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Vem ska läsa Tryckhandboken?

I denna pdf har vi samlat praktisk information som är till nytta för dig som 
ska ta fram en trycksak i Adobe InDesign. För komplett information om 
logotyp, typsnitt, grafiska element och färger –  se Grafisk manual under 
su.se/kommunikation

Bra att veta!
su.se/visuellidentitet/verktyg 

Under ovanstående länk hittar du två av våra viktigaste hjälpmedel: 
Produktionsverktyget och Mediabanken. Du loggar in med ditt 
universitetskonto.

Produktionsverktyget
Innan du påbörjar arbetet med din trycksak, tänk på att du kan 
skapa enklare produktioner i Produktionsverktyget. Här finns 
mallar för bland annat affischer, annonser, flyers och A5-broschyr. 
Den visuella identiteteten följs automatiskt. Det du skapar i 
Produktionsverktyget sparas som tryckfärdig pdf, som kan skickas 
direkt till vårt upphandlade tryckeri.

Mediabanken

Mediabanken är tillgänglig för alla anställda vid Stockholms 
universitet. Här hittar du bland annat universitetets gemensamma 
foton och InDesign-mallar. 

Om du har synpunkter eller frågor om Produktionsverktyget eller 
våra mallar i Mediabanken, kontakta visuellidentitet@su.se

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/kommunikation/grafisk-manual
https://su.se/kommunikation
https://su.powerinit.com/
mailto:visuellidentitet%40su.se?subject=
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Gridmallar
För att skapa en konsekvent layout kan man använda gridmallar. Rutnätet 
fungerar som en mall där man placerar text och bild i enlighet med ett 
underliggande linjesystem. Gridsystemet kan tillämpas för affischer, bok-, 
katalog-, rapport- och broschyrformgivning.

Stockholms universitets gridsystem är anpassat efter universitets behov och 
grundformat. Rätt använt är vårt gridsystem ett bra redskap för en snygg, 
igenkännbar och balanserad layout.

Gridmallar för samtliga format finns i Mediabanken. 

Så använder du mallen

När bildytan inte är utfallande har Stockholms universitet en 
omslagslayout med en vit eller mörkblå bottenplatta. Se exemplet till 
höger.

Hur stor bottenplattans yta ska vara i förhållande till trycksakens höjd 
räknar du ut på följande sätt:

• Ytan är en femtedel av trycksakens totala höjd

• Räkna gridrutorna inom den röda ramen på höjden och dela  
 den siffran med fem så får du fram bottenplattans yta

• När siffran inte går jämnt ut på alla trycksaksformat avrundar  
 du till  jämn siffra uppåt, till exempel 2,6 blir 3 gridrutor.

• I detta fall har exemplet till höger. A5-grid. 14 rutor på höjden   
 (14/5=2,8) ger tre rutors höjd åt bottenplatta i en A4-grid.

Logotyp på trycksaker

Stockholms universitets logotyp placeras upptill eller nertill på högra sidan 
i gridden. Om dokumentet har en bottenplatta så placeras logotypen längst  
ner. Logotypen har fasta mått för olika storlekar av A-formatet:

A2 och A3: 50 mm
A4 och A5: 30 mm
A6 och A7: 25 mm

Exempel på gridmall i A5-format

Bottenplattan motsvarar  
en femtedel av höjden

Logotypen är 30 mm 

För mer information om grid, se Grafisk manual under su.se/kommunikation

http://www.su.se/visuellidentitet/verktyg
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/kommunikation/grafisk-manual/format-gridmallar-1.367825
https://su.se/kommunikation
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Typografi för tryck och  
extern kommunikation

Nedan följer några grundregler för typografi i tryck och extern 
kommunikation.

• Följ typsnittstabellen (se Grafisk manual).

• Vänsterställ text, även rubriker. Texter sätts med jämn   
 vänsterkant och ojämn högerkant, eftersom det ger optimal  
 läsvänlighet. 

• Undvik marginaljusterad text då denna lätt skapar ojämna  
 och gluggiga textytor med många avstavningar. 

• I sällsynta fall centrerar vi texter. Undvik detta i löpande text.

• För längre texter är de vanligaste gradstorlekarna mellan   
 9–12 pt. Typgrader över 14 pt används främst i rubriker och  
 mellanrubriker.

• Raderna ska innehålla ungefär 55–65 tecken per rad inkl.   
 mellanslag. Inte längre eftersom det försvårar läsningen.

• För vanliga standardtypsnitt gäller som huvudregel: 

  - Stor satsbredd, större typgrad och större radavstånd  
  - Liten satsbredd, mindre typgrad och mindre radavstånd.

• Undvik att avstava när det går. (Du kan klicka bort avstavning  
 i stilmallen i InDesign).

• Undvik att skriva med endast versaler (stora bokstäver) vid  
 sättning av längre texter eftersom det är lättare att läsa   
 gemena bokstäver (små bokstäver).

Ebisque eaqui nimenis doluptis nullore 
mporist rumque verum doloria nonseque 
voluptatur sae quas dolore nonecul 
parchitibusa pos rerspit a nullaces alite 
volora quatem doleniendit magnime 
nducipid quis di digenes simus. Nequas 
molor maximilit asperum necae lamusdaest 
restotatibus ditat aut quae optasse nturitatas 
quianiminum, ulla pro offic torerru ptaeptat 
volore con cusandem nobit, iur? 

Ebisque eaqui nimenis doluptis nullore mporist 
rumque verum doloria nonseque voluptatur 
sae quas dolore nonecul parchitibusa 
pos rerspit a nullaces alite volora quatem 
doleniendit magnime nducipid quis di digenes 
simus. Nequas molor maximilit asperum 
necae lamusdaest restotatibus ditat aut quae 
optasse nturitatas quianiminum, ulla pro offic 
torerru ptaeptat volore con cusandem nobit, 
iur? 

Vi vänsterställer text

Vi undviker marginaljusterad text

I sällsynta fall centrerar vi text. 

Equodi vel esequi 
doluptatur, optatiis ma 
dit, con ne maior min 

event occaepudant abo. 
Modistrum ullectur, 

illab imus dest, te et, vit 
ipsuntiorro cor sequi seque 

volest invero.

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/kommunikation/grafisk-manual/typsnitt-1.362024
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Färger
Färgpalett

Använd alltid de färger som ingår i vår visuella identitet. Vi har 
skapat färdiga färgpaletter (.ase filer) som kan läsas in i färgrutor i 
Adobeprogram. För tryck används färgsystemet CMYK och och för 
skärmar RGB.

Paletterna för nedladdning hittar du i Mediabanken, samt under Färger 
i Grafisk manual på su.se/kommunikation. Här finns också information 
om hur våra färger ska användas.

Gör så här: 

Ladda ner paletten på din dator. Klicka i höger hörn på Färgrutor i 
InDesign. Välj »Läs in färgrutor«. Navigera till den sparade .ase-filen 
och dubbelklicka. Stockholms universitets färgrutor läggs automatiskt in 
bland dina färgrutor. 

Färginställningar ICC

ICC är en digital fil med inställningar för hur färgvärden ska användas 
vid tryck. De vanligaste profilerna är Fogra 39 för bestruket papper och 
Fogra 29 för obestruket papper. Innan du skickar in en annons eller 
beställer en trycksak, fråga tidningen eller tryckeriet om vilken ICC-
profil som gäller. För mer information om hur du arbetar med ICC-
profiler, se Adobes hemsida.

PDF-inställningar/job options

När du arbetar i InDesign exporterar du dokumentet till pdf-format. Det 
finns olika pdf-inställningar. Om dokumentet ska tryckas på tryckeri 
brukar det räcka med att välja ”Högkvalitetsutskrift”. Var noga med att 
pdf:en har rätt inställningar för utfall, 3 mm eller 5 mm. 

Om det är en annons som ska publiceras i en tidning är det viktigt att 
följa de krav som tidningen ställer på materialet. Exempelvis kan det 
krävas att anpassade pdf-inställningar, så kallade ”job options”. De flesta 
tidningar har information om detta på sin hemsida. Annonser är inte 
alltid utfallande – ta reda på vad som gäller för den annonsyta som du 
har bokat.

Annonser – bra att veta
Kontakta den tidning du ska annonsera i för att ta reda på vad som 
gäller kring färger, pdf-inställningar, format m.m. På Dagspress.se 
finns information om hur du väljer säkra färger för dagspress, anpassar 
foton för dagspresstryck samt hur du skapar, kontrollerar och levererar 
annonser.

Klicka här för 
att läsa in 
färgpaletten

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/kommunikation/grafisk-manual/f%C3%A4rger-1.362110#F%C3%A4rgpaletter
https://su.se/kommunikation
https://help.adobe.com/sv_SE/creativesuite/cs/using/WSBB0A8512-8151-408c-9F79-4A9E9E3BA84C.html
http://dagspress.se/annonsmaterial/att-producera-annonser
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Beställa från tryckeri
Stockholms universitet har ett upphandlat tryckeri. Kontakta dem om du 
behöver råd angående din trycksak. Kontaktuppgifter hittar du på  
su.se/kommunikation, Leverantörer.  

Leveranstiden är normalt fyra arbetsdagar, men om det är bråttom kan 
tryckeriet ofta arrangera expressleverans mot en extra kostnad.

Information att skicka med i din beställning:

• omfång (antal sidor)

• format

• antal

• enkel/dubbelsidigt

• papperskvalitet (typ, vikt, obestruket/bestruket)

• färg (fyrfärg/svartvitt)

• önskat leveransdatum

• leveransadress

• fakturaadress

• kontaktperson + telefonnummer

• organisationsnummer

Våra papper

Obestruket (matt): Scandia 2000 Vit.
Bestruket: Tom&Otto Silk.

Kontorstryck:  Scandia 2000 Vit. 
  Brevpapper: 90g
  Korrespondenskort: 250g
  Visitkort: 300 g

Kuvert (C4, C5 och C5 fönster): Viking 

Pappersformat
På Stockholms universitet använder vi oss främst av A-formatet till våra 
trycksaker. A-formatet är det vanligaste standardformatet i Europa. 

Trycksakens format anges alltid i bredd x höjd med enheten millimeter:
 
 
A1 = 594 x 841 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 297 x 420 mm
A4 = 210 x 297 mm
A5 = 148 x 210 mm
A6 = 105 x 148 mm

A1A2

A3
A4

A5
A6

Trycksaksguiden 
på fwd.se innehåller 
det mesta som är bra 
att veta vid köp av 

trycksaker.

https://su.se/kommunikation
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/kommunikation/leverant%C3%B6rer#Tryckerier%20-%20upphandlade%20ramavtal
http://fwd.se/aktuellt/trycksaksguiden

