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Mål med förnyelsen

● Få målgruppen att förstå det mervärde som 
Finlands Svenska Idrott skapar
○ Nyttan av att vara en del av Finlands 

Svenska Idrott är för vagt kommunicerat
● Att förbunden, föreningarna och idrottare skall 

känna sig stolta över att vara en del av 
Finlands Svenska Idrott. 

● Tydlig kommunikation av vad Finlands 
Svenska Idrott gör. 

● Förnyelsen borde synas i allt som görs: hitta 
och kommunicera en gemensam nämnare 
mellan grenförbunden. 



Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Idrott är de svenskspråkiga 

idrottsförbundens samlande organisation med 

uppgift att stödja och företräda våra medlemmar 

i gemensamma frågor och ge goda förutsättningar 

att idrotta på svenska i Finland. Vårt mål är att 

inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp 

ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö 

där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och 

nå sina mål. 



Finlands Svenska Idrotts 
uppgift

Mission: Vi möjliggör idrott och 
motion på svenska i Finland

Vision: Vi vill skapa ett livslångt 
intresse för idrott



Våra löften

● Vi finns till för våra medlemmar 

● Vi är ännu bättre tillsammans

● Vi stöder och utvecklar idrotten på svenska i 

Finland

● Vi utbildar tränare och ledare 

● Vi skapar en miljö som sporrar till 

samarbete

● Vi organiserar mästerskap och 

idrottsevenemang av hög kvalitet 

 



Huvudbudskap

Finlands Svenska Idrott - Inspiration. Gemenskap. Resultat.



Stödbudskap - målgrupp: yngre barn

Finlands Svenska Idrott - Inspiration. Gemenskap. Glädje.

Finlands Svenska Idrott - Inspiration. Gemenskap. Rörelse.



Stödbudskap - målgrupp: föreningar och stat/kommuner

Finlands Svenska Idrott - Stöder. Utbildar. Organiserar.



Stödbudskap - målgrupp: alla

Finlands Svenska Idrott - Passion för idrott 

Finlands Svenska Idrott - Älska idrott på svenska



LOGOTYP









Logo + slogan
Slogan är skriven med Kanit 
Bold Italic.



TYPOGRAFI

Sportig, energisk





Kanit Black Italic används i logotypen och kan 
användas för att skapa nya “logotyper” för 
underbrands eller projekt samt för text/budskap 
på bilder (t.ex. slogans). Versaler används alltid 
på hela ordet/meningen. Tracking kan minskas 
ner till -20 och horizontal scale kan minskas ner 
till 90% om det ser bättre ut, man får testa sig 
fram.

Kanit Bold Italic samt Kanit SemiBold Italic 
är tunnare varianter och används i rubriker, samt 
i #idrottfi. Kan vara i versaler, eller inte. Tracking 
och horizontal scale kan ställas efter behov.

Muli används i brödtext.

Både Kanit och Muli är Google Fonts, så de kan 
användas på webben.



Exempel:

Kanit Bold Italic används i 
rubriken och för #idrottfi

Muli Regular används i brödtexten



Exempel:

Kanit Black Italic används för 
att lyfta fram slogan



FÄRGSKALA



HUVUDFÄRG



Huvudfärg

Hex #1fb5e2
RGB 31, 181, 226
CMYK 75, 0, 5, 0
PMS 306



BAKGRUNDSFÄRGER



Ljusa bakgrundsfärger

Hex #f4faff
RGB 244, 250, 255

Hex #ffffff
RGB 255, 255, 255

Hex #f4f4f4
RGB 244, 244, 244



Mörka bakgrundsfärger

Hex #000000
RGB 0, 0, 0

Hex #25283d
RGB 37, 40, 61

Hex #001242
RGB 0, 18, 66

Hex #313745
RGB 49, 55, 69



STÖDFÄRGER
Stödfärger kan användas för att framhäva någonting eller för 
att komplettera den blåa färgen. Man bör använda endast en 

stödfärg i taget.



Stödfärg

CMYK 0, 77, 47, 0
Hex #ff5964
RGB 255, 89, 100



Stödfärg

CMYK 0, 14, 100, 0
Hex #ffd816
RGB 255, 216, 22

OBS! Var aktsam i användningen 
av kombinationen gul och blå, så att 
det inte blir Sverige-vibbar.



Stödfärg

CMYK 97, 6, 69, 19
Hex #007c3e
RGB 0, 124, 62



PROJEKTSPECIFIKA FÄRGER
Av dessa färger kan man plocka färger för att använda i specifika projekt eller 

underbrand. (se exempel Sisu-team längst bak i presentationen)

Dessa är exempelfärger och ni måste inte använda dem. Ni kan också ta fram egna 
färger. Har ett projekt t.ex. redan en etablerad färg kan vi fortsätta använda den.

När man använder en egen färg för ett projekt eller underbrand strävar man efter att inte 
använda den färgen tillsammans med vår blåa.



Hex #5b5f97
RGB 91, 95, 151

Hex #124e78
RGB 18, 78, 120

Hex #943afc
RGB 148, 58, 252

Hex #6e2594
RGB 110, 37, 148

Projektspecifika Färger

Hex #001242
RGB 0, 18, 66

Hex #5C415D
RGB 92, 65, 93

Hex #D81159
RGB 216, 17, 89

Hex #067495
RGB 6, 116, 149

Hex #AB37A6
RGB 171, 55, 166

Hex #f6bd60
RGB 246, 189, 96

Hex #24dd6e
RGB 36, 221, 110

Hex #FFE74C
RGB 255, 231, 76

Hex #FF773D
RGB 255, 119, 61

Hex #226F54
RGB 34, 111, 84

Hex #20BF55
RGB 32, 191, 85



BUDSKAP PÅ BILDER











ANVÄNDNING AV FÄRGELEMENT PÅ BILDER



Grafiska elementet 
ur logon kan 
användas som 
färgelement på bild 
- funkar INTE på 
alla bilder!





Huvudfärgen kan 
användas som 
färglager på 
fotografier.



Symbolen från 
logotypen kan 
användas på egen 
hand.



BILDVÄRLD



RIKTLINJER / ATT TÄNKA PÅ



Starkt målgruppstänk när det kommer till fotografierna! - Rätt foto på rätt plats!

Känslan i fotografierna:
Inspirerande
Idrott och rörelse
Glädje, passion
Energi, framåtrörelse
Mångfald, inkluderande

Riktlinjer för fotografierna:
Fotografierna får gärna ha hög kontrast och klara färger
Fotografierna får gärna vara tagna in action, t.ex. på träningar eller idrottsevenemang
Kan vara gruppbilder, men mest effektfullt blir det om man har en eller några personer i fokus.
Detaljbilder är välkomna
Natur är trevligt att ha med
Tänk gärna på grafiska linjer i fotografiet
Undvik suddiga bilder (om inte suddigheten har ett syfte, t.ex. att framhäva rörelse eller liknande!)

Fotografierna får ta mycket plats!

Målet med alla fotografier är att öppna ögon för verksamhet samt inspirera.



EXEMPELBILDER



Målgrupp: de som vill börja med idrott / elitidrottare / 
föreningar
Motiv: Inspirerande bilder av elitidrottare som man 
känner igen. Bilderna får gärna vara tagna på 
tävlingar, träningar, in action!



Målgrupp: barn och unga
Motiv: barn och unga som leker, idrottar eller 
deltar i evenemang (beroende på sammanhang). 
Bilderna får gärna vara fulla av rörelse och energi. 
I bilderna får gärna synas koncentration, glädje 
och/eller målmedvetenhet.





Målgrupp: motionärer 
Motiv: motionärer och amatörer som 
motionerar, idrottar eller deltar i 
evenemang (beror på sammanhang). 
Gärna bilder där gemenskap 
framkommer. 



Detaljbilder



Bild med natur
och vackra linjer



EXEMPEL: HUR MAN KAN SKAPA UNDERBRAND





Använder samma 
typografi samt 
grafiska element 
som FSI → Tydlig 
koppling. 

Underbrands kan 
ha egen brandfärg/ 
huvudfärg.




