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1. Grafisk profil 

STB:s grafiska profil är ett styrdokument som ska appliceras inom hela verksamheten 
för att skapa en enad front.  
Vart tredje år kan en revidering ske för att uppdatera innehållet i den grafiska profilen 
efter den rådande verksamheten på sektionen. 
Vid oklarheter angående innehållet i detta dokument kontaktas Info-C på sektionen. 

 

1.1. Färger 

Här nedan redovisas STB:s officiella sektionsfärger. Dessa ska appliceras i all 
verksamhet på sektionen.  
Grön  

CMYK: 85-39-88-36 
RGB: 30-90-55 
Gul 

CMYK: 4-0-83-0 
RGB: 254-243-65 
Svart 

CMYK: 0-0-0-100 
RGB: #000000 
Vit 

CMYK: 0-0-0-0 
RGB: #FFFFFF 

 
CMYK 

Används vid tryckproduktion (fyrfärgstryck). 
RGB 

Används för publicering i digitala medier. Färgerna är angivna hexadecimalt. 
Toningar 

Samtliga färger kan användas i toning. 
  

2. Logga 

STB:s officiella logga kan ses i figur 1 nedan. Denna ska användas i officiella dokument 
och vid tillställningar där STB finns representerade. STB:s utskott och ombud har egna 
loggor som kan ses i ett separat dokument “STB:s loggor för utskott och ombud”. Dessa 
loggor får ersätta STB:s officiella logga vid verksamhet som utförs av utskotten och 
ombuden. Vid extern verksamhet, utanför universitet, ska dock STB:s officiella logga 
användas i största möjliga mån. 
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Under rubriken Applicering finns ytterligare beskrivning på hur loggorna ska användas.  
Krav på loggan: 

● Linköpings universitet ska stå mellan bensenringen och den inre runda ringen 
där nere (1) 

● Den yttre bensenring (2) 
● Inre runda ringen (3) 
● Färgerna: Vit bakgrund, gröna linjer och ytterkanter på text samt gul innerfärg 

på texten som är i ringen.  
○ Grön: CMYK: 85-39-88-36  RGB: 30-90-55 
○ Gul: CMYK: 4-0-83-0  RGB: 254-243-65 

 
Där uppe kan det antingen stå kvar “teknisk biologi kemisk biologi” eller så får man 
ändra. (4) Kravet är att det fortfarande ska stå kvar “TBI” på något vis, t.ex. 
TBi-sektionens aktivitetsutskott. Loggorna ska kunna kopplas till TBi-sektionen.  
 
Det stora “TBI” inom inre ringen på loggan får ändras och bytas ut till sitt utskottsnamn 
eller en figur kopplad till utskottet. (5) Det nya ska fortfarande vara i samma “anda” 
som ursprungsdesignen på “TBI”. 
 
Loggorna får inte innehålla några extrainsatta ord.  
 
Texten mellan den yttre bensenringen och den inre runda ringen ska skrivas med 
versaler och i typsnittet Trebuchet MS. 

 
 

3 
 



 
 
2020-04-28 
Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Linköpings Universitet 
581 83 Linköping 

 
Figur 1: STB:s officiella logga. 

2.1. Undantag 

Det är tillåtet att göra olika teman på sina loggor, dock ska grundstrukturen finnas kvar 
enligt beskrivningen ovan och perioden för temaloggan ska vara tidsatt. Eventuella 
tillägg på loggan får inte vara politiska, kränkande eller bryta mot någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Loggor på till exempel utskottskläder får tillämpas med andra färger eller ett urval av de 
färger som ingår i ursprungsloggan ifall detta är motiverat av exempelvis billigare 
tryckkostnad eller för att följa ett specifikt tema. Dessa ändringar ska godkännas av 
Styret och ska utformas på ett sätt som gör att utskottets logga fortfarande går att känna 
igen. 

3. Applicering 

Nedan beskrivs hur den grafiska profilen och loggorna ska appliceras i officiella 
dokument.  

3.1. Typografi 

All form av officiell text skrivs med Trebuchet MS som rubriksättning och Cambria som 
brödtext.  

- Trebuchet MS vanlig - Cambria vanlig 
- Trebuchet MS kursiv - Cambria kursiv 
- Trebuchet MS fet - Cambria fet 

 

3.2. Word-dokument 

Vid alla dokument som används i samband med STB:s arbete ska dokumentmallen 
användas (se figur 2). Dokumentet ska utformas som följande: 

● Dagens datum (1) 
● Namn och adress till STB (2). Följande text återfinns i sidhuvudet: 

○ Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Linköpings Universitet 
581 83 Linköping 

● STB:s officiella logga (3) 
● I nedre högra hörnet ska sidnumrering finnas (4) 
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I Word-dokument får man ha utskottets logga i sidhuvudet istället för STB:s officiella 
logga. Vid osäkerheter på vilken logga som ska användas används STB:s officiella logga.  

 
Figur 2: STB:s officiella dokumentmall. 

 
Det finns mallar för hur kallelser och protokoll ska se ut som används inom STB:s 
verksamhet. 
  

3.3. Presentationer 

STB:s officiella Powerpoint används i sammanhang där presentationer ges. Vill annan 
presentationsmetod användas (till exempel Prezi) anpassas den efter den grafiska 
profilen. Vid oklarheter kontaktas Info-C. I följande länk ges mallen för Powerpointen: 
https://docs.google.com/presentation/d/1OGHw-kH9RlzGcRHfVHyCD2mImdL4RVPY0
V2zezR6GY4/edit#slide=id.p  
 
Det är sektionens logga som gäller i Powerpoints, med vissa undantag. Fråga Info-C om 
vilka undantag som är godkända.  
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3.4. Mailsignatur 

Mail som skickas med koppling till STB ska ha en mailsignatur enligt nedan. 

 

Figur 3: Mall för mailsignatur. 

Utskotten och ombuden på sektionen får använda sina egna loggor istället för STB:s 
officiella logga i mailsignaturen. 

3.5. Headers 

Headers som används på till exempel Facebook ska på något sätt vara kopplade till STB. 
Detta kan göras genom användning av loggor kopplade till STB. 
 
 

3.6. Overall 

STB:s officiella overallfärger är gröna, med gul/vita revärer för Teknisk Biologi och 
gul/vit/röd för Kemisk Biologi. 
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