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Vänsterpartiets logo är den 
viktigaste visuella symbolen för 
Vänsterpartiet. Det är den främsta 
bäraren av partiets identitet och 
de värden som är förknippade 
med Vänsterpartiet.

Vänsterpartets logo är den röda 
nejlikan med v:et. Nejlikan ska 
alltid vara i Vänsterpartiets röda 
färg. 

I många sammanhang är logonn 
det enda tecknet på Vänsterpar-
tiets identitet. Därför är det viktigt 
att vi har strikta regler för använ-
dningen av logon. Det behövs 
säkerställas en enhetlighet i all 
kommunikation och producerat 
material.

Vänsterpartiet är aldrig skrivet i 
direkt anknytning till nejlikan och 
ska alltid i löpande text skrivas 
med versalgemener, d.v.s. Vän-
sterpartiet. Aldrig bara versalt eller 
gement d.v.s. VÄNSTERPARTIET 
eller vänsterpartiet. Mer utförlig 
information om hur Vänsterpartiet 
ska placeras finns under kapitel 
1.4.1 och 1.4.2.

Vänsterpartiets logo måste 
alltid reproduceras från korrekta 
original. Dessa versioner finns i 
flera filformat och både i röd färg 
och det grå alternativet, allt för att 
täcka in de olika behoven.

1. Logo
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Röd
Denna logo ska användas 
i största möjliga utsträck-
ning då den är den främsta 
bäraren av partiets iden-
titet och de värden som är 
förknippade med Vänster-
partiet.

Röd med vit kant
Denna variant ska endast 
användas om bakgrunden 
inte tillåter att den röda 
logon kan appliceras för  
att öka tydlighete.

Grå
Den grå logon ska endast 
användas när det inte finns 
möjlighet att trycka i färg. 
Annars ska alltid den röda 
logon användas.

Vänsterpartets logo är den röda 
nejlikan med v:et. Nejlikan ska 
alltid vara i Vänsterpartiets röda 
färg. 

Vid vissa särskilda undantag 
som när möjligheten inte finns att 
trycka i färg används nejlikan i en 
grå ton, denna variant ska endast 
användas när det inte går att 
trycka nejlikan i sin röda färg.

Om logon placeras på en bakgr-
und som har samma färg eller en 
snarlik används en logo med en 
vit kant på för att öka tydligheten. 
Denna variant ska endast använ-
das om bakgrunden inte tillåter att 
den röda logon kan appliceras.

Nejlikan får inte återskapas med 
andra typsnitt eller ges en annan 
utformning. 

1.1 Logo
  Variationer
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Eftersom de flesta layoutprogram 
tillåter skalning i procent, är det 
lätt att förstora eller förminska 
original logon för att passa ett 
visst mått.

Den minsta storleken för återgi-
vande av logon är 20 mm i bredd.

A0, A1 – 35mm eller 40mm
A2, A3 – 30mm
A4, A5 – 25mm
A6 – 20mm

1.2 Logo
  Storlek

Storlek
Minsta tillåtna storleken,  
20 mm i bredd längst till 
höger.
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1x 1x3x

Friyta
Avståndet runt om logon 
ska vara minst en tredjedel 
(x) av logons bredd (3x), 
men använd gärna mer.

Logon måste ha utrymme runt om 
för att bibehålla sin tydlighet. Den 
får inte placeras för nära hörn, 
kanter, bilder, textblock eller andra 
grafiska element.

Frizonen mäts som minsta 
avstånd till annan grafik, text eller 
bilder. Dessutom mäts den fria 
zonen mot yttre kanten av mate-
rial på vilken logon ska placeras. 
(Den fria zonen ges som ett 
minimum mått och ju större frizon 
runt logon, desto större visuell 
tydlighet får logon.) 

Avståndet runt om logon ska  
vara minst en tredjedel (x) av 
logons bredd (3x), men använd 
gärna mer.

När det finns flera logos, bär 
alla på en egen frizon, när de då 
placeras bredvid varandra, tillåts 
de fria zonerna att överlappa 
varandra. Med det menas att 
frizonen mäts till nästa logo, inte 
till nästa frizon.

1.3 Logo
  Friyta
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Placeringen av Vänsterpartiets 
logo beror på sammanhanget. 
Den ska däremot i största möjliga 
mån alltid placeras i vänsterkant.

På trycksaker ska logon i största 
mån placeras i nedre vänstra 
hörnet, med Vänsterpartiet och 
information skrivet i motsatt hörn.

På brevpapper och nyhetsbrev 
är logons placering högre upp. 
Texten i brevet börjar där logons 
placering är. Logon är fortfarande i 
vänsterkant.

På digitala applikationer som 
en hemsida, kampanjsiter och 
inom sociala medier är det andra 
förutsättningar, då kan logon plac-
eras även i övre vänstra hörnet.

Vid specifika applikationer som 
roll-ups, påsar eller give-aways 
där endast logon är avsändare 
kan den även placeras centrerat 
på ytan.

Konsekvent är att logon alltid 
ska ha utrymme runt om för att 
bibehålla sin tydlighet, se 1.3 för 
mer information om friyta. Logon 
ska alltid appliceras logiskt och 
konsekvent inom varje specifikt 
område. 

För exempel på de olika  
applikationerna gå till 
kapitel 6.

1.4 Logo
  Placering

Placeringar 
(klockvis från höger)
Placering på hemsida och 
andra digitala medier kan 
vara i det övre vänstra 
hörnet.

På brevpapper och nyhets-
brev placras logon högre 
upp men fortfarande i vän-
sterkant. Där logon plac-
eras i höjd är där brevets 
text börjar.

Placering på trycksaker är i 
nedre vänstra hörnet. Infor-
mationen är alltid i motsatt 
hörn.

På give-aways och andra 
applikationer där endast 
logon är närvarande kan 
den appliceras centrerat.
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Placeringar av information
Placeringen av informa-
tionen ska alltid vara i 
motsatt hörn från logon.

Informationen ska alltid 
vara anpassad i höjd efter 
v:et i logon. 

Informationen kan vara 
på en rad eller flera och 
det är möjligt att lämna en 
rad blank i sådana fall ska 
informationen alltid linjera 
i nederkant med v:et.

Då Vänsterpartiet inte skrivs i  
direkt anknytning till logon 
behöver den en placering där den 
har en naturlig plats.

Vänsterpartiet kan placeras ihop 
med olika informationer beroende 
på behov. Det kan följas av 
exempelvis hemsideadress eller 
kontaktinformation. 

Placering ska alltid vara i motsatt 
hörn från logon. Informationen 
linjeras med v.et i logon. När 
du använder fler rader ta alltid 
hänsyn till materialets storlek för 
tydlighet på textens storlek.

Informationen kan vara på en rad 
eller flera och det är möjligt att 
lämna en rad blank i sådana fall 
ska informationen alltid linjera 
i nederkant med v:et. Informa-
tionens storlek ska i dessa fall 
ändå vara anpassad i höjd till v:et 
i logon, d.vs. storleken är för 3 
rader men det används bara två 
av dessa som exemplet nedan.

1.4.1 Logo
  Placering av 
  information
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För att vara tydlig måste logon  
appliceras med hänsyn till kon-
trastverkan.

Den röda logon ska alltid använ-
das i första hand. Men om en 
bakgrund är för lik den röda färgen 
rekommenderas logon med den 
vita kanten. 

Den gråa logon ska endast använ-
das när det inte finns möjlighet att 
trycka i färg.

Foto: ©Kalle Larsson

1.5 Logo
  Kontrastverkan
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EPS
EPS-formatet är avsett för grafisk 
återgivning i program som Adobe 
InDesign, Illustrator och Photo-
shop, eller QuarkXPress. Logon 
är vektorbaserad och skalbar, 
vilket innebär att det går att 
ändra storlek utan att försämra 
kvaliteten. Den används normalt 
för tryckt material och är den logo-
typ som skickas till reklambyråer 
och tryckerier. Utskrifter av logon i 
EPS-format kräver en PostScript-
skrivare.

TIFF
TIFF är främst avsett för MS 
Office-familjen och fungerar på 
alla skrivare. Fokus är skarpt 
både vid utskrift och på skärmen 
om den inte skalas i storlek med 
mer än 15%. Filstorleken är oftast 
större än EPS-format.

GIF och JPEG
GIF och JPEG-format används 
på internet för HTML-dokument 
och PowerPoint mot färgade 
bakgrunder. Logon är komprim-
erad och filen är liten. Ändring av 
storlek rekommenderas inte. Ej 
lämplig för utskrift. 

1.6 Logo
  Format
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Vänsterpartiets primära färg är 
röd. Denna färg är en viktig  
identitets signal för oss som parti 
och bör alltid vara närvarande i  
Vänsterpartiets kommunikation.

Den röda färgen är starkt rotad i 
Vänsterpartiets historia och den 
bör användas konsekvent och 
med stolthet.

Viktigt att notera, är att färgåtergi-
vningen alltid kan skifta beroende 
på mättnad och densitet i under-
laget som färgen ska återges på. 
Kom ihåg att bildskärmar och 
utskrifter sällan visar färger som 
stämmer överens med varandra 
korrekt.

2.1 Färger
  Primärfärg

Röd
Pantone 485
C:0 M:100 Y:100 K: 
R:218 G:41 B:28
HEX: DA291C
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Vänsterpartiets primära färg är 
röd. Denna färg är en viktig  
identitets signal för oss som parti 
och bör alltid vara närvarande i  
Vänsterpartiets kommunikation.

Den röda färgen är starkt rotad i 
Vänsterpartiets historia och den 
bör användas konsekvent och 
med stolthet.

Att den röda färgen alltid ska vara 
närvarande betyder att den kan 
vara antingen som bakgrundsfärg 
eller användas som färgad text, 
då det viktigaste i budskapet kan 
markeras med den röda färgen.

2.1.1 Färger
  Användning
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Orange
Pantone 137
C:0 M:40 Y:100 K:0 
R:250 G:166 B:26
HEX: FAA61A

Svart
Pantone Process Black
C:0 M:0 Y:0 K:100
C:100 M:100 Y:100 K:100
R:0 G:0 B:0
HEX: 000000

Gul
Pantone 109
C:0 M:10 Y:100 K:0 
R:255 G:221 B:0
HEX: FFDD00

Vit
C:0 M:0 Y:0 K:0 
R:255 G:255 B:255
HEX: FFFFFF

Ljusgrön
Pantone 381
C:20 M:0 Y:90 K:0 
R:214 G:224 B:64
HEX: D6E040

Grön
Pantone 376
C:50 M:0 Y:100 K:0 
R:141 G:198 B:63
HEX: 8DC63F

Partiets palett består av färger 
som är djärva och kraftfulla. 
Dessa färger bör användas kon-
sekvent och med stolthet.

2.2 Färger
  Komplimentfärger
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2.2.1 Färger
  Användning

Partiets palett består av färger 
som är djärva och kraftfulla. 
Dessa färger bör användas kon-
sekvent och med stolthet.

Komplementsfärgerna kan 
användas som bakgrundsfärger 
eller som färgad text. Komple-
mentsfärgerna ska alltid vara 
komplement till den röda färgen 
och aldrig huvudfärg, med detta 
menas att den röda färgen alltid 
ska vara närvarande. T.ex. om 
komplementsfärgen används som 
bakgrund bör texten använda den 
röda färgen i någon form. Om tex-
ten använder komplementsfärg 
bör det aldrig vara det viktigaste 
budskapet som är i komplements-
färgen. 
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Vänsterpartiets färger kan  
användas i toner. 

Vänsterpartiets röda färg får 
aldrig ändras i Vänsterpartiets 
nejlika. 

Vid tryck ska alltid PMS- 
eller CMYK- färger använ-
das, aldrig RGB-färger.

2.3 Färger
  Toner

Toner
Vänsterpartiets färger  
kan användas i toner. Här 
visas 100%, 90%, 80%, 
70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 
20% och 10%
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CMYK eller även 4-färg
När man trycker CMYK använder 
man fyra färger: cyan (C), mag- 
enta (M), gul (Y) och svart (K).

Pantone® Matching System 
eller förkortat PMS
PMS-systemet bygger på bland-
ningar av nio olika färger och har 
en mycket större färgrymd än 
CMYK-systemet varvid fler färger 
kan återskapas. 

RGB
Är en färgblandning bestående 
av Rött, Grönt och Blått. Detta 
färgsystem är speciellt anpassat 
för digital användning, d.v.s. på 
webben eller vid visning på skärm. 

Hex
Detta färgsystem används för att 
kommunicera med datorn. Hex 
är ett siffersystem med bas av 16, 
oftast skrivet med användning av 
siffrorna 0–9 och A–F, eller a–f. 
Dess främsta syfte är att repre-
sentera binär kod i ett format som 
är lättare för människor att läsa.

Vid tryck ska alltid PMS- 
eller CMYK- färger använ-
das, aldrig RGB-färger.

2.4 Färger
  Färgsystem
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Arial Black
36pt / 40pt

Arial Black
26pt / 30pt

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÅÄÖabcdefghijk 
lmnopqrstuvwxyz
åäö0123456789
&@?!/+(,;.:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZÅÄÖabcdefghijk 
lmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

Typografi hänvisar till hur typsnitt 
används i grafiska kompositioner. 

Utvalda typsnitt och speciell typo-
grafi är viktiga identitetsbärare.
Det är viktigt att vara konsekvent 
inte bara med de valda typsnitten, 
men också i användandet av  
typsnitten och hur den skrivna 
texten behandlas.

Varje typografisk del bidrar till ett 
tydligt och tilltalande uttryck. Tänk 
på arrangemanget av texten, 
radavståndet och teckenmellan-
rumet för ett starkt uttryck.

Vänsterpartiets huvudtypsnitt är 
Arial. Arial är en Sans Serif (linjär) 
och har som de flesta linjärer 
en tydlig karaktär, vilket ger hög 
läsbarhet i främst kortare stycken. 

Det gör att den passar bra till 
all text av informativ karaktär, 
exempelvis kortare texter som 
faktarutor, bildtext, kontaktinfor-
mation osv. 

Arial Black ska alltid användas i 
rubriker i allt material. 

Arial och främst Arial Black är det 
centrala typsnittet för Vänster-
partiet i all kommunikation och 
ska därför alltid vara det primära 
typsnittet i allt material.

Vid användande av Open Source 
program används Liberation 
Sans. Liberation Sans får endast 
användas om Arial inte finns 
tillgängligt.

3.1 Typografi
  Arial Black



20 ©Vänsterpartiet

Vänsterpartiets huvudtypsnitt är 
Arial. Arial är en Sans Serif (linjär) 
och har som de flesta linjärer 
en tydlig karaktär, vilket ger hög 
läsbarhet i främst kortare stycken. 
Det gör att den passar bra till 
all text av informativ karaktär, 
exempelvis kortare texter som 
faktarutor, bildtext, kontaktinfor-
mation osv. 

Arial Black ska alltid användas i 
rubriker i allt material. 

Arial Black är det centrala 
typsnittet för Vänsterpartiet i all 
kommunikation och ska därför 
alltid vara det primära typsnittet i 
allt material.

Arial Black ska alltid vara när-
varande i material från Vänster-
partiet. Det ska främst användas  
i rubriker men kan även användas 
i kortare text som informationstext 
eller bildtext. Arial Black kan 
användas som rubrik eller mellan-
rubrik även i löpande text eller 
som citat.

Det är viktigt att Arial Black är 
närvarande i allt material från 
Vänsterpartiet då det är det 
centrala typsnittet för partiet och 
en tydlig avsändare inom den 
grafiska profilen.

3.1.1 Typografi
  Användning

Arial Black
Arial Black ska alltid vara 
närvarande i material från 
Vänsterpartiet. Det ska 
främst användas i rubriker 
men kan även användas  
i kortare text som infor-
mationstext eller bildtext. 
Arial Black kan användas 
som rubrik eller mellan-
rubrik även i löpande text 
eller som citat.

Det är viktigt att Arial Black 
är närvarande i allt material  
från Vänsterpartiet då det 
är det centrala typsnittet 
för partiet och en tydlig 
avsändare inom den graf-
iska profilen.
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3.2 Typografi 
  Arial

Vänsterpartiets huvudtypsnitt är 
Arial. Arial är en Sans Serif (linjär) 
och har som de flesta linjärer 
en tydlig karaktär, vilket ger hög 
läsbarhet i främst kortare stycken. 
Det gör att den passar bra till 
all text av informativ karaktär, 
exempelvis kortare texter som 
faktarutor, bildtext, kontaktinfor-
mation osv. 

Arial och främst Arial Black är det 
centrala typsnittet för Vänster-
partiet i all kommunikation och 
ska därför alltid vara det primära 
typsnittet i allt material.

Vänsterpartiet använder tre vikter 
av Arial: Bold, Regular och Italic.

Vid användande av Open Source 
program används Liberation 
Sans. Liberation Sans får endast 
användas om Arial inte finns 
tillgängligt.

Arial Bold
26pt / 30pt

Arial Regular
26pt / 30pt

Arial Italic
26pt / 30pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZÅÄÖabcdefghijk 
lmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)
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Vänsterpartiets huvudtypsnitt är 
Arial. Arial är en Sans Serif (linjär) 
och har som de flesta linjärer 
en tydlig karaktär, vilket ger hög 
läsbarhet i främst kortare stycken. 
Det gör att den passar bra till 
all text av informativ karaktär, 
exempelvis kortare texter som 
faktarutor, bildtext, kontaktinfor-
mation osv. 

Arial och främst Arial Black är det 
centrala typsnittet för Vänster-
partiet i all kommunikation och 
ska därför alltid vara det primära 
typsnittet i allt material.

Vänsterpartiet använder tre vikter 
av Arial: Bold, Regular och Italic.

Arial kan användas i brödtext i 
t.ex. trycksaker eller på webben 
men ska alltid användas i kortare 
text som informationstext eller 
bildtext. Arial kan användas som 
rubrik, mellanrubrik men endast 
i löpande text, aldrig på framsida 
eller på affisch eller liknande 
material. 

Regular används främst i längrre 
text, Bold och Italic används för 
att understryka enstaka ord eller 
stycken i den längre texten eller 
för rubriker och mellanrubriker.

3.2.1 Typografi
  Användning

Arial
Arial kan användas i 
brödtext i t.ex. trycksaker 
eller på webben men ska 
alltid användas i kortare 
text som informationstext 
eller bildtext. Arial kan 
användas som rubrik, 
mellanrubrik men endast 
i löpande text, aldrig på 
framsida eller på affisch 
eller liknande material. 

Regular används främst  
i längrre text, Bold och 
Italic används för att  
understryka enstaka ord 
eller stycken i den längre 
texten eller för rubriker  
och mellanrubriker.
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Times Bold
28pt / 30pt

Times Regular
28pt / 30pt

Times Italic
28pt / 30pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖabcdefghijk
lmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZÅÄÖabcdefghijk 
lmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö
0123456789&@?!/+(,;.:)

Times är en Serif (antikva) inte  
att förknippa med typsnittet 
Times New Roman. Det som 
kännetecknar serifer är klackarna 
som binder ihop bokstäverna till 
lättlästa ordbilder vilket gör det 
lämpligt till längre brödtexter. 
Times ska endast användas till 
längre texter.

Vänsterpartiet använder tre vikter 
av Times: Bold, Regular och Italic.

Vid användande av Open Source 
program används Liberation 
Serif. Liberation Serif får endast 
användas om Times inte finns 
tillgängligt.

3.3 Typografi
  Times
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3.3.1 Typografi
  Användning

Times är en Serif (antikva) inte  
att förknippa med typsnittet 
Times New Roman. Det som 
kännetecknar serifer är klackarna 
som binder ihop bokstäverna till 
lättlästa ordbilder vilket gör det 
lämpligt till längre brödtexter. 
Times ska endast användas till 
längre texter.

Vänsterpartiet använder tre vikter 
av Times: Bold, Regular och Italic.

Times används alltid endast i 
längre text som brödtext. Times 
används aldrig som rubrik, 
mellanrubrik eller som kortare 
informationstext. 

Regular är den vikten som ska 
användas främst, Bold och  
Italic används för att understryka 
enstaka ord eller stycken i den 
längre texten.

Times
Times används alltid  
endast i längre text som 
brödtext. Times används 
aldrig som rubrik, mellan-
rubrik eller som kortare 
informationstext. 

Regular är den vikten som 
ska användas främst, Bold 
och Italic används för att 
understryka enstaka ord 
eller stycken i den längre 
texten.



25 ©Vänsterpartiet

Arial Black
36pt / 40pt (mindre än 20%)

Radavståndet ska alltid  
minst vara 20%, för att  
undvika att fallande  
bokstäver kolliderar med  
stigande bokstäver. 

Rubriker och text i större  
grad behöver oftast lite mer 
krävs lite mer minustillrikt-
ning, d.v.s. mindre avstånd 
mellan bokstäverna. 

Arial Black
16pt / 20pt (20%)

Radavståndet ska alltid  
minst vara 20%, för att  
undvika att fallande  
bokstäver kolliderar med  
stigande bokstäver. 

3.4 Typografi 
  Radavstånd

Radavstånd är utrymmet mellan 
de horisontella linjerna av texten. 

För att undvika att fallande 
bokstäver kolliderar med stigande 
bokstäver använder Vänsterpar-
tiet ett radavstånd som är ungefär 
120% av typsnittets storlek i tex-
ten. Till exempel, om texten är satt 
till 10 punkter bör radavståndet 
vara 10 x 0,20 = 2 punkter, vilket 
ger 10 punkter på 12 punkters 
radavstånd.

Vid stor grad på text, t.ex. i ru-
briker, krävs lite mer minustillrikt-
ning, d.v.s. mindre avstånd mellan 
bokstäverna.

Dessa föreskrifter gäller för all 
text, inklusive rubriker, underru-
briker, brödtext och så vidare. 

Noggrann hantering av 
typografi är en viktig del 
av kommunikationen av 
Vänsterpartiet.

Nequis nobis es ali
aepernate nos qu
essitam fugit rehes
eni quiaectur lor 
ucilitiunt et asimu.

Sust poribusciae se illor am, odis santo imos
tios doluptas ex expersperit aut as excero 
bea dolupta erovitas dolorpor se nonserro 
volore sequo con eiunt. Ferorerum reici num 
assimpo riatqua spellantios alitatempe ni-
muser erovitas dolorpor. 
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Arial Black
36pt / 40pt

För att undvika att ord  
eller grupper av bokstäver 
antingen är för långt ifrån 
varandra eller för nära  
använder Vänsterpartiet  
sig av följande inställningar 
(Adobe InDesign): 

Ordmellanrum: 75%

Ordmellanrum är utrymmet mel-
lan orden. För att göra en text till-
talande och lätt att läsa, behöver 
ordmellanrummet justeras då 
standardinställningen ofta är satt 
för bred. Detta är inte idealiskt för 
brödtext eller större storlekar, eft-
ersom ett snävare ordmellanrum 
hjälper ögat, då ögat inte läser ord 
utan grupper av bokstäver. 

För att undvika att ord eller 
grupper av bokstäver antingen 
är för långt ifrån varandra eller för 
nära använder Vänsterpartiet sig 
av följande inställningar (Adobe 
InDesign): 
Ordmellanrum: 75%

Dessa föreskrifter gäller för all 
text, inklusive rubriker, underru-
briker, brödtext och så vidare. 

Noggrann hantering av 
typografi är en viktig del 
av kommunikationen av 
Vänsterpartiet.

3.5 Typografi
  Ordmellanrum

Consende stiatenis 
venihil eum verfe-
ria ea invendusam, 
quo eum fugia vol
oreh enistibere  
coribusda aliqui 
commolu ptaesti 
nullam aut lameni-
hillo tor aut volenis 
quunt molupti du
cias molum sitass
itinto quae pratios.
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Arial Black
56pt / 60pt

Kerning är när man ökar  
eller minskar avståndet  
mellan tecknen.

Spårning är en anpassning  
av grupper av bokstäver i ett  
textblock. Du kan använda  
den för att göra texten mer  
öppen eller tät.

Vänsterpartiet använder  
sig av följande inställningar  
(Adobe InDesign): 
 
Kerning: Optisk
Spärra/knip: -10

3.6 Typografi 
  Teckenavstånd

Teckenavstånd är utrymmet 
mellan enskilda bokstäver. För att 
göra en text tilltalande och lätt att 
läsa, behöver ordmellanrummet 
justeras då standardinställningen 
ofta är satt för bred. 

En text där teckenavståndet är 
antingen för litet eller för stort gör 
texten svårläst.

Mellanrummet mellan bokstäver 
kontrollerar antalet tecken på en 
rad. Det bidrar till det visuella ut-
trycket och läsbarheten av texten. 

Justerat teckenavstånd kan gälla 
för utvalda par av bokstäver eller 
hela textstycken.

Kerning är när man ökar eller min-
skar avståndet mellan tecknen.

Spårning är en anpassning av 
grupper av bokstäver i ett text-
block. Du kan använda den för att 
göra texten mer öppen eller tät.

Vänsterpartiet använder sig av 
följande inställningar (Adobe 
InDesign): 
Kerning: Optisk
Spärra/knip: -10

Dessa föreskrifter gäller för all 
text, inklusive rubriker, underru-
briker, brödtext och så vidare. 

Noggrann hantering av 
typografi är en viktig del 
av kommunikationen av 
Vänsterpartiet.

Sed quae 
dus mo bea-
quid utem 
endae dolo
rio ebelen
dae ipsan-
dae tatemu.
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Arial Black
36pt / 40pt

Vänsterpartiet ska  
alltid använda vänster- 
ställd text med ojämn  
högermarginal. 

Num imo que culpa-
runt officto tatiae 
nonsequ ossimpos 
et omnimoluptae 
voloratem desci ve
lest endunt quis 
soluptat. Loresect
in con nectestia 
inis no estincid sed 
excesciunt. Qem 
lupta volusaper 
emolu sandae ret.

Vänsterpartiets text ska alltid 
vara vänsterställd med ojämn 
högermarginal. Detta ger ögat en 
ständig startpunkt för varje rad, 
vilket gör texten lättare att läsa.

Vid sättning av vänsterställd text 
med ojämn högermarginal, är det 
viktigt att ta sig tid till att balansera 
den ojämna högerkanten, för att 
få en bra balans och en så lättläst 
text som möjligt. 

Noggrann hantering av 
typografi är en viktig del 
av kommunikationen av 
Vänsterpartiet.

3.7 Typografi
  Vänsterjusterad text
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Arial Black
36pt / 40pt

Vänsterpartiet skriver 
alltid text versalgement. 

3.8 Typografi 
  Versalgement

Vänsterpartiet skriver all text  ver-
salgemen. Användning av endast 
versaler i en text bör undvikas, 
eftersom det försämras läsbar-
heten.

Noggrann hantering av 
typografi är en viktig del 
av kommunikationen av 
Vänsterpartiet.

To coreic te autem 
venis re rest, quiae 
simaion exeria ne
stem que maios. 
Dolupi Endam volup
uris id maximet po
st vel maio in. Res 
antibust audtur.

Oluptatur molriue 
beat aut aut repert
natus voltem.



4.1 Bildspråk
4.2 Beskärning

4.
Bildspråk
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Vänsterpartiets bildspråk ska gå 
hand i hand med partiets värderin-
gar och partiets grafiska profil.

Bildspråket ska inte kännas  
uppställt och tillgjort utan förmedla 
en verklighet. Bilden och dess 
innehåll är det viktiga och de ska 
alltid vara objektivt framställda. 

Bildspråket ska spegla människor 
och det är viktigt att det finns en 
mänsklig närvaro. Det ska precis 
som Vänsterpartiet finnas en 
direkt dialog och närhet till män-
niskorna, det kan göras med bl.a. 
ögonkontakt eller en mänsklig 
närvaro i bilderna.

För att få fram en verklighet bör 
effekter i bilderna undvikas, inga 
konstiga vinklar eller filter som 
kan ta fokus från bildens innehåll 
ska förekomma. Undvik grod- och 
fågelperspektiv då dessa vinklar 
bidrar till att skapa en hierarki som 
läses in i bilden.

Foto: ©Kalle Larsson

4.1 Bildspråk
  Bildspråk
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Vänsterpartiets bildspråk ska gå 
hand i hand med partiets värderin-
gar och partiets grafiska profil.

Bildspråket ska inte kännas  
uppställt och tillgjort utan förmedla 
en verklighet. Bilden och dess 
innehåll är det viktiga och de ska 
alltid vara objektivt framställda. 

Bildspråket ska spegla människor 
och det är viktigt att det finns en 
mänsklig närvaro. Det ska precis 
som Vänsterpartiet finnas en 
direkt dialog och närhet till män-
niskorna, det kan göras med bl.a. 
ögonkontakt eller en mänsklig 
närvaro i bilderna.

För att få fram en verklighet bör 
effekter i bilderna undvikas, inga 
konstiga vinklar eller filter som 
kan ta fokus från bildens innehåll 
ska förekomma. Undvik grod- och 
fågelperspektiv då dessa vinklar 
bidrar till att skapa en hierarki som 
läses in i bilden.

Foto: ©Kalle Larsson

4.1 Bildspråk
  Bildspråk
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Beskärningen av bilder är ett bra 
verktyg för att skapa fler bilder 
från en. 

Det går att skapa en ny dynamik i 
bilderna med hjälp av beskärnin-
gen. Bilderna kan leva längre med 
beskärning då de ständigt kan 
förändras.

Foto: ©Kalle Larsson

4. Bildspråk
 Beskärning
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Beskärningen av bilder är ett bra 
verktyg för att skapa fler bilder 
från en. 

Det går att skapa en ny dynamik i 
bilderna med hjälp av beskärnin-
gen. Bilderna kan leva längre med 
beskärning då de ständigt kan 
förändras.

Foto: ©Kalle Larsson

4. Bildspråk
 Beskärning



5.1 Konstruktion
5.2 Användning
5.3 Exempel

5.
Grid
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Allt tryckt material, så som bros-
chyrer, annonser, mässmaterial, 
affischer och nyhetsbrev, ska 
använda ett grid.

Ett grid hjälper till att skapa struk-
tur för formen samtidigt som det 
bidrar till att skapa en enhetlighet 
i material. 

Gridet är själva fundamentet i all 
layout, inte bara för placering och 
reglering av text. Ett grid hjälper 
till att ge flera möjligheter till att 
placera bilder, text och andra 
element. 

5.1 Grid
  Konstruktion

4 kolumnsgrid
Detta är ett exempel på ett 
grid som har fyra kolumner.
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1. 
Bestäm måttet för 
marginalerna.

2. 
Bestäm antalet kolumner.

3. 
Bestäm måttet mellan 
kolumnerna.

Vid skapandet av ett grid måste du 
göra vissa bestämmelser. Hur stor 
marginal du ska ha, hur många 
kolumner du vill att ditt grid ska 
innehålla och storleken på utrym-
met mellan kolumnerna.

Tänk på att olika format kräver 
olika mått.

5.1 Grid
  Konstruktion
  Forts.
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Gridet ger flexibilitet för att kom-
binera text med bilder i ett antal 
olika formeringar, beroende på 
behoven för varje unikt material.

Alla element bör vara anpassade,  
balanserade och proportionerliga, 
för att skapa en stark och tydlig 
kommunikation.

5.2 Grid
  Användning 
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Gridet ger flexibilitet för att kom-
binera text med bilder i ett antal 
olika formeringar, beroende på 
behoven för varje unikt material.

Alla element bör vara anpassade,  
balanserade och proportionerliga, 
för att skapa en stark och tydlig 
kommunikation.

5.3 Grid
  Exempel



6.
Exempel

6.1 Brevpapper
 Visitkort
 Kuvert
6.2 Nyhetsbrev
 Informationsblad
6.3 Broschyrer
6.4 Affischer
6.5 Power-Point
6.6 Rapporter
6.7 Annonser
6.8 Profilprodukter
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

6.1 Exempel
  Brevpapper
  Visitkort
  Kuvert

25 mm 68,5 mm

105 mm

85 mm

15 mm

40 mm
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5 mm 40 mm

5 mm

15 mm

165 mm

20 mm

För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

6.1 Exempel
  Brevpapper
  Visitkort
  Kuvert
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

6.2 Exempel
  Nyhetsbrev
  Informationsblad

25 mm 68,5 mm

85 mm

105 mm

15 mm
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

6.2 Exempel
  Nyhetsbrev
  Informationsblad
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.3 Exempel
  Broschyrer
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.3 Exempel
  Broschyrer
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.4 Exempel
  Affischer
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.4 Exempel
  Affischer
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.5 Exempel
  Power-Point
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.5 Exempel
  Power-Point
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.6 Exempel
  Rapporter
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För konstruktion av grid se avsnitt 
5.1–5.2.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

Foto: ©Kalle Larsson

6.7 Exempel
  Annonser
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

6.8 Exempel
  Profilprodukter
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För exakta hanteringar av typsnitt 
se avsnitt 3.1–3.8.

För placering av logo och infor-
mation se avsnitt 1.4–1.4.1.

Annan hantering av logo se  
avsnitt 1.1–1.3 samt 1.5–1.6.

För de korrekta färgvärdena och 
rekommendationer se avsnitt 
2.1–2.3.

6.8 Exempel
  Profilprodukter


