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Inledning
ElektroTekniska Föreningens grafiska profil är skapad för att ge tydliga riktlinjer för hur ElektroTekniska 
Föreningen, ETF, skall synas utåt.  Grundtanken är att  skapa tydlig  igenkänning där föreningen med-
verkar och det är därför viktigt att detta dokument efterlevs i så stor utsträckning som möjligt.

Namn
ElektroTekniska Föreningen är föreningens entydiga namn.  Detta skrivs med de tre versaler som 
förekommer i föregående mening. ElektroTekniska Föreningen är en fri föreningen under Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola. Då särskilda skäl föreligger kan det vara lämpligt att till vårt namn kom-
plettera med  ”vid LTH”, ”vid TLTH” eller motsvarande, detta beslut fattar styrelsen i varje enskilt fall. 

Förkortningar
ElektroTekniska Föreningen förkortas ETF. Förkortningen får användas i löpande text då förväxling ej 
föreligger och det är uppenbart för läsaren att det är ElektroTekniska Föreningen som avses.

Engelska
ElektroTekniska Föreningen heter på engelska ”ETF - The student’s association for applied electronics”.

Genitivform
Namnet skrivs i genitivform som ElektroTekniska Föreningens. S:et placeras på det sista ordet i namnet, 
så även om ändelser såsom ”vid LTH” eller ”vid TLTH” förekommer. Samma sak gäller vid ElektroTekni-
ska Föreningens förkortning ETFs.

Logotype
ElektroTekniska Föreningens logotype består i orginalutförande av dess förkortning ”ETF” följt av nam-
net utskrivet med Lunds Tekniska Högskola under. Logotypen är i sitt grundutförande liggandes och bör 
användas om så möjligt. Till komplement finns logotypen i ett antal övriga utförande när original logo-
typen inte är förenlig med materialet. Eventuella avsteg från dessa fattas av styrelsen vid särskilda behov. 
Återskapa inte logotypen, den finns att ladda ner via hemsidan.  

Ett fritt fält kring logotypen bör förekomma för att framhäva den ytterligare. Det fria området är propor-
tionerligt mot logotypens storlekt. Som riktmärke bör minst ett “E” ur “ElektroTekniska Föreningen” få 
rum kring  logotypens mest utskjutande delar. 

Färger
En viktig del av ETFs grafiska profil är färgsättningen, där följande blåa, svarta och grå nyans används i 
logo-typen. Logotypen bör användas mot vit bakgrund alternativt en ljus nyans som inte står logotypen. 
ETF har tre grundfärger samt två komplementfärger.
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Typsnitt i logotype
ETF skrivs med Tahoma, 72p. ElektrotTekniska Föreningen skrivs med Trebuchet MS 21p, Lunds Tekni-
ska Högskola med 16p. Avståndet mellan ETF och ElektroTekniska Föreningen är ekvivalent med avstån-
det mellan bokstäverna i ETF. Överkant på ElektroTekniska Föreningen linjerar ETF och underkant på 
Lunds Tekniska Högskola linjerar underkant på F:ets utskutande understa del.

Typsnitt
Typsnitt skall ses som en minst lika viktig del av den grafiska profilen som logotypen. Genom ett kontinu-
erligt användande av samma typsnitt bildar ElektroTekniska Föreningen en stark igenkännande profil. 
Genom igenkommande val av typsnitt skapas på lång sikt tydligt igenkännande genom en kontinuerlig 
helhet i den grafiska profilen. 

Vid rubriker används DejaVu Sans (12 pt i dokument). 
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Vid brödtext används UnBatang (10 pt i dokument). 
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