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#1c1c1c

R 28
G 28 
B 28

#ECE0C6

R 236 
G 224 
B 198

#00353D

R 0 
G 53 
B 6

#F39000

R 243  
G 144 
B 0

Färger

Primärfärger
Vår grafiska profil innehåller fyra 
primärfärger och ett antal 
komplementfärger.

Primärfärgerna är: orange, mörkgrön, 
beige och svart.

Orange
Används främst i logotypen. Kan också 
anändas till detaljer så som streck, 
ikoner etc. I ett digtialt sammanhang är 
orangen en bra CTA-färg.

Mörkgrön och bieige
Används som bakgrundsfärger. Var för 
sig eller tillsammans då beige alltid 
ligger över grönt.

Svart
Används främst till text.



#EC5D57

R 236
G 93 
B 87

#233A67

R 35
G 58 
B 103

#ABA194

R 171 
G 161 
B 148

#862C52

R 134 
G 44 
B 82

#78A99E

R 120  
G 169 
B 158

Färger

Sekundärfärger
För att ha ett större urval av färger att 
tillgå då vi gör till exempel diagram, 
grafer och tabeller, har vi tagit fram en 
kompletterande färgpalett. 

Komplement- färgerna kan användas 
tillsammans med primärfärgerna, men 
alltid underordnade dessa.

Färgerna är valda för att fungera bra 
tillsammans med våra primärfärger och 
för att de fungerar bra tillsammans med 
varandra.

Toningar av färgerna kan användas för 
att skapa fler nyanser.



Typografi
Våra utvalda typsnitt är en viktig del i vår grafiska profil med omvärlden och bidrar till att 
skapa en enhetlig bild av Industriarbetsgivarna i all vår kommunikation. IBM Plex i olika 
varianter används i största möljiga mån både digitalt och till trycksaker.

IBM Plex Sans Condenced
IBM Plex Sans
IBM Plex Sans Mono

I de fall systemtypsnitt måste användas välj Arial till både rubriker och brödtext.



Typografi

IBM Plex Sans Condenced
IBM Plex Sans används främst till rubriker. Ett bra rubriktypsnitt då långa ord så som Industriarbetgivarna, 
medarbetarsamtal och tjänstemannaavtal ofta används i organisationen. 

Vikt: SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
#€%&?



Typografi

IBM Plex Sans
IBM Plex Sans används för brödtext. 

Vikt: Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
#€%&?



Typografi

IBM Plex Mono
IBM Plex Mono används då vi presenterar siffror i tabeller, faktarutor och liknande. Sidnumrering.  

Vikt: Regular och Medium

1234567890



Mönster
Industriarbetsgivarnas mönster är en abstrakt återgivning av IA i logotypen. Mönstret 
kan användas på en mängd olika områden (bakgrund vid presentationer, på webben, 
visitkort och på vepor). Överanvänd dock inte mönstret, se det som en detalj för att ge 
uppmärksamhet vid start av t ex kapitel.

Använd främst Grön och Beige. 



Mönster

Presentation

På webben



Logotyp
Vår logotyp är kärnan i vår grafiska identitet. Logotypen består av två delar, vår symbol 
och vår namnbild.

Både namnet och symbolen kan användas var för sig beroende på sammanhanget.
Använd alltid de färdiga logotyporiginalen som finns framtagna.
Logotypen och symbolen får inte användas i löpande text.



Logotyp

Varianter
Där det är möjligt ska grundversionen av 
logotypen användas. I de fall där utrymmet 
på höjden är begränsat, används den 
liggande varianten.

Grundlogotypen bör inte understiga 25 mm i 
bredd.

Den liggande varianten av logotypen bör inte 
understiga 40 mm i bredd.



Logotyp
Vår logotyp är kärnan i vår grafiska identitet. Logotypen består av två delar, vår symbol 
och vår namnbild.

Både namnet och symbolen kan användas var för sig beroende på sammanhanget.
Använd alltid de färdiga logotyporiginalen som finns framtagna.
Logotypen och symbolen får inte användas i löpande text.



Logotyp

Färger
Logotypen ska, så långt det är möjligt, 
reproduceras i färg mot helvit eller helsvart 
bakgrund. Ordbilden trycks då i 100% svart 
alternativt 100% vitt och symbolen i orange 
PANTONE 152 alternativt CMYK 0/51/100/0.

Logotypen kan också återges med symbolen i 
100% vitt och ordbilden i 100% svart mot 
våra primärfärger eller grafiska element.

När inte färgtryck är möjligt ska den svartvita 
varianten användas. Symbolen och ordbilden 
trycks då i 100% svart.



Logotyp

Frizon
För att logotypen ska uppfattas tydligt ska 
den alltid om- ges av en frizon, ett 
minimiavstånd till annan grafik, text eller 
bild. Ju mer friyta som finns runt logotypen, 
desto tydligare framträder den.

Den fria ytan runt logotypen framgår här 
brevid.



Mönster
Symbolen kan även användas på egen hand som ett grafiskt element. Den används då i 
primär- färgen orange eller vit mot färgad bakgrund. Det går också att ”fylla” symbolen 
med en bild.
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