
 

 

   

 

 

 

Arcada studerandekår – ASK 
Majstadsgatan 11 Tfn. 020 7699407 AS-signum 2000708-2 
00550 Helsingfors www.asken.fi Aktia 405551-2143099 

 

 

 

 

 

GRAFISK MANUAL 

Arcada studerandekår - ASK 



 

 

   

 

 

 

Arcada studerandekår – ASK 
Majstadsgatan 11 Tfn. 020 7699407 AS-signum 2000708-2 
00550 Helsingfors www.asken.fi Aktia 405551-2143099 

Innehåll 

1 Inledning 3 

2 Namn och undertecknare 3 

3 Färgskala 3 

4 Typografi 4 

4.1 Brödtext 4 

4.2 Rubriker 5 

5 Logo 5 

5.1 Logo med text 5 

5.2 Logo utan text 6 

5.3 ASK tutor logo 6 

6 Brev och utlåtanden 6 

7 PowerPoint presentationer 7 

8 Marknadsföringsmaterial 7 

 

BILAGA 1. ASK_WordTemplate 

BILAGA 2. ASK_PowerPointTemplate 



 

 

   

 

 

 

Arcada studerandekår – ASK 
Majstadsgatan 11 Tfn. 020 7699407 AS-signum 2000708-2 
00550 Helsingfors www.asken.fi Aktia 405551-2143099 

1 Inledning 

En väl inarbetad grafisk profil ger Arcada studerandekår - ASK ett tydligt kännetecken både bland 
medarbetare, högskolan, studeranden och omvärlden. 

För att profileringen av ASK ska bli enhetlig och konsekvent behövs det profilregler och riktlinjer. I 
denna manual finns de viktigaste reglerna beskrivna. Dessa regler måste följas i detalj. 

Denna grafiska manual är gjord våren 2011 av styrelsen och personalen på Arcada studerandekår 
– ASK. Om du är osäker om tillämpningen, tag kontakt med Arcada studerandekår – ASKs styrelse 
eller personal. Den grafiska manualen är godkänd av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige 
XX.XX.2011 

2 Namn och undertecknare 

Det officiella namnet på studerandekåren är Arcada studerandekår – ASK. 

Efter första nämnandet får kortnamnet ASK användas skrivet med versaler. Namnet Arcada 
studerandekår – ASK och kortnamnet ASK böjs som ett vanligt namn. T.ex. Arcada studerandekår – 
ASK ordnade Valtorg i mars. ASKs ordförande fanns på plats tillsammans med styrelsen. 

Förkortningar så som t.ex. Asken, ASKen, ASK:en eller ASK:s får inte användas. 

Som undertecknare för studerandekåren fungerar enligt ASK stadgar ordförande eller vice 
ordförande tillsammans med generalsekreterare eller styrelsemedlem. 

Det inofficiella namnet på engelska är Arcada Student Union – ASK. 

3 Färgskala 

ASKs färger är blå, lila, guld och grönt. Vardagligt används främst den blå färgen och den lila 
används som en stödfärg. Guld och grön används främst i kårband och i kårens officiella märken. 

Tutor-färgerna används endast i ASK Tutor-logon. 

ASK blå 

• Hexadecimal kod #002d78 
• CMYK 100, 87, 29, 11 
• RBG 0, 45, 120 

ASK lila 

• Hexadecimal kod #ab2584 
• CMYK 38, 95, 1, 1 
• RGB 171, 37, 132 
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ASK guld 

• Hexadecimal kod #bfa611 
• CMYK 26, 26, 99, 8 
• RGB 191, 166, 17 

 

ASK grön 

• Hexadecimal kod #008400 
• CMYK 86, 20, 100, 8 
• RGB 0, 132, 0 

 
Tutor rött 

• Hexadecimal kod #f10909 
• CMYK 0, 96, 95, 0 
• RGB 241, 9, 9 

 
Tutor gult 

• Hexadecimal kod #f8e800 
• CMYK 8, 0, 91, 0 
• RGB 248, 232, 0 

4 Typografi 

Alla texter skrivna för Arcada studerandekår – ASK bör skrivas med Dax Wide Regular. Vid behov 
kan man som effekt använda förtjockning (bold). Typsnittet Dax Wide Regular är en köpt font. 

4.1 Brödtext 

I brödtext används storleken 10pt, enkelt radmellanrum och 6pt mellanrum ovan och 6pt under 
stycke. Tack vare att storleken på texten hålls liten sparar detta på utskriftskostnader samt främjar 
miljön utan att typsnittet görs svårt att läsa. 
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4.2 Rubriker 

På huvudrubriker används storleken 12pt och förtjockning. Då man använder underrubrik används 
10pt och förtjockning. Det används alltid enkelt radmellanrum och 24pt mellanrum ovan samt 12 
pt under rubriken, det här gäller både huvudrubriker och underrubriker. 

 

Ex.   Huvudrubrik 12pt 

  Underrubrik 10 pt 

  Brödtext 10 pt 

5 Logo 

Arcada studerandekår – ASKs logo omfattar texten Arcada studerandekår samt ett märke som 
tillsammans bildar vår logotyp. Texten ASK och Arcada studerandekår är skrivet med typsnittet 
Dax Wide Regular. Logon är designad i ASK blått. 

5.1 Logo med text 

 

• Färg: ASK blå (se kapitel 3) 

• Bredd: 1156 pixels, höjd: 438 pixels 

• Storleken får endast ändras i proportion 

• Logo texten får inte användas utan märket 

• Den blåa ASK logon får endast användas på vitt eller ljust botten 

• ASK logo får på mörk bakgrund användas vit eller blå med vit 
bakgrund 

• Logo utan färg (svartvit) får endast användas då man inte har 
möjlighet att få utskrift i färg. 
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5.2 Logo utan text 

 

• Färg: ASK blå (se kapitel 3) 

• Bredd: 420 pixels, höjd: 432 pixels 

• Storleken får endast ändras i proportion 

• Logo utan text får användas som grafisk effekt 

 

 

5.3 ASK tutor logo 

• Färger: Tutor rött och Tutor gult (se kapitel 3) 

• Bredd: 213 pixels, höjd: 239 pixels 

• Storleken får endast ändras i proportion 

• Får användas på både ljus och mörk bakgrund 

• Färgen på texten får ändras enligt behov 

• Logon får användas i officiella tutorerings-sammanhang. Så som 
t.ex. Tutorguiden, tutor t-shirts och dylikt 

 

 

6 Brev och utlåtanden 

• Alla texter bör skrivas med Dax Wide Regular. Vid behov kan man som effekt använda 
förtjockning (bold). 

• I brödtext används fontstorleken 10pt, enkelt radmellanrum och 6pt mellanrum ovan och 
12pt under stycke. 

• I officiella texter används den officiella ASK_WordTemplate (Bilaga 1) 

• Officiella texter som skickas externt skall konverteras till pdf 
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7 PowerPoint presentationer 

• Som botten för ASKs PowerPoint presentationer används ASK_PowerPointTemplate 
(Bilaga 2) 

• Sunt förnuft vid skapande av PowerPoint presentationer är tillåtet och användning av 
osakliga ord eller uttryck samt bilder är förbjudet. 

8 Marknadsföringsmaterial 

• Marknadsföringsmaterialet följer den allmänna grafiska linjen såväl i utformning som i 
färger. Dessa behöver dock inte vara enligt de specifikationer som nämns i denna manual. 

• Planscher behöver inte göras i ASKs färger eller med Dax Wide Regular. 

• ASKs logo måste synas tydligt på allt marknadsföringsmaterial och används enligt 
instruktionerna ovan. 

• Då marknadsföringsmaterial görs i samarbete med MainosOilio bör deras logo även vara 
tydligt synligt på materialet. 
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