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GRAFISK MANUAL

INLEDNING

Våra
grundläggande
värderingar
är 
kärnan i vår kommunikation. En
gemensam grafisk profil förstärker och
förtydligar både budskap och avsändare.
Vår grafiska profil är luftig, ljus och framtids
inriktad. Den bygger på en kombination
av socialdemokratins och HBTQ-rörelsens
färger.
All kommunikation som tas fram i vårt
namn ska utgå ifrån den här manualen,
vilket gäller vare sig du är en medlem i
HBT-Socialdemokrater, förening, distrikt,
förbund eller extern formgivare. Manualen
ska ses som en verktygslåda, som finns till
för att underlätta framtagandet av olika
typer av kommunikationsmaterial.
Den grafiska manualen antogs
förbundsstyrelsen den 6 mars 2016.
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SYMBOLFÖRKLARING


!



Bra sätt att göra!
Kan fungera!
Gör inte på detta sätt!
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NAMN OCH FÖRKORTNING

När vi använder vårt namn och för
kortning rätt ökar igenkänningsfaktorn
och risken för missuppfattningar minskar.
Vi heter ”HBT-Socialdemokrater” med
versaler i ”HBT” och ”S” samt bindestreck
mellan ”HBT” och ”Socialdemokrater” och
inget annat. Naturligtvis skrivs hela vårt
namn med versaler om resten av texten är
i versaler.
Distrikt och föreningar använder ”HBT-
Socialdemokrater” som förled. Exempelvis
”HBT-Socialdemokrater Östergötland Öst”
och ”HBT-Socialdemokrater Jönköping”.
Hela namnet skall användas men kan efter
förklaring förkortas i löpande text. För
kortningen som ska användas är ”HBT-S”.
Vårt namn utläses ”The Swedish federation
for LGTBI social democrats” på engelska.

HBT-Socialdemokrater





HBT-S

Hbt-socialdemokrater





BLI MEDLEM I HBT-SOCIALDEMOKRATER!

HBT-Socialdemokraterna





HBT-S Helsingborg

HBT-Sossarna





HBT-Socialdemokrater Stockholm

HBT S





Skånes HBT-Socialdemokrater

HBTs
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HBT Socialdemokrater

Använd inte föreningsnamnet som förled.
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LOGOTYP

Vår logotyp ska tydligt signalera att
vi som sidoorganisation är en del av
socialdemokratin samtidigt som den ska
särskilja oss från partiet.
Rosen är den röda tråden i vår
kommunikation. Redan 1912 användes en
röd tygros som Första Majmärke. Den ros
vi i dag använder togs fram 1993 av den
spanske designern Javier Mariscal.

Logotypen finns med grå text samt en

 egativ version med vit text som används
n
mot färgad bakgrund och mörka bilder.

FRIZONER OCH MINSTA STORLEK

S:et i logotypen sätter storleken på fri
zonen, inom denna yta får inga andra
element förekomma, varken text eller
andra bilder. Detta för att garantera att
logotypen alltid ska vara tydlig och synlig.
Detta är en minimumfrizon, rekommenda
Mångfaldsrosen tillsammans med ord
tionen är att låta logotypen få så mycket
märket ”HBT-Socialdemokrater” bildar vår
luft kring sig som det är möjligt. Frizonen
huvudlogotyp. Distrikts- och förenings
står
i proportion till logotypens storleks
namn skrivs ut i smalare vikt under ”HBT-
förändring.
Socialdemokrater”.
Logotypen får inte förändras på något sätt
och skall användas i färg. Hela logotypen
bör användas men i vissa fall kan endast
mångfaldsrosen användas då det på annat
sätt är tydligt att HBT-Socialdemokrater är
avsändare. Mångfaldsrosen får inte vara
avhuggen eller manipulerad.

4

För att logotypen ska synas tydligt är den
minsta tillåtna höjden på mångfaldsrosen
10 mm.



Korrekt logotyp.

Blekinge



HBT-Socialdemokrater



Felaktiga logotyper. Gör inte egna varianter!



Avhuggen ros. Hela rosen måste synas.

10 mm



5 mm
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LOGOTYP













Frizon motsvarande “S:et” används.









God kontrast mellan logotyp och bakgrund.
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Dålig kontrast mellan logotyp och bakgrund.



För liten frizon.
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FÄRG

Som en del av Socialdemokraterna har vi
för evigt vår röda färg. Men vi har även
HBTQ-rörelsens regnbågsflagga som vi
starkt förknippas med.

HUVUDFÄRGER
Röd
Rött står för kamp och arbterarrörelsens
röda fanor. Använd den gärna i rubriker
och som accentfärg.
Vit
Vitt ger ett luftigt intryck och används med
fördel som bakgrund med rött som kom
plementfärg.
Mörkgrått
Som ett komplement till den röda färgen
använder vi mörkgrått bland annat i under
rubriker.
Svart
För god läsbarhet ska all vår löpande text
vara svart.
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REGNBÅGSFÄRGER
Det är viktigt att använda HBTQ-rörelsens
regnbågsflagga och dess sex färger på rätt
sätt.
De sex färgerna ska användas tillsammans
och i ordningen röd-orange-gul-grön-blålila. Färgerna kan i undantagsfall användas
spegelvänt med lila först, men ändra
inte den inbördes ordningen. Regnbågs
färgerna kan med fördel användas tonade,
se färgkartan.

SPECIALFÄRG
Ljusgrå
Den ljusgrå färgen används endast som
skuggning på rosen i vår logotyp.



Rätt ordning.

! Spegelvänt.

BLI MEDLEM I HBT-SOCIALDEMOKRATER!




Använd vit text på röd bakgrund.

Fel ordning.



Fattas en färg.

BLI MEDLEM I HBT-SOCIALDEMOKRATER!



Undvik annan färg än vit på röd bakgrund.

BLI MEDLEM I HBT-SOCIALDEMOKRATER!



Som bakgrundsfärg bör endast huvudfärgerna användas.
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FÄRGKARTA
HUVUDFÄRGER

SPECIALFÄRG

Röd

Vit

Svart

Mörkgrå

Ljusgrå

PMS: 185 C
CMYK: 0-92-80-9
RGB: 232-17-45
Hex: #e8112d

PMS: CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255
Hex: #fffff

PMS: Black
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0
Hex: #000000

PMS: 85% Black
CMYK: 0-0-0-85
RGB: 74-74-74
Hex: #363b3f

PMS: Cool Gray 4 C
CMYK: 0-1-5-23
RGB: 196-193-186
Hex: #c4c1ba

Röd

Orange

Gul

Grön

Blå

Lila

PMS: 185 C
CMYK: 0-92-80-9
RGB: 232-17-45
Hex: #e8112d

PMS: 715 C
CMYK: 0-43-81-4
RGB: 246-141-46
Hex: #f68d2e

PMS: 108 C
CMYK: 0-14-100-0
RGB: 254-219-0
Hex: #fedb00

PMS:363 C
CMYK: 76-3-100-18
RGB: 76-140-43
Hex: #4c8c2b

PMS: 3015 C
CMYK: 100-35-3-21
RGB: 0-98-155
Hex: #00629b

PMS: 520 C
CMYK: 67-95-4-16
RGB: 100-47-108
Hex: #642f6c

REGNBÅGSFÄRGER
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TYPOGRAFI

Enhetliga och konsekvent använda
typsnitt
stärker
igenkänningen
ytterligare. Bokstävernas form är den
”kostym” som HBT-Socialdemokrater
alltid klär sig i. Målet är att stärka vår
egen identitet.
När man använder färg och färg
kombinationer i text är det viktigt att
tänka på läsbarheten. Använd exempelvis
endast svart, rött och mörkgrått på vanlig
text. Använder du färgad text eller vit text
mot röd bakgrund är det bra om du sätter
texten i en större storlek för att behålla
en god läsbarhet. Undvik röd färg på text
annat än i större rubriker.

AVENIR NEXT CONDENSED BOLD
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AVENIR BOOK
För löpande brödtext använder vi Avenir
Book.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&§!?

ARIAL FET
Används som alternativt rubrikteckensnitt
för kontorstryck. Versaler i huvudrubrik
er och gemener i underrubriker. Finns
installerat på alla datorer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&§!?

För oss är arbetet med alla
människors lika värde och lika
rättigheter själva fundamentet på
vilket vi står. Den övertygelsen
ligger till grund för all vår politik.



Större storlek på vit text ger god läsbarhet.

För oss är arbetet med alla människors lika värde och lika
rättigheter själva fundamentet på vilket vi står. Den över
tygelsen ligger till grund för all vår politik.



Vit text kräver större storlek på texten!

ARIAL

Används i rubriker. Versaler i huvud
rubriker och gemener i underrubriker.

Är vårt alternativa brödteckensnitt för
kontorstryck. Finns installerat på alla
datorer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&§!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789&§!?
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PROFILELEMENT

Som ett komplement till logotyp och typ
snitt har vi även profilelement i form av
färgad rök.
Röken finns i olika varianter och färger.
Grundutförandet är regnbågsfärgad och
röd rök på vit botten, men röken finns även
enfärgad i de andra regnbågsfärgerna
samt på svart botten. Tänk på att använda
den enfärgade röken på samma sätt som
rekomendationerna för regnbågsfärgerna
under avsnittet ”Färger”.
Profilelementen ska användas utfallande,
det vill säga ända ut i kanterna. Används
den regnbågsfärgade röken är det viktigt
att alla sex färger syns.
De kan med fördel användas exempel
vis som bakgrund, framsida och i sociala
medier. 
Tänk på att profilelementen inte ersätter
logotypen som avsändare utan endast är
tänkt som ett komplement.

GRAFISK MANUAL FÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER









Ej utfallande.





Ej utfallande (går ej ut i kanten).

Alla färger syns ej.
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SOCIALA MEDIER

Sociala
medier
är
en
central
komunikationskanal vilket gör det
viktigt att det grafiska uttrycket är
tydligt även där. Därför har även
HBT-Socialdemokrater ett antal grafiska
riktlinjer när det gäller kommunikation
via Facebook och Twitter.
Tänk på att namnet på Facebooksidan
eller twitterkontot ska följa riktilinjerna för
hur vårt namn skrivs.

PROFILBILDER
Profilbilden som ska användas är mång
faldsrosen i sin helhet utan ordbild med
marginal mot bildens kant. Bakgrunden
kan vara vit, röd eller så kan våra profil
element användas. Mångfaldsrosen får
inte vara avhuggen eller manipulerad.
Var försiktig med att använda föreningseller distriktsnamn i profilbilden då den
lätt blir svårläslig.
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OMSLAGSBILD
På både Facebook och Twitter finns det
en möjlighet att på sin sida eller sitt
konto ladda upp en omslagsbild, som
porträtterar vår verksamhet, värderingar
eller grafiska uttryck. Så länge föreningen
eller distriktet har en omslagsbild som inte
står i strid med HBT-Socialdemokraters
stadgar eller värderingar är det fritt fram
välja den bild man finner mest lämplig.
Tänk på personuppgiftlagen om ni
använder bilder med personer. Våra profil
element fungerar utmärkt som omslags
bild.





TEMAFÄRG PÅ TWITTER





På Twitter kan man under inställningar väl
ja tema färg. För HBT-Socialdemokrater
är det lämpligt att använda vår röda färg
med HEX-nummer “#e8112d”.

Östergötland
Väst

!
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BREVPAPPER OCH POWERPOINT
10 mm

10 mm
45 mm

18 mm
70 mm

56 mm

27 mm

210x297mm

12 mm

A4

12 mm

Powerpoint mallar
Brevpapper
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DESIGNEXEMPEL
JAG VILL BLI MEDLEM I HBT-S BLEKINGE!
Jag är redan medlem i
Socialdemokraterna (60 kr/år)

Æ

Jag blir samtidigt medlem i
Socialdemokraterna (240 kr/år)

Namn
Adress
Postnr

Ort

LOVE HAS
NO LABELS

Personnummer
E-postadress
Mobilnummer

Underskrift
HBT-S Blekinge är en intresseförening inom Socialdemokraterna
som samlar homo-, bisexuella och transpersoner och dess vänner
i Blekinge. Vi är övertygade om att männsikors olikheter är en
styrka och tillgång i samhället.

www.hbts.se

Facebook

Medlemsformulär A5

Rollups

Pin

Visitkort
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Evenemangsbilder

Kampanjknapp
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