Svensk
raps

Som man sår
får man skörda...
Grafiska anvisningar för Svensk Raps

Egen identitet
i den stora floran
En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula
blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man vill
vara exakt.

I vår massmediala värld blir det allt svårare att göra sig synlig
och hörd. För en organisation som saknar en klar och entydig
grafisk identitet blir det näst intill omöjligt.

Varje växt har sitt särskilda utseende och sitt specifika namn.
Men med företag och andra organisationer är det inte alltid
så noga. Det kan bero på att de slarvar med utseendet och
namnet så att identiteten blir både suddig och mångtydig.

Raps och rybs är inte riktigt samma sak. Och Svensk Raps AB
ska ha sin speciella grafiska identitet, ett utseende som alltid
kan särskiljas i den väldiga floran av organisationer.
Därför är det viktigt att du följer de här grafiska anvisningarna.
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Logotypen består av en symbol – den stiliserade blomman
– och under den texten Svensk raps. Grundfärgerna är gult
och blått. Som i sol, raps, himmel och svenska flaggan.
Logotypen kan också förekomma i svart-vitt. På mörk
bakgrund kan du även göra den negativ, i vitt.
Försök om möjligt placera logotypen antingen till höger
eller centrerad.

Svensk
raps
Symbolen
Symbolen är formad av ett stående
och ett liggande S, som i Svensk.
Du kan beskära symbolen så att bara en del av den blir
synlig. Tänk då på att du alltid måste visa mer än halva
blomman. I annat fall tappar symbolen karaktären och
resultatet blir en otydlig avsändare.
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Den kompletta logotypen måste alltid finnas med på
samma yta som den fristående symbolen. Och det gäller
oavsett om symbolen är beskuren eller hel.

Frizon
Logotypen ska alltid – utan undantag – omges
av en så kallad frizon, en helt tom yta. Som du
ser ska avståndet från logotypen till frizonens
gräns vara minst lika stort som S i Svensk.

Våra färger och typsnitt
Svensk Raps AB använder två olika typsnitt,
Signa och Times.

A abcdefghijklmnop
Signa Normal Bold
1234567890

Signa använder du i rubriker, i bildtexter och
på skyltar – i allt som inte är brödtext, det vill
säga löpande text.
För brödtexten använder du Times.
De exakta beteckningarna för grundfärgerna
– blått och gult – finner du längst ner på sidan.

B b cdefghijklmnop qr
123 4567890
Signa Normal Book

C cdefg hijklmnopqst
Signa Normal Light
123 4567890

D defghijklmnopqrst
1234567890
Times

E efghijklmnopqrstu
1234567890
Times Italic

F fghijklmnopqrstu
1234567890
Times Bold
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Visitkort

Svensk Raps AB

Telefon 040 46 20 80

Org. nr 556220-7406

Postgiro 53 49 61-8

Elevenborgsvägen 4

Telefax 040 46 20 85

VAT nr SE556220740601

Bankgiro 957-7891

Box 96 • SE-230 53 Alnarp

E-post info@svenskraps.se

Innehar F-skattebevis
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Som du ser här och på omslagets första
sida kan symbolen användas fristående,
som ett nedtonat designelement.
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Nyhetsbrev

Rapsbladet
Ett nyhetsbrev från Svensk Raps AB

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lo
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

Dolor sit amet
Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

Dolor sit amet
velit esse molestie
consequat, vel illum
dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero
eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-

Vill du skörda guld?
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui

Man får vad man sår
Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla

vulputate velit esse molestie

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh euismod

elit, sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
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erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
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veniam, quis nostrud exerci tation
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ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
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ex ea commodo consequat. Duis autem

ex ea commodo consequat. Duis autem

vel eum iriure dolor in hendrerit in

vel eum iriure dolor in hendrerit in

vulputate velit esse molestie consequat,

vulputate velit esse molestie consequat,
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vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum

En vinnare
på fältet
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Dolor sit amet, consectetuer
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adipiscing elit, sed diam nonummy
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nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

Annonser

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

Som du ser på annonsen till höger kan även någon av
grundfärgerna användas som designelement. Här skapar
vi med hjälp av den gula färgen en uppåtsträvande kurva.

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh euismod

elit, sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

veniam, quis nostrud exerci tation

veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis autem

ex ea commodo consequat. Duis autem

vel eum iriure dolor in hendrerit in

vel eum iriure dolor in hendrerit in

vulputate velit esse molestie consequat,

vulputate velit esse molestie consequat,

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

at vero eros et accumsan et iusto odio

at vero eros et accumsan et iusto odio

dignissim qui blandit praesent luptatum

dignissim qui blandit praesent luptatum

Om man så vill kan kurvan betraktas som en symbol för
den positiva utvecklingen för grödan svensk raps.

zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui
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Power Point

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer
dolor sit amet consectetuer
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer orem ipsum dolor
sit amet consectetuer orem
ipsum dolor sit amet
consectetuer orem ipsum dolor
sit amet consectetuerorem
ipsum dolor sit amet
consectetuerorem ipsum dolor
sit amet consectetuer
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Vad hände nu med grundfärgerna, undrar du kanske.
Svaret är att det tyvärr inte finns några eviga sanningar
här. Verkligheten tvingar oss ibland till mindre eller
större modifieringar. De klara och starka färgerna hos
Svensk Raps fungerar utmärkt i trycksaker. Men när de
används i elektroniska medier blir den optiska effekten
så kraftfull att den är både störande och tröttande.
I sådana fall väljer vi färger som självklart går åt gult
och blått, men med lite mera rött i.
De exakta beteckningarna för de färgerna finner
du längst ner på sidan.
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Internet
Så här skulle webbplatsen kunna se ut om du följer
de grafiska anvisningarna. De färger du använder
här är de som gäller för elektroniska medier.
De finns närmare beskrivna på föregående uppslag.

Presenter
Presenter finns det nästan en oändlig mängd av.
Självklart är det en fördel om de presenter som kommer
från Svensk Raps AB har anknytning till verksamheten.
Givetvis gäller de grafiska anvisningarna även här,
oavsett vilken typ av present du vill ge bort.
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Nyttigt och gott
30 roliga recept med rapsolja
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På glas, metall eller andra hårda
material finns den här varianten av
den svart-vita logotypen. Den kan
graveras, präglas eller etsas.
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