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DEL 1
BAKGRUND OCH
INLEDNING
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Profil, identitet och varumärke
ABFs varumärke formas i omgivningens tankar om oss. Hur upplevs mötet med oss?
Vad säger vi och vad gör vi? Hur förpackar vi våra idéer och erbjudanden? För att vi
ska uppfattas likartat runt om i landet har vi en gemensam visuell identitet och en
grafisk manual till stöd i vårt dagliga arbete.

I Arbetarnas Bildningsförbunds (ABFs) grafiska manual
hittar du en beskrivning av vår visuella identitet till
sammans med regler för hur vi profilerar oss.
Den grafiska manualen har tagits fram av kommunika
tionsavdelningen på ABFs förbundsexpedition, som har
ansvar för vår visuella identitet. Men ABFs varumärke
ägs inte bara av Förbundsexpeditionen.
Alla medarbetare på ABF har ett ansvar för att vi lång
siktigt skapar ett rättvisande varumärke sett ur såväl
vårt eget som andras perspektiv.
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Den grafiska manualens syfte är att vårda vårt varu
märke och vår visuella identitet. Manualen kan dock
inte täcka alla de möjliga tillämpningar av logotypen,
typsnitt och bilder som kan bli aktuella i framtiden, i
form av trycksaker, webbsidor eller utställningsmateri
al.
Du kan vända dig till ABFs kommunikationsavdelning
för stöd och hjälp att tolka manualen för att komma
fram till de lösningar som bäst skapar enhetlighet och
som på bästa sätt bidrar till att bygga och vårda vårt
varumärke.
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ABFs kärnvärden

Det är människorna som gör ABF. Våra grundläggande värderingar, våra kärnvärden, ska styra
vårt beteende. I text, bild och det fysiska mötet med andra människor är dessa viktiga. Vi vill
uppfattas som ”människor som växer tillsammans och driver förändring”. För att nå dit behöver
vi leva efter våra tre kärnvärden.

Vi är engagerande Vi tar ställning

Vi är inspirerande

Vi utstrålar en vilja till samhällsföränd
ring. Vi visar att ABF är en plats där en
gagemang tas till vara på. Vi uppmuntrar
människor till att ta eller utveckla initia
tiv. Vi frågar hur vi ska göra det tillsam
mans. Vi brinner för att skapa goda för
utsättningar för alla inom och utanför
ABF att göra sin röst hörd och förändra
samhället.

ABF är en källa till inspiration och en
plats att bygga ny kunskap på. Vi lyfter
förändrande exempel. Vi berättar om
människorna bakom som har gjort det
där lilla extra. Vi delar med oss av vår
kunskap och erfarenhet oavsett vem som
frågar. Vi genomsyras av nyfikenhet och
lusten till lärande tillsammans med
andra.

Det ska vara tydligt att ABF är en organi
sation med en stark värdegrund. Vi är
stolta över det arbete vi gör. Vi tar tydlig
ställning för alla människors lika värde
och rättigheter. ABF vill att de som fått
minst ska få mest och vi vill motverka
klassamhället. ABF är en samhällsför
ändrande kraft och deltar i samhälls
debatten.

Källa: ABFs kommunikationshandbok 2019
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ABFs löfte

Genom vår vision och verksamhetsidé kan det sägas att
vi avger ett löfte till allmänheten, deltagare, anställda
och andra som är engagerade inom ABF. Löftet är ett
sätt att formulera det som är unikt med ABF, på ett
känslomässigt plan.

Löftet kan sammanfattas av titeln på idéprogrammet:

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

TIPS
ABFs löfte sätts Trade Gotic Bold no 2. Du kan
placera den längst ner på en framsida eller affisch.
Löftet kan också läggas brevid ABFs logotyp.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 1: BAKGRUND OCH INLEDNING
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DEL 2
LOGOTYP, FÄRG
OCH RIKTLINJER
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ABFs logotyp
ABFs huvudlogotyp

ABFs viktigaste visuella kännemärke är logotypen. Lo
gotypen är vårt samlande märke och vår gemensamma
signatur på de material vi producerar.

Logotyp för placering
utfallande, upptill
utfall

synlig yta

ABFs huvudlogotyp är märket (cirkeln med bok
stäverna ABF) i vitt på en röd rektangulär platta. Vår
logotyp ska finnas med som avsändare i allt vårt kom
munikativa material.
Logotypen får inte manipuleras. Använd godkända filer
som är anpassade för det du ska använda dem till.

Logotyp med namn

Logotyp med namn

Vid tillfällen då vi vill förtydliga vad förkortningen ABF
står för, till exempel då vi vill markera vår identitet,
eller i sammanhang där vi inte är välkända kan logotyp
med namnet utskrivet under användas.
Arbetarnas Bildningsförbund skrivs i typsnittet Trade
Gotic, versalt, fetstil, svart, centrerat under logotypen
på en eller två rader. Om logotypen ligger på en mörk
bild kan texten skrivas i vitt.

KOM IHÅG
Logotypen finns i olika format beroende på i vilket
sammanhang den ska användas, till exempel png, jpg
och eps. Är du osäker vänd dig i första hand till ABFs
förbundsexpeditions kommunikationsavdelning.
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Andra varianter av ABFs logotyp
Logotyp utan platta används
• baksidor på tryckt material
• i inlagor på tryckt bok, till exempel på
den så kallade smutssidan på bok
• om flera logotyper ska läggas bredvid
varandra.
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Logotyp med utfallande röd platta nedåt
I undantagsfall kan logotyp på platta an
vändas om den läggs utfallande i neder
kant på tryckt material.
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Rekommenderade avstånd på standardformat och minimistorlek
A

B
Baksida

Framsida/enkel sida

På abf.se hittar du ABFs logotyp med
namn och utan namn i anpassade
storlekar för
A6
A5
A4
A3

C = logotypens bredd
D = avstånd från underkant

A = avstånd från vänster
B = logotypens bredd
A3 A: 15 mm
B: 35 mm
A4 A: 12,5 mm
B: 30 mm

Minimistorlek för logotyp
Logotypen får inte vara mindre
än 10 mm bred.
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A5 A: 10 mm
B: 25 mm
A6 A: 6 mm
B: 20 mm

A3 C: 30 mm
D: 21 mm
A4 C: 24 mm
D: 18 mm
A5 C: 22 mm
D: 15 mm
A6 C: 20 mm
D: 9 mm
C

D
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Placering av ABFs logotyp
Huvudregeln är att logotypen placeras utfallande i
formatets övre vänstra hörn på tryckt material. Det
skapar konsekvens men gör också att logotypen blir
synlig i till exempel broschyrställ.
För att logotypen ska synas tydligt bör den alltid
placeras mot kontrasterande bakgrund.

Utfall
Plattans höjd
ovanför symbolen
ska motsvara
bredden av bok
stäverna A och B.

Bredd A+B = plattans synliga
höjd ovanför symbolen

Om logotypen hamnar mot en bakgrund där den inte
syns tydligt ska inte logotypen flyttas, det är bakgrun
den som ska justeras.
Tänk på att logotypen på trycksaker ska ha
3 millimeter utfall. För material som skrivs ut på laser
skrivare, ta hänsyn till att skrivaren klipper av några
millimeter runt om.

Minsta tillåtna friyta
Logotypen ska alltid omges av ett område där det inte
är något som stör och det kallas friyta. På friytan får
inga andra element finnas.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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ABFs logotyp med avdelningsnamn
Avdelningsnamn
Om du använder logotypen lägger du avdelnings
namnet centrerat ensamt under logotypen eller under
det utskrivna namnet. Avdelningsnamnet skrivs även
det versalt men i Trade Gotic Regular.
Teckenstorleken på namn och avdelningsnamn
är förbestämd och alltid konstant i förhållande till
symbolstorleken.

UPPSALA LÄN

UPPSALA LÄN

Logotyp med namn
Vid tillfällen då vi vill förtydliga vad förkortningen ABF
står för, till exempel då vi vill markera vår identitet eller
i sammanhang där vi inte är välkända, kan logotyp med
namnet utskrivet under användas. Arbetarnas Bild
ningsförbund skrivs versalt, centrerat under logotypen
på en eller två rader.
Avdelningsnamn läggs centrerat med versaler i
Trade Gotic regular.

UPPSALA LÄN
UPPSALA LÄN

Utskrivet namn: TRADE GOTHIC BOLD – Versaler
Avdelningsnamn: TRADE GOTHIC REGULAR – Versaler

KOM IHÅG
Den röda plattan används på framsidor och utfallande
mot kant.
Ellipsen används på baksidor och med samarbeten
där det ligger flera logotyper på rad. Blanda inte de två
på samma sida.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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ABFs logotyp och undervarumärken
Särskilda bolag, projekt och kampanjer som bedrivs under egna varumärkesnamn men som ägs
av ABF bör betraktas och behandlas som ”undervarumärken” till ABF. För dessa gäller särskilda
regler.
Huvudregeln är att inte skapa varianter
av vår befintliga logotyp för dessa varu
märken. Det resulterar i en otydlig iden
titet och kan skapa missförstånd i vår
externa kommunikation. Men i all verk
samhet som sker i ABFs regi ska vår logo
typ vara med och agera avsändare på
något sätt.

VUXENUTBILDNING
GÖTEBORG

VUXENUTBILDNING
GÖTEBORG

VUXENUTBILDNING
GÖTEBORG

VUXENUTBILDNING
GÖTEBORG

TRE VARIANTER AV UNDERVARUMÄRKEN
1: Underställda bolag

3: Kampanjer

Undantag

Verksamhet som ägs av ABF men bedrivs
som fristående Aktiebolag.

Kampanjer syftar till att lyfta ämnen
eller verka för opionionsbildning inom
enskilda frågor. Kampanjer kan drivas
direkt av ABF men genomförs ofta som
samarbeten med andra externa organi
sationer eller bolag. Kampanjer är en
tidsbestämd aktivitet med ett tydligt
slutmål.

Notera att det finns undantag från
dessa utföranden då många varumär
ken skapats innan denna manual till
kom.

• Bolag utan egen grafisk profil
• Bolag med egen grafisk profil

2: Projekt

Projektet syftar till att utveckla verksam
heten eller organisationen. Projekt är
tidsbegränsade men bedrivs ofta under
lång tid.

KOM IHÅG
Innan en enhet eller ett bolag tar fram en logotyp
som är direkt kopplad till ABFs logotyp eller till
den grafiska profilen ska godkännande
inhämtas från kommunikationschefen på
Förbundsexpeditonen.

• Kampanjer utan egen grafisk profil
• Kampanjer med egen grafisk profil

• Projekt utan egen grafisk profil
• Projekt med egen grafisk profil
ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Projekt med egen grafisk profil
Projekt med egen grafisk profil
Projekt inom ABF med en egen grafisk profil använder
sin logotyp som huvudavsändare. ABF-logotypen med
texten ”Projekt X är en del av ABF” ska alltid finnas med
som avsändare i fotnoten på baksidan av broschyrer
och annat kommunikationsmaterial.

Framsida

DIY är en del av ABF

Baksida

För pride-arrangemang har det tagits
fram ett antal profilprodukter,
till exempel logotyp för sociala
medier (se bild).

Exempel: Gör din röst hörd
Till en del projekt är det bra att ta fram egna grafiska riktlin
jer som visar hur ABFs logotyp ska appliceras tillsammans
med en projektlogotyp, färger och typsnitt.

GRAFISKA
RIKTLINJER

Bra att ha med:

Gör din röst hörd kan kombineras
med ABFs logotyp på flera sätt. Men vi
rekomenderar i grunden två sätt.

• projektlogotyp i olika format för tryck, digitalt och
kontorstryck
• eventuellt egna färger för projektet
• eventuellt egna typsnitt
• grafiska element
• hur och när den grafiska profilen ska användas.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER

ABF OCH GÖR DIN RÖST HÖRD, LOGOTYP

ABFs LOGOTYP

Grafiska riktlinjer för Gör din röst hörd finns på
Infobanken.

Här kan man med
fördel placera en
text om något.
Dignamus et exceror
aliquis corendi
psanda dollupidunt
estores sum cus mi,
odis ad eatiisimolo
consedi gnienietur?
Ferferiaspid quam
id eos alia quame
sequiamus.
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Samarbeten
Samarbeten och samannonsering
I samarbeten med ett eller flera andra företag/organi
sationer där alla varumärken är likvärdiga avsändare
placeras logotyperna bredvid varandra i samma storlek
med ett särskiljande lodstreck. Är något varumärke
tongivande avsändare eller ägare av projektet läggs
denna logotyp först.
Placeringen på trycksaker behöver inte följa huvud
reglen, logotyperna kan placeras där de passar bäst.
Förslagsvis på en trycksaks baksida, på en affisch längst
ner och sammanhållet centrerat eller längst ner till
höger.

Exempel: logotyper centrerade

Exempel: logotyper högerställt

Du kan skilja olika logotyper med ett svagt lodrätt
streck eller mellanrum utifrån logotypers friområde.
Använd främst ellipsen ihop med andra logotyper. Se
till att de ligger på en rad och är jämnstora.
Blanda inte olika varianter av ABFs logotyp på samma
sida.

KOM IHÅG
Om ABFs logotyp ska appliceras i sammanhang utanför kärnverksamheten folkbildning ska det förankras
och godkännas av kommunikationschefen på ABFs
förbundsexpedition.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Felaktig användning
Undvik dessa typer av användning eller förändring av logotypen. Gäller alla varianter.

Det är inte tillåtet att göra linje runt
logotypen.

Lägg inte ellipsen på en vit platta

En värld av
möjligheter

Det är inte tillåtet att ändra logotypens
proportioner.

Det är inte tillåtet att på något vis
manipulera logotypens utformning.

Det är inte tillåtet att koppla budskap
till logotypen på andra sätt än vad som
beskrivs i den här manualen.

Det är inte tillåtet att beskära logotypen.

Det är inte tillåtet att göra mönster
av logotypen eller använda den som
utsmyckning.

Det är inte tillåtet att placera logotypen
mot en bakgrund som gör den otydlig.

Det är inte tillåtet att placera logotypen
mot en kontrastrik bakgrund.

Det är inte tillåtet att placera logotypen
mot en färgad bakgrund som är mindre
än friytan.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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ABFs gamla profil

En grafisk profil är levande och utvecklas med organisationen. Här visas de illustrationer och
logotyper som vi inte längre använder.
Fel typnitt under ellipsen

ABF har inte längre rättigheten att använda illustrationerna, material med dessa illustationer bör fasas ut.

Gammal pride-logotyp.

ABFs förenings- och
funktionsutbildningar
Stärka folkrörelsen har idag ingen
egen projektlogotyp.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Färger

Huvudfärg

ABFs röda färg är huvudfärg och den bör finnas med
som signal i allt material.
Huvudfärgen används i vår logotyp men kan också
användas i färgplattor och typografi.

CMYK: 0 100 100 6
RGB: 216 8 17
PMS 1795U
HEX: #d80811

Sekundärfärger
Huvudfärgen kompletteras av en mörkare röd färg
samt två varmgrå toner. Den ljusa grå fungerar bra
i textplattor.

CMYK: 0 100 80 35
RGB: 166 13 31
HEX:#a50d1e

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER

CMYK: 6 5 6 0
RGB: 242 241 240
HEX: #f2f0ef

CMYK: 30 28 32 0
RGB: 191 180 171
HEX: #bfb4aa
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Accentfärger

Accentfärg

Här får du fem färgförslag som du kan använda som
komplement till huvud- och sekundärfärger.
Dessa kan tonas mörkare genom att du blandar i svart
eller spädas ut till ljusare ton lämplig för textplattor.
Tänk dock på att ingen ingående delfärg får vara min
dre än 4 procent, då blir rasterpunkten för liten för att
vara tryckbar.

CMYK: 60 100 0 0
RGB: 131 31 130
HEX: #821f81

CMYK: 0 100 20 0
RGB: 229 0 109
HEX: # E5006D

CMYK: 0 60 100 0
RGB: 239 105 0
HEX: #EF7C00

CMYK: 100 0 40 0
RGB: 0 155 164
HEX: #009AA3

CMYK: 30 0 100 30
RGB: 170 18 0
HEX: #AAB400

Med svart
CMYK: 0 100 20 30
RGB: 177 0 85
HEX: #B10054

Med svart
CMYK: 0 60 100 10
RGB: 212 112 0
HEX: #D47000

Med svart
CMYK: 100 0 40 30
RGB: 0 129 127
HEX: #00817F

Med svart
CMYK: 30 0 100 50
RGB: 121 130 0
HEX: #788200

20 % ton =
CMYK: 0 20 4 0
RGB: 251 220 229
HEX: #FADBE5

15 % ton =
CMYK: 0 9 15 0
RGB: 249 237 221
HEX: #FEEDDD

15 % ton =
CMYK: 15 0 4 0
RGB: 224 241 243
HEX: #DFF1F6

15 % ton =
CMYK: 4 0 15 0
RGB: 238 239 213
HEX: #EDEFD4

Mörkare

Accentfärger ska väljas så att de harmonierar med
övriga element i sammanhanget. Sträva alltid efter rätt
kontrast för god läsbarhet.
Med svart
CMYK: 60 100 0 30
RGB: 103 21 101
HEX: #671565

Ljusare

10 % ton =
CMYK: 6 10 0 0
RGB: 241 233 245
HEX: #F0E9F4

KOM IHÅG
HEX-färgerna utgår från RGB-värdet.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Typografi

Vi skiljer mellan typsnitt för extern och intern kommunikation. Extern kommunikation
inkluderar exempelvis annonser, broschyrer och trycksaker och intern kommunikation inklud
erar korrespondens via exempelvis rapporter, e-post och digitala presentationer.

Externa typsnitt
Trade Gothic
Kan med fördel användas till rubriker, ingresser,
mellanrubriker och andra kortare texter.
Använd främst de fyra skärningarna:
Bold, Light, Regular och Bold no 2. Tänk på att justera
avstånden mellan tecknen i rubrikstorlek, annars blir
ordbilden för gles.

Charter
Använd skärningen Regular för löpande text och Bold
för att markera ord. Kursiv stil bör undvikas för att tex
ten ska vara tillgänglig för fler.

Belizio
Passar bra som komplement i citat och typografiska
detaljer. Belizio fungerar bra att användas med accent
färgerna. Observera att Belizio endast finns som licens
typsnitt.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnop
qrstuvxyzåäö
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}
/ & < - +÷ × = > ® ©
$€£¥¢:;,.*
Trade Gotic bold

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnop
qrstuvxyzåäö 1
234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}
/ & < - +÷ × = > ® ©
$€£¥¢:;,.*

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn
opqrstuvxyzåäö
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}
/ & < - +÷ × = > ® ©
$€£¥¢:;,.*

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnop
qrstuvxyzåäö
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}
/ & < - +÷ × = > ® ©
$€£¥¢:;,.*

Trade Gotic light

Trade Gotic regular

Trade Gotic bold no. 2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+
÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
Charter regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+
÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
Belizio regular
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Interna typsnitt – typsnitt för Office
Dessa typsnitt används endast för korrespondens via exempelvis brev, rapporter, e-post och
digitala presentationer. Typsnitten finns installerade i alla system och på alla datorer.

Arial
Arial använder du som rubriktypsnitt i e-post, brev,
blanketter, presentationer och rapporter. Undvik att
använda kursiv stil eftersom det försämrar läsbarheten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
‘ ? ’“ ! ” ( % ) [ # ] { @ } / & < - +
÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+
÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
Arial regular

Arial bold

Garamond

Använder du för längre textstycken i brev, rapporter
eller liknande. Undvik att använda kursiv stil eftersom
det försämrar läsbarheten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+
÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
Garamond regular

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Layout
Format

ABF använder i första hand A-format för trycksaker
som broschyrer och rapporter. Det finns färdiga mallar
för A4 och A5. De fungerar även bra för pdf-material
som laddas ner och skrivs ut lokalt på skrivare. Det är
dock fritt att nyttja andra format om det behövs.

Layout för A4
till exempel broschyr, studiehandledning eller rapport

Grid
Grid är det osynliga rutnät av stödlinjer som definierar
marginaler och satsyta på ett uppslag. Griden bestäms
av ett dokuments grundinställningar. Ett dokument
kan innehålla alternativa mallsidor som i exemplet
bredvid, för A4.

Satsytor och proportioner A4
A4-formatets möjliga satsbredd skulle ge
alltför långa rader för text i brödtextstorlek. Idealisk
radbredd är ungefär så brett som det är mellan ögonen.
Därför bör satsytan brytas upp, endera som en huvud
spalt med en smalare ytterspalt avsedd för faktarutor,
citat eller liknande, eller i två jämnbreda spalter (se
förslag på mallsidor ovan och till höger). Vilken modell
som väljs styrs av vad som är lämpligast för materialet.
Mallsidorna kan också kombineras i ett dokument.

titel

15 mm

40 mm

A4

A4

Mallsida A

Mallsida B

7 mm

76 mm

76 mm

110 mm
5 mm

38 mm

x =15
y = 282
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studiehandledning

30 mm

A

32 mm

38 mm

A
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Layout för A5
för till exempel en informationsbroschyr
Satsytor och proportioner A5

A5

A5-formatet lämpar sig bäst för en spalt text.
Ta hänsyn till skrivarmarginaler eller trycksakers bind
ning så att inget faller bort.

20 mm

25 mm

25,5 mm

98 mm

x =25
y = 10
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22 mm

xx
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Fotografier

Bilder är en viktig del av ABFs grafiska kommunikation. De bilder som används ska stödja
och förstärka vårt budskap att ABF är en mötesplats för alla.
Tumregeln är glada bilder med människor i fokus.
Sök gärna i vår interna bildbank då du har behov av
foton. Du hittar bildbanken ImageVault på webbadres
sen iv.abf.se. För att logga in behöver du ha en abfadress. Du kan ladda ner bilder från de så kallade valv
du har behörighet till.
De som har redaktörsbehörighet till ABFs webbplats
kan även ladda upp och kategorisera bilder.
Verksamhetsbilder ska helst vara i färg medan porträtt
bilder med fördel kan vara svartvita.

Välj bilder med omsorg
Rätt bild kan förstärka budskapet medan fel bildval
kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall skapa
förvirring för mottagaren. Det är viktigt att bilder
harmonierar.

GDPR
Tänk på att fotografier är personuppgifter och du kan
därför behöva inhämta samtycke eller skriva ett modellavtal med den som avbildas. På infobanken.abf.se/
organisation-o-styrning/dataskyddsforordningen-gdpr/
kan du läsa mer om pulicering av personuppgifter.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Informationsgrafik

I bland annat verksamhetsberättelser och rapporter kan det vara bra att förklara siffror
med infografik för att göra det lättare för läsaren att ta till sig informationen.
Informationsgrafik
Tabeller och andra typer av informationsgrafik
ska utformas med färgplattor utan toningar
eller effekter.
Linjer och ramar ska vara tunna och fungera
som stöd, inte dominera över innehållet. Här
är några exempel med våra accentfärger.

”Hallonsylten” innehöll mindre än hälften hallon
vatten

hallon

socker
10 %

40 %

20 %

äppelmos

30 %

25
20
15
10
5
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100
80
60
40
20
0
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2008

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Jul
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Kontorstryck
Kuvert och visitkort
På infobanken finns länk till ABFs butik
med profilmaterial. Att ABF ser grafiskt
identiskt ut är viktigt för att skapa igen
känning.

Datum 2018-12-03

Namn Namnsson
Ccc
123 45 Xstadt

I profilbutiken hittar du standard för
• visitkort
• kuvert
• namnbrickor
• beachflaggor
• rollup.

Rubrik 1
Text text text

Rubrik 2
Rubrik 3
Text
• Punkt 1
• Punkt 2
• Punkt 3

Där kan du beställa material och du kan
anpassa till din lokala avsändare i
enlighet med den grafiska manualen.

Namn Namnsson
Nationell samordnare

Direkt: 08-613 50 71
Mobil: 072-577 73 99
e-post: namn.namnsson@abf.se

Brev
Använd ABFs brevmall när du skriver
brev. På Infobanken finns en mall du kan
utgå ifrån och anpassa till din lokala av
sändare.

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Förbundsexpeditionen
Box 522, 101 30
Olof Palmes gata 9, 5 tr
08-613 50 00

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Visitkort
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www.abf.se

Brevpapper

ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 STOCKHOLM
Besöksadress:
Olof Palmes gata 9, 5tr

Tel: 08-613 50 00
Fax: 08-21 52 76
E-post: info@abf.se

Postgiro: 170-1
Bankgiro: 411-0441
Org.nr: 802000-1882
Hemsida: www.abf.se

Fakturaadress:
26 ABF:s
Förbundsexpe

FE-854-526-Scanclou
831 90 Östersund

Film och rörlig media

Film kan vara en viktig kanal att föra ut ett budskap och nå vissa målgrupper.
I ABF gör vi filmer som beskriver eller dokumenterar vår verksamhet, i marknadsfö
ringssyfte och för interna utbildningar. Det finns en särskild manual som beskriver
ABFs varumärkeshantering i rörlig media.

Manualen för rörlig media innehåller råd och
riktlinjer för:
• Översikt över element.
• ABFs logotyp.
• Färger.
• Typografi.
• Rörlig film & statiska bilder.
• Ikoner & symboler.
• Rubrik, underrubrik, undertexter & lista över
medverkande.
• Audio & voiceover.
• Tabeller & diagram.

LÄS MER
På infobanken.abf.se/kommunikation hittar du
manual och mallar för rörlig media.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 2 LOGOTYP, FÄRG OCH RIKTLINJER
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Exempel på layout

Här följer ett par exempel på utformning av olika material, framsidor och inlagor som inspiration.
Exempel: Omslag studiekatalog
STUDIEMATERIAL

Datorkunskap med spel

AVDELNINGENS
NAMN

Exempel: studiematerial

Att styra en

STUDIEHANDLEDNING

IDÉBUREN
ORGANISATION

Att läsa
skönlitteratur

Studieprogram

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

HÖSTEN 2016

Ersätt med den
text ni vill ha!

FOTO: ELLINOR COLLIN

Lättläst version

dialOg- Och
rEFlEktiONsmEtOdEr
ruNdaN
Rundan innebär att låta en fråga eller ett ämne för reflektion gå laget runt
och att en och en svarar/reflekterar kring frågeställningen. Poängen är inte
enbart att ge tid åt var och en utan också att ge möjlighet för alla att lyssna
ostört på varandra.
dElaktighEtssamtal
Syftet med Delaktighetssamtalet är att erbjuda en enkel och strukturerad
form för gruppsamtal som bygger på stor delaktighet och ger utrymme för
reflektion.

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG
80
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utgåNgspuNkt:

Ange Tema eller Ämne för samtalet
Temat eller ämnet bör vara en för gruppen viktig fråga som
det inte finns några givna rätt och fel svar på och där alla deltagare har erfarenheter eller kunskaper.

stEg 1:

Var och en får uttrycka sin uppfattning om hur
det borde vara
Detta sker genom en runda där ordet går laget runt. Efter
rundan ges en stund för individuell reflektion där var och en
får möjlighet att fundera igenom och skriva ner sina egna
reflektioner.

stEg 2:

Var och en får uttrycka sin uppfattning om vilka hinder
som finns för att uppnå det som eftersträvas
Även detta sker genom en runda där ordet går laget runt.
Efter rundan ges en stund för individuell reflektion där var
och en får möjlighet att fundera igenom och skriva ner sina
egna reflektioner kring hindren.

stEg 3:

Var och en får uttrycka sin uppfattning om vad som
främjar det som efter strävas
Detta sker genom en förnyad runda där ordet går laget runt.
Efter rundan ges en stund för individuell reflektion där var
och en får möjlighet att fundera igenom och skriva ner sina
egna reflektioner kring möjligheterna.

stEg 4:

1

Gruppen sammanfattar det gruppen är överens om
Därefter sammanfattar gruppen det man är överens om. Det
kan t ex göras i punktform på ett blädderblock eller en OH
med användning av rubrikerna i övningen:
1) Önskvärt
2) Hindren
3) Möjligheterna

Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Redovisningen kan sedan användas som grund för en gemensam diskussion. De individuella reflektionerna kan
”stanna” hos var och en eller fogas till en gemensam dokumentation.
Metoden är hämtad från Lena Wilhelmsons och Marianne Döös bok
”Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet”.

FramtidsvErkstad
Metoden kan användas i både mindre och större grupper som ett sätt att
systematiskt och strukturerat arbeta med en frågeställning där det behövs
nytänkande och problemlösning. Det är en metod som också kan användas
för att arbeta fram en vision.
Framtidsverkstad är en metod i tre steg:
• Kritikfasen
• Fantasifasen
• Realiseringsfasen

1 Kritikfas
Vilka är problemen?

2 Fantasifas
Vilka idéer har vi?

3 Realiseringsfasen
Vad gör vi?

Studieprogram 2018

1. kritikfasen
I kritikfasen reflekterar ni över det kritiska nuläget för organisationen, eller
avgränsat till det ni vill fokusera i framtidsverkstaden, t ex ”Vår organisationsstruktur”. Vilka är problemen? Arbeta i grupper och beskriv problemen
i punktform på ett blädderblock, eller låt var och en själv formulera problemen på postit-lappar. Sortera lapparna tillsammans, gruppera och sätt
samlande rubrikar.
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Exempel på sättning
Så här kan en standardsättning se ut
i en broschyr som vänder sig till en
extern målgrupp.

Malorum ciero

Lorem ipsum aut,
eaque ipsa quae ab
Excepteur sint occaecat cupidatat non dent,
sunt in culpa qui officia deserun mollit anim id est laborum. Delesti ad molorumet dolent.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accu
santium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Labore et dolore
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tem
pora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat volup
tatem. Orumquas nistrum eosantur aut as eos sitatis volor rem ea
di aut ma qui conse laborum endias excerum etur?

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 3 TILLÄMPNINGAR

Överrubrik:
Trade Gothic Light 16 pt

Rubrik:
Trade Gothic Bold 36 /37 pt

Ingress:
Charter regular 14 /17 pt

”Veniam, quis
nostrud exer
citation ullamco
laboris ut.”
Citat:
Belizio Medium 12 /15 pt
Mellanrubrik:
Trade Gothic Bold 13 pt

Brödtext:
Charter Regular 10,4/14 pt
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Typografiska tips

Texter ska utformas för att förmedla budskapet till läsaren på bästa möjliga sätt. Du behöver
anpassa din text efter mottagare, media och form. Här är några grundläggande typografiska
normer som är bra att följa.

Textstorlek
Storleken anpassas för läsare och miljö. Generellt gäller
att man bäst läser det man är mest van att läsa. Riktlin
jer kan vara 9 punkter för tidningar, 10–12 punkter för
broschyrer och liknande.

Radavstånd
Avståndet mellan raderna bör vara minst 120 procent
av textstorleken. Det motsvarar enkelt radavstånd i MS
Word.Större radavstånd gör inte nödvändigtvis texten
mer lättläst och kan inte kompensera en för liten text
storlek. Stor spaltbredd kräver större textstorlek och
radavstånd och vice versa.

Bra att tänka på
• Använd inte radlayout med jämn vänster/höger när
spaltbredden är mindre än 40 tecken.
• Gå igenom din text och justera felaktiga avstavningar
manuellt.
• Rubriker radbryts språkligt och ska helst inte avsta
vas.
• Använd i första hand fet stil främst för markeringar i
texten.
• Text eller rubriker med enbart versaler ska användas
mycket sparsamt.

Spaltbredd
Raderna ska vara lagom långa, sträva efter 40–60 teck
en för vanliga textstorlekar. Undvik fler än 75 tecken per
rad.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 3 TILLÄMPNINGAR
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Powerpoint

Precis som övrig kommunikation är det viktigt att Powerpoint-presentationer är enhetliga
och stämmer överens med den grafiska profilen. Detta gäller oavsett om presentationen
ska användas för föredrag, interna möten eller externa möten.

Utformning av Powerpoint
Skriv alltid mycket kort, gärna i form av nyckelord.
Långa och ordrika presentationer tröttar ut publiken
och stjäl uppmärksamhet från vad presentatören säger.
Dela hellre upp budskapet på flera sidor.

Typsnitt
Typsnittet Arial rekommenderas att användas
i presentationer, använd de storklekar som finns
i mallen. Testa gärna din presentation innan så att de
som sitter längst bak ser texten på din presention.

Färger
Använd ABFs profilfärger. Se till så att det blir ordentlig
kontrast mellan text och bilder.

Bilder
Du kan använda de fria bilder som finns i vår bildbank
ImageVault.

TIPS
Har du mycket text som du vill att åhörarna ska ha tillgång till efter
passet? Skriv texten i Anteckningar och skriv ut dina bilder med
anteckningar till åhörarna.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 3 TILLÄMPNINGAR

Det finns en färdig mall på Infobanken för våra presentationer i Powerpoint.
I Mallen väljer du färger och layout för sidorna i din persentation. Instruktioner
finns i mallen.

32

Filformat för ABFs logotyper och bilder
Vad du ska göra bestämmer vilket filformat du behöver använda. Innan du väljer filformat bör
du stämma av mot matrisen nedan vilken variant av logotyp eller bilder du behöver.
LÄMPLIG FÖR
Filformat

TRYCK

WEBB

MICROSOFT
OFFICE

JPEG

ja (beror
på)

ja

ja

Joint Photographic Experts Group är ett komprimerande format. Varje gång du
sparar om en bild i jpeg-format så förstörs den lite. För att klara tryck behöver en
bild vara högupplöst och vara på cirka 300 dpi (lite beroende på vad man ska ska
trycka.)

GIF

nej

ja

nej

Graphics Interchange Format (GIF) är en standard för icke-förstörande komprime
ring av bilder. Den är speciellt populär på webben då formatet innebär att en bild
inte väger så mycket och ger möjlighet att skapa enkla animationer.

EPS

ja

nej

nej

Encapsulated Postscript (EPS ) är ett filformat för framför allt vektorgrafik, men
används även för rastergrafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och
Adobe Photoshop.

TIFF

BESKRIVNING

Tagged Image File Format (TIFF) är ett foto rätt upp och ner. Alla program kan läsa
det, både på Mac och i Windows. Om du sparar i TIFF kommer du att få större filer,
men komprimeringen (LZW) är icke-förstörande. Kvaliteten är med andra ord 100
procent intakt jämfört med originalet.

PNG

nej

ja

ja

I dag används den ofta för illustrationer/logotyper för webben.
Förr sparades illustrationer och logotyper i GIF-formatet.

.ai

ja

nej

nej

Format från Adobe Illustrator.

.psd

ja

nej

nej

Format från Adobe Photoshop.

.indd

ja

nej

nej

Format från Adobe Indesign. Förr var det vanligt att man ”packade” sitt arbete i
Indesign och skickade till tryckeriet. I dag är det vanligast att skicka tryckoptime
rad PDF.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 3 TILLÄMPNINGAR
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Checklista för tryck

Nedanstående lista hjälper dig att göra en snabb check att din trycksak följer
riktlinjerna för ABFs grafiska profil.
Logotyp

Typografi

Logotypen har inte på något sätt modifierats. Logo
typen är korrekt placerad och har en frizon.

Dokumentet består enbart av typsnitt som ingår i den
grafiska profilens riktlinjer för typografi.
Rubriknivåer och brödtext är konsekvent hanterade.

Bilder
Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna
för bild. Bilder i pixelbaserat format är högupplösta.
Bilderna är i CMYK.

Papper
Papperstyp och ytvikten passar trycksakens syfte.

Format
Trycksaken har ett format som tjänar trycksakens syfte.

Färger
Färgerna är hämtade från färgpaletten (se särskilt efter
så att det är rätt röd färg som används). Färgerna i
dokumentet utgår från rätt färgsystem (CMYK eller
PMS) beroende på tryckteknik och pappersval.
(RGB för digitalt material).

Layout
Trycksakens layout harmonierar med övriga trycksa
ker. Det vill säga, du säkerställer att trycksakerna har
ett tydligt släktskap.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 4 CHECKLISTOR
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Checklista för digital kommunikation

Nedanstående lista hjälper dig att göra en snabb check att ditt digitala material så att
det följer riktlinjerna för ABFs grafiska profil.
Logotyp

Typografi

Logotypen har inte på något sätt modifierats. Logo
typen är korrekt placerad och har en frizon.

Dokumentet består enbart av typsnitt som ingår i den
grafiska profilens riktlinjer för typografi.
Rubriknivåer och brödtext är konsekvent hanterade.

Bilder
Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna
för bild. Bilderna har inte är för låg upplösning och
upplevs suddiga. Bilderna är i RGB.

Format
Det du ska publicera digitalt har ett format som tjänar
sitt syfte.

Färger
Färgerna är hämtade från färgpaletten (se särskilt
efter så att det är rätt röd färg som används). Färgerna
i dokumentet utgår från rätt färgsystem.
RGB eller Hexadecimal för webb för digitalt material.

Layout
Layouten harmonierar med övriga digitala material.
Det vill säga, du säkerställer att materialet har ett tyd
ligt släktskap.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 4 CHECKLISTOR
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Checklista för MS Word

Nedanstående lista gör det hjälper dig att göra en snabb check så att ditt
word-dument följer riktlinjerna för ABFs grafiska profil.
Logotyp
Logotypen har inte på något sätt modifierats. Logotypen
är korrekt placerad och har en frizon.

Datum 2018-12-03

Typografi
Dokumentet består enbart av typsnitt som ingår i den
grafiska profilens riktlinjer för typografi för Office
programmen. Rubriknivåer och brödtext är konsekvent
hanterade.

Namn Namnsson
Ccc
123 45 Xstadt

Rubrik 1

Bilder

Text text text

Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna för
bilder.

Rubrik 2
Rubrik 3

Färger

Text
• Punkt 1
• Punkt 2
• Punkt 3

Färgerna är hämtade från ABFs färgpalett.

Layout
Layouten är tillgänglig.
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ABFs förbundsexpedition
Box 522

Tel: 08-613 50 00
Fax: 08-21 52 76

Postgiro: 170-1
Bankgiro: 411-0441

Fakturaadress:
ABF:s Förbundsexpedition

Ordlista

Grafisk produktion har många ord som är speciella för branschen. En del är gamla ord och en del
nya. I dag använder vi inte blytyper längre utan någon form av desktop-program. Nedan följer
några av de vanligaste termerna.
Brödtext

Kägel

En längre löpande text.

Kägeln anger radavståndet i en text.

CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart)

PMS (Pantone Matching System)

Är färgmodell för fyrfärgstryck.

EPS

Färgmodell för dekorfärger. Kulören
anges med färgnamn och/eller nummer
och PMS som prefix, t ex PMS300C.

Filformat för framför allt objektgrafik,
till exempel logotyper.

Punkt

Frizon

Typografisk måttenhet, 1 punkt = 0,376
mm.

Yta runt logotyp där inga andra element
får placeras.

Obestruket papper
Papper utan pålagt ytskikt.

Grad
Anger storleken för texten. Måttenheten
är en punkt, 1 pt.

Hexadecimal
Det hexadecimala talsystemet används
för att benämna färger för webben.

Objektgrafik (vektorgrafik)
Bilder uppbyggda med objektgrafik kan
till skillnad från pixeluppbyggda bilder
skalas upp och ner med bibehållen kvali
tet.

Raster
JPG
Komprimerat filformat för pixelupp
byggda bilder.

ABFs GRAFISKA PROFIL DEL 4 CHECKLISTOR

Raster är ett rutnät av små punkter i våg
räta och lodräta linjer som skapar ett
mönster av gråtoner och färgnyanser.
Punkternas storlek varierar beroende på

vilken ton man ska simulera. Ju större
punkten är desto mörkare blir tonen.
Tonerna går från 100 procent vitt (färgen
på pappret) till 100 procent färg. Du kan
behöva olika tryckprofiler (ICC-profiler)
beroende på vilket papper du trycker på.
Hör efter med ditt tryckeri hur du ska
göra din tryck-pdf.

RGB (Röd, Grön, Blå)
Färgmodell som används på bild
skärmar.

Upplösning
Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi (pix
el per inch) används som standard för
bilder på webben och 300 ppi som stan
dard för tryck.

Utfall
Utfall är en säkermarginal vid tryck.
För att slippa vita kanter runt utfallande
bilder och färgplattor låter man objektet
ligga utanför dokumentformatet. Stan
dard är 3 mm runt om formatet. Hör med
tryckeriet hur mycket de behöver.

Satsyta
Satsyta är den del av en sida som upptas
av text och/eller bilder. Innanför margi
naler, sidhuvud och sidfot.

Vikter
Olika skärningar av ett typsnitt, till
exempel Regular(normal).

Typsnitt
En uppsättning bokstäver, siffror och
tecken som har ett gemensamt utseende
och ett gemensamt namn. Exempel på
typsnitt är Times New Roman, Arial och
Helvetica.
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Checklista för designprocessen
När du ska utforma ett material finns många fallgropar. Här är några punkter att följa
för att undvika de vanligaste misstagen.
Vem (mottagare/målgrupp)

Ekonomi

Det viktigaste är att veta så mycket som möjligt om
mottagaren och hur hen tänker för att effektivt kunna
nå fram med budskapet. Kom ihåg att man alltid kom
municerar på mottagarens villkor.

Vilket projekt eller uppdrag man än arbetar med så
måste man redan innan ha kontroll över kostnaderna.
Att göra en ordentlig kostnadskalkyl är viktigt. Finns
det pengar för bildinköp, extern formgivare och tryck?

Vad (budskapet)

Tidplanen

Vad man vill säga måste framgå tydligt. Försök formu
lera budskapet med några få ord.

För att genomföra ett projekt på allra bästa sätt utan att
hamna i tidsnöd bör man redan från början göra en
tidplan och noggrant beräkna hur långt tid man
behöver för arbetet.

Hur (på vilket sätt)
Vilken är den bärande idén i budskapet?
Hur ska budskapet utformas, både grafiskt och i text,
för att bli uppmärksammat? Börja gärna med att testa
olika idéer. Välj sedan ut ett par av dem.

Var (vilken kanal)
När du utformar ett material, till exempel en broschyr
eller affisch för placering utomhus, måste du tänka att
det är stor skillnad på hur man kan arbeta med utform
ningen i det ena eller andra fallet för att få uppmärk
samhet och synas.
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Uppföljning
Uppföljning och utvärdering av de olika stegen i pro
cessen är viktigt för att dra lärdomar till nästa projekt:
• mål/avsikt/uppdrag
• målgrupp
• reserach
• idéarbete
• utformning/design
• produktion.
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Om du vill veta mer
Infobanken
Infobanken är ABFs intranät och där hittar du logotyper, bildbank, fler manualer,
mallar, länkar till resurser och en grafisk ”verktygslåda”.
Du når Infobanken via infobanken.abf.se
Inloggning sker med med din e-postadress och ditt lösenord.

Bildbank
ABFs interna bildbank finns på iv.abf.se.
Alla med ABF-adress kan se och ladda ner bilder. De med redaktörbehörighet kan
ladda upp och kategorisera bilder. Varje enhet har sitt eget valv och det finns ett par
gemensamma valv för bland annat arrangemangsbilder. Hämtar du bilder från bild
banken var noga med att kontrollera rättigheterna för bilden.

ABFs hemsida
På hemsidan www.abf.se finns logotyper och pressbilder på ABFs förbundsordföran
de och förbundssekreterare.

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till
Jennifer Söderström,
kommunikationschef ABFs förbundsexedition
jennifer.sodertrom@abf.se
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