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NBVs visuella identitet
Välkommen till NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. 

I en visuell identitet, ibland också kallad grafisk profil, ingår bland annat 
regler för hur logotypen får visas, vilka typsnitt och färger som ska användas 
och rekommendationer kring bildspråk. Dessa regler är viktiga att följa för 
att allt material, både digitalt och tryckt, ska ha en tydlig avsändare – NBV. 
En enhetlig och rätt utnyttjad grafisk profil har hög igenkänningsgrad, inger 
förtroende och sparar både tid och pengar. 

Var konsekvent! Även om du tröttnar och tycker det känns tjatigt att göra 
likadant hela tiden så tänker inte målgruppen så. Det är genom att vara 
konsekvent som du skapar igenkänning och stärker NBV. All kommunikation 
som tas fram i vårt namn ska utgå från de här riktlinjerna, oavsett om du är 
anställd, förtroendevald, extern formgivare eller en byrå.

Notera att utskrifter från PDF-filer i färg eller svartvitt sällan ger rättvisande 
färgåtergivning och att de färgangivelser som återfinns i manualen därför 
måste följas. 
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Ordlista
BRÖDTEXT
En längre, löpande text.

CMYK
(Cyan, Magenta, Gul, Svart)
Färgmodell för fyrfärgstryck, till exempel i 
färgskrivare och tryckpressar.

EPS
Filformat för objektgrafik, t  ex logotyper.  
Går bra att dra upp i stort format

FRIZON
Yta runt logotyp där inga andra 
element får placeras.

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

GRAFISKT ELEMENT
Geometrisk eller illustrerad form, 
till exempel triangel, som används i 
grafisk formgivning.

JPG
Komprimerat filformat för 
pixeluppbyggda bilder. 

OUTLINE
Konturlinje, eller ytterkantslinje.

PMS
(Pantone Matching System). 
Färgmodell för dekorfärgstryck, till 
exempel på profilprodukter.

PUNKT
Typografisk måttenhet,  
1 punkt = 0,376 mm. 

RADAVSTÅND
Även kallat kägel. Anger avståndet mellan 
två hela rader.

RGB
(Röd, Grön, Blå). Färgmodell som 
används på bildskärmar och webben.

TAGLINE
En typ av slogan som beskriver ett 
företags verksamhet eller vision.

TYPOGRAFI
Typografi är hantverket att utforma texter. 
Det innebar val av bland annat lämpligt 
typsnitt, grad, radlängd och radavstånd.

TYPSNITT
Även kallat teckensnitt. En uppsättning 
bokstäver, siffror och tecken som 
har ett gemensamt utseende och ett 
gemensamt namn. Exempel på typsnitt 
är Times New Roman, Arial och Utopia.

UPPLÖSNING
Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi 
(pixel per inch) används som standard 
för bilder på webben och 300 ppi som 
standard för tryck.

VIKT
Beskrivning av ett typsnitts olika 
tjocklekar. Exempel på vikter är Bold 
och Regular.
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Logotypen
Logotypen är den viktigaste identitetsbäraren och representerar NBV på 
samma sätt som en nation representeras av sin flagga. Logotypen visar att 
NBV står som avsändare och det är viktigt att riktlinjerna för den följs så att 
intrycket blir konsekvent och enat – det stärker NBV.

Den gamla logotypen var 
från 1971.

För igenkänning återanvändes den blå färgen 
och triangeln även i den nya logotypen. I den nya 
logotypen används trianglarna i bokstaven V.

KONCEPT
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VERSIONER

NBVs logotyp finns i två versioner, 
med eller utan undertexten ”Nykter-
hetsrörelsens bildningsverksamhet”. 
Eftersom det i dagligt tal är vanligast 
att bara säga NBV – samt för att un-
dertexten är svårläst i små storlekar 
– så är den primära logotypen den 
utan undertext.

Logotyp med undertext ska enbart 
användas i formella sammanhang då 
det är viktigt att kommunicera vad 
NBV står för. Det gäller exempelvis 
avtal, korrespondens med andra 
huvudmän etc.

PRIMÄR LOGOTYP

LOGOTYP MED UNDERTEXT
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FÄRG

Ibland varierar de tekniska förut-
sättningarna, vilket innebär att det 
inte går att använda den primära 
versionen. Det gäller framförallt när 
logotypen ska tryckas på annat än 
papper.

Givetvis finns även logotypen med 
undertext i de olika färgversionerna, 
men för enkelhetens skull redovisas 
här enbart logotypen utan undertext.

PRIMÄR LOGOTYP

2-FÄRGS-LOGOTYP

SVARTVIT LOGOTYP

NEGATIV LOGOTYP

Den primära logotypen finns i RGB-, CMYK- och rastrerat 
PMS-läge och är alltid den som ska användas så länge det är 
tekniskt möjligt. Det inkluderar alltid elektroniska medier och 
de allra flesta fallen av tryck på papper. Med hjälp av så kallat 
transfertryck kan den även användas på exempelvis kläder.

Den svartvita logotypen är anpassad för sammanhang där det 
inte går att göra färgutskrifter, till exempel fax eller i en svartvit 
annons. Den svartvita logotypen får aldrig användas i andra 
sammanhang än dessa.

Den negativa (vita) logotypen ska som utgångspunkt aldrig 
användas i egen produktion, eftersom den avviker väldigt 
mycket från den primära logotypens uttryck. I samband med 
produktion av t ex en affisch för ett arrangemang där NBV inte 
är arrangör så kan behov finnas att placera en vit NBV-logotyp 
bredvid andra arrangörsloggor. Då kan denna logotyp använ-
das. Men aldrig annars.

Vid produktion av profilprodukter där screentryck används är 
det oftast inte möjligt att använda den primära logotypen med 
de många nyanserna i V:et. Då är det okej att använda 2-färgs- 
logotypen. Den avviker dock väsentligt från den primära logo- 
typen, så använd den sparsamt, och aldrig i trycksaker.
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FELAKTIG ANVÄNDNING

Logotypen ska alltid hanteras var-
samt och med tanke. Använd alltid 
originalfiler och gör aldrig några 
egna modifieringar.

Logotypen ska alltid placeras mot 
ljus botten, exempelvis ljusgult, 
ljusblått, vitt eller ljusgrått.

RÄTT

FEL: Placera inte logotypen på mörk botten

FEL: Ändra inte logotypens proportioner

FEL: Placera inte logotypen på mörk del av bild

FEL: Förändra inte logotypens färg FEL: Ta aldrig i sär logotypen

TIPS!

Om det inte finns någon lämplig ljus 
yta att placera logotypen på, över-
väg att göra en ljus ruta eller en bård 
och placera sedan logotypen på den.

TIPS!

I sammanhang där det inte går att 
använda logotypen utan att bryta 
mot någon av reglerna – överväg då 
att istället använda exempelvis NBVs 
tagline eller annan identitetsmarkör.
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FRIZON

När logotypen publiceras tillsam-
mans med andra grafiska element 
bör den alltid omges av en frizon. 
Frizonen skyddar logotypens visuella 
integritet.

Måttet är ett proportionerligt mått 
och fungerar oavsett vilken storlek 
logotypen återges i. Frizonen base-
ras på övre halvan av B:et.

Frizonen kan vara större än angivna 
mått, men får inte vara mindre.

FRIZONENS KONSTRUKTION RÄTT

FEL: Placera inte för nära en kant FEL: Placera inte för nära andra element
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PLACERING OCH STORLEK

Det finns i huvudsak två sätt att 
placera logotypen. 
 
På material med innehåll – exem-
pelvis affischer, flygblad och brev 
– placeras logotypen antingen i det 
övre eller nedre vänstra hörnet.

På affischer och andra ytor där det 
huvudsakligen är enbart logotypen 
som ska presenteras så bör den 
placeras centralt på ytan, både i sid- 
och höjdled.

ÖVRE VÄNSTRA HÖRNET

MINIMISTORLEK REKOMMENDERAD STORLEK

NEDRE VÄNSTRA HÖRNET CENTRAL PLACERING

Som en hjälp för logotypens bredd 
så kan följande tabell användas.

Placering 
i hörn 
A3: 65 mm 
A4: 50 mm 
A5: 35 mm

Placering 
centrerat 
A3: 165 mm 
A4: 125 mm 
A5: 85 mm

För att logotypen ska vara läslig så ska 
den inte göras mindre än 15 mm bred.

15 mm

TIPS!

Det som uppfattas som den visuella 
mittpunkten av en yta ligger något 
ovanför den geometriska mittpunk-
ten. Se därför till att ha något mer 
luft under än ovanför logotypen när 
den placeras centralt.
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MED ANDRA LOGOTYPER

I många sammanhang samverkar 
NBV med organisationer och andra 
parter. Då uppstår ofta behovet 
att placera NBVs logotyp ihop med 
andra logotyper.

Grundregeln är att i egen produktion 
alltid placera NBVs logotyp i nedre 
vänstra hörnet. Övriga logotyper 
placeras till höger om NBVs logotyp. 
Beroende på sammanhang kan 
övriga logotyper antingen grupperas 
tillsammans med, eller särskiljas 
ifrån NBVs logotyp.

GRUPPERING

SÄRSKILJNINGTIPS!

Se till att ha ungefär samma höjd på 
alla logotyper. Det ger en tydlig och 
harmonisk rad.
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PÅHÄNG

För vissa verksamheter och 
projekt kan en särskild påhängs- 
utformning göras.

Det kan t ex vara om en studielokal 
har ett speciellt namn eller liknande 
Det är inte avsett för avdelnings-
namn. Utåt är vi NBV.

MUSIKPALATSET

VÄVSTUGAN

MUSIKPALATSET

VÄVSTUGAN

MUSIKPALATSET

VÄVSTUGAN

EXEMPEL
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NBV MUSIC BOX

NBV Music Box är samlingsnamnet 
för musikverksamheten inom NBV.

För NBV Music Box finns en särskild 
logotyp som ska användas utifrån 
samma riktlinjer och regler som 
NBVs egna logotyp.

För olika evenemang och turnéer kan 
ett tillägg göras under logotypen.

LOGOTYP SVARTVIT VERSION

2-FÄRGS-VERSIONEXEMPEL MED TILLÄGG
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Tagline
NBVs tagline lyder ”Där människor och idéer växer”. Den fungerar också 
som ett grafiskt element som kan användas ensamt eller som komplement 
till logotypen. Den finns i en 1-radig och en 2-radig variant. Vi använder gärna 
taglinen på profilprodukter när logotypen inte fungerar så bra, till exempel 
på pennor. Då ska den kompletterade tagline-versionen användas.

1-RADIG TAGLINE

2-RADIG TAGLINE

KOMPLETTERAD TAGLINE
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PLACERING

Placeringen av NBVs tagline 
placeras i enlighet med placeringen 
av logotypen. Principen är att 
logotypen ska komma först och 
taglinen ska läsas därefter.

NEDRE VÄNSTRA HÖRNET

KOMPLETTERAD TAGLINE

NEDRE HÖGRE HÖRNET CENTRERAT

Vid logotyp i övre hörnet ska tagli-
nen placeras i botten, rakt nedanför 
logotypen.

I sammanhang där logotypen inte finns med så kan kan den kompletterade taglinen 
användas självständigt. Det gäller till exempel profilprodukter så som kläder och pennor.

Vid logotyp i nedre hörnet så ska 
taglinen placeras till höger, på sam-
ma nivå som logotypen.

Vid stor logotyp, på exempelvis 
rollups, affischer eller profilproduk-
ter så ska taglinen placeras under 
logotypen, helst i 1-radig version.

TIPS!

Den 2-radiga tagline-versionen har 
ungefär samma dimensioner som 
logotypen och kan därför användas 
som balanserande element.
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Färger
Den visuella identiteten bygger på ett konsekvent användande av färg. 
Principen är att använda de primära blå färgerna mot bakgrundsfärgerna, 
eftersom det skapar god kontrast och läsbarhet, samt alltid säkerställer att 
logotypen är lätt att placera på ytan. Som komplemeantfärger finns en grön 
och en gulorange färg. De ska användas sparsamt och enbart i sammanhang 
då det finns behov av ytterligare en färg.

PMS  3025 
CMYK 100 17 0 51 
RGB 0 87 125

PMS 383 (15%) 
CMYK 8 2 14 2 
RGB 237 239 224

PMS  2995 
CMYK 90 11 0 0 
RGB 41 155 218

PMS 3155 (10%) 
CMYK 10 0 2 4 
RGB 230 238 243

PMS  368 
CMYK 57 0 100 0 
RGB 147 185 58

PMS  1235 
CMYK 0 31 98 0 
RGB 255 184 28

PRIMÄRA FÄRGER BAKGRUNDSFÄRGER KOMPLEMENTFÄRGER



Riktlinjer för NBVs visuella identitet 16 

Typografi
NBV använder ett antal typsnitt för att skapa en sammanhållen identitet. 
Vi använder rätt typsnitt dels för att skapa tydlig NBV-karaktär, dels för att 
få god läsbarhet. Vi använder aldrig andra typsnitt än dem som finns defi-
nierade för identiteten. Om du saknar NBVs typsnitt, kontakta förbundet, se 
sidan 23.

Freight Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm 
NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYyZz

Freight Text
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl 
NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYy

 NORDIC
Nordic Narrow
Nordic Narrow

NARROW

KARAKTÄRSTYPSNITT: 
NORDIC NARROW

FUNKTIONSTYPSNITT: 
FREIGHT SANS & FREIGHT TEXT



17 Riktlinjer för NBVs visuella identitetTYPOGRAFI

KARAKTÄRSTYPSNITT

Som karaktärstypsnitt använder 
vi Nordic Narrow. Detta typsnitt 
lämpar sig för rubriker och kortare 
textstycken. Tillsammans med logo-
typen och färgpaletten så är Nordic 
Narrow en av grundstenarna i NBVs 
visuella identitet.

Vi använder främst vikterna Light 
och Bold. Riktlinjen är att variera 
valet av dessa två vikter.

NORDIC NARROW

NORDIC NARROW LIGHT NORDIC NARROW BOLD

BLANDADE VERSALER

NBV är ett studieförbund vars mål är att 
få människor att tillsammans utvecklas utifrån 
sina idéer, intressen och drömmar.
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr

AaBbCcDdEeFfGgHh AaBbCcDdEeFfGgHh
ABCDEF          ABCDEF

VÅGA BLANDA
OCH TESTA IDÉER

OBS!

Använd inte fetstilsknappen i Word 
för att göra Nordic Narrow Bold. 
Då skapar Word en egen version av 
typsnittet som är felaktig.

Rätt sätt är att välja Nordic Narrow 
Bold i typsnittslistan.

TIPS!

Ett snabbt och effektivt sätt att 
formge en snygg rubrik är att blanda 
Light och Bold i versaler.
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FUNKTIONSTYPSNITT

För andra texter än rubriker använ-
der vi Freight Sans. Typsnittet har 
hög läsbarhet och kan användas för 
såväl faktatext och brödtext. Det 
finns i vikterna Medium och Bold

För längre texter, så som rapporter, 
brev och böcker så använder vi 
Freight Text Medium.

Rekommenderad storlek för 
brödtext är 9–12 punkter med en 
radavstånd på 13–16 punkter.

FREIGHT SANS MEDIUM

FREIGHT SANS BOLD

FREIGHT TEXT MEDIUM

Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet AaBbCcDd

AaBbCcDd

AaBbCcDd

Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet

Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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TYPSNITT I KOMBINATION

Huvudregeln är att använda Nordic 
Narrow i rubriker och Freight Sans/
Text i ingresser och brödtext.Här följer 
två exempel på hur det kan se ut.

EXEMPEL 1
RUBRIK: Nordic Narrow 34 pt med 
37 pt radavstånd. Versaler i både Light 
och Bold. 
INGRESS: Freight Sans Bold, 
13 pt med 17 pt radavstånd.
BRÖDTEXT: Freight Sans Medium, 
11 pt med 15 pt radavstånd.
UNDERRUBRIK: Freight Sans 
Medium, 13 pt med 17 pt radavstånd.

EXEMPEL 2
RUBRIK: Nordic Narrow Bold 34 pt 
med 37 pt radavstånd. 
INGRESS: Freight Sans Medium, 
13 pt med 17 pt radavstånd.
BRÖDTEXT: Freight Text Medium, 
11 pt med 15 pt radavstånd.
UNDERRUBRIK: Freight Sans 
Bold, 13 pt med 17 pt radavstånd.

EXEMPEL 1 EXEMPEL 2

Välkommen till
cirkel med NBV!

VÄLKOMMEN TILL
CIRKEL MED NBV!

Kort ingress as expella boreic tor aut hari 
doluptati conet officiis aliasitat. Volesedia 
preptatibus estio od ut precus.

Kort ingress as expella boreic tor aut 
hari doluptati conet officiis aliasitat. Vo-
lesedia preptatibus estio od ut precus.

Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velita-
tur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid 
quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo 
eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit of-
ficto rerspercim apit et que que imendiam et quae. 
Obis simet volume quaerumque doluptat.

Underrubriken
Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia ve-
litatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid 
quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo 
eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit of-
ficto rerspercim apit et que que imendiam et quae. 
Obis simet volume quaerumque doluptat.

Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velita-
tur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid 
quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo 
eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit of-
ficto rerspercim apit et que que imendiam et quae. 
Obis simet volume quaerumque doluptat.

Underrubriken
Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia 
velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modio-
reicid quat. Quiduntur, expliquod unt que volupta-
que mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est 
fugit officto rerspercim apit et que que imendiam 
et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat.
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TYPSNITT OCH FÄRG

Till höger finns två bra exempel på 
hur vi använt typsnitten och färger-
na i en lagom blandning.

Huvudregeln är att utifrån färg- 
paletten använda ljusfärgad bak-
grund, blåfärgade rubriker och låta  
brödtexten vara svart. På så sätt 
bibehålls både läsvänlighet och 
karaktär.

EXEMPEL 1 EXEMPEL 2

VÅGA VÄXA
OCH TESTA
DINA IDÉER!

Våga växa 
och testa 
dina idéer!

Kort ingress as expella boreic tor 
aut hari doluptati conet officiis.

Runtem ex eos cus doluptibus, sit preca-
boreium quo bea alibusa ndisto que at que 
volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. 
Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expele-
nis simusam il molorest, ommolupti cusa 
dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam 
est late dolupta aut qui apidundis.

www.nbv.se

Runtem ex eos cus doluptibus, sit preca-
boreium quo bea alibusa ndisto que at que 
volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. 
Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expele-
nis simusam il molorest, ommolupti cusa 
dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam 
est late dolupta aut qui apidundis.

www.nbv.se

Kort ingress as expella boreic tor 
aut hari doluptati conet officiis.
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GÅ I CIRKEL 
MED NBV!

GÅ I CIRKEL 
MED NBV!

GÅ I CIRKEL 

MED NBV!

Kort ingress as expella boreic.

Ratem volupti renim laborum sit quis ex-
plaut re, et eum, soluptur reicti Rest laudicil 
imaximo diatisserum atios eium

Kort ingress as expella boreic.

Ratem volupti renim laborum sit quis ex-
plaut re, sum inciis et eum, soluptur reicti 
Rest laudicil imaximo diatisserum.

Kort ingress as expella boreic.

Ratem volupti renim laborum sit quis explaut 
re, sum inciis et eum, soluptur reicti Rest lau-

dicil imaximo diatisserum atios eium

Kort ingress as expella boreic.

Ratem volupti renim laborum sit quis ex-

plaut re, sum inciis et eum elicius, soluptur 

reicti Rest laudicil imaximo diatisserum

FEL: Använd inte outline på text FEL: Rotera eller vinkla aldrig texten

FEL: Högerställ ej typografinFEL: Sätt inte text i färg som gör kontrasten för lågFELAKTIG ANVÄNDNING

Till höger finns några exempel på fel-
aktiga typografiska uppställningar.

TIPS!

Om du känner dig osäker på om din 
text är läsvänlig – visa ditt förslag för 
en kollega och be om feedback.
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Checklista
BILDER
Eventuella bilder stämmer överens med 
riktlinjerna för bild. Bilder i pixelbaserat format 
har tillräckligt hög upplösning och är skarpa.

FORMAT
Trycksaken har ett format som tjänar 
trycksakens syfte.

FÄRGER
Färgerna är hämtade från färgpaletten och 
utgår från rätt färgsystem (CMYK, PMS eller 
RGB) beroende på tryckteknik och medium.

LAYOUT
Trycksakens layout harmonierar med övriga 
trycksaker. Det vill säga, du säkerställer att 
trycksakerna har ett tydligt släktskap.

LOGOTYP
Logotypen har inte på något sätt modifierats. 
Den är i rätt storlek, har rätt färgläge, är 
korrekt placerad och har en frizon.

TYPOGRAFI
Dokumentet består enbart av de typsnitt 
som ingår i den grafiska profilens riktlinjer 
för typografi. Rubriknivåer och brödtext är 
konsekvent hanterade och texten är lättläst.
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Kontakt
ALLMÄNNA FRÅGOR
Har du frågor om profilen kontaktar du 
NBVs kommunikationsavdelning. Se  
nbv.se för kontaktuppgifter

TYPSNITT, MALLAR MM
Har du problem med typsnitt och 
mallar på din dator kontaktar du NBVs 
datasupport. Bildbanken finns på NBVs 
intranät.


