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Tema: Katter 
Framtidsvision
Här följer en presentation av Piratpartiets 

centrala valkampanjmaterial, med några 

tips om hur ni kan göra lokalt.
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Exempelaffisch B1 vägkant/lyktstolpar – ingen slogan under partinamn
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Exempelaffisch A4  (för skolor och anslagstavlor) och A3 (för större yta, t.ex. elskåp) 
– slogan under partinamnet
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Exempel folder och flyer
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Dela in sidan i 24 delar på höjden och 14 

delar på bredden. Detta gäller för alla 

typer av trycksaker.

Fyra rutors höjd  i botten ska användas för 

tapet, logga, partinamn och slogan. 

A4 och A3-affischer använder en 

slogan under loggan – B1 är för 

vägskyltar och lyktstolpar och har 

ingen slogan.

OBS: Använd ej A4-skyltar till 

lyktstolpar el.dylikt är alldeles för 

litet att se. Bara på anslagstavlor där 

storleken inte får vara större, som i 

skolor osv.

Instruktioner grafisk grid
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Typsnitt Lato 
Black. Gärna i 
kombination med 
Lato Light.
Typsnittet hittar du på www.latofonts.com 

Logga varieras i färger, dock endast den vita är P:et helt inverterat (se följande sida).

Partinamn: Impact - versaler, vitt mot tapeten

Slogan: Lato Regular - versalgement, lika långt som partinamnet

PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt

http://www.latofonts.com


9

Logotyper
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Vägskylt/lyktstolpar – ingen slogan under 

partinamnet, pga läsbarhet. Samma färg på 

logga som på rubrik, inspirerad av bilden.

A4/A3-affischer – påstående/fråga, samt 

slogan under loggan. Alltid lila rubrik. 

Olika färg på logotyperna på affischerna, i 

relevans till något på bilden.

Färger

n Lila ................. CMYK 85-100-0-0

n Orange .......... CMYK 0-55-100-0

n Gul ................. CMYK 0-20-100-10

n Rosa ............... CMYK 10-90-0-0

n Ljusblå .......... CMYK 90-0-15-0

n Mörkblå ........ CMYK 100-60-10-0 

n Turkos ........... CMYK 79-12-44-0

n Limegrön ...... CMYK 50-10-100-0

n Röd ................ CMYK 15-95-85-0
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Exempelaffisch A4/A3, för personvalskampanj

Våga använda 
färger och sånt 
Glöm inte namnet

PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt
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Exempelaffisch A4/A3, för personvalskampanj – variant

Våga 
använda 

färger 
och sånt 

Glöm ej 
namnet

PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt
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Exempel på hur sociala medier kommer att ”piffas upp”.

Facebook

Gplus

Se längre än 
fyra år framåt
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Originalinställningar för när beställning går via Johan:

Högupplösta pdf-filer, 100% (PDF/X1:2001) + 1 mm utfall, inga skärmärken

300 dpi upp till A3 – större 150 eller 300 dpi.

Inga färger under 10%.

CMYK 280% ISOCoated v2 (inställningsfiler finns i kitet)

Alla texter måste vektoriseras.

Övertryck på svart text.

Kontakta johan.karlsson@piratpartiet.se om du har några frågor kring 

originalens utformning.

Gör ni originalen själva är det ert egna ansvar att tryckförutsättningarna nås.

Kör ni via något annat tryckeri, gäller andra förutsättningar,  

så be om tryckinfo därifrån.
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Övrig information

Med i kittet ligger några Indesign-filer 

(idml-formatet för tidigare versioner 

än 6.0 som mallarna är gjorda i 

ursprungligen), samt färgfiler som 

kan lyftas in i Indesign när du skapar 

dokument från scratch. Där hittar du 

också loggor i alla de olika färgerna, samt 

tapetbilden.

Kittet är gjort för att ni ska ta fram 

materialet själva, och när ni gör det är 

ni dessutom själva ansvariga för att 

originalen ni skickar till tryckeriet är i 

rätt trycktekniska format, oavsett om ni 

använt er av mallfilerna.

Emma kommer inte att göra halvfabrikat, 

antingen gör ni materialet själva, eller så 

ber ni henne göra det. Detta för att det 

är absolut enklast så. Vill ni att emma ska 

ta fram era original behöver hon cirka en 

veckas produktionstid.

Kattbilderna som används till den 

centrala kampanjen har specifika 

budskap knutna till sig, och bör därför 

inte användas i kombination med andra 

texter. Om ni lokalt skulle vilja använda 

kattbilder så kan ni köpa in valfri på 

iStockphoto.com. 

Har du några frågor om  

manualen, kontakta emma på  

opassande@gmail.com.

På följande sida kan du läsa mer om vilket 

material som kommer att finnas tillgängligt 

centralt, och medföljande instruktioner om 

hur det ska användas.



Piratpartiets 
 partiprogram

Centralt material – instruktioner för optimal 

användning

A4 - 4 olika motiv. Får endast hängas på anslagstavlor i 

exempelvis skolor. Ska ej hängas upp på lyktstolpar eller dylikt 

då det blir för svårläst. 

A3 - 4 olika motiv. För anslagstavlor och elskåp. Ska ej 

hängas upp på lyktstolpar eller dylikt om det kan undvikas.  

B1 - 3 olika motiv. För vägren, dekoration av valstugor och 

hängning på lyktstolpar. 

Folder - en vikt A4 att stoppa valsedel i och stoppa i folks 

brevlådor och ha på bokbord och i valstugor. Ska helst ej 

användas som flyersutdelning.  

Flyer - ska stoppas i händerna på folk när de är ute och går, 

vid bussar, gallerior, torg odyl. Ska ej stoppas i brevlådor. 

Partiprogram - ska bara ligga på bokbord  eller i valstugor, 

eller skickas hem till folk som mailar/ringer och beställer. 

Ska ej delas ut som flyers eller stoppas i brevlådor. 

Valmanifest - 8 sidor A4 - ska bara ligga på bokbord eller 

i valstugor, eller skickas hem till folk som mailar/ringer och 

beställer. Ska ej delas ut som flyers eller stoppas i brevlådor. 

Du beställer material 

via butik.piratpartiet.se

Argumentationer och  

förklaringar till  texterna i  

materialet kommer senare.

https://butik.piratpartiet.se/
https://butik.piratpartiet.se/

