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DESIGNMANUAL INTRODUKSJON

Introduksjon

FRI skal fremstå som en fri og mangfoldig organisasjon 
som skaper endring. Designmanualen støtter opp om disse 
verdiene og skal være et verktøy både for profesjonelle 
og frivillige som lager kommunikasjon på vegne av 
organisasjonen. 

Designmanualen er utviklet av Fossland+Foss da navnet 
fremdeles var LLH, og justert og redesignet i april-mai 2016 av 
Gambit og Gefühl etter navneendringen. 

For spørsmål om bruk av designmanualen ta kontakt med 
kommunikasjonsansvarlig i FRI.



DESIGNMANUAL INNHOLD  S.3

Profilelementer

Grafiske elementer   s.4

Logo     s.5

Ikoner     s.6

Typografi    s.7

Bildestil    s.8

Fargepalett    s.9

Maler 

Brevmal    s.10

Konvolutter    s.11

Visittkort    s.12

Annonsemal    s.13

Facebook    s.14

Twitter    s.15



DESIGNMANUAL GRAFISKE ELEMENTER  S.4

Mangefargede striper

Stripene tar utgangspunkt i 
stripene fra regnbueflagget, 
samt stripene fra de fleste 
andre flaggene tilknyttet lhbt-
bevegelsen. 

Bruken av disse er frigjort fra 
rammene i flaggene. Stripene 
kan stå for et mangfold av 
individer eller saker og de 
fremstår helst i kombinasjon 
av to eller flere overlappende 
striper. I overlappingen 
mellom stripene oppstår en 
uventet effekt.

FILER:  FRI_grid.ai

FORMAT: Stripene skal i utgangspunktet fremstå i formatet 4:1

EFFEKTER I OVERLAPP: I overlappen fremstår effekter som skiller 
seg fra tradisjonelle effekter som overlap, multiply eller difference.

4:1
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Logo

Logoen er basert på stripene fra 
flagget. 

Logoen alene plasseres helst 
sentrert med svært god luft rundt. 

Fylkeslag bruker samme logo og 
samme oppsett for plassering av 
fylkeslagsnavn – med eller uten 
undertekst.

FILER: FRI_Logo /AI og /PNG

HOVEDLOGO: I kommunikasjonsmateriell hvor FRI sentralt står 
som avsender skal logoen brukes i denne fargekombinasjonen

ENSFARGET VERSJON: Logoen skal ikke konkurrere 
med de øvrige grafiske elementene. Derfor brukes den ens-
fargete versjonen av logoen der mangefargede striper eller 
ikoner er sentrale elemnter. 

NEGATIV: Benyttes på mørke flater og bilder, og film.
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FILER: FRI_Logo_fylkesvis /AI og /PNG
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FILER: FRI_Logo/Fylkeslag /AI og /PNG
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Ikoner

Det er også utviklet et sett med 
ikoner for bruk til skilting, 
på nettsider og som grafiske 
elementer. Disse følger det 
samme konseptet med mange-
fargede linjer. 

Det er også tegnet en versjon 
av ikonene for små størelser 
på skjerm. Hvis ikonene skal 
fremstå i tilknytning til eller 
i umiddelbar nærhet av de 
mangefargede stripene brukes 
den ensfargede versjonen av 
ikonene.

FILER:  FRI_ikoner.zip
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Typografi

Futura Heavy er den skrifttypen FRI bruker 
i titler. Skriften er basert på rette linjer og 
enkle geometriske former og spiller videre på 
det visuelle konseptet i resten av det visuelle 
uttrykket. 

Futura Medium brukes i “FRI – Foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold”

Skriften brukes ellers til mindre tekstmengder 
men egner seg ikke til lengre brødtekst. Lisens på 
fonten kan kjøpes hos fontshop 

Arial brukes som erstatningsfont og til e-post og 
åpne elektroniske dokumenter.

Futura
Book
Italic
Medium
Heavy

Arial
Regular
Italic

Bold
Erstatningsfont; når Futura ikke 
foreligger, samt til e-post og åpne 
elektroniske dokumenter
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Typografi

Gerogia er skrifttypen FRI bruker bl.a. til 
mengdetekster, ingresser og mellomtitler. Den 
er godt egnet til å brukes i lengre tekster som 
artikler rapporter mm. 

Georgia er systemfont for både Apple og 
Windows og trenger dermed ikke å kjøpes.

Georgia
Regular
Italic

Georgia
Regular
Italic
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Bildestil

De viktigste kriteriene for utvelgelse av bilder 
er kvalitet og relevans. Bilder er innhold ikke 
dekor og et slående, sterkt og passende motiv 
skal brukes selv om det ikke følger de formale 
retningslinjene. Variasjon i bildebruk og arbeidet 
med å velge ut bilder til nettsidene bør heller bør 
heller ligne mer på utvalget og prosessen man 
finner i redaksjonelle medier. 

Gjennom bildene skal organisasjonen vise frem 
rikheten og mangfoldet i lhbt-bevegelsen. 
Fortrinnsvis brukes bilder fra kunstnere, 
fotografer og andre som lager bilder og 
tematiserer skeiv identitet og problemstillinger 
knyttet til dette.

EKSEMPEL: Catherine Opie for tema å få barn
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EKSEMPEL: Elmgreen og Dragset om stereotypier EKSEMPEL: Catherine Opie om barn og identitet
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Formale kvaliteter

Toppbildene på nettsiden må være i landskap-
format (i utgangspunktet 16:9 på initiativene, 
mer kvadratisk på artikler.) eller beskjæres til 
et slikt format for å fungere. Velg bilder med 
ro og harmoni i motivet. Uten mye som skjer 
på en gang og gjerne relativt ensartet eller 
“blurry” bakgrunn. 

Fargebruken i profilen er ganske leken og sterkt 
kulørt, så bildene kan gjerne være fargerike og 
ta opp i seg en eller to farger fra profilen. For 
eksempel kan portretter tas foran en sterkt 
kulørt vegg/bakgrunn. Med variasjon i hvilken 
farge som er bak. Slike bilder kan behandles som 
fargeflater som harmonerer eller kontrastere 
med de øvrige fargene.

SKISSEBILDE: Portrett med farget bakgrunn

SKISSEBILDE: Portrett med farget bakgrunn
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Farger

Fargene i fargepaletten 
kommer fra regnbueflagget. 
De brukes i striper, logoer, 
fargeflater og ikoner. 
Hoveinntrykket skal være av 
det hvite og det lyst grå med 
kraftige innslag av farger. 

Alle fargene brukes, men ikke 
nødvendigvis samtidig. Bruk 
fortrinnsvis 2 til 4 farger i 
kombinasjon. Assosiasjonene 
til regnbueflagget oppstår i 
helheten. 

CMYK: 17/100/82/7
HEX: # C1172C

CMYK: 0/40/16/0
HEX: # C1172C

CMYK: 0/27/93/0
HEX: # FFC100

CMYK: 1/7/41/0
HEX: #FFECAC

CMYK: 91/70/0/0
HEX: #3350B9

CMYK: 36/19/0/0
HEX: #AEC2E6

CMYK: 0/71/87/0
HEX: #EF521B

CMYK: 0/29/32/0
HEX: #FAC6AD

CMYK: 75/23/70/7
HEX: #428C63

CMYK: 27/3/20/0
HEX: #C7DFD5

CMYK: 96/100/13/3
HEX: #3A1B7B

CMYK: 29/30/5/0
HEX: #BFB4D3
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Brevhode

Adresse og kontaktinfo fylles 
ut av det enkelte lag.

FILER:  Kommer
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Kommer
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Visittkort

Informasjon på visittkortet er 
begrenset til det mest brukte. 
Hver person får sin variant av 
en sammensetting av striper.
Baksiden er lik for alle og 
har hovedlogoen sentrert på 
kortet.

FILER:  FRI_visittkort.zip

EKSEMPEL: Forside 1

EKSEMPEL: Forside 2

EKSEMPEL: Bakside

EKSEMPEL: Forside 3
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Annonsemal

Ikke ferdigstilt.

To wear or not to wear
DEBATTMØTE 25.04 kl 1800

Live fra Elsker i Oslo

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold www.foreningenfri.no
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Facebook

Forslag til Facebookside. 
Toppbildet kan varieres 
etter pågåene kampanjer og 
arrangementer. 

Fylkeslag og initiativer med 
egen facebookside bruker 
samme logo og fylkeslag/
initiativ som ren tekst.

Bruk av bilder ihht. bildemal 
i lenkete initiativer ol. vil gi 
facebooksiden et mer helhetlig 
inntrykk.

FILER:  FRI_sosialemedier.zip

FRI
Veldedig organisasjon
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Twitter

Forslag til Twitterprofil. 
Toppbildet kan varieres 
etter pågåene kampanjer og 
arrangementer. 

Bruk gjerne bilder som følger 
bildemalen i lenkete initiativer 
ol.

FILER:  FRI_sosialemedier.zip


