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Finlandsinstitutets uppgift är att som 
en av sjutton finländska kulturinstitut 
sprida samtida finländsk kultur och 
främja kontakter mellan Finland och 
andra nationer.   
Genom att skapa konkreta möten mel-
lan de två ländernas kultur- och nä-
ringsliv fungerar Finlandsinstitutet som 
en viktig brobyggare mellan Sverige 

och Finland. Institutet har dessutom 
en viktig minoritetsfunktion genom att 
erbjuda kulturupplevelser för sverige-
finnarna, som är en av landets officiella 
nationella minoriteter. 

Finlandsinstitutets visuella identitet 
förnyades år 2020 av kommunikations-
byrån Å Communications. I samband 

med förnyandet av logon och typsnit-
ten förnyades även webbplatsen fin-
landsinstitutet.se och det visuella ut-
trycket för filmverksamheten Ny finsk 
film. 

Den här manualen är ett verktyg för 
dig som jobbar med Finlandsinstitutets 
kommunikation och marknadsföring.

INTRODUKTION
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LOGOTYP

Finlandsinstitutets logo består av två 
delar, en symboldel och en textdel. 
Symbolen har tagit inspiration av saker 
och fenomen som Finland är känt för. 

Finlandsinstitutets symbol bugar mot 
det strama och funktionella, men dess 
färger är rika och överraskande som 
norrskenets och de handvävda tras-
mattornas. Bibliotek och böcker, konst 

och formgivning, ljudvågor, musik, puls 
är andra associationer som symbolen 
väcker. Finländsk kultur lever, vibrerar 
och ändrar skepnad. Formen i textde-
len ger en subtil nickning till kreativi-
tet, folklore, tryckkonst och dikter men 
bildar en modern och sober helhet till-
sammans med symbolen. 
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LOGOTYP

Finlandsinstitutets logotyp används i 
svart, vitt eller i varumärkets färger.  
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LOGOTYPENS SKYDDSOMRÅDE OCH MINIMISTORLEK

35mm

Vid användning av logotypen bör man 
säkerställa att läsbarheten är tillräck-
lig och att det allmänna intrycket inte 
blir för oroligt.
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FELAKTIG ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

01

05

02

06

03

07

04

08

01 Logotypen kan inte urskiljas från bakgrunden (otillräcklig kontrast).
02  Logotypen kan inte urskiljas från bakgrunden (otillräcklig kontrast).
03  Logotypen kan inte urskiljas från bakgrunden (otillräcklig kontrast). 
04  Logotypen placerad på ett annat löst element. 
05  Logotypens dimensioner har förvrängts. 
06  Logotypen är omvänd. 
07  Logotypen placerad inuti ett annat element.
08  Användning av effekter såsom skugga, glans och övriga 3D-effekter.

Endast originalfiler för logotypen får 
användas. Det är förbjudet att bear-
beta, tänja eller framhäva logotypen 
med olika medel. Intill visas felaktiga 
och oönskade användningssätt.
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FÄRGER

Finlandsinstitutet har fem olika färger i 
sin visuella palett. För att bibehålla en 
tydlig och stilren linje finns det skäl att 
minimera användningen av olika fär-
ger i den vardagliga kommunikationen. 
Hela paletten kommer bäst till rätta 
då den används sparsamt och vid nog-
grant valda tillfällen. 

Huvudfärgen är en djup lila. Som kom-
plementfärg används en intensiv fuch-

sia. För att balansera upp helheten kan 
två olika gröna och en gul färg använ-
das tillsammans med lilan och fuchsian 
(aldrig separat).

I fyrfärgstryck används bestämda fyr-
färgsnyanser (CMYK). I digitala miljöer 
bör man använda RGB-färger. Använd 
inte procentuella värden eller nyanser 
av grått.
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RGB 236 232 26
HEX ECE81A
CMYK 6 0 92 0
PANTONE  395 C

RGB 147 201 15
HEX 93C90F
CMYK 43 0 100 0
PANTONE  2292 C

RGB 4 106 56
HEX 046A38
CMYK 85 3 91 44
PANTONE  349 C

RGB 53 31 101
HEX 351F65
CMYK 94 100 0 27
PANTONE  2112 C

RGB 227 28 121
HEX E31C79
CMYK 0 95 9 0
PANTONE  213 C



TYPSNITT OCH PROPORTIONER
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Typsnittet som används i Finlands-      
institutets externa kommunikation är 
TT Commons. Det är ett modernt geo-
metriskt typsnitt designat 2017,  med 
rötter i Bauhausrörelsen och funktiona-
lismen på 1900-talet.

TT Commons är ett funktionellt typ-
snitt som passar bra såväl till större 
textmassor som till stora rubriker. Då 
man använder samma rubrik- och bröd-
texttypsnitt är det särskilt viktigt att 

beakta proportionerna. Typsnittshie-
rarkin är baserad på Gyllene snittet. 

Radavståndet för rubriken ska vara 
samma som typsnittets storlek. I text-
massor används radavståndet 120 %. 
Det betyder att om brödtexten är 12 
pt ska radavståndet vara 14,4 pt. Intill 
exempel på storleken för rubriker och 
brödtext. Om man inte har tillgång till 
TT Commons ska man använda Arial.   130 pt / Tracking -20 / ALL CAPS

RUBRIK

18 pt / Radavstånd 21,6 pt (120%) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vitae 
volutpat nisl. Integer feugiat fermentum magna tincidunt gravida. Quisque 
purus eros, placerat a fermentum id, vehicula quis nibh. In hac habitasse 
platea dictumst. Donec accumsan libero sit amet leo suscipit consectetur. 
Cras rutrum, nibh id ultricies vulputate, urna lectus luctus urna, et 
scelerisque est dolor ac lacus. Vivamus sit amet sodales nunc.

48 pt

Lorem ipsum // Lorem ipsum
30 pt

Lorem ipsum // Lorem ipsum

12 pt / Radavstånd 14,4 pt (120%) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vitae volutpat nisl. 
Integer feugiat fermentum magna tincidunt gravida. Quisque purus eros, placerat a 
fermentum id, vehicula quis nibh. In hac habitasse platea dictumst. Donec accumsan 
libero sit amet leo suscipit consectetur. Cras rutrum, nibh id ultricies vulputate, urna 
lectus luctus urna, et scelerisque est dolor ac lacus. Vivamus sit amet sodales nunc.

   200 pt / Tracking -20 / ALL CAPS

RUBRIK



ALTERNATIVT TYPSNITT
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Om man inte har tillgång till typsnittet 
TT Commons kan man använda Arial. 

Arial kan användas bland annat i kon-
torstillämpningar, såsom PowerPoint 
och Word.

Brödtext: ARIAL REGULAR / BOLD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent 
vitae volutpat nisl. Integer feugiat fermentum magna tincidunt 
gravida. Quisque purus eros, placerat a fermentum id, vehicula 
quis nibh. In hac habitasse platea dictumst. Donec accumsan 
libero sit amet leo suscipit consectetur. Cras rutrum, nibh id 
ultricies vulputate, urna lectus luctus urna, et scelerisque est dolor 
ac lacus. Vivamus sit amet sodales nunc.

 Rubrik: ARIAL BOLD

Rubrik
Mindre rubrik / mellanrubrik: ARIAL BOLD

Lorem ipsum

 Stor rubrik: ARIAL BOLD // ALL CAPS

RUBRIK

  Stor rubrik: ARIAL BOLD // ALL CAPS

RUBRIK



TILLÄMPNING: AFFISCH
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TILLÄMPNING: VISITKORT
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TILLÄMPNING: POWERPOINT
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TILLÄMPNING: WORD
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