


logotyp
För att logotypen ska framstå på det sätt som är tänkt är det viktigt att logotypen får ett 

visst utrymme, en så kallad frizon, runt om. Proportionerna för detta framgår enligt 

linjerna på nästa sida och förhåller sig till bredden av bokstaven E i logotypen.

För att alla delar av logotypen ska synas korrekt får inte logotypen förekomma mindre 

än 30 mm bred. Vill man använda logotypen i mindre storlek behöver man se över 

media och tryckmetod för att säkerställa att logotypens kvalitet bibehålls.

frizon & minsta storlek

frizon

Minsta storlek = 30mm 
(mätning är inte tillförlitlig)



typsnitt
Typsnittet är en viktig del för att skapa kontinuitet kring varumärket. Använder 

man alltid samma typsnitt blir det ytterligare ett kännetecken för ABEKA. Vid 

användning på webben och vid kommunikation internt bör man använda ett 

typsnitt som alla har installerade på sina datorer för att det ska visas korrekt och för 

att det ska vara smidigt. ABEKA använder därför enbart Arial i dessa sammanhang. 

Arial Rounded MT Bold
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmopqrstuvwxyzåäö
0123456789

VAG Rounded
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmopqrstuvwxyzåäö
0123456789



färger
ABEKA använder sig främst av en blå och grön färg. För att ge en känsla för hur 

färgerna bör förhålla sig till varandra visas detta i diagrammet på nästa sida. 

Färger kan uppträda olika beroende på var och hur de visas. För att få största möjliga 

likhet, finns därför färgerna här i de vanligaste färgsystemen.

HuVudFärg 
PMS: 280 C
C: 100 M: 72 Y: 0 K: 18
r: 32 g: 65 B: 144
WEB #1F4292
Folie vid stripning: reflex Blå

KoMPlEMEnTFärg
PMS: 377 C
C: 40 M: 0 Y: 100 K: 13
r: 125 g: 75 B: 0
WEB #7dAF00
Folie vid stripning: lime-grön

BASFärg
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
r: 255 g: 255 B: 255
WEB #FFFFFF



symboler
ABEKA har fyra symboler som representerar ABEKAs kompetensområden – 

industri, förnyelsebar energi, infrastruktur och högspänning.

Symbolerna förekommer normalt sett i ABEKAs gröna färg alternativt vit då de 

förekommer mot en mörk bakgrund.




