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sylf i kortHEt
sveriges yngre läkares förening (sylf) är den näst 
största yrkesföreningen inom sveriges läkarförbund 
och organiserar underläkare från läkarexamen fram till 
färdiga specialister.

föreningen har cirka 9 000 medlemmar inklusive 
cirka 100 prekliniker. sylf har en lokal organisation 
med 27 lokalavdelningar. i denna organisation  
förankrar sylf sitt centrala agerande i förhandlings-, 
utbildnings-, arbetsmarknads-, arbetsmiljö- och sjuk-
vårdsorganisatoriska frågor. 

Grafisk profil
denna handbok ska på ett enkelt sätt ge en  
introduktion till SYLFs grafiska profil. En grafisk profil 
är grunden för att skapa en unik bild av ett företag  
eller en organisation. den ska hjälpa oss att vara  
tydliga när vi kommunicerar för att skapa förtroende 
hos våra medlemmar och samarbetspartners.

Vår grafiska profil består av en logotyp med  
två delar - ett ordmärke (sylf - sveriges yngre  
läkares förening) och en symbol (ormen), ett  
typsnitt och ett antal färger som vi ska använda  
i vår kommunikation.

sveriges yngre läkares förening
Grafisk Handbok
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loGotyp

loGotypEn

Vår logotyp består av två delar; en symbol (ormen) 
och ett ordmärke. logotypen får inte delas upp, änd-
ras eller på annat sätt förvanskas från sin ursprungs-
form. Logotypen finns som stående och liggande. 

Liggande

Stående
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loGotyp : färg

färg

Välj den logotyp som passar bäst för utrymmet som 
den ska placeras på. Logotypen finns i en blå/gul, en 
vit och en svart variant. placera inte en blå logotyp  
på en blå bakgrund. Var även uppmärksam på gult  
i bakgrunden, så att inte ordet sverige försvinner. 
Var också noga med friutrymmet runt logotypen. det 
betyder att en yta motsvarande det som visas här, 
hålls fritt kring logotypen. detta för att möjliggöra 
största möjliga synlighet. 

Var noga med att välja den logotyp som möjliggör 
bästa synlighet i förhållande till underlaget. 

JA! God kontrast mellan logotyp och bakgrund. 

NEJ! Inte blå logotyp på blå (eller gul) bakgrund. 

NEJ! Inte svart på för mörk, eller flammig bakgrund.
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plaCErinG
Välj mellan stående eller liggande logotyp beroende 
på utrymme, men också ur läsbarhetssynpunkt. 
den stående logotypen möjliggör bättre läsbarhet 
vid samma bredd som den liggande men kräver mer 
plats. Var också noga med utrymmet runt logotypen. 
En yta motsvarande ”f” i sylf hålls fri kring logotypen. 
detta för att möjliggöra största möjliga synbarhet.  
placering av logotypen bör vara i övre vänstre hörnet. 

storlEk

storleken på logotypen bör vara proportionerligt  
anpassad mot den ytan där den används. formatet  
på liggande varianten av logotypen bör inte vara  
mindre än 3 cm och den stående får inte vara mindre 
än 2 cm, helst bör den också vara 3 cm i bredd.

Sida 3 av 6
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loGotyp : placering

Friutrymme runt liggande logotypen. Friutrymme runt stående logotypen.

3 cm 3 cm

Samma bredd som den liggande varianten möjliggör bättre 
synlighet i den stående logotypen. 

Nordvästra
Götaland

Minsta bredd är 3 cm på SYLF-logotypen, exklusive  
lokalavdelnings namn. Längre namn skrivs ut på två rader.
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syMbolEn

ormen är del av logotypen. den får aldrig separeras 
från ordet sylf. däremot får ormen förstoras upp på 
tex t-shirts, väskor etc. dock aldrig utan att logotypen 
finns med någonstans. Ormen får aldrig vara ensam 
avsändare av sylf. 

ormen får aldrig heller beblandas i andra projekt inom 
sylf. ormen står för gruppen sylf och inget annat. 

sveriges yngre läkares förening  
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loGotyp : symbolen

NEJ! Symbolen kan aldrig 
själv vara avsändare.

JA! Symbolen tillsammans 
med logotypen. 

JA! Symbolen tillsammans med logotypen. 

JA! Symbolen tillsammans med logotypen. 

NEJ! Symbolen får aldrig placeras som en bokstav i ett ord eller 
vara en del av en annan logotyp än SYLFs. 

JUKVÅrD
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färGEr

färGEr

Det finns tre huvudfärger för SYLF. Basen är 
svart, blå och en gul. som ett komplement  
används 50% nyansen av varje huvudfärg.  
komplementfärgerna kan sättas genom att  
justera styrkan i huvudfärgen till 50% eller så 
används färgkoderna nedan för att sätta färgen. 
se Exempel:Trycksaker för hur man kan jobba 
med färgerna

gUL   
CMyk  0 40 90 0 
rGb 247 168 35
WEb # f7a823

SVArT 
CMyk 0 0 0 100 
rGb 0 0 0
WEb # 000000

BLÅ   
CMyk 100 60 0 20 
rGb 0 79 145
WEb # 004f91

grÅ  
CMyk 52 44 41 6 
rGb 127 127 127
WEb # 7f7f7f

LJUSBLÅ   
CMyk 54 26 12 1 
rGb 129 166 199
WEb # 81a7C7

LJUSgUL    
CMyk  1 21 42 0 
rGb 250 210 160
WEb # fad2a0
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fotoManÉr

foton

Vid val av bilder eller vid fotografering finns 
några riktlinjer att tänka på. i möjligaste mån ska 
icke-poserande bilder användas och motiven får 
gärna visa bilder på människor i ögonblicket då 
de utför något. det får inte se för arrangerat ut. 

Bilderna får ej användas utan är bara för att illustrera bildmanéret. 
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typoGrafi

typoGrafi

då sylf består av många medlemmar med olika 
förutsättningar att jobba med speciella typsnitt 
och formgivning har vi för enkelhetens skull valt 
ett av de vanligaste i pC-miljö, nämligen arial. 
Det typsnittet finns även på Apple-datorer.

i vanlig löptext används arial 10 pkt med enkelt 
radavstånd. rubriker sätts i arial bold 18 pkt. i 
rubriker används VErsalEr upp till 25 tecken. 
Vid längre rubriker används versal-gemener.

till bildtexter och citat används kursiv arial. 

storleken på typsnitten måste anpassas efter  
ändamål och dessa riktlinjer är främst för ett  
vanligt textdokument i t.ex. Word eller en  
trycksak i a4 eller a5.

ABCDEfgHIJKLMNOPQrSTUVXYZÅäÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

abCdEfGHiJklMnopQrstuVXyZÅäÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
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typoGrafi / forM :  
foldEr EllEr tidninG

omnimus quissum qui corectat doluptis dolecep 
elessunda ime pratusam nonse voluptatus volecta-
tem el il magnihic tem volesen isquos esti consect 
otatur ratur, sam, erumetur? 

arcim faccabore num quae. imus quo odi a sequis volup-
tatem. Me et voluptius ea voluptas alia am aci dolorumet 
estium quid que inciamendunt lignate delestias et quatius 
pra dolorem velicaectur mo molent volorporio beatempore, 
ut ide consequia es enis nonsequam num verciis sitatur 
ibearchil ipsam as venis elessita nam idenim sim nostiaeperia 
as et fugit labor mincturitat rem dolorum voluptatios illabor 
reius dolent eatur?
Ex et optat. Endis rendigent quo cuptatur audis volupta.

MEllanrubrik 

siminve ndellit volescid et re nulpa nus am fugia et arum fuga. 
Vendi doluptium et earum et perovitis doluption cupiet in eos 
in pra comnima iorepud aerionse laborerum et vollessus, idi-
onsed modisquodi aditiaes quatusae. picipiet, te ex et rerum 
vel ipicia cone eatatur ibersperum delitas dolupta quis rem 
enectectium il inimpor erepedisquae laborumque evendae 
stiust, sim liqui sit faciamendit eatio. us eum ullatia nulparu 

ntisti cones prae sequia dent laboreh endisciam saestiantem. 
Endaeped quideri berspit atureicaes inctus delestrundi cullibe 
rferspe vel ipsanto reicat offictur sit aut et pliquia senis aut 
everferes illecest, nos que sametum num vererferem etur 

MEllanrubrik

Ma natistiorrum que enihit, quunt quibus magnist ibusdae 
catiaesto dolorum harunt dolore officiis et alit por ad quam 
con comnimin rae volorro cum consedistrum endit dolo inctur 
anda qui bere consectaqui velis dolore res ent quo quia dolore 
alitatis eicto volenem olorrum estetur audigniti offic temo 
blate rempor autem faccull aborrovid endes si bea vellestiassi 
conseque nis aut lam id quidi ommodis diatus earum et quidis 
sunt aborem et, quiberum vellore prae dolum id molutatum 
rest quatem nobis asinctur? otatiatem essitiis et et at as mod 
quat. Ma sersperumet inullorrupti vel minvenihil mod mincian 
danditam rae nullia nem aut hilique ipsanduciur?

MEllanrubrik
ignimus, cum arcipsam laciam hit vent in cum quaspient volut 
ium senis quiatur, veruptatur? Qui qui distis re optasped qui 
consequ atquis es aut quas eum cum quasper natquundaero 
maximus, consequid qui re volorumqui to dolorum, unt 
alibusapedi volorrum que nos pa imus secatem eatiass 

HUVUDrBrIK KOMMEr Här 

»Omnimus quissum qui 
corectat doluptis dolecep 
elessunda ime pratusam 
sect otatur ratur, sam« 
              Citat från A.EK

arcim faccabore num quae. imus quo odi a sequis volup-
tatem. Me et voluptius ea voluptas alia am aci dolorumet 
estium quid que inciamendunt lignate delestias et quatius 
pra dolorem velicaectur mo molent volorporio beatempore, 
ut ide consequia es enis nonsequam num verciis sitatur 
ibearchil ipsam as venis elessita nam idenim sim nostiaeperia 
as et fugit labor mincturitat rem dolorum voluptatios illabor 
reius dolent eatur?
Ex et optat. Endis rendigent quo cuptatur audis volupta.

MEllanrubrik 
siminve ndellit volescid et re nulpa nus am fugia et arum fuga. 
Vendi doluptium et earum et perovitis doluption cupiet in eos 
in pra comnima iorepud aerionse laborerum et vollessus, idi-
onsed modisquodi aditiaes quatusae. picipiet, te ex et rerum 
vel ipicia cone eatatur ibersperum delitas dolupta quis rem 
enectectium il inimpor erepedisquae laborumque evendae 
stiust, sim liqui sit faciamendit eatio. us eum ullatia nulparu 
ntisti cones prae sequia dent laboreh endisciam saestiantem. 
Endaeped quideri berspit atureicaes inctus delestrundi cullibe 
rferspe vel ipsanto reicat offictur sit aut et pliquia senis aut 
everferes illecest, nos que sametum num vererferem etur 

MEllanrubrik

Ma natistiorrum que enihit, quunt quibus magnist ibusdae 
catiaesto dolorum harunt dolore officiis et alit por ad quam 
con comnimin rae volorro cum consedistrum endit dolo inctur 
anda qui bere consectaqui velis dolore res ent quo quia do-
lore alitatis eicto volenem olorrum estetur audigniti offic temo 
blate rempor autem faccull aborrovid endes si bea vellestiassi 
conseque nis aut lam id quidi ommodi.

MEllanrubrik
ignimus, cum arcipsam laciam hit vent in cum quaspient volut 
ium senis quiatur, veruptatur? Qui qui distis re optasped qui 
consequ atquis es aut quas eum cum quasper natquundaero 
maximus, consequid qui re volorumqui to dolorum, unt ali-
busapedi volorrum que nos pa imus secatem eatiass iminciis 
raepere ptatia deliquo dolorest dellorum latur? Quia netusci.

MEllanrubrik 
siminve ndellit volescid et re nulpa nus am fugia et arum 
fuga. Vendi doluptium et earum et perovitis doluption cupiet 
in eos in pra comnima iorepud aerionse laborerum et volles-
sus, idionsed modisquodi aditiaes quatusae. picipiet, te ex 
et rerum vel ipicia cone eatatur ibersperum delitas dolupta 
quis rem enectectium il inimpor erepedisquae laborumque 
evendae stiust, sim liqui sit faciamendit eatio. us eum 
ullatia nulparu .

»Omnimus quissum qui 
corectat doluptis dolecep 
elessunda ime pratusam 
sect otatur ratur.«

arcim faccabore num quae. imus quo odi a sequis volup-
tatem. Me et voluptius ea voluptas alia am aci dolorumet 
estium quid que inciamendunt lignate delestias et quatius 
pra dolorem velicaectur mo molent volorporio beatempore, 
ut ide consequia es enis nonsequam num verciis sitatur 
ibearchil ipsam as venis elessita nam idenim sim nostiaeperia 
as et fugit labor mincturitat rem dolorum voluptatios illabor 
reius dolent eatur?
Ex et optat. Endis rendigent quo cuptatur audis volupta.

MEllanrubrik 
siminve ndellit volescid et re nulpa nus am fugia et arum fuga. 
Vendi doluptium et earum et perovitis doluption cupiet in eos 
in pra comnima iorepud aerionse laborerum et vollessus, idi-

onsed modisquodi aditiaes quatusae. picipiet, te ex et rerum 
vel ipicia cone eatatur ibersperum delitas dolupta quis rem 
enectectium il inimpor erepedisquae laborumque evendae 
stiust, sim liqui sit faciamendit eatio. us eum ullatia nulparu 
ntisti cones prae sequia dent laboreh endisciam saestiantem. 
Endaeped quideri berspit atureicaes inctus delestrundi cullibe 
rferspe vel ipsanto reicat offictur sit aut et pliquia senis aut 
everferes illecest, nos que sametum num vererferem etur 

MEllanrubrik
ignimus, cum arcipsam laciam hit vent in cum quaspient volut 
ium senis quiatur, veruptatur? Qui qui distis re optasped qui 
consequ atquis es aut quas eum cum quasper natquundaero 
maximus, consequid qui re volorumqui to dolorum, unt ali-
busapedi volorrum que nos pa imus secatem eatiass iminciis 
raepere ptatia deliquo dolorest dellorum latur? Quia netusci.

MEllanrubrik 
siminve ndellit volescid et re nulpa nus am fugia et arum 
fuga. Vendi doluptium et earum et perovitis doluption cupiet 
in eos in pra comnima iorepud aerionse laborerum et volles-
sus, idionsed modisquodi aditiaes quatusae. picipiet, te ex 
et rerum vel ipicia cone eatatur ibersperum delitas dolupta 

Exempel på användade av bild, typsnitt och komplementfärger i en trycksak.

Info om patienterna

60% har aldrig haft problem
12% har opererats 2 ggr
100% är lyckliga
                                      källa: novab
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EXEMpEl : tryCksakEr

Eva Eriksson
adressvägen 22
222 33 staden

tel: 0707-707 77 00
e-post: eva@ sylf.se

www.sylf.se

www.sylf.se
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EXEMpEl : poWEr point

prEsEntation oM sylf 

äMnEsrubrik

• Ant vas mei pricavo, non-fecul cont. 

• Go condam il horehenata, tuid coere imilint dem 
iampos iam il hae pubisquam. 

• Vas mei pricavo, nonfecul cont. Sp. Elicatu vit. 
Go condam il horehenata

• Fac tuid coere imilint dem iampos iam il hae hae 

Ant vas mei pricavo, non-fecul cont

fac tuid coere imilint dem iampos iam il hae hae da 




