
Första sidan 
Underrubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 
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Innehåll 

 1 	  Exempel på en typisk sida  

 2 	  Textsidor 

	  4 	  Användning av bilder som bakgrund 

	  3  Data och diagram 

 5 	  Avslut 



Exempelsida 
Brödtext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Bildtext. Lorem ipum 
dolor sit amet, 
consectetur. 

Bildtext. Lorem ipum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing. 
Foto: Linnéa Lindh  

Tillhörande text 
till grafik! 



Textsida 

Lite text före citatet. Här kan man exempelvis hajpa sitt citat och 
personen man citerar. Texten ska precis som vanlig brödtext anges i 
Open Sans Light i storlek 18.  

 Citat ska vara skrivna i kursiv stil i storlek 20 och indragna. Till 
 vänster om citatet ska en 3p tjockt linje i färgen #fdb913 ligga 
 vertikalt i linje övrig text. Personen som citeras ska anges i 
 fetstilad  Open Sans i storlek 20 med talstreck framför. 

 
 –  Linnea Lindh, 2015. 

Ytterligare lite mer text efter citatet. E.g. Lindhs ord har sedan dess blivit 
lag för de medlemmar i Astronomisk Ungdom som använder citat i sina 
PowerPoints.  



Textsida svart 
Ibland kan det vara bra att göra en slide med svart bakgrund. Dels för att 
det skapar variation, och dels för att det kanske passar bättre med den 
slide man vill göra. Då är brödtexten vit. 
 
En lista med info om listor:  
  
•  En lista anges precis som vanlig brödtext, i Open Sans Light i storlek 

18.  
 

•  Mellan varje punkt i en lista är det bra om man har lite luft. Lämna 
därför en rads avstånd mellan punkterna.  
 

•  Punkterna framför har färgen #fdb913. 
 

•  En numrerad lista skulle ha nummer i Open Sans, fetad, storlek 20, i 
färgen #fdb913. Alltså såhär: 1, 2, 3, osv.  



Diagram & data 
Brödtext. Diagram bör vara presenterade 

stilrent och luftigt i AU:s färger.  
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Påhittad nonsense-data om föreningens färger från 2015 [1]. 
När man använder data är det bra att ange källa direkt under. 



Bildsida 
Brödtext. Om en bild är väldigt enkel att ha som 
bakgrund (dvs. inte är så rörig) så kan man lägga 

grafiska element och text i lämplig AU-färg på. 

Foto: Mikael Ingemyr 



”Rörig” bildsida 
Brödtext. Om det händer lite mer i den bild man vill ha 
som bakgrund kan det vara bra att lägga någon slags 

neutral bakgrund under eventuell bildtext. 

Foto: NASA 



Tack för 
uppmärskamheten! 

Följ oss:  

Läs mer och bli medlem på: 
astronomiskungdom.se 

Astronomisk 
Ungdom astronomsik_ungdom @astronomsik_ung 

Kontakta mig: 
namn.namnsson@astronomsikungdom.se 
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