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Introduktion

Vårt varumärke manifesteras främst genom vårt agerande,
men även genom vår varumärkesidentitet – dvs. vår logotyp,
våra färger, vår typografi och vårt bildspråk samt genom vår
kommunikation.
I vår grafiska manual beskrivs profilens olika delar. Den
innehåller regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska
element ska användas. Manualen visar även hur vår design ser
ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler och material.
Rätt hanterad bygger vi ett tydligt och starkt varumärke.

Introduktion
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Varumärkesplattform
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Varumärkesplattform

Vision

All El ska med hög service, kunskap och entusiasm vara det
självklara valet av eltjänster i Uppsala med omnejd. - Vår
långsiktiga målbild

Värdeord

Vi utför arbeten med hög kvalitet
Vi är nära och tillgängliga
Vi ser möjligheter
- Det kännetecknar vårt agerande

Huvudbudskap

Det självklara valet i Uppsala - Det kommunicerar vi externt

Varumärkesplattform
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1. Logotyp

Logotyp

Primär liggande

Primär stående

Sekundär liggande

Sekundär stående

Vår logotyp består av en ren och tydlig ordbild
samt en symbol.
Primär logotyp
Vi använder primärt vår grönvita logotyp i
liggande format. Logotypen i stående format
används endast när den yta logotypen ska
placeras på är för liten för den primära liggande
logotypen.
Sekundär logotyp
Den sekundära logotypen används när
bakgrunden är vit eller ljus.
Namn i löptext: Vi skriver alltid All El med versala
begynnelsebokstäver.
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1.1 Varianter
Logotypen finns i fyra olika färgvarianter: grönvit,
grönsvart, svart och vit. Vi använder primärt vår
grönvita logotyp. Logotypen ska alltid användas
med god kontrast mot bakgrunden så att den
framträder tydligt.

Grönvit logotyp mot mörk
bakgrund. Denna variant
är vår primära logotyp.
Den används i så stor
utsräckning som möjligt.

Grönsvart logotyp mot ljus
bakgrund. Denna variant
används mot vita och ljusa
neutrala bakgrunder.
Detta skapar en bra
kontrast mot bakgrunden
och gör logotypen både
tydlig och synlig.

Vit logotyp mot grön
bakgrund. Denna variant
används endast mot
gröna bakgrunder. Detta
skapar en bra kontrast
mot bakgrunden och gör
logotypen både tydlig och
synlig.

Svart logotyp vid svartvitt tryck. Denna variant
används mot vit bakgrund,
exempelvis på brev och
fakturor.

All El
Grafisk manual

1.2 Friyta
Friyta är den yta som skyddar logotypen från
kringliggande element, t.ex. grafik, text eller
bilder. På denna yta får inget annat placeras.
Friytan gäller också som minsta avstånd till
ytterkanten på den yta där logotypen ska
placeras.

Logotyp

0,5 X

0,5 X

Vår friyta är baserad på 50% av logotypens höjd
både vertikalt och horisontellt. Ett enkelt sätt
att tänka är att vår friyta motsvarar höjden av
halva symbolen (blixten). När logotypens storlek
förändras, ändras även friytan, proportionerligt
med logotypen.

0,5 X

0,5 X

0,5 X
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0,5 X

0,5 X

0,5 X

1.3 Bakgrund
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Logotyp

1

3

2

4

Logotypen kan placeras på både vita och
färgade ytor, samt bilder och mönster. Viktigt
är dock att den alltid kontrasterar underlaget
tillräckligt för att bli så tydlig som möjligt.
Undvik dock alltid stökiga och oroliga
bakgrunder.
Gärna som alternativ 1-2: Logotypen
kontrasterar bakgrunden och syns därför tydligt.
Men inte som alterbativ 3-4: Logotypen störs av
bakgrunden och framstår som otydlig.
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1.4 Förbjudet
Vår logotyp är unik. Det betyder att man inte får
skapa egna versioner, med liknande form eller
bokstäver. Den får inte heller manipuleras
formmässigt på något sätt.
NEJ

NEJ

NEJ

Pressa aldrig ihop eller drag ut
logotypen

Återskapa aldrig logotypen med
olika färger

Addera inte effekter, såsom t.ex.
skugga eller linjer

NEJ

NEJ

NEJ

Lägg aldrig till text i logotypen

Förändra aldrig storleken på
enstaka delar

Ändra aldrig färg på logotypen

I UPPSALA
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Logotyp
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1.5 Symbol
Symbolen (blixten) får användas fristående
föutsatt att logotypen förekommer på samma
enhet. Logotypen är som regel primär
avsändare.

Ikon för appar

Exempel då symbol utan ordbild får användas
Ibland får den kompletta logotypen inte plats
på en yta. Det kan handla om appar och sociala
medier eller annan digital eller analog
tillämplining. I dessa fall används den gröna
symbolen mot mörk bakgrund och den svarta
symbolen mot ljus bakgrund.

Ikon för profilbild i
sociala medier

1.6 Minsta storlek
Den liggande logotypen kan användas i
storlekar ända ned till 20 mm i bredd.

20 mm

20 mm

20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

3 mm

3 mm

3 mm

Den stående logotypen kan användas i storlekar
ända ned till 10 mm.
Symbolen kan användas i storlekar ända ned till
3 mm i bredd.
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2. Typografi
Poppins
I rubriker och ingresser använder vi Poppins.
Det är ett modernt och stilrent typsnitt med hög
läsbarhet. Vi använder typsnittet i all vår
kommunikation; print som digitalt. Typografin
är en viktig beståndsdel som vi måste hantera
konsekvent för att bygga vårt varumärke.
Två vikter
Semibold - rubriker
Regular - ingresser och kortare stycken

Poppins
Semibold

Poppins
Regular

Typografi
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Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#

20pt / 24pt
Det självklara valet i
Uppsala

Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#

8pt / 12pt
All El ska med hög service, kunskap
och entusiasm vara det självklara
valet av eltjänster i Uppsala med
omnejd.
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3. Färg
Färger är en viktig del av vår grafiska profil.
En färg kan signalera renhet, stolthet eller
trygghet. Den kan också vara mer omedelbar,
varna för fara eller visa på något viktigt.
Grundregeln är att alltid välja färg efter
ändamål. Färger uppträder olika beroende på
om de är tryckta med pms eller fyrfärg; på
bestruket eller obestruket papper; om de visas
på skärm eller ingår i en brodyr på ett
klädesplagg.
För största möjliga likhet, oberoende av medium
eller teknik, finns våra färger i olika färgsystem.
Utgå dock alltid från Pantoneskalan när du ska
bedöma om en färg har rätt nyans.

Färg

All El, Svart

All El, Grön

Elegant och majestätisk.
Symboliserar hög
kvalitet och trygghet.

Kraftfull och stabil. Inger
ett lugn och skapar
harmoni.
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All El, Vit

All El, Grå
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3.1. Färgpalett

Färg
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Accentfärg

Primära färger

Primära färger
All Els primära färger är svart, grön och vit. Dessa
ska användas genomgående i all
kommunikation.
Sekundära färger
Dessa färger kompletterar den primära färgerna
i framförallt ikoner, informationsgrafik och annan
stödjande grafik.
Accentfärg
Denna färg används endast för att märka ut,
och ska användas med måtta.

Svart
RGB:
CMYK
HEX
PMS

0, 0, 0
0 - 0 - 0 - 100
000000
SVART

Grön
RGB:
CMYK
HEX
PMS

29, 185, 84
71 - 0 - 84 - 0
1DB954
2270 C

Vit
RGB:
CMYK
HEX
PMS

255, 255, 255
0-0-0-0
FFFFFF
VIT

Grön 4
RGB:
CMYK
HEX
PMS

72, 213, 151
56 - 0 - 56 - 0
48D597
2412 C

Sekundära färger

Grön 2
RGB:
CMYK
HEX
PMS

21, 71, 52
87 - 15 - 77 - 69
154734
3435 C

Grön 3
RGB:
CMYK
HEX
PMS

40, 114, 79
77 - 12 - 68 - 35
28724F
555 C

Grå
RGB:
CMYK
HEX
PMS

55, 58, 54
70 - 57 - 63 - 65
373A36
447 C

Grå 2
RGB:
CMYK
HEX
PMS

246, 246, 246
0-0-0-5
F6F6F6
75-1 C

Rosa
RGB:
CMYK
HEX
PMS

218, 25, 132
0 - 95 - 0 - 0
DA1984
219 C
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3.2. Färgexempel

Färg
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Primär kombination

Det självklara valet
i Uppsala

Det självklara valet
i Uppsala

Det självklara valet
i Uppsala.
”Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.”

www.alleluppsala.se

Sekundära kombinationer

+20%

”Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.”

10%

”Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.”
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Ikoner
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4. Ikoner
Användning
Ikonerna ska i första hand användas för att
stödja fakta samt användas i funktionellt syfte
för att hjälpa mottagaren att förstå och
navigera. Ikonerna ska inte användas fristående
i dekorativt syfte

Exempel

Information om våra
elinstallationer

Kvalificerade mättjänster
enligt ISO/IEC 17020:12*
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Bildspråk

5. Bildspråk
Med våra verksamhetsbilder vill vi i vår
kommunikation förmedla bilden av All El som
trygga, omtänksamma och professionella. Vi vill
lyfta fram våra medarbatere i deras naturliga
arbetsmiljö, men också våra kunder och våra
arbetsprojekt.
Vi använder en varm färgskala med naturliga
färger.
Att tänka på:
• Motiv och personal på bilderna ska vara
representativa för vårt företag.
• Skyddsutrustning ska användas på ett
korrekt sätt vid de tillfällen som bildens
situation kräver det.
• Undvik i möjligaste mån att exponera andra
varumärken på bilderna, utom i det fall då det
finns ett klart syfte med samexponering.
• Det är viktigt med ordning och reda i bilden,
även i bakgrunden.
• Visa gärna två eller fler personer på
bilderna för att symbolisera familj, samarbete,
laganda.
• Visa driv i personalen och undvik
poserande.
God kvalitet på bilderna är A och O. Vi lägger
därför stor vikt vid detaljer i både utförande
och motiv som måste vara representativa och
aktuella.

Det självklara valet
i Uppsala

Det självklara valet
i Uppsala
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Bilden i exemplet är en skissbild.

Bilden i exemplet är en skissbild.

Bilderna i exemplen är en skissbilder.

