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Detta dokument innehåller information om Swebricks logotyp, Legos riktlinjer 
och tips om man behöver göra eget material. Dokumentet skall betraktas som 
tvingande. Avsteg från riktlinjerna måste godkännas av Swebricks styrelse eller 
av styrelsen särskilt delegerad person med ansvar för den grafiska profilen.

Swebrick grafiska profil skall vara ”nordiskt sval och sparsmakad”, 
med lugna neutrala toner och utan grälla färgval. Trycksaker bör 
ha vit eller mycket ljust färgad bakgrund och svart text, eller vit 
text på svart eller mycket mörkt färgad bakgrund. För bakgrun
der med en svag färgton är blått att föredra.

Swebricktidningen har inga bakgrundsfärger eller extra krusi
duller. Byggen i Lego är oftast så färgglada i sig så det behövs inget 
extra. Forumet har en grå neutral färgskala (baserad på Legos 
gråa nyanser). Vi har valt att ha ett avskalat forum där extra bild
signaturer, medaljer och liknande används sparsamt. Kort och 
gott, innehållet är viktigast och ska störas så lite som möjligt av 
det som är runt omkring.

En del material finns redan att ladda ned. Ofta önskas en per
sonlig prägel på det hela eller att materialet som finns inte riktigt 
passar in. Kontakta styrelsen om du fortfarande är osäker och 
behöver råd eller hjälp.

Detta är version 2 av den grafiska profilen och har fastställts i 
föreliggande form den X/X 2018 av Swebricks styrelse.

Version 2 av shiftaltcmd bygger vidare på den första versionen 
som togs fram i samråd med då gällande ansvarig för den grafiska 
profilen, Nextuz. 

Dokumentet kan ändras efter styrelsebeslut.

Grafisk manual Swebrick
Här hittar du allt nedladdningsbartmaterial från Swebrick, logotyp, moc-
kort, tidningen, vykort och mycket mer:
www.swebrick.se/media
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Swebricks logotyp
Logotypen skall stå för sig själv som ett märke.  
Logotypen skall i normalfallet reproduceras exakt så som den visas här, i de 
färger som anges. 

Om färgen inte kan matchas exakt får en rimlig approximation 
användas. Vid reproduktion i svartvitt får 30% grått användas i 
stället för rött, men reproduktion i svartvitt bör undvikas så långt 
det är möjligt. 

Färgerna är svart, vitt samt klarrött. Exakta färgangivelser ges 
i nedanstående tabell.

Färg Pantone CMYK (Coated Fogra 39) sRGB

Rött PMS 1795C 1XX0 (10% C, 100% M, 100% Y, 0% K) 176, 6, 42 (#B0062A)

Svart 000X (100% K) 0, 0, 0 (#000000)

Vitt 0000 (otryckt yta) 255, 255, 255 (#FFFFFF)

 
Logotypen bör inte reproduceras i tryck i mindre storlek än 40 
mm bredd.

I digitala medier med begränsad upplösning (exempelvis på 
websidor) gäller att logotypen bör återges med minst 400 pixels 
upplösning på bredden.

Försök inte återskapa logotypen själv, ladda ned den riktiga logotypen från 
swebrick.se/media. 

Vår gamla logotyp, version 2, ska inte användas längre. Den 
gamla logotypen har ett streck och webbadress. Den nya logo
typen, version 3, har bara namn och byggkloss. Vi fasar ut den 
gamla logotypen allteftersom.

Ramen visar de minsta rekommenderade marginalerna (tomma ytorna) 
runt logotypen. Vår logotyp är en 2 x 2 byggkloss och marginalen ska vara 
minst en ”stud”. Det är viktigt att logotypen inte hamnar för nära andra 
objekt. Logotypen skall stå för sig själv som ett märke.
Ibland behöver det fria utrymmet vara en hel byggkloss. Till exempel om 
det är en annan logotyp eller en stor bild alldeles intill.

Så här ska logotypen reproduceras mot mörk bakgrund. Vit text och 
byggklossen utan ”kantlinje”.

Mindre än så här får logotypen 
inte vara. 40 mm bredd.✘

✔



4 Swebrick grafisk profil

Swebricks logotyp skall alltid återges med bakgrund av vitt (eller mycket ljus 
färg) eller svart (eller mycket mörk färg) och skall inte läggas mot kraftigt färgad 
eller mellanmörk bakgrund. Om bakgrunden ges en svag anstrykning av färg så 
är blått att föredra framför andra färger.

Kraftigare avsteg från reglerna om bakgrundsfärg kan göras vid 
tryck på klädesplagg och andra textilier. I första hand bör omätta
de ljusa eller omättade mörka bottenfärger användas, exempelvis 
grått, beige, ljusblått, brunt, mörkblått. Logon skall aldrig läggas 
på röd bakgrund, och klossen skall inte ges någon annan färg än 
rött. Vid eventuellt tryck på röda textilier eller textilier av annan 
mättad färg skall en svart eller vit tonplatta läggas bakom logoty
pen. Vit text skall användas på mörka färger, och svart text skall 
användas på ljusa färger. Mellantoner ska undvikas, ändra då 
bakgrunden så den blir mörk eller ljus.

Den röda klossen skall vara en färgpunkt som drar blicken till 
sig. Röd färg skall i trycksaker och elektroniska dokument använ
das väldigt sparsamt intill logotypen, och inte ta överhanden över 
klossen i storlek.

En mellanmörk bakgrund funkar inte, varken med den 
vanliga logotypen eller den negativa. Ta hellre nåt 
mörkare eller ljusare.

Bakgrundsfärger som är acceptabla.

Ljusare bakgrund är bra. Bättre kontrast mot bak-
grunden.

Mörkare bakgrund går bra, använd då logotypen med 
vit text.

Grönt går inte för någon som är röd-grön färgblind. 
Det finns andra former av färgblindhet men röd-grön 
är den klart vanligaste. Här är den gröna dessutom så 
stark, mättad, att den konkurrerar ut 2x2 bricken.
Nedan hur en röd-grön färgblind upplever det.

✘

✘

✘

✔

✔

✔

Använda logotypen

Bakgrunden ska inte vara röd, rosa eller lila. Kontras-
ten blir för dålig, den röda klossen försvinner nästan.
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Den tomma ytan, marginalen, runt om logotypen är för 
liten. Den tomma ytan, marginalen, runt om logotypen är 

ok.

Använd den riktiga logotypen. 
Finns här: swebricks.se/media

Förvräng inte proportionerna. Stretcha inte logotypen.

Ändra inte typsnitt.

Ändra inte utseendet på logotypen. Det ska inte vara 
någon vit kontur på byggklossen.

Ändra inte färg på logotypen. 

s w e b r i c k

✘

✘ ✘

✘

✔

✔

✘
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Typsnitt
Typsnittet i Swebricks logotyp är en glest spärrad Century Gothic. Det typ-
snittet ska INTE användas till något annat än logotypen. 

Century Gothic Regular
Century Gothic Italic
Century Gothic Bold
Century Gothic Bold Italic

Incised901
Incised har använts på omslaget till de senaste swebricktidningarna. Det 
är ingen regel utan mer en tradition.

Verdana används till webben. Fungerar också bra till moc-kort då den är 
kraftig och tydlig på avstånd.

Verdana
Verdana Italic
Verdana Bold
Verdana Bold Italic
Arial precis som Verdana finns i nästan alla datorer. 
Arial black fungerar bara till rubriker.

Arial
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Black

Till vår logotyp har Century Gothic använts. Century Gothic ska bara användas 
till logotypen och inget annat. I övrigt är det fritt fram. Här finns några typsnitt 
som använts tidigare av Swebrick. Du kan använda dem eller ta något nytt.

I tidningen har vi använt Myriad och Minion, de har samma 
skapare, Robert Slimbach, och gjordes för att passa ihop. Myriad 
har också använts till våra eventbricks och modeller.

På forumet används Verdana till det mesta. Det vanligaste 
typsnittet på webben, till och med Ikea använder det.

Till våra mockort har vi använt Verdana och Arial.

Rubriker ska vara stora, rejält stora, ta i ordentligt. Gärna med en 
svartare, fetare variant av typsnittet.

Bra storlekar för text är 910 punkter för tidningar och bro
schyrer. 1011 för en bok. Ingress och mellanrubriker ytterligare 
några punkter större men gärna i en fetare variant.

Mockort som man läser på 12 meters avstånd behöver större 
text. Verdana som är gjord för att se stor ut, räcker det med 12 
punkter för den lilla texten. Med Arial behövs 14 punkter.

Undvik typsnittet som Lego har till sin logotyp.
Ta inte i för mycket. Swebrick grafiska profil skall vara ”nordiskt 
sval och sparsmakad”. Det går utmärkt att vara lekfull på större 
rubriker och liknande men låt den större mängden av texten vara 
mer neutral och lättläst.

Isocpeur har använts till graverade bricks.
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Minion och Myriad används till swebricktidningen.

Minion Regular
Minion Italic
Minion Medium
Minion Medium Italic
Minion Semibold
Minion Semibold Italic
Minion Bold
Minion Bold Italic
Minion Bold Condensed
Minion Bold Condensed Italic

Myriad Regular
Myriad Italic
Myriad Semibold
Myriad Semibold Italic
Myriad Bold
Myriad Bold Italic
Myriad Condensed
Myriad Condensed Italic
Myriad Condensed Bold
Myriad Condensed Bold Italic

Chalet är typsnittet till bland annat Architecture-serien och trycksaker från 
Lego. Chalet kan vem som helst köpa och använda till skillnad från typsnit-
tet i Legos logotyp. 

Chalet London 1980
Chalet London 1970
Chalet London 1960
Chalet New York 1980
Chalet New York 1970
Chalet New York 1960
Chalet Paris 1980
Chalet Paris 1970
Chalet Paris 1960
Chalet Tokyo
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Följ Legos riktlinjer
Swebrick är en RLUG, Recognized Lego User Group. Med det får vi en del fördelar 
men vi har också regler och riktlinjer från Lego vi bör/måste följa. Reglerna änd-
ras ständigt och Lego har tolkningsföreträde, så det som var ok förra året kan ha 
ändrats till i år. Vi försöker hålla den här texten så uppdaterad som möjligt.

LEGO eller Lego

Lego vill helst att alla ska skriva ”LEGO”, med stora bokstäver. På 
en affisch eller omslag så följer vi det. Däremot inuti längre texter 
bör vi enligt svenska skrivregler skriva ”Lego”. Bara ord där varje 
bokstav uttalas för sig skrivs med stora bokstäver, t.ex. USA men 
inte Ikea.

Ordet Lego får användas till affischer och annonser, men ordet 
Lego får inte vara stort och dominerande. Ordet Lego får bara 
vara störst och viktigast om det är Lego själva som arrangerar. 
Lego Fan Weekend är numer Skærbæk Fan Weekend. Så använd 
ordet Lego till mindre rubriker, inte den största rubriken eller i 
namnet.

Legobyggare eller byggare av Lego
Företaget Lego gillar inte att andra ord sätts samman med ordet 
Lego. Legokloss är förbjudet att skriva men klossar av Lego är 
tillåtet. Det ger problem i svenskan då vi ska sätta ihop ord och 
inte särskriva.

För att följa svenska skrivregler och göra Lego nöjda har 
Swebricks slogan därför ändrats till ”För dig som hittat tillbaka 
till LEGO®. En mötesplats för vuxna byggare.” från ”För dig som 
hittat tillbaka. En mötesplats för vuxna LEGO®byggare.”

Lego är rädda för att varumärket och namnet Lego ska urhol
kas. Masonit, plexiglas, walkman var från början alla ett specifikt 
varumärke men nu används namnen oavsett ursprung. 

Huskvarnas och Linköpings affisch är bra då ordet Lego är tydligt mindre 
än eventets namn.

Våran eventaffisch från Visby 
skulle inte fungerat idag. Ordet 
Lego finns med i största rubriken. 
Och  ”Legobyggare” är ihopsatt 
som ett ord. 

Det ger för starka signaler 
av att vara ett officiellt event av 
Lego. Castle, City, Technic, Star 
Wars antyder modeller av Lego 
inte mocar av Swebrick som vi 
ställer ut. 

Använd inte företaget Legos 
andra logotyper som Technic, City 
och så vidare.

Halmstadseventet var ett gränsfall som aldrig behövde tolkas. Bilden 
användes internt på vårat forum. Minifiguren är stor men är inte en del av 
ett märke eller logotyp. Leken med Legos typsnitt i ordet ”stora”. Typsnit-
ten är lika men inte exakt lika och den röda och gula färgen saknas, så det 
är fortfarande en bit kvar till att vara pirat.

✘

✔

?
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Minifiguren

Är ”skyddad” av Lego och får inte användas som logotyp. Att 
tänka på om du vill göra en logotyp/märke för ett speciellt event.

Ordet Lego som finns på toppen på alla ”knoppar” är ok 
att avbilda. Swebrick valde för flera år sedan att inte ha med 
Legoknopparna på bakgrunden till forumet, men det skulle vara 
ok just nu.

Legos logotyp
Lego vill inte att någon härmar deras logotyp. 

Legos logotyp får bara användas när de är medarrangör.

Standardfras
Lego vill gärna att en standardfras läggs till på webbplatser, tryck
saker och liknande. Att det är tydligt att det inte är Lego själva 
som står bakom. Standardformulering:

LEGO® är ett varumärke som tillhör företagen i LEGO Grup
pen som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna publikation/
webbplats.

Eller på engelska när det passar bättre: LEGO is a trademark 
of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endor
se this web site/publication.

Legos regler och riktlinjer
Uppdaterade länkar ska finnas på swebrick.se/media för den som 
vill hålla sig uppdaterad.

Både Brikkelauget och Byggepladen tvingades att byta logotyp under 
2017. De var tvungna att ta bort minifigurerna för att undvika problem 
med Lego.

Före Efter

Att återge ”LEGO” som på toppen 
av knopparna är ok, så länge 
det inte blir en del av ett märke/
logotyp.

Vi ska inte försöka härma typsnittet i Legos logotyp för att åka snålskjuts på Legos namn. 
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Goda exempel

Gärna lite suddig bakgrund. Då 
hamnar fokus på det viktigaste.

Försök få ”tomma” ytor där du kan placera text och småbilder.
Ta bara med det allra nödvändigaste. Försök inte få plats med för mycket. 
Viktigast är att väcka intresse. Mer information finns på annat håll, forum-
et, foldern, tidningen ...

”Plocka” gärna färger från bilden för att sen använda till texten. Då känns 
det automatiskt som att allt hör ihop.

Försök få en bakgrund som är jämn färgmässigt. Är det mer ”skrikiga” 
kontrastrika ytor kan du placera en delvis genomskinlig platta ovanpå för  
att dämpa färgerna och att texten ska gå att läsa.

✘ ✔

Jämn och fin bakgrund

Tomma ytor behövs

Återanvänd färgerna

Fokus på det viktigaste

”Bakgrunden” har en jämn färgskala, olika nyanser av grått. Då blir det 
lättare att placera text och annat på den ytan. Bakgrunden är mellangrå 
därför har en tonplatta lagts till mellan logotyp och bakgrund för att ge 
bättre kontrast.
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Lag & rätt

Både Legos riktlinjer och lagstift-
ningen har blivit hårdare. Ett sånt 
här omslag skulle vi inte kunna 
göra idag. Idag skulle vi behöva 
samtycke från alla.
Publicera inga bilder utan 
samtycke där personerna går att 
känna igen. Speciellt inte minder-
åriga. För att undvika att ord står 
mot ord, se till att få skriftligt 
godkännande.

Upphovsrätt

Du kan inte ta vilken bild som helst du hittar på nätet eller i en 
bok och använda. Det är olagligt och dålig stil.

Fota själv, det är inte så svårt, eller fråga fotografen om lov 
(efter varje event hamnar många bilder på flickr).

Ange upphovsman, en del kräver det om inte annat så är det 
god ton att göra så.

Upphovsrätten säger att en bild ägs av upphovsmannen 50 år 
efter att bilden framställts (om det är låg verkshöjd, kvalitet), eller 
70 år efter upphovsmannens död (om det är hög verkshöjd. Det 
spelar ingen roll om bilden publicerats på nätet eller i en bok. 

Creative Commons
På till exempel Flickr kan du göra en avancerad sökning och lägga 
till sökkriteriet CC, Creative Commons. Då hittar du bilder där 
upphovsmannen har sagt ifrån sig delar av upphovsrätten. 
CC består i princip av fyra delar:
1.  Kommersiellt bruk, ja eller nej. Ej för kommersiellt bruk fung

erar för det mesta för Swebrick, tveksamt med event med inträ
de. 

2.  Bearbeta (förändra) bilden, ja eller nej. En mindre beskärning 
eller färg ljuskorrigering är oftast OK, fråga först. Men inga 
större förändringar eller bildkollage.

3.  Dela vidare. En del sätter upp kravet att om de delar med sig av 
bilden så måste jag i min tur också göra det.

4.  Attribution, ja eller nej. Även om du inte behöver ange upp
hovsman så är det bäst att göra ändå.

Vi har lagt upp lite bilder på swebrick.se/media som är fritt fram att 
använda.
Det finns också många duktiga fotografer i Swebrick som lagt upp bilder 
på sina flickr-konton. Kom ihåg att fråga först.

Riksbanken ”glömde” fråga fotograferna om lov för några av de nya 
sedlarna.

Illustratören av affischen fälldes för att ha snott motivet från ett foto.
Sen har affischen kopierats/plagierats/inspirerat efterföljare.


