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bakgrund

Liggande



	Logotypens uppbyggnad

Logotyp

Logotyp

Logotyp – standard-
färg lila, men får även 
användas i de andra 
PP-färgerna.

Utrymmet delas upp i 23 lika 
stora delar på höjden.

Utrymmet delas upp i 8 lika 
stora delar på höjden.

Obs – logotypen får även användas 
utan text till, samt i olika PP-färger.

Alltid versaler  
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	Logotypens användning

Regioner/föreningar

Webbadress, osv.

Obs – Piratpartiet behöver inte vara utskrivet vid logotypen om samman-
hanget gör det tydligt att det är Piratpartiet. Exempel: en Facebooksida 
där sidans namn redan anger ”Piratpartiet Västra Götaland”, el.dyl.

Ska helst alltid vara i det stående formatet.

upplaNds 
väsby

gotlaNd stockholms-
regioNeN

västra 
götalaNd

blipirat.nu

framtidspolitik.nu piratewebb.se ardupirat.
minnalle.se

Alltid gemener  
LATO BOLD

västra götalaNd



	Färger

Lila  – primärfärg
cmyk 85-100-0-0
rgb 82-46-145
Webb #512483

40%

Gul 
cmyk 0-20-100-10
rgb 232-185-9
Webb #eabd00

40%

Turkos 
cmyk 79-12-44-0
rgb 0-164-157
Webb #00a09b

40%

Grön 
cmyk 50-10-100-0
rgb 143-183-62
Webb #95b420

40%

Rosa 
cmyk10-90-0-0
rgb 216-61-150
Webb #d82e8a

40%

Orange  – sekundärfärg
cmyk 0-55-100-0
rgb 246-139-31
Webb #f28903

40%

Röd 
cmyk 15-95-85-0
rgb 210-52-57
Webb #cf242c

40%

Blå 
cmyk 90-0-15-0
rgb 0-178-213
Webb #00a6d0 

40%

Mörkblå 
cmyk 100-60-10-0
rgb 0-102-166
Webb #005c9f 

40%

Svart

40% 

Vitt 

Färgerna får även användas 
i procentad form.



	Kombination logotyp och färger

Använd alltid vita loggan 
mot färgplatta.



	Typsnitt

lato light (300)
Quiam natiore icipsan tiorum est explani 
squibus cipsae porio. Nam dolorum quiatus 
dolendae. ic te aut laccus reped qui unturit 
iistiam et rem que con et apidigenda sequatius 
et, quatur, verio. daes dolor aut as as rentiasit 
lauda consequae volor aliti ommolup tatiorestis 
vellestrum is ni acepernam, que quat.

LATO REGULAR (400)
Roressumet qui accum as molori doluptame 
sin reptatusdae nient atur? Raepedipit accus 
sit imusci ut et ate rerias as ipsam, sitio in ni 
cum ende ipsam simuscitatur sam aut liciunt 
ionsed qui inci omnis es estius dit acearis qu-
unt is ut dolor sequuntur ati consequia vere-
sendis con nos.

LATO BOLD (700)
Ipsam asimi, simillis sundi reped quae volup-
tam, qui oditiam aut res ere cus imus accab 
is eost quaes sequiam eossinctem voluptatio 
blaccus necumquias dem consed quas in re 
voluptatem vitae. Nam fuga. Ga. Is id molup-
tae idebitia eos minti comnime nus alibus, nes 
maxim arciat.

LATO BLACK (900)
Ad maximag nihicia eosaepudio. Et om-
niminciis maximenda cum fugit quiditasped 
molut labo. Cepero que dist faccum il modi-
cia ipsa quaspiet lic tem nobis con comnisc 
idiost, venis res inime nullande re erem sunt 
qui nobis consequam, istibus arum dolore 
pedi de velit esciendus asped quis magni-
mus, istium re, volo eatis pa explatus, vel-
lecte nienda et as alic tem. 

LATO LIGHT ITALIC
Quiam natiore icipsan tiorum est explani squibus 
cipsae porio. Nam dolorum quiatus dolendae. Ic 
te aut laccus reped qui unturit iistiam et rem que 
con et apidigenda sequatius et, quatur, verio. Daes 
dolor aut as as rentiasit lauda consequae volor aliti 
ommolup tatiorestis vellestrum is ni acepernam, 
que quat.

LATO ITALIC
Roressumet qui accum as molori doluptame sin 
reptatusdae nient atur? Raepedipit accus sit imus-
ci ut et ate rerias as ipsam, sitio in ni cum ende 
ipsam simuscitatur sam aut liciunt ionsed qui 
inci omnis es estius dit acearis quunt is ut dolor 
sequuntur ati consequia veresendis con nos iciunt 
ionsed qui inci omnis es estius dit acearis qu.

LATO BOLD ITALIC
Ipsam asimi, simillis sundi reped quae voluptam, 
qui oditiam aut res ere cus imus accab is eost 
quaes sequiam eossinctem voluptatio blaccus 
necumquias dem consed quas in re voluptatem 
vitae. Nam fuga. Ga. Is id moluptae idebitia eos 
minti comnime nus alibus, nes maxim arciat cus 
imus accab is eost quaes sequiam eossinctem.

LATO BLACK ITALIC
Ad maximag nihicia eosaepudio. Et omniminciis 
maximenda cum fugit quiditasped molut labo. 
Cepero que dist faccum il modicia ipsa quaspiet 
lic tem nobis con comnisc idiost, venis res inime 
nullande re erem sunt qui nobis consequam, isti-
bus arum dolore pedi de velit esciendus asped 
quis magnimus, istium re, volo eatis pa explatus, 
vellecte nienda et as alic tem comnisc idiost, 
venis res inime nullande re erem sunt qui. 

Ladda ner till dator från www.latofonts.com
Finns även på Google fonts, för hemsidor o.dyl:  www.google.com/fonts/specimen/Lato 

Det finns fler skärningar av fonten – exempelvis LATO 
HAIRLINE. Den kan användas för trycksaker, men 
fungerar inte bra för skärmbilder online osv. 



	Formgivning

Dela in sidan i en grid: 14 rutor på bredden och 20 på höjden.

Den liggande loggan placeras alltid i vänsterkant, vid lite 
mer konventionella layouter, ska den ta 1 ruta på höjden.

1 rutas marginal runt om.
Ska materialet skrivas ut på skrivare, 
lägg en halv rutas vit kant runt om.

Tänk på att bild och text ska kunna kombineras. Bilder med många detaljer = kort text. 
Längre texter kräver fria ytor på fotografiet. Du kan hitta fria bilder på stocksnap.io bland annat.

Den stående loggan kan placeras i alla hörn, vid lite mer 
konventionella layouter ska den ta 2 rutor på höjden.

På affischer, flyers osv, kan den stående loggan placeras fritt 
inom marginalerna. Båda loggovarianterna kan ändras till 
den storlek som passar till bild och layout.

piratpartiet använder 
fonten lato som 

gärna kombineras 
mellan light och bold

står det ”piratpartiet” i 
rubriken, så måste inte namnet 

vara med under loggan.

Finns en slogan är 
det bra om det är 
med på allt material.

dessutom får man 
gärna använda olika 
kombinationer av 
färger.

blipirat.nu



 @användarnamn

 /användare

 hemsida.se

 nickname

 +46 (0)123 45 67 89

  namn. namnsson@
piratpartiet.se

 piratpartiet.se

Visitkort 

Välj färg på logga

Valfritt att ha med 
titel

Valfri kontakt-
information

Valfritt med 
baksidestryck

Namn Namnsson
titel

	Ikoner och illustrationer

Ibland kan man behöva använda sig av ikoner eller illustrationer. 
För det ändamålet  rekommenderas Font Awsome, som finns att 
ladda ner här: fortawesome.github.io/Font-Awesome Används 
med fördel tillsammans med vårt typsnitt och våra färger.

Du kan se exempel på användning på framtidspolitik.nu,  
medlem.piratpartiet.se/forum eller nedan, på våra visitkort. 

Du kan beställa eget original för visitkort (men måste tyvärr 
 betala för tryck själv). Dra ett mail till styrelsen@piratpartiet.se

blipirat.nu Idéer ska  
inte ägas

Teknik-
positivitet 

  



PIRATPARTIET
g o t l a N d

Exempel på partianknuten avsändare – mix av gammalt och nytt

Exempel på helt fri remix

PIRATPARTIET
s t o c k h o l m s  s t a d

	Remix av logotyp

Remixa (gärna) logotypen och gör roliga saker med den. 
Använd dock typsnitt och färger som angivet i manualen 
när det handlar om officiella budskap från partiet eller 
föreningen. Original utseendet på loggan får även användas 
och kombineras fritt.



	Länkresurser

TYPSNITT

www.latofonts.com – vårt officiella typsnitt

www.google.com/fonts/specimen/Lato – vårt officiella typsnitt för webb

fortawesome.github.io/Font-Awesome – fri ikonfont för webb och illustrationer

LOGOTYPER

Loggor – samtliga loggor i ett paket

Loggor – standardloggan (stående och liggande)

Loggomall – indesigndokument med cmyk och rgb-färginställningar

FRIA BILDER

stocksnap.io  (snygga högupplösta bilder som får användas fritt)

www.freepik.com/popular-vectors (fria vectorbaserade illustrationer)

compfight.com (för att hitta CC-bilder på Flickr)

www.flickr.com/search/advance (ställ in CC när du söker)

bildbank.piratpartiet.se/main.php (PPs bildbanks)

commons.wikimedia.org (såklart)

search.creativecommons.org (portal för CC-bildsidor)

www.google.com bildsök – ställ in användarrättigheter för att hitta fria bilder

TIPS

Guider för format i sociala medier

freepsdfiles.net Fria psd-filer

www.psdgraphics.com Fria psd-filer

www.jamendo.com/en Fri musik, för exempelvis film

www.easypdfcloud.com Kombinera och konvertera pdf-filer

freesound.org Fria ljudeffekter

http://opassande.se/wp-content/uploads/2015/10/eps.zip
http://opassande.se/wp-content/uploads/2015/10/standard.zip
http://opassande.se/wp-content/uploads/2015/10/loggomall.idml_.zip
www.skills2tech.com/2015/01/social-media-images-size-guide-2015.html



