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Visuell identitet



Prevents visuella identitet är framtagen för att visa 
att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska 
ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer 
med vår egen vision ”Framgångsrika företag med 
ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete” och med vårt 
varumärkeslöfte “Kunskaper för en bättre arbetsdag”.

Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, 
färgpalett och bildmanér. Med tydliga riktlinjer kan 
vi agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på så sätt 
bidra till att göra oss lättare att identifiera i det mediala 
bruset.

De grafiska riktlinjerna är till för att underlätta arbetet 
såväl internt som för formgivare, tidningar, tryckerier 
och externa byråer. Genom att följa dem säkrar vi ett 
tydligt och konsekvent uttryck samt kvaliteten på våra 
produktioner. Som komplement finns grafiska riktlinjer 
för webb och webbutbildning samt förlagsmaterial.

Malin Drougge, ansvarig grafisk profil
malin.drougge@prevent.se

Inledning

Ladda ner logotyp och 
grafiska element på  
prevent.se/grafiskprofil
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Logotyp



Prevents logotyp består av ett stiliserat P 
uppdelat i tre fält (som symboliserar de tre 
organisationerna i samverkan som tre ekrar 
i ett hjul som möts i ett nav) samt en ordbild 
med en nedryckare. P:et kan i vissa fall 
frikopplas från ordbilden Prevent, som en 
ikon/favikon, till exempel i sociala medier, 
se sid 9.

Logotypens färger är
Mörkgrön:
CMYK: C100 M50 Y100 K30
PMS 7484C
Grön:
CMYK: C85 M10 Y100 K0
PMS 355C
Ljusgrön:
CMYK: C50 M0 Y100 K0
PMS 368C

Grön är helt unik för logotypen,
mörkgrön och ljusgrön ingår i paletten.

Logotypen
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Utöver Prevents primära logotyp finns 
även en negativ med vit ordbild som 
kan användas när kontrasten mot svart 
inte blir tillräckligt bra, som på färgade 
ytor och fotografi. En svartvit logotyp 
används där fyrfärg inte är möjligt.

Undvik att placera logotypen på en 
färgplatta med någon av palettens 
gröna färger.

Logotypvarianter
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Logotypen ska placeras så att den 
uppfattas så tydligt som möjligt. 
 
Runt logotypen ska alltid finnas en 
frizon, där inga andra grafiska element, 
bilder eller texter får placeras. 

Frizonen baseras på höjden av P.  

Logotypens frizon
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Minsta tillåtna storlek att återge 
Prevents logotyp med nedryckare är 
30 mm bredd. 

Minsta tillåtna storlek att återge 
Prevents logotyp utan nedryckare är 
15 mm bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge 
Prevents logotyp med nedryckare på 
skärm är  
120 pixlars bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge 
Prevents logotyp utan nedryckare på 
skärm är  
80 pixlars bredd.

Logotypens minsta 
tillåtna storlek

80 px120 px

15 mm30 mm
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P:et kan i vissa fall frikopplas 
från ordbilden Prevent, som 
en ikon/favikon, till exempel i 
sociala medier.

Ikon/favikon
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Identitetsfärger



Identitetsfärger

Prevents färgpalett är uppdelad 
i 4 färg-par bestående av mörka 
färger (Tegel, Mörkgrön, Mörkblå, 
Mullvadsgrå) som matchas av fyra 
ljusa färger (Brandgul, Ljusgrön, 
Ljusblå, Ljusgrå) samt grå toner endast 
för användning på webb.

Färgvärden av CMYK och RGB är 
anpassade till bestruket papper.

Vid webbdesign används hex-koden.

Färgerna ska alltid återges i 100%.
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Mörkgrön
Pantone®: 7484 C 
CMYK: C100 M50 Y100 
K30
RGB: R35 G80 B48

Ljusgrön
Pantone®: 368 C 
CMYK: C50 M0 Y100 K0
RGB: R161 G191 B53
HEX: # 76a100

Tegel
Pantone®: 1675 C 
CMYK: C32 M79 Y100 K0
RGB: R158 G77 B37
HEX: # be5014

Brandgul
Pantone®: 7549 C 
CMYK: C0 M30 Y100 K0
RGB: R234 G184 B15
HEX: # fbb900

Mullvadsgrå
Pantone®: 410C 
CMYK: C0 M30 Y0 K70
RGB: R108 G88 B97
HEX: # 6c5861

Mörkgrå – webb
RGB: R94 G93 B93
HEX: #3b3b3b

Ljusgrå – webb
RGB: R210 G210 B211
HEX: # d3d3d3

Mörkblå
Pantone®: 7694 C
CMYK: C100 M50 Y0 K50
RGB: R0 G64 B109
HEX: # 003e6e

Ljusmullvad
Pantone®: 406 C
CMYK: C0 M15 Y15 K22
RGB: R211 G191 B182
HEX: # d3bfb6

Ljusblå
Pantone®: 7459 C
CMYK: C60 M0 Y0 K30
RGB: R101 G152 B184
HEX: # 4398ba



Olika färgkombinationer skapar olika 
god kontrast och läsbarhet, man 
talar om olika färgkombinationers 
gränstydlighet. Röd text på vit botten 
har låg gränstydlighet, medan 
svart text på gul botten har hög 
gränstydlighet och syns därför bättre. 
Vissa färger kan bli rent obehagliga 
då de blandas som text och bakgrund. 
Blått och rött är den minst lämpade 
kombinationen. Förändrat färgseende 
kan leda till att man har svårt att 
skilja på färgerna rött och grönt. 
Undvik därför att kombinera dessa. 
Rekommenderade färgkombinationer 
syns till höger.

Rubriktypografi (Flama) kan sättas i en 
ljusare/mörkare nyans av samma färg. 
Mindre löpande brödtext (Newzald)ska 
inte sättas mot färgad bakgrund. 

Identitetsfärger  
– kombinationer
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Komplementfärger

Komplement färgerna används som 
just komplement eller till exempel 
bakgrund bakom objektsfotografier.  
Se Bildmanér.

Färgerna ska alltid återges i 100%.
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Grön
HEX: #D9ECE0
CMYK: C17 M3 Y14 K0

Ljusgrön 
HEX: #DCE7BF
CMYK: C10 M0 Y22 K0

Tegel
HEX: #EFD3C4
CMYK: C5 M18 Y18 K0

Mörkblå
HEX: #BFCEDA
CMYK: C27 M13 Y8 K1

Gul
HEX: #FEEDBF
CMYK: C1 M6 Y31 K0

Ljusblå
HEX:#D0E5EE
CMYK: C20 M5 Y5 K0
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Typografi



Prevents profilerande rubriktypsnitt är 
Flama. Det finns även som webb typsnitt.

Flama används primärt till rubriker, 
bildtexter och kortare textmängder,  
som i foldrar.

Se exempel här bredvid.

Typografi 
profilerande Flama Light

Flama Light Italic
Flama Book
Flama Book Italic
Flama Basic
Flama Basic Italic
Flama Medium
Flama Medium Italic
Flama Semibold
Flama Bold
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Prevents profi lerande brödtypsnitt för 
längre löpande texter, som rapporter, 
är Newzald.

För att använda Newzald krävs 
typsnittslicens. Typsnittet används 
i produktioner som skapas i Adobe 
Indesign. Dokument med typsnittet 
ska sparas som pdf om de distribueras 
vidare digitalt.

Newzald Book

Newzald Book Italic

Newzald Bold

Newzald Bold Italic

Typografi 
profi lerande



Prevents kompletterande 
typsnitt som är till för att märka 
ut något på en webbplats  eller i 
marknadsföringsmaterial heter 
Permanent marker.

Typsnittet är ett Google-typsnitt som 
går att ladda ner hos Google.

Permanent marker

Typografi 
kompletterande AO
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Prevents typsnitt för digitala medier 
(där inte profiltypsnitten funkar) och 
för Office är Arial och Georgia. 

De tillhör Officepaketets 
grunduppsättning och är därför 
installerade i datormiljöer utan att 
licens krävs. Att använda dessa 
typsnitt minimerar risken för typsnitts-
krångel i till exempel Microsoft Word 
och Microsoft Powerpoint.

Typografi 
Office/digitala medier

Arial Regular (Normal)
Arial Bold (Fet)

Georgia Regular (Normal)

Georgia Italic (Kursiv)
Georgia Bold (Fet)
Georgia Bold Italic (Fet Kursiv)

18  ·  V ISUELL IDENTITET –  R IKTL INJER



Grafiskt element
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Prevents grafiska element har samma 
grundkoncept som logotypen, de 
tre fälten som strålar samman i ett 
mittnav.

Vissa färger passar bättre ihop än 
andra. När delar av det grafiska 
elementet ska färgas, görs det med 
fördel i en färg i två toner. Behövs en 
tredje kan någon av de grå neutrala 
färgerna användas.

Elementet kan fyllas med färger och/
eller fotografi.

Grafiskt element,
enkel
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Grafiskt element,
komplex
Ett visuellt mer komplext konstruerat 
element, som kan rymma en eller två 
porträttbilder. Övriga rutor får färger ur 
paletten.



ÅRSBERÄTTELSE
2020 UTBILDNING

FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

Grafi skt element
exempel
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Bildmanér



Titelrubrik
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Fotografi  porträtt
Bilder på människor i sina respektive ar-
betsmiljöer tagna i färg. De avporträtterade 
ska vara medvetna om kameran, men inte 
posera eller göra för stora gester. Fotografi -
erna ska inte upplevas för uppstyrda och ar-
rangerade utan kännas naturliga. 

Människorna på bilderna kan titta in i 
kameran eller ägna sig åt sitt arbete. 
Skärpedjupet kan vara kort för att skapa 
en levande känsla.
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Fotografi
objekt
Bilder som ska skildra mer  
övergripande teman, arbetsplats- 
områden och problematik med 
frilagda objekt från respektive 
ämne mot färgad bakgrund 
(komplementfärgerna).
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Grön
HEX: #D9ECE0
CMYK: C17 M3 Y14 K0

Ljusgrön 
HEX: #DCE7BF
CMYK: C10 M0 Y22 K0

Tegel
HEX: #EFD3C4
CMYK: C5 M18 Y18 K0

Mörkblå
HEX: #BFCEDA
CMYK: C27 M13 Y8 K1

Gul
HEX: #FEEDBF
CMYK: C1 M6 Y31 K0

Ljusblå
HEX:#D0E5EE
CMYK: C20 M5 Y5 K0



Grid



Grid

Grid är den struktur som alla visuella 
element vilar på: Placering av logotyp, 
typografi och bilder. 

Griden innefattar en specificerad 
rambredd för varje trycksaksstorlek, 
ett bestämt antal spalter och ett 
baslinjeraster för typografi och 
bildplacering.

Logotypen placeras i övre högra hörnet 
som regel (undantag är social medier  
och webb). Bredden beror på formatet:
A4 är logotypen två spalter bred,  
A5 och A6 tre spalter. 

A4↑
A6→

A5↑
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Tillämpningar



Filmproduktion – 
intro och avslut
Riktlinjer namnskylt
Mall för namnskyltar finns. 
Används inte dessa sätt namnskylten i Flama Light 
eller Basic,  namn i versaler och titel i gement.  
Text i 36-48 pixlar. 

Riktlinjer avslutsbild 
Logotypen tonas in mot svart bakgrund, 
underryckaren kommer in från höger   
(se exempelfilmen ”Tips på förebyggande arbete 
mot sexuella trakasserier” på Prevents youtube).
Minsta storlek logotyp: 1026 x 277 pixlar i 
upplösningen 1920x1080 (Hd)
Obs! Loggan ska bli mindre när man skalar ner 
filmen till mindre enheter.

Har man en länkadress på näst sista bilden i filmen 
kan denna med fördel ligga kvar på avslutsbilden 
under logotypen.

Storleksrekommendation text (för webbadress, hänvisning, budskap):  
Flama Basic eller Bold minst 72 pixlar.
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Ljud – jingel

Prevents jingel/ljudslinga finns i en 
kort och en längre variant (kontakta 
kommunikationsavdelningen för 
lämplig variant av denna).
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Intyg/diplom

Mallar fi nns. 

newzald book [small caps] 12/13 härmed intygas att

Namn Flama Light 24/24 pt
Newzald Book 12/13 pt Den 11–12 december 2014 deltagit i prevents

FLAMA MEDIUM 24/24 
SYSTEMATISKT 
ARBETSMILJÖARBETE 
I PRAKTIKEN
utbildare:

Git Engblom

Deltagarna har under utbildningen fått följande kunskaper

• • Punktlista Newzald Book 12/16 Bättre arbetsmiljö – grundutbildning  

• • Arbetsmiljö för chefer – handledarutbildning  Arbetslivsinriktad 

• • rehabilitering i praktiken  

• • stress i arbetslivet 

• • Friskfaktorer i arbetslivet

• • Kemiska hälsorisker – reach

• • Bättre arbetsmiljö – grundutbildning  

• • Arbetsmiljö för chefer – handledarutbildning  Arbetslivsinriktad 

• • rehabilitering i praktiken  

• • stress i arbetslivet 

• • Friskfaktorer i arbetslivet

• • Kemiska hälsorisker – reach

Stockholm 12 december 2014

.........................................

Isabel Roldàn

utbildningskoordinator
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Annonser

Se våra utbildningar och anmäl dig på 
prevent.se/utbildningar

Är du skyddsombud eller chef? Passa på att lär dig mer om arbetsmiljö 
och få en konkret verktygslåda för att undersöka, åtgärda och kontrollera 
arbetsmiljön. Delta på våra uppskattade utbildningar som leds av kunniga 
utbildare via ett videokonferensverktyg.

Gå en lärarledd 
arbetsmiljöutbildning
online.

Vi skräddarsyr
gärna för
ditt företag!
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Anmäl dig på prevent.se/osawebb

I utbildningen om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA går vi igenom 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 
särbehandling. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg som 
hjälper dig att jobba med frågorna på din arbetsplats. Dessutom ingår e-boken 
Jobba praktiskt med OSA utan extra kostnad. 

Utbildningen innehåller både en svensk och en engelsk version.

OSA i praktiken –  
nu som webbutbildning!

Vi skräddarsyr
gärna för
ditt företag!

Mallar fi nns. 



Banners 
(ofta animerade)
Exempel 

Mallar fi nns.
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