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Varför visuella riktlinjer?
Varje kurva räknas!

Att handla med bilar kräver nya former. Vi ska vara Sveriges digitala bilaffär nummer ett. Då är det viktigaste såklart vad 

vi gör. Men det är också viktigt hur vi gör det. Hur vi ser ut och känns. Vi vill skapa igenkänning och genom vårt formspråk 

väcka nyfikenhet. Det här är manualen för oss som arbetar med Kvdbils visuella identitet. En säker väg till stark form, tydli-

ga budskap och ett konsekvent uttryck.
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Användning & riktlinjer.
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Logotyp anatomi

Logotyp

Vår logotyp

Även när vi blåser förbi den på mo-

torvägen ska vi känna igen den. En 

stark logotyp ska vara enkel i sin 

form och snabb att ta till sig. 

Kvdbils logotyp är den naturliga 

utvecklingen från sin tidigare form. 

Den hämtar kraft ur cirklar och 

streck och har en inneboende rö-

relse i sig. Den feta typon tar för sig 

på ett charmigt lekfullt sätt. Intryck-

et är folkligt, tydligt och tryggt. Vår 

logotyp är enkel att använda och 

lätt att gilla.
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Primär logotyp Alternativ logotyp två raderLogotyp versioner

Vi har två uppställningar på logo-

typen för att täcka alla behov. Den 

primära logotypen är på en rad och 

alltid vårt första val. 

När logotypen är mot ljus bakgrund 

används den i färgen ”Kvdbil svart”. 

När logotypen är mot färgad eller 

mörk bakgrund är den 100% vit.
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(Negativ)



Logotyp

-Säkert avstånd

Det säkra avståndet säkrar logoty-

pens läsbarhet och visuella kraft i 

sammanhang där det finns andra 

grafiska element.

Det här avståndet ska ses som ett 

absolut minimum av marginal och i 

de flesta fall ska logotypen ha mer 

fritt område runt sig.

Det säkta avståndet baseras på 

hälften av höjden på bokstaven ”k” 

i logotypen.

Säkert avstånd
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Nej
Placera aldrig logotyper och annan grafik innanför det säkra 
avståndet.

Ja
Både Kvdbil och LOGO logotyp har nu tillräkligt med marginal kring 
sig.

Nej
Placera aldrig text eller rubriker innanför logoypens säkra avstånd.

Ja
Här ligger rubriken med ett rimligt avstånd från logotypen.

Vi kan bilbranschen!

Vi kan bilbranschen!

Logotyp

-säkert avstånd exempel 

Här visas varför ett säkert avstånd 

är så viktigt. De övre exemplen vi-

sar när andra element kommer för 

nära. Det förstör logotypens styrka 

och skapar oreda.

De nedre två exeplen visar ett kor-

rekt sätt att placera andra element. 

Kom ihåg att det säkra avståndet 

är minimum avstånd addera gärna 

mer mariginal om det går.
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Nej
Ändra inte logotypens porportioner.

Nej
Vrid aldrig logotypen.

Nej
Addera aldrig grafik eller element 
till logotypen.

Nej
Ändra aldrig färg på logotypen.

Nej
Byt aldrig typsnitt på logotypen.

Nej
Flytta inte runt på detaljer i logoty-
pen.

Nej
Använd aldrig outlines på logotypen.

Nej
Förändra aldrig proportionerna på 
logotypen.

Nej
Addera aldrig skugga eller andra 
effekter på logotypen.

Logotyp

-Misshandel

Här är några exempel på saker 

man aldrig ska göra med en 

logotyp. 
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Logotyp

-Placering

Placering av logotypen är ganska 

enkel. I annonser och ytor där logo-

typen kan ligga fritt lägger vi logo-

typen centrerat. I sammanhang där 

logotypen är tillsammans med mer 

innehåll lägger vi den nedre vänst-

ra eller högra hörnet beroende på 

vad som passar bäst till övriga ele-

ment i layouten. 

När den placeras på runda eller 

osymetriska ytor placeras logoty-

pen centrerat.
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Är det dags att 
rulla vidare?
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Färger

Identitetsfärger (kommunikation)

Det här är färgerna som ligger 

närmast vårt varumärke. Primär-

färgen är "Kvdbil gul" därefter 

kommer ”Kvdbil svart”, dessa två 

använder vi i vår logotyp och den 

svarta använder vi även i brödtext. 

Utöver det har vi två sekundär-

färger. Turkos och korall, båda

finns mättade och i pastell. De här

färgerna bidrar starkt med lek-

fullhet, framåtanda och charm.
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Kvdbil gul

HEX   #f5b400 

CMYK: 3.33.95.0

PANTONE: 116 U / 1235 C

Kvdbil svart

HEX  #1a2030
CMYK: 93.80.50.65

PANTONE: 5395 U / 433 C

Kvdbil sand

HEX  #f2efe6

CMYK: 7.6.12.0

Kvdbil turkose

HEX  #2a9d8f

CMYK: 76.15.50.1

PANTONE: 339 U / 7473 C

Kvdbil turkose pastell

HEX  #bae3cc 
CMYK: 32.0.26.0

Kvdbil korall pastell

CMYK: 1.29.20.0
HEX  #f5c7bf

Kvdbil korall

HEX  #ef5b5b

CMYK: 0.75.56.0

PANTONE: 1788 U / 178 C
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Färger

Funktionsfärger (UX)

Funktionsfärger används huvudsak-

ligen för att användaren ska förstå 

funktioner och lätt navigera på 

Kvdbils hemsida och app.

Dessa fäger är alltså först och 

främst för att stödja funktioner. 

Dom är framtagna för att matcha 

våra identitetsfärger men fyller en 

annan funktion. 

Kvdbil grön

HEX  #59d771

Kvdbil blå

HEX  #00a3ff

Kvdbil purpur

HEX  #a13c90

Kvdbil korall

HEX  #ef5b5b

HEX  #f5c7bf
HEX  #abe0ffHEX  #c7f2cf

HEX  #a13c90



Identitetsfärger Funktionsfärger

Kvdbil gul

Kvdbil sand Kvdbil vit

Kvdbil korall* Kvdbil korall*Kvdbil svart

Kvdbil gråskala

Kvdbil purpurKvdbil blåKvdbil turkose

H
uv

ud
ny

a
ns

er

Kvdbil grön

Färger 

RGB + CMYK + PANTONE

Översikt nyanser och färgkoder 

Den genomarbetade färgskalan

öppnar möjligheter att skapa både

reda och oreda. Det är därför 

viktigt att färgerna används på rätt

sätt. Blanda alltså inte ihop 

identitets- och funktionsfärger då 

de har olika användningsområden.

Våra identitetsfärger finns som 

både RGB (HEX), CMYK och 

hyvudnyanserna finns även som 

Pantone färger. UX-färger finns 

endast som RGB (HEX).

*Notera att "Kvdbil korall" och 

"Kvdbil svart" finns med i båda. 

Detta skapar en länk mellan de 
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HEX   #e8a100

HEX   #d98500

HEX   #f7cf57

HEX   #fce5ab

HEX   #fff7e5

HEX  #007069

HEX  #00474d

HEX  #6bb8a6

HEX  #bae3cc

HEX  #e5f5ed

HEX  #ef5b5b

HEX  #a63640
HEX  #a63640

HEX  #5e2636
HEX  #5e2636

CMYK: 
80.66.49.52

HEX  
#303842

CMYK: 
70.57.43.38

HEX  
#474d59

CMYK: 
60.47.41.30

HEX  
#5e6369

CMYK: 
55.42.39.24

HEX  
#707378

CMYK: 
46.34.33.13

HEX
 #8c8f91

CMYK: 
5.4.5.0

HEX  
#f2f2f2

CMYK: 
10.7.8.0

HEX  
#e8e8e8

CMYK: 
17.11.14.0

HEX  
#d9d9d6

CMYK: 
25.18.20.2

HEX
#c7c7c4

CMYK:
38.28.28.7

HEX  
#a3a6a8

HEX  #f5968a
HEX  #f5968a

HEX  #f5c7bf
HEX  #f5c7bf

HEX  #fcedeb
HEX  #fcedeb

HEX  #00a3ff

HEX  #007ab8

HEX  #004773

HEX  #57c2ff

HEX  #abe0ff

HEX  #e5f5ff

HEX  #59d771

HEX  #269940

HEX  #175c36

HEX  #91e5a1

HEX  #c7f2cf

HEX  #edfaf0

HEX  #a13c90

HEX  #732e70

HEX  #42214f

HEX  #a13c90

HEX  #a13c90

HEX  #a13c90

HEX  #f2efe6

CMYK: 7.6.12.0
HEX  #ffffff

HEX  #1a2030
CMYK: 93.80.50.65

PANTONE:
5395 U / 433 C

CMYK: 13.52.100.3

CMYK: 7.40.97.0

CMYK: 3.20.74.0

CMYK: 2.9.40.0

CMYK: 0.3.13.0

HEX   #f5b400 

CMYK: 3.33.95.0

PANTONE: 116 U / 1235 C

CMYK: 91.46.52.48

CMYK: 86.31.56.20

CMYK: 60.7.42.0

CMYK: 32.0.26.0

CMYK: 13.0.11.0

CMYK: 40.84.47.58

CMYK: 24.87.63.20

CMYK: 0.51.40.0

CMYK: 1.29.20.0

CMYK: 0.10.6.0

HEX  #2a9d8f

CMYK: 76.15.50.1

PANTONE: 339 U / 7473 C

HEX  #ef5b5b

CMYK: 0.75.56.0

PANTONE: 1788 U / 178 C



Avsnitt 3 - Typografi 
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Vårt typsnitt Next

Låt oss presentera Next. Kvdbils nya 

typsnitt. 

En text kan vara bärare av både 

budskap och identitet. Vi har ett 

typsnitt som har lite karaktär. Vissa 

bokstäver sticker ut och om vi kan 

vara konsekventa med att använ-

da oss av våra typsnitt kommer vår 

identitet lysa igenom i varje ord vi 

skriver.
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NextNextNextNext



Typsnitt kommunikation 

 

I sammanhang som annonser och 

broschyrer använder vi genomgå-

ende typsnittet Next i två vikter, 

Bold Book och Regular Book.

I rubriker använder vi ”Next Bold 

Book” och i brödtext använder vi 

”Next Regular Book”.

Rubriker — Next Bold Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#%&€/@

Brödtext — Next Regular Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#%&€/@

AaBb

AaBb
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Typsnitt UX 

 

På vår hemsida använder vi ”Next 

Bold Book” i rubriker och som dis-

playtypsnitt och ”Open Sans Regu-

lar” i brödtext och mindre informa-

tion. 

Rubriker — Next Bold Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#%&€/@

Brödtext — Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#%&€/@

AaBb

AaBb
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Färgkombinationer - funktionsfärger (UX)

Färgkombinationer - Identitetsfärger (kommunikation)

Grundfärg typografi

Aa
Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa AaAa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa Aa

Aa

Aa

Typografi & färg

Här ser vi hur man kombinerar ty-

pografi och färg.  På vissa färger 

fungerar både vit och svart text på 

andra är det viktigt att välja rätt för 

att nå en så bra läsupplevelse som 

möjligt.

”Kvdbil svart” är den färg vi huvudsakligen använder för text. Den upplevs som svart 

men har en svag ton av blå i sig. Denna blå ton gör att texten lyfter lite mot ”Kvdbil 

sand” och ”Kvdbil gul”. Den ger också ett lite mjukare intryck mot vit bakgrund.
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Aa
Aa

Aa
Aa

Kvdbil svart
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Riktning.
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Bildmannér - Riktning 

Vår värld är präglad av friheten 

med att ha bil. Inte av karossens 

glans eller av hästarna under 

huven. Vi är inne i bilen nära 

människan. Vi vet vad bilen 

betyder för livet. Varje detalj är 

betydelsefull. Det avspeglar sig i 

vårt bildmanér. Det är mänskligt, 

svenskt och alltid med glimten i 

ögat.




