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Om UiBs graﬁske proﬁl
Den graﬁske proﬁlen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og ﬂeksibel.
Proﬁl eller stil..
Visuell proﬁl er ikke det samme som visuell stil! UiB har investert mye tid og ressurser i å utforme
de visuelle elementene som utgjør universitetets graﬁske proﬁl. I første rekke omfatter dette logo,
tekst og farger.
UiB prioriterer høyt at disse elementene stemmer overens i forholdet til hverandre og til helheten
de opererer i.
Ryddighet, kvalitet og tilhørighet
Ved korrekt bruk av disse elementene vil universitetets ulike avdelinger og enheter signalisere
ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet. Samtidig er dette en garanti for at UiBs visuelle
kommunikasjon blir konsekvent og helhetlig.
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Proﬁlelementene
UiBs graﬁske proﬁl består av et lite antall deﬁnerte elementer og et tilhørende sett med enkle
regler.

Elementer i proﬁlen:
• Navnet: Universitetet i Bergen
• Emblem: En ugle, syv fjell, ”Universitas Bergensis” og en sirkel
• Logo: Kombinasjonen av navnet og emblemet
• Typograﬁ

• Hovedskrift
• Tilleggsskrift
• Erstatningsskrifter
• Farger
• Hovedfarger
• Tilleggsfarger
• Former
• Regler for bruk

Navn, emblem og logo
Navnet – Universitetet i Bergen
Navnet - Universitetet i Bergen (på engelsk: University of Bergen) - er ikke først og fremst et et grafisk element, men det er vår viktigste identitetsbærer. Navnet forteller hvem vi er. Navnet forkortes
“UiB” uansett språk.

UiBs emblem - Uglen
UiB-emblemet er det viktigste visuelle grunnelementet i UiBs identitetsbygging og graﬁske proﬁl.
Emblemet viser en sittende ugle over syv fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS”
skrevet sirkulært i versaler. En tynn sirkel kapsler inn de andre elementene og utgjør emblemets
ytre kant.

UiBs Logo – Navn + emblem
Universitetets logo består av navnet (Universitetet i Bergen) satt sammen med UiB-emblemet.
- Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon med en avdeling/enhet.
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UiBs emblem
UiBs emblem ser slik ut:

UiB-emblemet er det viktigste visuelle grunnelementet i UiBs identitetsbygging og graﬁske proﬁl.
Det ﬁnnes bare én riktig utgave av emblemet. Emblemet må ikke endres.
Det er viktig at kontrasten mellom emblemet og bakgrunnen er tydelig slik at emblemet fremstår
klart og tydelig. Regelen om høy kontrast gjelder ikke hvis emblemet er en del av bakgrunnen.
Emblemet kan brukes alene eller sammen med navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet
utgjør UiBs logo.
Emblemet til UiB er søkt varemerkebekyttet. Det gjør emblemet unikt for UiB og beskyttet mot
kopiering uten tillatelse, plagiering og misbruk.

Emblemts betydning
UiBs emblem skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon
som i tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som
opptrer på vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede.

Beskrivelse av emblemet
Emblemet viser en sittende ugle over syv fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS”
skrevet sirkulært i versaler. En tynn sirkel kapsler inn de andre elementene og utgjør emblemets
ytre kant.
Emblemet ﬁnnes i følgende varianter:
• Svart - for lys bakgrunn.
• Grått - for lys/mørk bakgrunn.
• Hvitt - for mørk bakgrunn.
Emblemet kan benyttes i fagene svart eller grå på lys bunn og hvit eller grå på mørk bunn.
Ingen andre farger er tillatt.
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Bruk av emblemet:
UiBs emblem skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon
og som i tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som
opptrer på vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede.

Riktig bruk av emblemet:
Her følger eksempler på riktig bruk av UiBs emblem:
På hvit eller lys bakgrunn benyttes emblemet i svart eller grå utforming.
På mørk eller svart bakgrunn benyttes emblemet i hvit eller grå utforming.
Bruk av andre farger fraviker fra proﬁlen og er ikke tillatt.

svart segl på
hvit bakgrunn

hvitt segl på
svart bakgrunn

grått segl på
hvit bakgrunn

grått segl på
svart bakgrunn

svart segl på lyst
bilde

hvitt segl på
mørkt bilde
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Uriktig bruk av emblemet:
Her følger noen eksempler på feil bruk av UiBs emblem:

skygger eller andre
effekter skal ikke brukes

emblemet skal ikke
skaleres uproporsjonalt

teksten skal ikke ﬂyttes

sirkelen skal ikke fjernes

emblemet skal ikke
skråstilles

teksten skal ikke fjernes

emblemet skal kun
brukes i svart, grått eller
hvitt – ikke i farger

emblemet skal ikke
brukes i svart og grått
samtidig

emblemet skal ikke
roteres

Hvis et emblem må redigeres etter nedlasting, ta følgende ad notam:
• Skygger eller andre effekter skal ikke brukes.
• Emblemet skal ikke skaleres uproporsjonalt.
• Teksten skal ikke ﬂyttes.
• Sirkelen skal ikke fjernes.
• Emblemet skal ikke skråstilles.
• Teksten skal ikke fjernes eller endres.
• Kombinasjoner av svart, grått eller hvitt skal ikke fremkomme i emblemet.
• Emblemet skal kun brukes i svart, grått eller hvitt, aldri i farger.
• Emblemet skal ikke roteres.
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Plassering av emblemet:
Her følger noen eksempler på korrekt plassering av UiBs emblem:
emblem + navn = logo

emblem

navn

Emblemet, eventuelt logo, skal fremstå klart og tydelig. Det krever en plassering som gir luft rundt
emblemet. Denne minimumsavstanden er 1/5 av emblemets diameter.

minimumsavstanden til andre
graﬁske elementer

5

1

Rutenettet ovenfor viser forholdet mellom emblemet og minimumsavstanden til andre graﬁske
elementer.
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Regler for bruk av UiBs emblem:
Logo – Navn og emblem
Universitetets logo består av navnet satt sammen med UiB-emblemet.

Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon med en avdeling/enhet.
Her følger eksempler på bruk av logoen:
Fonttypen i navnet skal være Adobe Garamond for trykksaker og annet trykt materiale.
Times New Roman kan benyttes som erstatning i vanlig tekstbehandling eller i situasjoner som
vanskeliggjør bruk av Adobe Garamond.

Riktig bruk av UiBs logo:
Her følger eksempler på korrekt bruk av UiBs logo.

Emblemet kan være plassert høyre, venstre eller midtstilt:
Det skal kun benyttes én enkelt enhet eller avdeling i kombinasjon med navnet.
Dersom informasjonen utgis av to likeverdige enheter, skal bare navnet UNIVERSITETET I BERGEN benyttes. Enhetens/avdelingens navn opplyses i øvrig
tekst.
Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon med en avdeling / enhet.
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Uriktig bruk av logo:
Eksempler på feil bruk av UiBs logo:

U N I V E R S I T E T E T I B E RG E N
Forskningsavdelingen/Utdanningsavdelingen

U N I V E R S I T E T E T I B E RG E N
Det medisinske fakultet
Det odontologiske fakultet

Bruk av logo:
UiBs logo skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon som i
tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som opptrer på
vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede.
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Typograﬁ
Typograﬁ er bruk av skrift. Ulike skrifter har ulik form. Form skaper identitet. Derfor er konsekvent
bruk av typograﬁske elementer viktig for at universitetet skal fremstå med en ryddig og enhetlig
graﬁsk proﬁl.

Bruk av typograﬁ
Typograﬁsk skilles det mellom profesjonell bruk og vanlig bruk.
Førstnevnte innebærer trykksaker, reklame og annet eksternt produsert graﬁsk materiell, der
graﬁske formgivere eller tilsvarende står for utarbeidelsen.
Vanlig bruk refererer til daglig saksbehandling.
Profesjonelle brukere skal benytte hovedskrift (Myriad) og tilleggsskrift (Adobe Garamond)
Dette er skrifter som normalt sett ikke vil være tilgjengelige for vanlige brukere.
Vanlige brukere kan benytte erstatningsskrifter. Dette er skrifter som vanligvis er allment tilgjengelige. Etsratningsskriftene er Arial og Times New Roman.
Alle skriftene – hovedskrift, tilleggsskrift og erstatningsskrifter - er valg ut fra hensyn til funksjon,
estetikk og leselighet.

Hovedskrift

Myriad®
Myriad® Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Myriad® Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Myriad® bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Myriad® Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
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Myriad er en grotesk. Det vil si at det er en skrift uten seriffer (liten tverrstrek øverst og nederst
på bokstavene).
Fonttypen er tegnet av Robert Slimbach, Carol Twombly, Christopher Slye og Fred Brady og utgitt
i 1992.
Myriad skaper en god kontrast til UiBs tillegsskrift..
Bruksområder
I de ﬂeste tilfeller skal hovedskriften Myriad brukes i både overskrifter og brødtekst. Dersom det
er ønskelig med variasjon (eventuelt kontrast til Myriad), kan tilleggsskriften Adobe Garamond
brukes.

Tilleggskrift

Adobe Garamond® Pro Regular

Adobe Garamond®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W XYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Adobe Garamond® Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W XYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Adobe Garamond er en antikva, altså en skrift med seriffer. Adobe Garamond er skriften som
brukes i UiBs navn og emblem.
Adobe Garamond er tegnet av Robert Slimbach og baserer seg på Claude Garamonds originale
skrift Garamond. Fonttypen ble gitt ut i 1989.

Bruksområder
I de ﬂeste tilfeller skal hovedskriften Myriad brukes i både overskrifter og brødtekst. Dersom det
er ønskelig med variasjon (eventuelt kontrast til Myriad), kan Adobe Garamond brukes.
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Erstatningskrifter
Bruk
I vanlig bruk kan både hovedskrift og tilleggsskrift byttes ut med erstatningsskrifter.
I så fall byttes Myriad ut med Arial og Adobe Garamond byttes ut med Times New Roman.
Erstatningsskriftene Arial og Times New Roman er standardskrifter som ﬁnnes på de aller ﬂeste
datamaskiner, uavhengig av operativsystem eller annen programvare.

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå
0123456789
Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå
0123456789
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Farger
UiBs hovedfarger og tilleggsfarger er visuelle grunnelementer som skal bidra til å skape et enhetlig uttrykk.
Hovedfargen er maritim blåfarge som henspeiler på tanken om ”Det blå Universitetet”. Fargen er i
samsvar med tradisjon og tidligere vedtak i UiBs styrende organer.

Fargepaletten
Paletten viser UiBs hovdefarge og et deﬁnert antall farger som harmoniserer med denne.
Fargene er deﬁnert ut fra hensynet til trykte medier. Deﬁnisjonene tar derfor utgangspunkt i fargenes respektive Pantone verdier.
Siden det ikke er et entydig forhold mellom de ulike fargesystemene (For trykk: Pantone og
CMYK. For skjerm : RGB og Hexadesimal) vil fargene f.eks på skjerm kunne ”variere” fra bruker til
bruker.

fargeverdier for skjermbaserte
medier

fargeverdier for trykk
UiBs profilfarger
Pantone-fargesystem

CMYK

RGB

Hexadecimal

C

M

Y

K

R

G

B

PANTONE 315

100

0

12

43

0

84

115

005473

PANTONE Process Black

0

0

0

100

0

0

0

000000

PANTONE 376

50

0

100

0

119

175

0

77AF00

PANTONE 158

0

61

97

0

217

89

0

D95900

PANTONE 1805

0

91

100

23

170

0

0

AA0000

hovedfarger

tilleggsfarger

Bruk
En generell regel at hovedfargen skal brukes på trykksaker og annet visuelt materiell med viktig,
ofﬁsielt preg (F eks Årsmelding etc).
Ut over dette er det ingen stramme regler for bruken av de enkelte fargene i proﬁlen. Fargene i
paletten er deﬁnert for å gi rom for variasjon og kontrast.
Bruken skal være gjennomtenkt og i henhold til god designskikk.

Brukere
Fargepaletten er først og fremst et verktøy for graﬁkere og andre med visuelle utformingsoppgaver på vegne av UiB.
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Proﬁlelementer - Former
Det er så langt deﬁnert to ulike graﬁske former til bruk i design. Disse formene er graﬁske
sekundærelementer.

Bruk
Det er ingen stramme regler for bruken av de forhåndsdeﬁnerte formene i proﬁlen. Formene er
der for å gi rom for variasjon og kan brukes hvis nødvendig. De kan også utelates.
Bruken skal være gjennomtenkt og i henhold til god designskikk.

Brukere
De graﬁsk sekundærelementene er først og fremst et verktøy for graﬁkere og andre med oppgave å utforme visuelt materiell på vegne av UiB.

Form 1 - Søyle

Form 2 - Sirkel
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Regler for bruken av UiBs graﬁske proﬁl
Bruk av emblemet:
UiBs emblem skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon
og som i tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som
opptrer på vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede.

Bruk av logo:
UiBs logo skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon og
som i tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som
opptrer på vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede

Proﬁlens betydning
Den graﬁske proﬁlen brukes til å skille ofﬁsiell informasjon i regi av UiB
fra annen type informasjon.
Når materiell som dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger, publikasjoner, bøker, m.v. bærer proﬁlen på en korrekt måte, signaliserer det
at informasjonen er kvalitetssikret og at UiB er den formelle avsender.

Bruk av proﬁlen
Proﬁlen skal brukes til å skille ofﬁsiell informasjon fra uofﬁsiell informasjon på
alle aktuelle kommunikasjonsﬂater innenfor UiBs organisasjon.
Proﬁlen er et kvalitetsstempel og et kjenneemblem for den ofﬁsielle informasjonen ved universitetet.
Uofﬁsiell informasjon skal ikke bære kjennetegnene ved UiBs graﬁske proﬁl.
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Bruksﬂater
Proﬁlen skal benyttes på materiell som inneholder ofﬁsiell informasjon som i
tjenestesammenheng gjøres tilgjengelig av ansatte eller andre som opptrer på
vegne av Universitetet i Bergen.
Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, websider, avhandlinger,
publikasjoner, bøker, m.v., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i undervisningsøyemed eller til administratoriske formål.
Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste overordnede.

