LRF BLEKGRÖN
PMS: 7486
CMYK U: 20.0.35.0
CMYK C: 20.0.35.0
NCS: S 0530-G30Y
RGB: 197/229/164
HEX: #C5E5A4

LRF BEIGE
PMS: 7500
CMYK U: 10.10.30.0
CMYK C: 0.5.25.5
NCS: S 1010-Y
RGB: 225/216/183
HEX: #E1D8B7

LRF LOGOGRÖN
PMS: 3425
CMYK U: 100.20.85.45
CMYK C: 100.10.70.45
NCS: S 4550-G
RGB: 0/102/67
HEX: #006643

Vi eftersträvar att använda obestruket papper i våra trycksaker.
Då används koderna i CMYK U.
I undantagsfall då vi trycker på
bestruket papper används koderna
i CMYK C.
U står för Uncoated, alltså färg för
obestruket papper.
C står för Coated, alltså färg för
bestruket papper.

Bilder
För att få fram ett eget, mer särpräglat bildspråk har vi anlitat fotografer
som dokumenterat våra medlemmar i sin vardag. Med utgångspunkt från
medlemmarnas olika drivkrafter har vi byggt upp en bildbank som
gestaltar arbetet med jorden, skogen, trädgård och landsbygdens miljö.
Bilderna visar hur våra medlemmar förnyar och förvaltar de gröna
näringarna. Bildbanken nås via intranätet.

Bilder är budskap

Våra bilder är en del i vår grafiska profil och en stark del av
känslan i vår kommunikation.
De ska bidra till budskapet att
jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser för ett
hållbart samhälle. De ska också
bidra till att förstärka LRFs
budskap om de gröna näringarna och visionen om att det är
tillsammans som vi får landet
att växa.
När vi använder bilder litar vi
på att de är en del av budskapet.
Det betyder att en broschyr om
traktorer inte nödvändigtvis
måste ha traktorer på varje sida,
utan kan visa andra delar av
nödvändigheten och resultatet av en traktor. En bild till en
rubrik som talar om att traktorn
är pålitlig kan visa en Ardenner-
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häst. En bild som visar bröd kan
ha en rubrik som talar om att
traktorn ger axet sin första
möjlighet att gro.
För att understryka att vi är
en medlemsorganisation har
vi bilder på våra medlemmar.
Bilder som ska tilltala olika
drivkrafter. Vi lyfter gärna fram
människor i vår kommunikation,
och låter dem gestalta de näringar LRF representerar.
Vår bildbank

Vi har samlat våra bilder i en
bildbank som alla LRFs medarbetare når via vårt intranät. Bilderna i bildbanken ska användas
för att berätta om LRF. Bilderna
är vår gemensamma egendom,
och får inte säljas eller lånas ut
till någon utanför LRF. Bilderna
är lågupplösta, vilket betyder att

de är anpassade för att visas på
dataskärmar.
Tanken är att alla ska kunna
använda de lågupplösta bilderna.
De kan användas fritt i skisser, av
redaktörerna för webben, eller i
Powerpoint-presentationer. Om
det finns behov av att använda
dem i andra sammanhang, sök
efter aktuell information i den
grafiska manualen.
Bildbanken uppdateras
kontinuerligt med både bilder
och funktioner. Målet är att även
externa leverantörer ska kunna
söka bland våra bilder. Sök i den
grafiska manualen för aktuell
information.

Layout & bildelement

Layoutsystem
Dela in dokumentet i fyra
lika stora delar och disponera sedan text och bild på
ett proportionerligt sätt.

För att underlätta produktionen av trycksaker, annonser med mera, och
skapa igenkänning i omvärlden, har vi tagit fram ett layoutsystem som
passar våra budskap. Vi har också tagit fram ett diskret bildelement för
att understryka att vi är en del av de gröna näringarna. Bildelementet
är en grön våg, som placeras i kanten av bilden och skapar en mjuk
avdelare mellan bild och text.

Layoutsystemet

Förutom att vi har våra specifika kännetecken i vår logotyp,
typsnitt, färger, bilder och bildelement behöver vi ett system
för hur vi ska applicera dem i till
exempel broschyrer, annonser
och nyhetsbrev. Därför har vi
tagit fram ett system för vår
layout. Det visar olika utrymmen
och varianter för placering av
logotyp, rubriker, texter, bilder
och bildelement.
Systemet ger både vida ramar
och håller samman kommunikationen från LRF. Det ger
riktlinjer för hur vi vill att alla
inom LRF ska kommunicera,
men lämnar stor frihet i att
applicera profilen inom systemet
för att passa varje produktions
syfte. Layoutsystemet är skapat
för att underlätta arbetet för alla

som arbetar med att producera
grafisk kommunikation. I den
grafiska manualen på webben
finns några enkla instruktioner
att ladda ner, som steg för steg
visar hur systemet är uppbyggt.
4/4 och 3/3

Principen är att dela in hela
arbetsytan i tre eller fyra lika
stora delar. Bilden kan täcka en
till fyra delar av formatet, eller
en till tre delar. Logotypen placeras längst ner till höger, eller
i en vit flik i de fall bilden är
utfallande. Vår payoff placeras
liksom logotypen längst ner till
höger, men kan inte användas i
en flik. Rubriker är vänsterställda
med mjuk högermarginal. Även
brödtexterna har mjuk högermarginal.
Alla grafiska enheter som

produceras följer layoutsystemet
vi valt att kalla ”4/4” eller ”3/3”.
Layoutsystemet finns även i fler
varianter som anpassats för
nyhetsbrev och faktablad som
inte har utfallande bilder. Allt är
utförligt beskrivet i den grafiska
manualen.
Bildelement

Som en extra igenkänning har
vi tagit fram ett särpräglat bildelement. Formen är inspirerad
av Sveriges öppna landskap med
böljande gröna kullar. Ett slags
diskret symbol för de gröna
näringarna. Vi använder bildelementet i anslutning till bilder.
Den gröna vågen placeras i
nedre kanten av bilden och blir
en mjuk avdelare mellan bild
och text.

Utveckla dina fiskevatten
El dolorpero odolesed et illa conseniat. Um aliquis duisl et ad digna
conulputpat. Ud tin vulla con ulla
facipis molesto commy non henibh
ex et, velit lorperat. Duis alisl in
endiam, sumsandip ex ent lobore
dolor augueriure magnibh el irilit,
velis nos doloreet tio conullaore
conulputat ut nostrud tation utpat
venibh dunt lore do cor sequis et,
volor iriure er secte conullan henit.
At elent luptat acillaorper sit wisl
dolorero corem zzriureriure tion
ute delit lore faccum inim esecte
doloboreet.
Sit wis ent vel ip ea facinis nulla
commy nim aliquissit aliquisismod
eugueros dipit acipit. Um dipisim

aliquat ut aliquis augiatisi.
Doluptat, vent irillam, si agna do.
Ed tinis nostie velismo lumsan
vullum venim vendiat umsandreet
ad ming essi tat. Ectem venim
autpat velendrem deliquisi.
Tat, vero et aut il elese modiam
vel elenibh el dunt alit iriustio ex
erci bla consecte modo od magna
feuismo dolore tisl ulluptat at. Ut
alit, sumsan heniam, consequamet
atisit, velessit adipsum ad enim
zzriusci et nosto er sectet, suscil
ipsustrud ea faccum zzriuscinci
blam autem in ut essit ad tie commy
nulla conse magna faciduis do
commod dolore tie dolor se ming et
vulluptat.
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Potatis – årets gröda
El dolorpero odolesed et illa conseniat. Um aliquis duisl et ad digna
conulputpat. Ud tin vulla con ulla
facipis molesto commy non henibh
ex et, velit lorperat. Duis alisl in
endiam, sumsandip ex ent lobore
dolor augueriure magnibh el irilit,
velis nos doloreet tio conullaore
conulputat ut nostrud tation utpat
venibh dunt lore do cor sequis et,

volor iriure er secte conullan henit.
At elent luptat acillaorper sit wisl
dolorero corem zzriureriure tion
ute delit lore faccum inim esecte
doloboreet.
Sit wis ent vel ip ea facinis nulla
commy nim aliquissit aliquisismod
eugueros dipit acipit. Um dipisim
aliquat ut aliquis augiatisi.
Doluptat, vent irillam, si agna do.

Fåren gav oss ny energi
Esendre veliquisim er incipit nullam dipis dolorperos dolorp
er ing eumsandre magnisis nostrud dio euisit adit ullamet el
il delestrud dunt praesse quamconsed dignissit velit augiat il
iure magnim zzriuscidunt aut illum irit adigna con utpat. Put
vel ip ero core veriure tie con venis nisl utpat. Tum qui bla ex
facilisit nis ex estrud dolore magna faci ea at, sustinim.

Ut wis alisl illan ut ute veniam do coreet acilit, volorpe rilisl
ea feumsan. Ero cor acilla ametuer aliquamcore dio consenit
iustrud do commolorpero cortionsed te modigniamet nulla
adipisc illaore te ex enissit doloborer ipsustrud euisciduis non
um. Duis aciliquisi tatio od dolut utatem dolorem in henim
ent pratin eniam, suscil iurem iusto odit prat.

Telefon 0771 - 573 573, www.lrf.se
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1/4

Funderar du också på att
satsa på hästar?

2/4

3/4

4/4

Potatis – årets gröda
El dolorpero odolesed et illa conseniat. Um aliquis duisl et ad digna
conulputpat. Ud tin vulla con ulla
facipis molesto commy non henibh
ex et, velit lorperat. Duis alisl in
endiam, sumsandip ex ent lobore
dolor augueriure magnibh el irilit,
velis nos doloreet tio conullaore
conulputat ut nostrud tation utpat
venibh dunt lore do cor sequis et,

volor iriure er secte conullan henit.
At elent luptat acillaorper sit wisl
dolorero corem zzriureriure tion
ute delit lore faccum inim esecte
doloboreet.
Sit wis ent vel ip ea facinis nulla
commy nim aliquissit aliquisismod
eugueros dipit acipit. Um dipisim
aliquat ut aliquis augiatisi.
Doluptat, vent irillam, si agna do.

Telefon 0771 - 573 573 | www.lrf.se

Bildelement
Placeras på kanten av bilden
så den blir en avdelare
mellan bild och text.

Potatis – årets gröda
El dolorpero odolesed et illa conseniat. Um aliquis duisl et ad digna
conulputpat. Ud tin vulla con ulla
facipis molesto commy non henibh
ex et, velit lorperat. Duis alisl in
endiam, sumsandip ex ent lobore
dolor augueriure magnibh el irilit,
velis nos doloreet tio conullaore
conulputat ut nostrud tation utpat
venibh dunt lore do cor sequis et,
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volor iriure er secte conullan henit.
At elent luptat acillaorper sit wisl
dolorero corem zzriureriure tion
ute delit lore faccum inim esecte
doloboreet.
Sit wis ent vel ip ea facinis nulla
commy nim aliquissit aliquisismod
eugueros dipit acipit. Um dipisim
aliquat ut aliquis augiatisi.
Doluptat, vent irillam, si agna do.

Layoutsystem
4/4 eller 3/3 är applicerbar på vilket format som helst, enkelt
och användarvänligt för alla. För format upp till A4 rekommenderas en marginal på 10 mm runt om. Mer om format och
rekommendationer i den grafiska manualen.
4/4

3/3

Dynamiken i layoutsystemet
I vissa fall, t.ex i en mindre annons, där det ska få plats
mycket information på liten yta, tillämpar vi principen 5/4.
Det fungerar så här:
Dela in ytan enligt 4/4-modellen. Dela sedan den översta
fjärdedelen i två liggande delar, och placera bilden i den
översta delen. Mer utförlig information om de olika layoutsystemen finns i den grafiska manualen.

5/4
Lönsam växtodling
Region Södermanland bjuder in till konferens.
Vill du öka lönsamheten, ligga i framkant och vara en del
av ett nätverk av likasinnade?
Under två dagars seminarier, utställningar, grupparbeten
och föreläsningar med bl.a. Björn Söderberg, utsedd till
”Sveriges mest spännande entreprenör.”
Exempel på seminarier:
• Et lor in et ulla feumsan dionsecte
• Magnit alisim er sent luptat conulla
• Dionullum quamcon sequat si.
• Quat verat eum quat equis nim zrit
• Aciliquissed ea faccum velesequi blandio
elut et in ea et vero delis.
Tid: 31 mars – 1 april 2009
Plats: Sånga - Säby Kurs & Konferens
Kostnad: 400 kr exkl. moms (inkl. mat & logi)
Anmälan: Senast 2 mars
Anmälningsblankett och program hittar du på
LRF Södermanlands medlemssidor på www.lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund. Medlemsservice 020 - 44 44 33, www.lrf.se

Biogas på gården

Samarbeten & projekt
Vi driver eller ingår i olika samarbeten och projekt, och ibland har vi
många partners. I alla situationer ska mottagaren lätt förstå vem som är
avsändare. Därför har vi tagit fram riktlinjer för hur vi visar detta.

LRF som huvudavsändare
När LRF samarbetar med andra
men är huvudavsändare, följer
trycksaken LRFs grafiska profil.
Avsändare är i huvudsak LRF
riks. I de fall det är viktigt med
region- eller verksamhetsavsändare, används respektive
logotyp.
Avsändaren kompletteras
med förklaringen att det är ett
samarbete, och samarbetsparternas logotyper (A) eller namn
(B) sätts ut eller skrivs förslagsvis i alfabetisk ordning.

Biogas på
gården

Putpatue faccum zzrit la feugiam zzrit prat nullut wisisim
nummolorem nisit am el ut prate facipis cilisciduis alisi tat. faci te
feummy nullan vel ut numsandit nostrud tie ming et, quat, si. San essi.
Giamet utem venim dunt veliqui estrud dolummod modiat, consed et,
consequat. Facilla cortie vel ut adignis nummy nostion velis deliquisim
quatue tinit luptat nostion velis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Vestibulum tincidunt nunc. sed tellus. Mauris vitae pede. Etiam eu
urna. Donec eu nulla. Quisque ac libero. Curabitur eu justo. Maecenas
in pede. Fusce ultricies, nulla vel porttitor blandit, sapien metus.
Lumsandre velit dionsenismod magna faccum zzrit iriuscing eui
estrud ea faccummolor suscilit vulland reetuer aestrud magnisim
dolenim il eril ullandip et, vent prat utpatio dolortisisit prat ad do od
modit eu feu faciliquis nisim eugait alismolor sendreet, consequisim
zzrit ut nonsenibh euisci tat, quis am, se dit pratum num vel ute.

Kraftsamling växtodling

Närproducerad mat
Detta projekt är ett projket at irilit nit ut velenis molortis non utem dolor sum do ent dolortie.

I samarbete med:

Biogas på gården
Putpatue faccum zzrit la feugiam zzrit prat nullut wisisim
nummolorem nisit am el ut prate facipis cilisciduis alisi tat. faci te
feummy nullan vel ut numsandit nostrud tie ming et, quat, si. San essi.
Giamet utem venim dunt veliqui estrud dolummod modiat, consed et,
consequat. Facilla cortie vel ut adignis nummy nostion velis deliquisim
quatue tinit luptat nostion velis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Vestibulum tincidunt nunc. sed tellus. Mauris vitae pede. Etiam eu
urna. Donec eu nulla. Quisque ac libero. Curabitur eu justo. Maecenas
in pede. Fusce ultricies, nulla vel porttitor blandit, sapien metus.
Lumsandre velit dionsenismod magna faccum zzrit iriuscing eui
estrud ea faccummolor suscilit vulland reetuer aestrud magnisim
dolenim il eril ullandip et, vent prat utpatio dolortisisit prat ad do od
modit eu feu faciliquis nisim eugait alismolor sendreet, consequisim
zzrit ut nonsenibh euisci tat, quis am, se dit pratum num vel ute.

Specifika projekt inom LRF
När ett specifikt projekt inom
LRF är huvudavsändare gäller
samma princip som när LRF
är huvudavsändare. Projektet
profilerar sig genom att lyfta
fram projektets namn i rubriker,
samt skriver en kort tydlig projektpresentation, förslagsvis i
anslutning till avsändaren eller
avsändarna.

I samarbete med:
Europeiska kommissionen
Jordbruksverket
Länsstyrelserna

Närproducerad mat

När LRF är huvudavsändare
eller huvudfinansiär använder
vi LRFs grafiska profil och i
huvudsak rikslogotypen. Finns
det anledning använder vi i undantagsfall en regional eller en
verksamhetsbaserad logotyp.
Samma princip gäller generellt sett för de flesta typer av
projekt inom LRF. Projekten kan
antingen vara från någon eller
några delar inom LRF eller vara
samarbeten med andra aktörer
där projektet beslutat att LRF
ska vara huvudavsändare.
Projektet använder LRFs
grafiska profil och i huvudsak
rikslogotypen. När projektet
samarbetar med andra aktörer
kompletteras avsändaren med en
förklaring kring projektsamarbetet och presenterar parter-

nas logotyper eller namn.
Specifika projekt inom LRF

Det finns ibland önskemål om
att projekt inom LRF ska få ta
fram egna logotyper och grafiska former. För att omvärlden
i så hög grad som möjligt ska
associera LRF med de gröna
näringarna måste vi kommunicera på ett konsekvent, uthålligt
och enhetligt sätt. Eftersom det
finns en risk att vi urvattnar vem
som är avsändaren är LRF ytterst
restriktivt med att låta projekt
ta fram egna logotyper. Beslut
om nya logotyper fattas av LRFs
kommunikationschef.
Riktlinjen är att projekt
använder LRFs grafiska profil
samt logotyper och profilerar
sig genom att lyfta fram projektets namn i rubriker. Projektet

kompletterar med en text som
beskriver vad det är för typ av
projekt, syften och mål. Det kan
till exempel placeras på baksidan
av en broschyr.

Projektnamnet skrivs ut med
Franklin Gothic Demi i versaler
och i den färg som bestämts
för projektet. Storleken på
projektnamnet är en tredjedel
av storleken av den aktuella
rubriken, se exempel till höger.

LRF som partner

När LRF är en av flera jämbördiga parter får varje projektsamarbete komma fram till vilken
grafisk profil som ska användas.
Om det ska använda någon av
parternas grafiska profiler, eller
om det ska använda en helt egen
grafisk profil och logotyp. Riktlinjen är att LRF alltid ska finnas
med bland avsändarna, antingen
i form av en logotyp, eller att
vårt namn är utskrivet tillsammans med övriga avsändare.
Är alla jämbördiga parter kan
avsändarna med fördel placeras
i alfabetisk ordning.

11 pt

33 pt

Kraftsamling växtodling

Närproducerad mat

LRF som partner
I de fall LRF inte är huvudavsändare följer trycksaken en
annan vald profil.
LRF ska alltid finnas med bland
avsändarna, antingen i form av
en logotyp (A), eller vårt namn
(B) utskrivet tillsammans med
övriga avsändare. Är alla jämbördiga parter kan avsändarna
med fördel placeras i alfabetisk
ordning.

Våtmarker
Usciduis at irilit nit ut velenis molortis
non utem dolor sum do ent dolortie
mod tem nim verostio odit wismod
duisim duisnullaor sequvelessi blam
vullandre feu feugue tatue veresto odipit
accum venveliquat.
Putpatue faccum zzrit la feugiam zzrit
prat nullut wisisim nummolorem nisit
am el ut prate facipis cilisciduis alisi tat.
faci te feummy nullan vel ut numsandit
nostrud tie ming et, quat, si. San essi.
Giamet utem venim dunt veliqui
estrud dolummod modiat, consed et,
consequat. Facilla cortie vel ut adignis
nummy nostion velis deliquisim quatue
tinit luptat.
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer
adipiscing elit. Vestibulum tincidunt nunc
sed tellus. Mauris vitae pede. Etiam eu
urna. Donec eu nulla. Quisque ac libero.
Curabitur eu justo. Maecenas in pede.
Fusce ultricies, nulla vel porttitor blandit,
sapien metus vestibulum justo, id fringilla
felis lacus id pede. Curabitur in augue.
Nulla facilisi. Maecenas aliquam erat vitae
mi. Ut non libero. Nunc posuere, metus

Våtmarker
pharetra pellentesque, magna diam
rutrum mi, ac scelerisque est sem ac
tortor. Etiam semper massa eget nibh.
Cras auctor mattis eros. Phasellus et velit
quis tellus convallis fringilla. Curabitur
vestibulum adipiscing lorem. Sed vel
purus sit amet turpis facilisis pretium.
Fusce accumsan magna. Fusce euismod,
turpis sed ultrices vestibulum, purus ligula
mattis tortor, vel auctor nunc ligula vel
est. In rhoncus ultrices augue. Aenean mi
sem, pretium ut, eleifend eu, facilisis vitae,
nunc. Integer tristique. Suspendisse vitae
nunc. Aliquam non ante. Duis hendrerit
tellus eu eros. Cras sit amet diam. Nullam
vel sem. Nam risus. Maecenas non augue
sit amet purus malesuada pellentesque.
Nulla egestas, est et cursus tincidunt, nisi
sem suscipit purus, in commodo sem
purus eu magna. Sed bibendum. Morbi
vitae ligula. Cras cursus nisi quis metus.
Nunc vehicula ornare libero. Etiam
ultrices. Sed sed felis nec est hendrerit
venenatis. Nullam arcu elit, pellentesque
et, dictum convallis, tincidunt ac, lectus.
Aliquam gravida ligula vel nulla.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som syftar till att
stötta lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve- och fosforförlusterna
minskar på ett kostnadseffektivt sätt. Projektet syftar också till att göra användningen av växtskyddsmedel säkrare och kampanjen Greppa Växtskyddet ingår
sedan 2007 som en del i projektet. Basen för arbetet är de nationella miljökvalitetsmålen.

Usciduis at irilit nit ut velenis molortis
non utem dolor sum do ent dolortie
mod tem nim verostio odit wismod
duisim duisnullaor sequvelessi blam
vullandre feu feugue tatue veresto odipit
accum venveliquat.
Putpatue faccum zzrit la feugiam zzrit
prat nullut wisisim nummolorem nisit
am el ut prate facipis cilisciduis alisi tat.
faci te feummy nullan vel ut numsandit
nostrud tie ming et, quat, si. San essi.
Giamet utem venim dunt veliqui
estrud dolummod modiat, consed et,
consequat. Facilla cortie vel ut adignis
nummy nostion velis deliquisim quatue
tinit luptat.
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer
adipiscing elit. Vestibulum tincidunt nunc
sed tellus. Mauris vitae pede. Etiam eu
urna. Donec eu nulla. Quisque ac libero.
Curabitur eu justo. Maecenas in pede.
Fusce ultricies, nulla vel porttitor blandit,
sapien metus vestibulum justo, id fringilla
felis lacus id pede. Curabitur in augue.
Nulla facilisi. Maecenas aliquam erat vitae
mi. Ut non libero. Nunc posuere, metus

pharetra pellentesque, magna diam
rutrum mi, ac scelerisque est sem ac
tortor. Etiam semper massa eget nibh.
Cras auctor mattis eros. Phasellus et velit
quis tellus convallis fringilla. Curabitur
vestibulum adipiscing lorem. Sed vel
purus sit amet turpis facilisis pretium.
Fusce accumsan magna. Fusce euismod,
turpis sed ultrices vestibulum, purus ligula
mattis tortor, vel auctor nunc ligula vel
est. In rhoncus ultrices augue. Aenean mi
sem, pretium ut, eleifend eu, facilisis vitae,
nunc. Integer tristique. Suspendisse vitae
nunc. Aliquam non ante. Duis hendrerit
tellus eu eros. Cras sit amet diam. Nullam
vel sem. Nam risus. Maecenas non augue
sit amet purus malesuada pellentesque.
Nulla egestas, est et cursus tincidunt, nisi
sem suscipit purus, in commodo sem
purus eu magna. Sed bibendum. Morbi
vitae ligula. Cras cursus nisi quis metus.
Nunc vehicula ornare libero. Etiam
ultrices. Sed sed felis nec est hendrerit
venenatis. Nullam arcu elit, pellentesque
et, dictum convallis, tincidunt ac, lectus.
Aliquam gravida ligula vel nulla.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som syftar till att
stötta lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve- och fosforförlusterna
minskar på ett kostnadseffektivt sätt. Projektet syftar också till att göra användningen av växtskyddsmedel säkrare och kampanjen Greppa Växtskyddet ingår
sedan 2007 som en del i projektet. Basen för arbetet är de nationella miljökvalitetsmålen.

Ett samarbete mellan:

Våtmarker

Lantbrukarnas Riksförbund
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Europeiska kommissionen

(A)
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(B)

Kraftsamling växtodling är en satsning på kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom växtodlingsområdet.

Kraftsamling växtodling

LRF som huvudavsändare

(A)

(B)

Vår grafiska manual
På webben finns den kompletta grafiska manualen. Här hittar du regler
och riktlinjer, designexempel, checklistor och svar på vanliga frågor.
Här kan du också ladda ned logotyper, mallar och exempel på trycksaker.
Den kommer att uppdateras löpande. Välkommen!

Ett levande verktyg

Nedladdning

Den fullständiga versionen av
vår grafiska manual finns på
webben. Manualen är upplagd
som vanliga webbsidor, där navigering följer olika kapitel. Innehållet ska ge både övergripande
och fördjupande information
Vi har valt att lägga vår grafiska manual på webben av flera
skäl. Dels för att vi kan uppdatera den löpande, dels för att
alla kan nå den – även externa
leverantörer. Dessutom har vi
adderat mallar, nedladdningsbara original och checklistor för
att manualen ska bli ett verktyg
som underlättar för alla.
En annan grundtanke med
en webbaserad manual är att det
ska bli lättare att söka och hitta
både information och inspiration.

Från den grafiska manualen går
det att ladda ned olika sorters
filer. Man kan ladda ned logotyper och payoffer i olika format,
beroende på hur de ska användas. Vill man fördjupa sig i layoutsystemet finns enkla instruktioner att ladda ned, som steg
för steg förklarar hur systemet är
uppbyggt.
En viktig funktion är att
det går att ladda ned mallar
för olika annonser, broschyrer,
foldrar och nyhetsbrev. Tanken
är att vår mallbank ska växa efter
hand som vi producerar olika
material.
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Här finns manualen

Den grafiska manualen hittar
du via vårt intranät, eller på
www.lrf.se/grafiskmanual.

Behöver du råd eller hjälp?
Kontakta din regionala kommunikatör
eller LRFs kommunikationsavdelning.
Alla kontaktuppgifter finns i den grafiska
manualen.

Kom-i-håg till din regionala komminikatör:

…………………………………………………
Namn

…………………………………………………
Telefon

…………………………………………………
E-post

Den grafiska manualen hittar du via
vårt intranät. Externa leverantörer når
den på www.lrf.se/grafiskmanual
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