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Välkommen till 
Fysioterapeuternas 

grafiska profil!

I din hand håller du den grafiska manualen för Fysioterapeuterna. Den innehåller 
grafiska riktlinjer för logotypens placering, färger, typsnitt, grafiska element och 
bildspråk. Den grafiska profilen hjälper oss att tillsammans vårda varumärket Fysiote-
rapeuterna. Det handlar om att konsekvent kommunicera våra gemensamma värden, i 
allt från trycksaker till webbsidor.

Den 1 januari 2014 blev fysioterapeut nytt namn på yrket sjukgymnast och ny skyd-
dad yrkestitel. I samband med detta bytte Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
namn till Fysioterapeuterna. En helt ny logotyp togs fram och den dåvarande grafiska 
manualen reviderades.

Målet med denna uppdaterade grafiska profil är att den ska tydliggöra Fysioterapeu-
terna som avsändare såsom det beskrivs i den varumärkesstrategi som förbundet tog 
beslut om på kongressen 2012. Med en gemensam och stark identitet blir det lättare 
för förbundets alla delar att påverka och nå ut, vilket gör att förbundet blir starkare i 
sin kommunikation.

Ur varumärkesstrategin (beslutad av kongressen 2012)

För att stärka medlemmarnas ställning krävs att förbundet har en tydlig identitet, det 
vill säga ett starkt varumärke. Förbundets varumärke ska förmedla förbundets vision 
och mål samt verksamhetsidé, att stödja fysioterapeuter/sjukgymnaster i arbetet för 
goda villkor för sin professionsutveckling. 

I alla sammanhang där någon av förbundets olika delar verkar ska det tydligt fram-
gå att det är förbundet som är avsändare och den gemensamma drivkraften framåt. 
Genom en enhetlig avsändare av till exempel kommunikation, aktiviteter och ställ-
ningstaganden ökar fysioterapeuters/sjukgymnasternas identifikation med förbun-
det, medlemsnyttan stärks och förbundet kan enklare ta position på olika arenor, till 
exempel i politiska frågor.
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Logotypen

Den nya logotypen skiljer sig väsentligt från den gamla och markerar en nystart och 
förändring då både yrket och förbundet bytt namn. Logotypen är enkel och tydlig och 
kan skalas till olika storlekar. I symbolen ser vi hela människan/patienten i centrum. 
Att händer och fötter är utfallande ger en känsla av öppenhet. Förbundsnamnet 
Fysioterapeuterna är placerat i en halvcirkel under symbolen vilket symboliserar den 
stödjande roll som yrket innebär. Typsnittet är en kondenserad 
linjär som fungerar bra till ett långt ord. Typsnittet är även något 
spärrat för tydlighet. Den distinkta och tydliga typografin 
förmedlar känslan av kunskap och kompetens. Hela logotypen 
andas rörelse och handlingskraft i sin form.

Den nya logotypen knyter på ett naturligt vis an till det redan flitigt använda deko-
relementet och tanken med den hermeneutiska cirkeln som beskrivs längre fram i 
manualen.

Logotypens färger

Den nya logotypen har samma gröna färg som den tidigare logotypen och den gröna 
färgen visualiserar värdet att samla kraft från naturen.

Logotypen används med fördel i färg. För fyrfärgstryck används Europaskalans 
färgblandning (CMYK) och färgnumret X0X0. Vid en- eller tvåfärgstryck används 
Pantone-skalan och då är färgnumret 347. Logotypen kan även exponeras i svart. När 
du lägger logotypen på en mörk bakgrund är förbundsnamnet vitt. Se exempel på 
manualens baksida. 

Logotypens frizon

Undvik att lägga bilder eller annan text för nära logotypen. Det behövs en så kallad 
frizon, fri yta, runt logotypen. Det här är viktigt  för att grafiken inte ska störas och 
för att logotypen ska framträda ordentligt. Se figuren på nästa sida.

Logotypen är redigerad och renodlad för att bättre kunna användas i mindre format. 
Den finns i olika filformat och kan användas för webb, trycksaksproduktion och i alla 
typer av mallar som till exempel Wordmallar och Powerpoint.

På följande sidor kan du läsa om hur logotypen används och ska placeras.
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Den fria ytan runt logotypen, den sk frizonen, ska vara minst 
25% av logotypens höjd eller bredd.



Logotypens placering vid 
framtagning av trycksaker

När vi producerar annonser, affischer och broschyrer ska logotypen alltid placeras cen-
trerat nertill, alternativt i nedre högra hörnet.

Undantag finns för profilkläder och presentreklam, där varje enhet får bedömas sepa-
rat. Här är det den kreativa lösningen som får styra logotypens placering.

Logotypen placeras i första hand mot en vit eller ljus bakgrund för att framträda på 
bästa sätt. Ligger den mot en färgad bakgrund eller i en mörk bildyta är förbundsnam-
net vitt. Se exempel på manualens baksida. 

6



Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm  Besöksadress Vasagatan 48
Telefon 08-567 061 00  E-post kansli@fysioterapeuterna.se  Webbadress www.fysioterapeuterna.se

7

Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm  Besöksadress Vasagatan 48
Telefon 08-567 061 00  E-post kansli@fysioterapeuterna.se  Webbadress www.fysioterapeuterna.se



Typografi

Trycksaker

När Fysioterapeuterna kommunicerar används i huvudsak två olika typsnitt: Gill Sans 
och Minion.

Gill sans är ett klassiskt teckensnitt som känns rent, enkelt och modernt. Gill Sans 
används till rubriker, mellanrubriker och kortare texter.

Minion är också ett klassiskt typsnitt. En antikva med seriffer, klackar på bokstäverna, 
som andas kvalitet och seriositet. Typsnittet fungerar bra även när man har mycket text 
och behöver gå ned i storleksgrad, eftersom det är relativt kraftfullt. Minion används 
främst till brödtexten, det vill säga den löpande texten.

De två teckensnitten kan med fördel byta plats ibland för att skapa kontrast och förny-
else. Med andra ord, använd ibland Minion i rubriken och Gill Sans i brödtexten.

Webb och Powerpoint

På webben och i Powerpointpresentationer används Arial. Det är ett rent och enkelt 
typsnitt som känns modernt och kraftfullt. Arial finns tillgängligt i de flesta datorer och 
kan användas till såväl rubriker som brödtext.

För brev och dylikt framställda i Word används Times New Roman som är ett typsnitt 
som är lätt att läsa i löpande texter. Även Times New Roman finns tillgängligt i de flesta 
datorer.

Brevmall i wordformat med förstasida och följandesida finns att ladda ner från vår 
hemsida www.fysioterapeuterna.se/mallar.

fysioterapeut
fysioterapeut

Gill Sans regular (normal)

Minion regular (normal)
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ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=

Gill Sans regular (normal)

Gill Sans light

Minion regular (normal)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=

Minion italic (kursiv)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrst
uvxyzåäö
1234567890?!&%+=
Gill Sans bold (fet)

ABCDEFGHIJKLMNO
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=
Arial regular (normal)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=
Arial bold (fet)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=

Minion bold (fet)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890?!&%+=
Times New Roman Regular (normal)

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö1234567890?!&%+=
Times New Roman Bold

9



Bildspråk

Verksamhetsbilder

Bra kommunikation innehåller både bild och text. Dessa två ska helst samverka och 
komplettera varandra. Använd bilder som känns relevanta för texten. Önskvärt är att 
uppnå en bra balans mellan manligt och kvinnligt, förebyggande och behandlande vård, 
osv.
 
Vi gör ingen retuschering eller förändring i bilder som kan inkräkta på den personliga 
integriteten eller beröva bilden dess trovärdighet och vi undviker friläggning av objekt.
 
De bilder vi använder går att dela in i två huvudkategorier: profilbilder respektive verk-
samhetsbilder. På denna och nästa sida kan du se exempel på hur dessa bilder kan se ut.
 
Profilbilder

För att stärka varumärket Fysioterapeuterna används främst bilder som utgår från de 
kärnvärden som fysioterapeuter står för; som hälsa och rörelse. Inspiration kan hämtas 
från naturen, sporten, rörelse, friskvård, trädgården och det sociala samspelet.
 
Verksamhetsbilder

I kommunikationen är det ofta relevant med autentiska bilder från fysioterapeuter/
sjukgymnaster i den dagliga verksamheten, till exempel träning, rehabilitering av olika 
slag, frisk- och sjukvård, åldrings- och specialistvård. Det är viktigt att vi visar nya och 
moderna bilder, eftersom en bild snabbt upplevs som omodern.
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Profilbilder
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Färgpaletten

Färgerna

Även i färgpaletten kommunicerar vi helheten. Färgerna är inspirerade från de fyra 
grundelementen: himmel, hav, jord och eld. Alla element behövs för att skapa balans. 
Resultatet ska kännas seriöst, men samtidigt aktivt, glatt och modernt.

Här bredvid ser du de färgnummer som du ska använda när du vill jobba vidare med 
kommunikationen för Fysioterapeuterna. För fyrfärgstryck används Europaskalans 
färgblandning (CMYK). Dekorfärgen/Pantonefärgen (Pms) använder du när du ska 
trycka något i en- eller tvåfärgstryck. RGB-färger används exempelvis vid produktion 
av hemsidor samt i officepaketet.
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CMYK X0X0

Pms 347

RGB 0  144  54

80% cyan

Pms 306 U

RGB 0  176  230

30% cyan

Pms 290 U

RGB 189  228  247

20% svart

RGB 217  218  219

CMYK X506

Pms 289 U

RGB 0  55  98

CMYK 30X0

Pms 396 U

RGB 193  202  0

CMYK 19X0

Pms 179 U

RGB 214  53  26

CMYK 1140

Pms 615 U

RGB 236  223  170

CMYK 13X0

Pms 7405 U

RGB 233  180  0

CMYK 8X90

Pms 1817 U

RGB 87  43  47

100% svart

Pms Black

RGB 26  23  27

Färgerna är hämtade från de fyra grundelementen:
- luft/himmel
- vatten/hav
- jord/gräs
- eld

eller förenklat: naturen står som inspiration.

Den svarta färgen kan användas i valfri procentsats.
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Dekorelementet

Fysioterapeuten ser helheten

Dekorelementet – en grafisk bild som är en del av profilen – är en modern och öppen 
cirkel/spiral. Cirkeln eller spiralen visualiserar helhet och rörelse samt för tankarna till 
den hermeneutiska cirkeln. 

Hermeneutisk cirkel

Så här beskriver Natur & Kulturs Psykologolexikon den hermeneutiska cirkeln ”Steg-
vis ökande av förmåga att förstå enskilda företeelser genom att sätta in dem i sitt sam-
manhang. Därigenom får man bättre förståelse för sammanhanget som helhet, vilket i 
sin tur leder till att man förstår delarna på ett nytt sätt och med fördjupad insikt. Detta 
sker i en aldrig avslutad cirkel eller spiral (som en del hermeneutiker säger).”

Detaljer ger en ny helhet, som ger fler detaljer, som ger en ny helhet och så vidare. 
Fysioterapeuten behandlar aldrig bara ett lokalt symtom, utan vet att allt hänger ihop. 
Fysioterapi är i ständig rörelse, både som yrke och i förhållande till våra patienter.
Dekorelementet blir inte bara en form utan ett resultat av ett logiskt resonemang.

Syftet med dekorelementet är att förstärka profilen, att lägga till ett värde som är rele-
vant, spännande och speciellt för fysioterapeuter.

Fysioterapeuter behandlar aldrig 
bara ett lokalt symtom. Fysiote-
rapeuten ser helheten – att allt 
hänger ihop.
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Rubrik kan ligga här

Dekorelementets
placering

På broschyrer, annonser, affischer och friare 
kampanjer placeras dekorelementet som en 
utfallande del i en fotografisk bild. Cirkeln 
finns då med som ett komplement till den 
fotografiska bilden.

När dekorelementet fyller en funktion; till ex-
empel ringar in en smärtande del av kroppen 
eller ringar in en text kan hela dekorelemen-
tet/cirkeln användas.

Dekorelementet kan skalas till olika storlekar.

2008

Rubrik kan ligga här

Rubrik kan ligga här
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Layout och format
för trycksaker

För att hålla en tydlig linje och underlätta för dig i ditt arbete har vi tagit fram ett 
antal olika broschyrformat. Det ena är ett eget A4-format som mäter 
196 x 250 mm, det vill säga en kortad A4. Detta format känns vänligare än en vanlig 
A4. Utifrån dessa proportioner har vi sen skapat egna mindre format. Ett mellanfor-
mat som motsvarar en A5 och ett litet format som motsvarar en A6. Fördelen med 
ett eget format är att det sticker ut. Broschyrernas omslag har fått ett luftigt uttryck 
genom breda marginaler med bestämda mått. 

Lilla formatet 105 x 134 mm (ca A6) Mellanstorleken 148 x 189 mm (ca A5)

8 mm. 

12 mm. 

8 mm. 
12 mm. 

16 mm. 

24 mm. 
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Broschyr, 196 x 250 mm.
Övre marginalen samt sidmarginalerna är 15 mm. Undre marginalen är 30 mm. 

15 mm. 

15 mm. 

30 mm. 

Rubrik kan ligga här
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Magnia quia quoditium sa nobist re ni dolut ersperat estiurio temolent, te velluptincid quaerae 

veliquia voluptatem vellatureium fugia pliquias id eos es et lautemporem. Nam et a commo 

expedit hit que sin et dolut molorec toreium de volorum esciundit etur?

Quisitae. Itatemque demporrovid molles volorru ptiorrovid mo beaqui duciis molore solo erit 

poratibusdae nihitaquunt ut mo volorepe pe solorep reritatat ut eatur.

El moluptaeperi vollatis rectasse nusanihil eumquos antiatquis minctur, est, ipicipsapero que con 

consequidus, nistiis cipici vellorro eos dent. Arum aut abore nus dus dendi doluptatiur as dipsus, 

volum es et qui conest min con prae voluptatem exerit ra in pero imendae mincipitaque.

Id quas illorepere, omnimos est omnihil ipid earum dolupta ilic tes pro is ra non nita sedipsanto 

et erat. Lit, volum quam eum rest ea quiatenem audit, est lab inus doles sandelit re perit, untius, 

comnis pro volorae serovid quaspe eari reium seque porero to exerferro mo occaecture dolo.

Rubrik 2
Equi unti ut moloratus pe vent que volut quias que nis qui cum quamus et que re prore res deri 

ditatib eratur re volorera accuptati consequ iderum undit etur, totaers pellique nonsecum com-

niet intiis eatias eat alis ressitae et aut intibusdam ilique qui quo to moluptate eos illest.

 • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae suntur atem 

  intios veliquat. • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae suntur atem 

  intios veliquat. • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae.

Rubrik 3Unt omnit ende pro excerum litiatur, to quam di quia volestiste volorep ereiumque earcid est, 

qui dellant res doloreicias conest, sum eum, si adi apero ilignis am, odit alite voluptatum enis 

aut aut eum vent volestiberum senesto eosto to que ipsam illuptur?

Quiat aliatib usdandi ne cus ditatur sediscias atio. Em facculpa nossi quatur sit, odignim poriori 

aut facepuda sant am quosapedi sinulpa rcillitentis aut etur?

Explatque num quam a cuptatem earchicim etur autestrum qui quam aut expellibus derum 

invelis amendi te litium, nulparc hillacea saest preium si toritis is molorpor ratempe ribeaquam 

dolo id ma id expel et as vent litia et lati berspie ntoreri tatibus nosam quia aut plaborem ressi. 

Ut officatus plita sit, in pelique explant alitati dolenitatus, sed quiat ipietur ehenihic to con re 

comnisc iumquibusa volecatio demporum eligend ucienis di alit, ommolore esciist. 

Nectempo rehent alis veria dis sint lita parcit omnimos sed quam cullupta nis rem ventemo lup-

tatis dolor simus, od qui volupta tatinti atibus re, quam, sitate prest labore poreperum ut endebis 

dolendus, sae anis renis ut lam quossum et que volora conesed etur audae nessum idelique con 

essernam res aut estiatem cor magnihicti di de etum aut haris eos repera nonsequat liquuntia 

prest hillabo. Omnimenist od min ex ea que estiam quid qui diaspera poreptatur? Caerores 

magnam invenia ene idita ne num ipsumquia nimporerum eatqui remqui comnihilia.

Sidan 2/2
 

 
 

 

Brevmall i wordformat

Fysioterapeuterna
Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm
Besöksadress Vasagatan 48
Telefon 08-567 061 00
E-post kansli@fysioterapeuterna.se
Webbadress www.fysioterapeuterna.se
Bankgiro 727-1877 Plusgiro 19 40 53-5

Rubrik 1
Magnia quia quoditium sa nobist re ni dolut ersperat estiurio temolent, te velluptincid quaerae 
veliquia voluptatem vellatureium fugia pliquias id eos es et lautemporem. Nam et a commo 
expedit hit que sin et dolut molorec toreium de volorum esciundit etur?

Quisitae. Itatemque demporrovid molles volorru ptiorrovid mo beaqui duciis molore solo erit 
poratibusdae nihitaquunt ut mo volorepe pe solorep reritatat ut eatur.

El moluptaeperi vollatis rectasse nusanihil eumquos antiatquis minctur, est, ipicipsapero que con 
consequidus, nistiis cipici vellorro eos dent. Arum aut abore nus dus dendi doluptatiur as dipsus, 
volum es et qui conest min con prae voluptatem exerit ra in pero imendae mincipitaque.

Id quas illorepere, omnimos est omnihil ipid earum dolupta ilic tes pro is ra non nita sedipsanto 
et erat. Lit, volum quam eum rest ea quiatenem audit, est lab inus doles sandelit re perit, untius, 
comnis pro volorae serovid quaspe eari reium seque porero to exerferro mo occaecture dolo.

Rubrik 2

Equi unti ut moloratus pe vent que volut quias que nis qui cum quamus et que re prore res deri 
ditatib eratur re volorera accuptati consequ iderum undit etur, totaers pellique nonsecum com-
niet intiis eatias eat alis ressitae et aut intibusdam ilique qui quo to moluptate eos illest.

 • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae suntur atem 
  intios veliquat.

 • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae suntur atem 
  intios veliquat.

 • Quamet dolliaepre, eiciamus atioritatum inum ex eum ratiasp erioraepudae.

Rubrik 3
Unt omnit ende pro excerum litiatur, to quam di quia volestiste volorep ereiumque earcid est, 
qui dellant res doloreicias conest, sum eum, si adi apero ilignis am, odit alite voluptatum enis 
aut aut eum vent volestiberum senesto eosto to que ipsam illuptur?

Quiat aliatib usdandi ne cus ditatur sediscias atio. Em facculpa nossi quatur sit, odignim poriori 
aut facepuda sant am quosapedi sinulpa rcillitentis aut etur?

Explatque num quam a cuptatem earchicim etur autestrum qui quam aut expellibus derum inve-
lis amendi te litium, nulparc hillacea saest preium si toritis is molorpor ratempe ribeaquam dolo 
id ma id expel et as vent litia et lati berspie ntoreri tatibus nosam quia aut plaborem ressi.
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Brevmall i wordformat med förstasida och 
följandesida finns att ladda ner från vår hemsida 
www.fysioterapeuterna.se/mallar.
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Rubrik
Underrubrik

Wordmall med omslag

Wordmall med omslag i standardformatet A4, 210 x 297 mm finns att ladda ner från 
vår hemsida www.fysioterapeuterna.se/mallar.
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Mall för powerpoint-
presentationer

Mall för att skapa presentationer i power-
point finns att ladda ner från vår hemsida 
www.fysioterapeuterna.se/mallar.
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Förbundets distrikt, sektioner 
och studenter

Distrikt
Västernorrland

Sektionen för smärta 
och sensorisk 

stimulering (SgSS)

Distrikt
Västernorrland

Sektionen för smärta 
och sensorisk 
stimulering (SgSS)

Studenterna

Studenterna
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Affisch-mall för distrikt,
sektioner och studenter

Sektionen för smärta 
och sensorisk 

stimulering (SgSS)

Rubrik
Plats

Datum/tid

Ovidel maiorem aut ero te natur aut ut est qui iumque nihicipsam re, se dem 
alitiis everum volorerumet eos est, sit aut et dunti illaccullo tem liquossequia. Obis 
nimperum eos eicipsa vide volende ntemperibus ut fuga.

Affisch-mall i wordformat och standardformatet A4, 210 x 297 mm.  
Affischen kan även skrivas ut på A3-papper. Finns att ladda ner från vår hemsida 
www.fysioterapeuterna.se/mallar.

22



Kontakt
Har du frågor kring den grafiska profilen 

kan du kontakta Fysioterapeuternas kansli på
Telefon 08-567 061 00  

E-post kansli@fysioterapeuterna.se  
Webbadress www.fysioterapeuterna.se

U P P D AT E R A D  G R A F I S K  M A N U A L  J A N U A R I  2 0 1 4  •  K R E ATO R R E K L A M . S E
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