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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta dokument reglerar Kemisektionens grafiska profil med logotyper, teckensnitt, färger 

och övriga riktlinjer. 

1.2 Syfte 
Allt material som används både inom sektionen och utåt bidrar till hur Kemisektionen och 
vårt varumärke uppfattas. En grafisk profil är ett sätt att ge Kemisektionen en visuell 
identitet som bidrar till igenkänning och ger Kemisektionen ett seriöst intryck.  
Syftet med denna profil är att man snabbt och tydligt ska kunna se att Kemisektionen är 

avsändare samt att reglera användandet av Kemisektionens kännetecken. Det skall finnas en 

enhetlighet i allt material som ges ut, och Kemisektionens kännetecken får inte olovandes 

nyttjas. Utöver detta ska dokumentet också fungera som ett stöd för att varje medlem ska 

slippa lägga onödig tid på formatering varje gång ett dokument ska sammanställas. 

1.3 Omfattning 
Detta dokument och tillhörande bilagor omfattar allt material som Kemisektionen står för, 

samt alla till Kemisektionen knutna föreningar som vill använda sig av Kemisektionens namn 

och kännetecken. 

1.4 Historik 
Grafisk profil skapad av Emma Fogelström 2012-05-31. 

Redigerad av Fredrik Abele 2012-11-01. 

Redigerad av Alfred Kedhammar 2017-11-09. Antaget på $$m4-17/18. 
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Kemisektionens emblem - Original 

2 Bakgrund 
Kemisektionen bildades 1910 och är den sektion vid Kungliga Tekniska Högskolan som 

vänder sig till programstuderande på civilingenjörsprogrammen Kemivetenskap, Teknisk 

Kemi och Bioteknik samt till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Under 

verksamhetsåret 2011/2012 infördes denna grafiska profil för att ge ramar och riktlinjer för 

hur Kemisektionens grafiska uttryck skall kommuniceras. 

3 Emblem 
Kemisektionens emblem är Salamandern, som i vardagligt tal även kallas ”kajan”. Emblemet 
infördes i form av sektionsfanan vid THS hundraårsjubileum år 1927 och härstammar från 
manuskriptet ”Veritas Hermetica Veritatem Quaerenti”, daterat 1725. Salamandern 
registrerades som varumärke den 29 maj år 1970. Det finns flera olika versioner av emblemet 
men det som skall användas idag är originalet som syns nedan. Emblemet finns även i en 
färgversion. I enstaka fall, exempelvis i inbjudningar och diplom, får det akvarellmålade 
emblemet användas. 

Kemisektionens emblem - Färg 

Akvarellmålad version 
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4 Logotyp 
Kemisektionens logotyp består av emblemet (”Kajan”) med texten ”THS Kemisektionen” i 

typsnittet Myriad Pro, högerjusterad till vänster om emblemet. Logotypen finns i en svartvit 

version samt en i färg. 

 

4.1 Frizon 
Det ska alltid finnas en frizon runt logotypen, dvs. ett minimiavstånd till all annan text och 

grafik. Detta minimiavstånd representeras av höjden på bokstaven M i logotypen. 

4.2 Logotypens placering 
Logotypen placeras uppe i högra hörnet i alla dokument där THS Kemisektionen står som 

avsändare. Logotypen skall alltid ha höjden 2,5 cm. 

4.3 Logotypen på kuvert 
På kuvert placeras logotypen fördelaktligen i det övre vänstra hörnet. Då passar det bättre 

med en vänsterjusterad logotyp, dvs. emblemet med texten ”THS Kemisektionen” 

vänsterjusterad till höger om emblemet. 

  

Kemisektionens logotyp - Färg Kemisektionens logotyp - Original 

Logotypens frizon 

Kemisektionens logotyp - vänsterjusterad 
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5 Färg 
Kemisektionens färg är gyllengul, samma färg som korset på den svenska flaggan. 

 

6 Teckensnitt 
I alla dokument som Kemisektionen står bakom används de två Century Gothic och 

Garamond. Century Gothic används i första hand för rubriker, adresser, sidhuvud samt 

sidfot medan Garamond används i brödtext och bildtext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Användning av Kemisektionsns teckensnitt 
I dokument rekommenderas följande anpassningar av teckensnitt: 
Rubrik 0: Century Gothic Bold, 24 punkter, versaler, vänsterjustering  
Rubrik 1: Century Gothic Bold, 16 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 2: Century Gothic, 14 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 3: Century Gothic, 12 punkter, vänsterjustering  
Brödtext: Garamond, 11 punkter, marginaljustering 

Bildtext: Garamond kursiv, 11 punkter, centrerad under bild 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789  
Century Gothic Bold  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789 
Century Gothic  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Bold  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Kursiv 

NCS:0580-Y10R 

CMYK: 0 20 100 0 

RGB: 255-204-0 

HTML: #FFCB05 
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7 Mailsignaturer 
Om man väljer att inkludera en mailsignatur i sin mailkommunikation skall den se ut som 
följande exempel: 
--  
Förnamn Efternamn  
(Namn på post) THS Kemisektionen  
mailadress@k.kth 

070-123 45 67 

I vissa mailklienter måste man använda sig av HTML-kod för att få rätt signatur. Följande 

mall ger samma utseende som i signaturen ovan. 

<b>Förnamn Efternamn </b></br> 
(Namn på post) THS Kemisektionen </br> 

mailadress@k.kth </br> 
070-123 45 67 

8 Mallar och filer 
Alla versioner av Kemisektionens emblem samt mallar för olika typer av dokument ska 
finnas att hämta på Kemisektionens hemsida (www.kongligkemi.com). De mallar som för 
närvarande finns att tillgå är följande:  

• Dokumentmall 1 – Enkelt dokument, används vid enklare dokument så som 
exempelvis brev eller andra dokument med en eller ett fåtal sidor.  

• Dokumentmall 2 – Standard, innehåller framsida och innehållsförteckning, lämplig 
för längre dokument.  

• Dokumentmall 3 – Motioner, Dokumentmall 1 men med de rubriker som skall 

användas i en motion till Sektionsmötet. 

mailto:mailadress@k.kth
mailto:mailadress@k.kth

