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RIKTLINJER  
KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK 
PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR 
OCH TRYCKSAKER 

 
 
• DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL 

NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I 
DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS FÄRGKODER, 
KOMPONENTER, TYPOGRAFI ETC.  

 
• DOKUMENTET INNEHÅLLER RIKTLINJER FÖR 

NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE OCH LOKALA 
NYFÖRETAGARCENTRUM 

 
• RIKTLINJERNA ÄR FRAMTAGNA AV 

NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE I SAMARBETE MED 
NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES KVALITETSRÅD 
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Logotype  
Logotype NyföretagarCentrum Sverige 
 

 
 
NyföretagarCentrum Sveriges logotype består av en stiliserad jordglob samt texten 
”NyföretagarCentrum”. Denna logotype får även användas av lokala 
NyföretagarCentrum då den avser alla NyföretagarCentrum, centralt eller lokalt.  
 
Typsnittet som används är Mr Eaves. 
 
Denna logotyp ersätter från och med 2011 den gamla logotypen som användes då 
moderorganisationen namn utåt var ”Jobs and Society NyföretagarCentrum”. Den 
logotypen såg ut enligt följande: 
 

 

Logotype lokalt NyföretagarCentrum 
Ett lokalt NyföretagarCentrums logotype är identisk med NyföretagarCentrum 
Sveriges logotyp, med tillägget att namnet på lokalt NyföretagarCentrum står skrivet 
direkt under texten ”NyföretagarCentrum”. Namnet skrivs även det i Mr Eaves, men 
med versaler. Se följande exempel: 
 

      
  

Exempel på rätt användande av lokal logotype: 
Denna logotype får inte beskäras eller förvrängas, utan ska alltid ha just denna 
komposition. För ytterligare information hänvisar vi till den grafiska profilen. 
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Exempel på felanvändande (förvrängning eller fel beskärning) av lokal 
logotype: 
 

   
 

Olika filformat för olika ändamål 
Det är viktigt att anpassa logotypens filformat efter vad den ska användas till. Ska 
den användas på hemsidor eller i digitala trycksaker behöver den inte vara särskilt 
högupplöst och filformat som .jpg och .gif är att föredra. Vid tryckning behöver 
logotypen vara betydligt mer högupplöst, och filformatet .eps är det allra bästa. I det 
formatet är logotypen vektoriserad.  

Färger och koder 
Logotypen är uppbyggd av en färg, blå. Den blå färgen har koden PMS286 och visas i 
100% (texten ”Nyföretagar”) respektive 65% (texten ”Centrum” samt lokal 
tillhörighet). 
 
Logotypen finns även som svart och vit. I den svarta versionen skrivs texten 
”Nyföretagar” med 100% svart och texten ”Centrum” samt lokal tillhörighet i 65% 
svart. 
 
För ytterligare information om färger och koder hänvisar vi till den grafiska profilen. 

Användande av logotype 
Logotypen kan användas i alla typer av material, antingen i färg, svart eller vit.  Den 
kan placeras uppe till vänster, nere till vänster, eller marginaljusterad över hela 
bredden. Placera aldrig loggan centrerad eller högerställd. 
 
Vissa NyföretagarCentrum väljer att använda en ”devis” eller ”slogan” i samband 
med sin logotype. Detta uppmuntrar NyföretagarCentrum Sverige, så länge devisen 
inte uppfattas som en integrerad del av logotypen och är i linje med verksamheten. 
Två exempel på deviser som används, och som NyföretagarCentrum Sverige stöder, 
är: 
 
”Av företagare – för blivande företagare”   

”Rådgivning från företagare till blivande företagare” 
 
NyföretagarCentrum Sverige rekommenderar att typsnittet Mr Eaves, Arial eller 
Palatino används för denna typ av deviser i direkt anslutning till logotypen. 
 
För mer information om användande av logotypen, exempelvis friyta, hänvisar vi till den 
grafiska profilen. 
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Riktlinjer för hemsidor 
Gemensam toppdomän 
90 procent – drygt 70 st – av alla landets NyföretagarCentrum använder idag 
toppdomänen nyforetagarcentrum.se för sina lokala hemsidor. Dessa använder den 
av NyföretagarCentrum Sverige framtagna mallen för hemsidor. Det är 
NyföretagarCentrum Sveriges Kvalitetsråds absoluta önskemål att alla 
NyföretagarCentrum 1) använder toppdomänen nyforetagarcentrum.se, och 2) 
använder den centralt framtagna mallen för hemsidor. Detta för att det gemensamma 
varumärket ska stärkas såväl nationellt som lokalt. 

Exempel på användande av rätt toppdomän samt den centralt 
framtagna hemsidesmallen: 

(www.nyforetagarcentrum.se/oresund)  
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(www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona)  
 

 
 
(www.nyforetagarcentrum.se/vast) 
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Exempel på användande av fel toppdomän samt annan än den 
centralt framtagna hemsidesmallen: 

(http://forshaga.foretagscentrum.org: fel användande av logotype, fel namn, fel 
domän, annan hemsidesmall) 
 

 
 
(http://nyforetagarcentrum.datiq.se: fel användande av logotype, fel domän, annan 
hemsidesmall) 
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(www.drivaeget.se: dubbla logotyper, fel domän, annan hemsidesmall) 
 

 
 
(www.nfcsjuharad.se: fel domän, annan hemsidesmall) 
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(www.nyforetagarcentrum.org: fel domän, annan hemsidesmall) 
 

 

Administrationsverktyg för hemsidor 
För toppdomänen nyforetagarcentrum.se används ”WEB Express Content tool 9.6”.  

Placering av logotype på lokala hemsidor 
I den av NyföretagarCentrum Sverige framtagna mallen för lokala hemsidor är den 
lokala logotypen placerad i övre vänstra hörnet av hemsidan. Denna placering går ej 
att ändra. Däremot går det utmärkt att använda logotypen även på andra delar av 
hemsidan. 

Typsnitt och textstorlek 
I detta administrationsverktyg finns följande (s.k. webbsäkra) typsnitt tillgängliga: 

 Arial 
 Times New Roman 
 Verdana 
 Georgia 

 
Samtliga typsnitt finns i storlekarna 8, 10, 12 och 14 punkter. Notera att textstorleken 
ej kan likställas med motsvarande antal punkter i Microsoft Word. 

Rekommendation 
NyföretagarCentrum Sverige ställer inga absoluta krav på hur dessa fyra typsnitt 
används, men rekommenderar Arial då det är ett enkelt och tydligt typsnitt som 
alltid visas på samma sätt oavsett webbläsare. 
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Rubrik  Arial 14 punkter, fet stil 
Eventuell ingress Arial 10 punkter, fet stil 
Brödtext  Arial 10 punkter, ofetad stil  
Mellanrubrik  Arial 10 punkter, fet stil 
Bildtext:   Arial 8 punkter, kursiverad ofetad stil 

Riktlinjer för trycksaker 
Rekommenderade typsnitt 
Följande typsnitt rekommenderas i trycksaker och presentationer: 
 
Rubriker (sans-serif, utan ”klackar”):  
Arial 
 
Brödtext (serif, med ”klackar”):  
Palatino 

Exempel på utformning av presentationsmaterial 
I NyföretagarCentrum Sveriges Grundpärm finns presentationer i PowerPoint-
format. Dessa är tänkta att användas som ”mallar” eller ”förlagor” som anpassas 
efter behoven hos den som skapar presentationen och dess publik. 
 
Grundpärmen finns på NyföretagarCentrum Sveriges hemsida. Du når den så här: 
 

• Gå in på www.nyforetagarcentrum.se 
• Gå till ”Logga in” uppe i den grå horisontella bården 
• Logga in med ”jobsandsociety” och ”kostnadsfri” 
• Gå till ”Grundpärmen” 
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Exempel på utformning av trycksaker 

Brevpapper 

 
 
Typsnitt som rekommenderas: Mr Eaves, Arial eller Palatino 

Korrespondenskort 

 
 
Typsnitt som rekommenderas: Mr Eaves, Arial eller Palatino 



Grafiska riktlinjer, version 2.0, juni 2011  NyföretagarCentrum Sverige 

11 

Visitkort 

 
 
Typsnitt som rekommenderas: Mr Eaves, Arial eller Palatino 

Kuvert 

 
 
Typsnitt som rekommenderas: Mr Eaves, Arial eller Palatino 
 
Alla ovan visade exempel på trycksaker kan enkelt beställas och tryckas via 
www.optimalprint.se. Kontakta Daniel Dworetsky (08-551 124 06, 
daniel.dworetsky@nyforetagarcentrum.se) för mer information om inloggning etc. 
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Mallar för diplom, certifikat, samarbetspartner, Årets Nyföretagare, 
Årets Nyföretagarkommun m.m. 
Det finns framtagna mallar för diplom för olika ändamål. Se ett par exempel nedan 
på hur dessa kan se ut:  

                     
 

För mer information om diplom, kontakta Marianne Bogle (08-551 124 02, 
marianne.bogle@csrsweden.se). 

Produktion av pressmeddelanden 
Viktigt i samband med produktion av pressmeddelanden är att det klart och tydligt 
framgår vem avsändaren är, kontaktuppgifter samt en hänvisning till exempelvis en 
hemsida där mer information finns.  
 
Vidare är det avgörande att rubriken och ingressen tydligt berättar vad 
pressmeddelandet vill förmedla. Att använda citat gör naturligtvis materialet mer 
levande för läsaren. 
 
För fler tips om arbete med pressmeddelanden och medierelationer, se 
presentationen ”Hur syns vi i massmedier?” framtagen av NyföretagarCentrum 
Sverige. Denna hittar du i NyföretagarCentrum Sveriges Grundpärm. 

Boilerplate 
Det är att rekommendera att alltid ha en kort text i lite mindre textstorlek än övrig 
brödtext verksamheten i botten av pressmeddelandet, en s.k. boilerplate. 
NyföretagarCentrum Sverige använder följande boilerplate: 
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”NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation till alla landets NyföretagarCentrum. 
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 
200 kommuner. 2010 gav NyföretagarCentrum 22 600 personer kostnadsfri, konfidentiell och 
objektiv rådgivning. Av dem har 10 600 startat företag. Efter tre år är åttio procent av 
företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten 
unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom 
NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Mer information på 
www.nyforetagarcentrum.se” 
 
Nedan ett förslag på hur en boilerplate kan se ut för ett lokalt NyföretagarCentrum: 
 
”NyföretagarCentrum XX ger individuell, kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning 
till de som funderar på att starta eget företag i X, Y och Z kommun. NyföretagarCentrum XX 
är kopplat till NyföretagarCentrum Sverige – Sveriges ledande kraft för nyföretagande med 
rådgivning i cirka 200 kommuner. Nästan hälften av de som går på rådgivning på 
NyföretagarCentrum startar företag. Efter tre år är åttio procent av de företagen fortfarande 
aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. 
Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Läs mer på 
www.nyforetagarcentrum.se/xxx.”  
 
NyföretagarCentrum Sverige arbetar efter en framtagen pressmeddelandemall. 
Denna hittar du i NyföretagarCentrum Sveriges Grundpärm. Har du frågor, 
kontakta Daniel Dworetsky (08-551 124 06, 
daniel.dworetsky@nyforetagarcentrum.se). 

Tryckerikontakter 
Varje NyföretagarCentrum väljer förstås vilket eller vilka tryckerier som används 
lokalt. För den som är intresserad har NyföretagarCentrum Sverige ett samarbete 
med Optimalprint, som ger mycket bra priser genom att man som kund själv gör 
beställningen av trycksakerna över nätet. Alla NyföretagarCentrum har en egen 
inloggning och kan därmed beställa trycksaker som visitkort, kuvert, brevpapper och 
korrespondenskort själva. Kontakta Daniel Dworetsky (08-551 124 06, 
daniel.dworetsky@nyforetagarcentrum.se) för mer information.  

Synpunkter på detta dokument? 
Har du synpunkter på detta dokument, eller vill komma med förslag på 
förbättringar eller justeringar, kontakta Daniel Dworetsky (08-551 124 06, 
daniel.dworetsky@nyforetagarcentrum.se). 


