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Innehåll



Om riktlinjerna
Typografi och färger har en central roll i webbarnas och 
webbutbildningarnas grafiska form och det är därför viktigt 
att ta god hänsyn till det. 

De grafiska riktlinjerna är indelade i två steg, först med 
generella regler kring typografi och färg sedan 
exempelsidor.



Typografi
Generellt används Frutiger som typsnitt på 
prevent.se. I längre artiklar används en seriff 
(Georgia) för bättre läsbarhet. 

Frutiger 45 light (minst 18px)
Frutiger 65 bold (minst 14px)
Om Frutiger inte kan användas är Istok Web ett snarlikt 
typsnitt som finns här https://fonts.google.com/ (gratis)

Georgia regular (exempel brödtext 18/27px)

https://fonts.google.com/


Färger

RGB 0/131/50
HEX #008332

(small text ok)

RGB 149/193/26
HEX #76a100

(min text 
regular 18 px
or min text 
bold 14 px)

RGB 190/80/20
HEX #be5014

(small text ok)

RGB 251/185/0
HEX #fbb900

(small text ok)

RGB 0/62/110
HEX #003e6e

(small text ok)

RGB 67/152/186
HEX #4398ba

(min text 
regular 18 px
or min text 
bold 14 px)

RGB 211/211/211 
HEX #d3d3d3

(small text ok)

RGB 59/59/59
HEX #3b3b3b(small text ok)

RGB 240/240/240
HEX #f0f0f0

RGB 108/88/97
HEX #6c5861

(small text ok)

(small text ok)

Utöver vitt och svart används 
Prevents profilfärger. Den 
mörkgröna är reserverad som 
huvudfärg på prevent.se och ska 
inte användas som huvudfärg i 
andra webbprodukter eller 
webbutbildningar. 

Tips: testa kontrasten på 
https://contrast-ratio.com

https://contrast-ratio.com/


Prevent gillar människor. Vi använder 
svartvita bilder tagna på människor i olika 
arbetsmiljöer eller stilleben i färg för att 
skildra mer övergripande 
områden/ämnen/branscher. 

Svartvita bilder på människor och 
stilleben används bland annat på 
bransch- och ämnessidor på prevent.se.
Bildmått prevent.se: 620 x 308 pixlar

Bilder generellt

Kunskaper för en bättre arbetsdag6



Bilder i webbutbildning & 
webbverktyg
• Bilderna ska vara i färg 
• Fotografier ska skildra verkliga miljöer och människor som 

ser ut att höra hemma där
• Illustrationer och animationer – använd Prevents

profilfärger om det är möjligt
• Ha koll på bild- och filmrättigheter och se till att de även 

gäller marknadsföring.



• Böcker, omslag, färgbild – mått 300 x 426 pixlar
• Webbverktyg, utsnitt från verktyget, färgbild. 

Mått 300 x 426 pixlar
• Webbutbildning och utbildning har antingen svartvita bilder på 

människor eller stilleben i färg. 
Mått 300 x 426 pixlar och 940 x 313 pixlar.

Bilder i e-handeln



Bildmått

Vanlig webbsida prevent.se: 620 x 308 pixlar
E-handeln (liten bild samlingssidan): 300 x 426 pixlar 
E-handeln (utbildning): 940 x 313 pixlar
LMS startsida: 1140x200 pixlar

Webbverktyg och webbutbildningar kan ha andra bildmått.



Ikoner (använd i valfri av Prevents färger, i vissa 
författarverktyg är ikonerna fasta)

Buller Dokument FallolyckaErgonomi Film Gilla Kemiska riskerHjärtaCheckruta Köp

Ladda ner OSALjud Paragraftecken Paus Paus 30 minPaus 15 minKundberättelse Paus 45 min

Pil höger Pil uppPil ner Pil vänster Rapportera fel Skriv utSamtal

Paus 60 min

Facebook Twitter SökYouTube

Språk Tipsa en vän Trafik

LinkedIn Borrning Brand Damm 
(andningsmask)

El Maskinsäkerhet 
(lås)



Ras Temperatur FeedbackAnmäl 
(Arbetsmiljöverket)

Arbete i
grupp

Konkretisera 
begreppen

Ledning av
förändrings-

arbete

Sprängning

Balans Tid Målbild Årsplan Prioritera eller 
uppmärksamma

Stöd

Balans 
återhämtning

Balans krav, 
kontroll, stöd

Sammanhang

Prioritera eller 
planera

Tänkande 
hattar

Utveckla 
idéer

Balans insats, 
belöning

Mål, mått, 
uppföljning

Utveckling 
hälsofrämjande 

arbete

Våra mål Olika
perspektiv

Plan

Reflektioner Utvecklingsarbete ÖppenhetFörbättring



Exempel på knappar

Hover-effekt

Checklistorna

E-handeln



1. Skriv enkla texter – testa läsbarheten i en LIX-räknare 
2. Använd tillräcklig kontrast – framförallt mellan text och bakgrund. 

testa kontrast med color contrast checker
3. Skriv tydliga länktexter – förklara vad länken leder till, länken ska 

ha en avvikande färg samt bli understruken när man för över musen. 
Mer om tydliga länkar

4. Gör tillgängliga formulär – ange både i koden och i texten vilket 
innehåll som användaren förväntas fylla i. Mer om uppmärkning av 
formulär

Webbtillgänglighet

https://www.lix.se/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/5-skriv-tydliga-lankar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/154-mark-upp-vanliga-formularfalt-i-koden/


5.   Lägg till alt-texter till bilder – erbjud också textning av film. 
Beskriv endast om bilden eller filmen är meningsbärande. 
Mer om texta inspelad rörlig media

6.   Det ska gå att surfa med tangentbordet – det ska vara logisk 
tabbordning. Mer om hantera med enbart tangentbordet

7.   Märk upp rubrikerna på rätt sätt – html-taggarna h1 för 
huvudrubrik. Läs mer om att skapa rubrik med h-element

8.   Det ska gå att förstora – mer om förstoring på webbriktlinjer.se
9.   Koda med ARIA-attribut – mer om ARIA

Webbtillgänglighet

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/117-texta-inspelad-rorlig-media/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/129-gar-att-hantera-med-tangentbord/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/105-skapa-rubriker-med-h-element/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/127-se-till-att-text-gar-att-forstora-utan-problem/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA


Exempel



Webbutbildning
Exempel eBAM, Att arbeta säkert med höga tryck, Ny i industrin

Tänk på att:
• Använd Prevents färger, typsnitt, ikoner, knappar
• Använd Prevent-loggan med underryckare i övre 

högra hörnet
• Undvik skuggor på knappar etc
• Se till att läsbarheten är god, ej för långa rader, 

för liten text eller för dålig kontrast.
• Tillgänglighet – texta filmer och instruktioner, ha 

uppläsningsfunktion
• Mobilanpassning – glöm inte att testa i mobilen

17



Webbverktyg
T ex OSA-enkäten, Introduktionsguiden, 
Forma kontoret.

Dessa mallar är flexibla och kan användas på 
många olika sätt. 

18



Webbverktyg 
med test
T ex Hälsofrämjande ledarskap, Hat och hot 
journalister.

Dessa mallar passar inte om man har långa 
texter. Den är utformad för att presentera 
enkla och lite längre metoder. 



Kontakta: 
Linda Johansson linda.johansson@prevent.se
eller Malin Drougge malin.drougge@prevent.se

Undrar du något?

mailto:linda.eriksson@prevent.se
mailto:malin.drougge@prevent.se
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