
Peabs profilhandbok
Riktlinjer för dig som hanterar 
varumärke och grafiska element.



Peab omfattar ett stort antal verksamheter av skiftande 
karaktär i hela Norden. Genom att konsekvent använda  
vår grafiska profil och se till att den alltid är uppdaterad så 
skapar vi ett sammanhållet intryck och blir lätta att känna 
igen, oavsett vilken verksamhet eller vilket land det handlar 
om. Den här profilhandboken är ett ramverk som ska förenkla  
vårt arbete, inspirera och ge utrymme för variation av form 
och färg. Den ska ytterst bidra till att stärka vårt varumärke 
och skapa förtroende för vår koncern.

Våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och 
pålitliga (JUPP) ska alltid genomsyra hela den visuella 
identiteten, från ordval till bildval.

Frågor
Kontakta Peabs kommunikationsavdelning, telefon 0431-890 00

Ladda ner
Du kan ladda ner logotyper, färger, typsnitt, foto, film, illustrationer, 
piktogram och mallar i Peabs mediabank: peab-global-mediaportal.qbank.se 
(Kontakta kommunikationsavdelningen för behörighet).

https://peab-global-mediaportal.qbank.se/login
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Peabs logotyp är den främsta symbolen för företaget och står alltid överst i 
varumärkeshierarkin. 

Peabs logotyp ska alltid vara i färg och placeras på vit bakgrund, monteras vågrätt och ha en ren 
omgivande yta, en frizon, motsvarande ett P:s avstånd. 

Logotypen får inte användas som en del av eller ett ord i en löptext, eller kombineras med andra ord för att 
skapa ett nytt. Logotyper i svartvitt är inte tillåtna.

1. Logotyp 
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Anpassningar
Koncernen har en logotypvariant med texttillägget Nordens Samhällsbyggare. Den använder vi i vår 
marknadskommunikation, till exempel broschyrer, annonser, stortavlor, byggskyltar, vepor och så vidare. 

Inom koncernen finns det verksamheter och dotterbolag som har egna texttillägg som förtydligar 
bolagets namn och verksamhet, se exempel nedan. Dessa bolag använder inte logotypen med Nordens 
samhällsbyggare i kombination med sin egen logotyp.

Placering
Placering av logotype sker i nedre högra hörnet i marknadsföringsmaterial som annonser, broschyrer, 
skyltar och liknande. På roll-ups ska logotype placeras i övre högra hörnet, på byggskyltar ska 
logotype centreras. Logotypens storlek bestäms bland annat av dess omgivning och sammanhang. 
Rekommenderad bredd är maximalt en tredjedel av sidans/satsytans bredd. Film och rörligt material ska 
alltid avslutas med Peabs rörliga vinjett.

Undantag
I undantagsfall kan det finnas anledning för en specifik verksamhet eller ett särskilt projekt att skapa ett 
nytt visuellt uttryck, en ny logotyp eller kampanjsymbol. Grundregeln är att vi är mycket restriktiva med 
att göra sådana undantag. Varje undantag ska godkännas av kommunikationsdirektören.

Dansk version

Norsk version

Engelsk version

Finsk version

Svensk version
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Peabs färgpalett är indelad i primärfärg, sekundärfärg, neutralfärg och accentfärger.

Peab orange i 100 procent ska alltid vara tydlig primär färg. I material med enbart ett objekt och av mindre 
omfattning håller vi oss till orange som färg på grafiska element. Den kan kombineras med ljusare orange 
så länge som 100 procent orange är primär. Som sekundärfärg används turkos i någon av de angivna 
graderingarna för att kontrastera. Neutralfärgen varmgrå i någon av de angivna graderingarna kan 
användas som bakgrundsfärg och avsnittsindelare för att skapa mjuka övergångar. 

Ibland finns behov av fler färger, till exempel i diagram eller för att lyfta mindre detaljer i en prislista. Då 
kan max två av accentfärgerna nedan användas i angivna graderingar. Accentfärgerna används mycket 
sparsamt. Den gröna färg som finns i Peabs logotype används uteslutande i logotypen.

2. Färger

6 Peabs profilhandbok



Primärfärg orange med graderingar och färgkoder

Sekundärfärg turkos med graderingar och färgkoder

Neutralfärg varmgrå med graderingar och färgkoder

Peab orange

HEX #eb6631

RGB 235, 102, 49

CMYK 0, 70, 80, 0

PMS 7578 C

NCS S0585-Y70R

Peab orange 70%

HEX #f1946e

RGB 241, 148, 110

CMYK 0, 51, 58, 0

Peab orange 40%

HEX #f7c2ad

RGB 247, 194, 173

CMYK 0, 28, 32, 0

Peab orange 20%

HEX #fbe0d6

RGB 251, 224, 214

CMYK 0, 14, 16, 0

Peab turkos

HEX #389899

RGB 56, 152, 153

CMYK 75, 20, 40, 3

PMS 2234 C

Peab turkos 70%

HEX #73b7b7

RGB 115, 183, 183

CMYK 58, 10, 31, 0

Peab turkos 40%

HEX #afd6d6

RGB 175, 214, 214

CMYK 36, 4, 18, 0

Peab turkos 20%

HEX #d7eaeb

RGB 215, 234, 235

CMYK 18, 2, 9, 0

Varmgrå 100%

HEX #7a6e65

RGB 122, 110, 101

CMYK 24, 34, 35, 60

PMS WARM GRAY 10 C

Varmgrå 70%

HEX #a29994

RGB 162, 153, 148

CMYK 36, 33, 35, 12

Varmgrå 40%

HEX #cac5c2

RGB 202, 197, 194

CMYK 24, 20, 21, 2

Varmgrå 20%

HEX #ebe9e5

RGB 235, 233, 229

CMYK 3, 3, 6, 7
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Accentfärger grön, röd, gul, lila med graderingar och färgkoder

Logotypgrön: Peabgrön används endast i logotypen

Grön 100%

HEX #6ba539

RGB 107, 165, 57

CMYK 60, 0, 98, 7

PMS 7737 C

Grön 70%

HEX #97c074

RGB 151, 192, 116

CMYK 48, 5, 66, 0

Grön 40%

HEX #c4dbb0

RGB 196, 219, 176

CMYK 29, 3, 39, 0

Röd 100%

HEX #c54644

RGB 197, 70, 68

CMYK 4, 83, 68, 9

PMS 2033 C

Röd 70%

HEX #d67d7c

RGB 214, 125, 124

CMYK 13, 60, 42, 2

Röd 40%

HEX #e8b5b4

RGB 232, 181, 180

CMYK 8, 36, 23, 0

Gul 100%

HEX #fdd26e

RGB 253, 210, 110

CMYK 0, 20, 65, 0

PMS 134 C

Gul 70%

HEX #fddf9a

RGB 253, 223, 154

CMYK 0, 14, 48, 0

Gul 40%

HEX #feedc5

RGB 254, 237, 197

CMYK 0, 8, 29, 0

Lila 100%

HEX #893c47

RGB 137, 60, 71

CMYK 19, 85, 48, 46

PMS 208 C

Lila 70%

HEX #ac767e

RGB 172, 118, 126

CMYK 29, 56, 36, 14

Lila 40%

HEX #d0b1b5

RGB 208, 177, 181

CMYK 19, 33, 22, 3

Peab grön

HEX #006b4c

RGB 0, 107, 76

CMYK 100, 0, 70, 40

PMS 336

NCS S5040-B90G
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Typsnittet är lika viktigt som logotyp och bilder för att skapa ett enhetligt intryck, men 
det är också ett verktyg för att säkra läsbarhet och tydlighet. 

Peab använder Source Sans Pro, främst i Regular och Bold. Text ska generellt vara vänsterjusterad och utan 
marginaljustering (det vill säga höger sida av stycket ska vara ojämn). Vi använder svart text på vit/ljus 
bakgrund och vit text på färgade/mörka ytor som kräver negativ text. Detaljinstruktioner hittar ni på  
sidan 14. Utförliga instruktioner för fotografering hittar ni på sidan 16.  

Anpassningar
I Officeprogrammen använder vi Arial.

Undantag
I vissa fall kan avsteg i typografireglerna göras för exempelvis särskilda marknadsföringskampanjer mot 
riktade målgrupper. Alla sådana avsteg ska godkännas av kommunikationsdirektören.

3. Typografi
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Vårt bildspråk utgår alltid från våra kärnvärden och ska engagera, väcka intresse, 
förmedla vad vi står för samt differentiera Peab som varumärke.

Det är ur arbetsmiljöperspektiv mycket viktigt att personer på bilder har korrekt utrustning för situationen. 
Medverkan är alltid frivillig! Vi måste alltid följa GDPR samt använder endast bilder som vi har rätt att 
använda. Utförliga instruktioner för fotografering hittar ni på sidan 16. 

 

4. Foto, film och  
illustrationer
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De ord vi använder i text och verbalt ska spegla Peab och Peabs kärnvärden.  
Vi skriver därför alltid i klartext och utan att krångla till det. 

Peab ska ha ett tilltal som är personligt och ödmjukt. Det ska finnas värme, mänsklighet och en glimt 
i ögat. Behöver vi använda branschspecifika ord eller tekniska ord förklarar vi så att alla förstår. Vi är 
okomplicerade och inbjudande. Allt vi gör, bostäderna vi utvecklar, vägarna vi anlägger, förskolan vi 
bygger gör vi för våra kunders och samhällets bästa – människan ska stå i centrum. Tänk därför alltid på 
vad och varför saker är viktiga för dem och formulera dig utifrån det, snarare än vad som skulle vara viktigt 
för oss. Det ska kännas att Peab är med där livet levs.

Anpassningar
Ibland behöver tonaliteten anpassas i marknadsföringskampanjer mot riktade målgrupper. Sådana avsteg 
ska alltid godkännas av kommunikationsdirektören.

5. Tonalitet 

11 Peabs profilhandbok



Print design: Annonser, broschyrer, 
exponeringsmaterial 
Vid framtagning/bokning av annonser och broschyrer, ta alltid kontakt med kommunikationsansvarig på 
respektive affärsområde eller koncern innan beslut. OBS! Även när en extern byrå anlitas för uppdraget.

Använd alltid våra mallar och våra textnivåer, se följande sidor.

Fördjupning
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Varumärkeshierarki
Modervarumärket Peab är alltid överordnat andra varumärken och används i koncern- och 
affärsområdesgemensamma kanaler och material. Då används Peabs logotyp och visuella identitet 
konsekvent. Hierarkin ser ut som följer: 
• Modervarumärke
• Dotterbolagsvarumärke (Peab Asfalt, Peab Grundläggning m fl)
• Särprofilerade verksamheters egna varumärken (Lambertsson, Swerock m fl)
• Platsvarumärke - profilera och marknadsföra en specifik plats för att öka dess värde och attraktionskraft 

gentemot en viss målgrupp (Partille Port, Lyckholms, Gårda Vesta m fl)

Co-branding
Co-branding är när två eller flera varumärken samarbetar, där samtliga varumärken behålls och synliggörs 
på lika villkor. Samarbetet kan exempelvis gälla strategi, försäljning, tillverkning eller produktutveckling.

Karaktäristiska drag för co-branding: 
• Innehåller två eller flera varumärken, ofta med starka kundkontakter
• Alla parter behåller sina varumärkesnamn
• Lång varaktighet

Peabs varumärke är alltid överordnat dotterbolagens när vi gör intern co-branding. Eventuell co-branding 
med andra företag beslutas i varje enskilt fall av aktuellt affärsområde och den visuella tillämpningen 
beslutas i samråd med kommunikationsdirektören. När Peabs logotyp är med ska reglerna för Peabs 
logotyp tillämpas. 

Ju fler element, desto otydligare blir kommunikationen och varumärket. Därför undviker vi flera logotyper 
och symboler. Certifieringar kan vid behov omnämnas i löptext i material där det är relevant, t ex i anbud, 
mer omfattande trycksaker eller liknande. Certifieringssymboler och liknande används inte i annonser, i 
broschyrer, på våra fordon eller i annat marknadsföringsmaterial.

Alla roll-up, vepor och flaggor beställs hos Arkitektkopia, som du hittar i eHandla.

Alla broschyrer beställs hos Carepa, forfragan@carepa.se.
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Våra textnivåer

Brödtext sätts i Source Sans Regular 
9/12 pt. Använd metrisk kerning med 
avstånd 0. Nytt stycke sker med blankrad, 
ej med indrag.

Uam senimolora ditas re, con experepre 
officil luptatis ad ut ariam es ipsa 
siminusdam volor aut faccusdant 
eosaepe liquiss itiusan ditaepr 
erovidusdant hiciati oresti nobit am, ius, 
qui dit evelitae volupta tesciist ania nis 
ulparit rerit lament ut ulpa pelesciatur. 
Nam ut hicille ndaeste moluptat alibus 
nobitatio bea quid ut quid ut eatibuscia 
cum nata nihiciis sandis velit volupta cust 
odiaes volorum conserum eaqui simus. 

Brödtextrubrik
omnimiliqui ipictur a quo quat 
laborundam nestiam solupta epelect 
eculparibus se rem as essum volescius 
quatiis etus sequibeatur? Fugit atem 
volesequi omnis molendi nullitatia cor 
aut doluptam hicati blam harchillis 
cor aut repedi utassedi cum consed et 
pliquas etur, ulparios et modiores sum 
hillent.Fictaescimus eostiberrum sit, ut 
hit.

Body title
Nullaut audi dolut quis cuptaqui utatur? 
Exerere quate a pre re henis aut ex 

et dolorei untendias etur, sitaturem. 
Ore delenienes dolendelitat eosam as 
quis il min re ea doloreped qui to diciis 
erehendam, temodis dollessi cum 
re et mod magnimus audi bererupta 
nonem sequunt denimi, si solut evelibu 
saperiantio. estiis mod quiaerum rendici 
denimi, si solut evelibu saperiantio. 
Teculpa ribearumque ra net opti 
cusciisqui eprepe esero dolorem 
poreptatur? Et pore, cuptatem istiis 
moditam ma nobitiatatia.

Body title
Nullaut audi dolut quis cuptaqui utatur? 
Exerere quate a pre re henis aut ex 
et dolorei untendias etur, sitaturem. 
Ore delenienes dolendelitat eosam as 
quis il min re ea doloreped qui to diciis 
erehendam, temodis dollessi cum re et 
mod magnimus audi bererupta nonem 
sequunt estiis mod quiaerum rendici 
denimi, si solut evelibu saperiantio. 
Teculpa ribearumque ra net opti 
cusciisqui eprepe esero dolorem 
poreptatur? Et pore, cuptatem istiis 
moditam ma nobitiatatia. Nullaut audi 
dolut quis cuptaqui utatur? Exerere quate 
a pre re henis aut ex et dolorei untendias.

Länkar i brödtext Source Sans Bold 100% 
orange, t ex peab.se/jobba-hos-oss

Huvudrubrik 
orange vänsterställd 
Source Sans Bold 36/36 pt
Ingresstext Source Sans Sembold 12/16 pt. 
Använd metrisk kerning med avstånd.

Fristående länkar sätts i Source Sans 
Bold 12/12 pt, t ex peab.se

Underrubrik
Source Sans Bold 24/24 pt

KAPITEL GRÅTT VERSALER SOURCE SANS BOLD 12/12 PT

Special heading

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions 

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

Body title 
Descriptive text on properties and 
functions

HUVUDRUBRIK:
Optisk kerning 
med avstånd 0
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Digital design: Webbplatser

I Peab arbetar vi med en koncerngemensam webbplattform som är utformad utifrån 
våra grundläggande principer för bild, typografi och färg. Det gör att vi säkerställer att 
webbplatserna bidrar till en enhetlig upplevelse av vårt varumärke. Nya webbplatser 
inom Peabkoncernen ska skapas på den koncerngemensamma webbplattformen.
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Foto
Fotobrief att gå igenom med fotografen innan fotografering.

Instruktioner
PERSONER Människan i fokus. Positiv, öppen och engagerad – inga händer i fickorna.
• Enskilda och gruppbilder samt mitt i en händelse, samtal, samarbete i rörelse.
• Tänk på mångfald, jämställdhet, genus och ålder.
• All medverkan är alltid frivillig!

PROJEKT Lyft spännande detaljer, men ge även översiktliga bilder.
ARBETSMILJÖ Ta hänsyn till våra regler för säkerhet och arbetsmiljö.
• Hjälm med hakrem, som inte får sitta löst, och märkt endast med någon av 

Peabkoncernens logotyp framtill. Inga synliga loggor från andra företag eller olämpliga 
kläder/bilder/skyltar/produkter i bild.

• Varselkläder och skyddsskor. Hela och så rena kläder som möjligt.
• Korrekt säkerhetsutrustning för arbetsmomentet.

ÅRSTID Undvik snö, is, mörker. Bilderna måste kännas rätt året om.
BILDMANÉR Äkta naturligt varmt ljus, neddragen mättnad i färgerna och hög kontrast.

Fördel om en kommunikatör är med vid fotograferingstillfället

Utgångspunkt för rättigheter
• Bilderna ska få lov att användas fritt av Peab, i marknadsföringssammanhang i alla våra 

kanaler, redaktionellt, obegränsat i tid.  
• Bilderna ska få lov att lagras i Peabs mediabank.  (Fotograf eller kommunikatör laddar upp.)
• Bilderna ska få lov att beskäras eller på annat sätt anpassas efter de olika sammanhang de 

kan komma att användas i Peab .
• Bilderna får inte säljas vidare av fotograf (ej heller av Peab) .
• Fotograf får lov att visa bilderna som referensmaterial för marknadsföring av sitt eget arbete. 

GDPR
Medverkan på bilder räknas som en personuppgift enligt GDPR. En bedömning ska alltid göras 
från fall till fall. Avbildade, identifierbara och namngivna personer kan innebära att samtycke 
krävs. Då ska personerna informeras om sina rättigheter och skriva under avtal ”Samtycke 
foto/film”. Peab kan också göra en så kallad intresseavvägning, till exempel vid dokumentation 
av ett projekt eller om bilden allmänt avbildar ett projekt eller är utformad på annat sätt som 
medför att Peab kan ha berättigat intresse. I sådana fall behövs inte samtyckesavtal, utan i 
stället ska en ”Intresseavvägning” skrivas. När man fotograferar/filmer ska man upplysa vilken 
lagliga grund, som gäller.

Frågor? Läs mer på Planket eller kontakta Peabs GDPR-ansvarige.  
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Film
När du planerar en film, ta alltid kontakt med kommunikationsavdelningen innan 
produktion. GDPR gäller också vid rörligt material, se instruktioner för foto.

Publicering
Vi har två plattformar:
• PeabTube (interna filmer)
• YouTube (externa filmer) – publiceras central i en kanal

Undertexter
Målet är att vi ska texta alla våra filmer. Koncernavtal för att få hjälp med detta finns.

Grafik
Mallar för rörlig grafik finns för att vi ska få ett enhetligt utseende. 
Även outro, som alla filmerna avslutas med.

Peabs outro: Staden som växer fram och blir vår logotyp

Innan outrot finns det möjlighet att lägga in något av följande: Närproducerat samhällsbygge eller Vi förbättrar vardagen där livet levs.
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Illustrationer och piktogram
Vårt illustrationsmanér är framtaget av en illustratör. Ett antal olika figurer som på 
olika sätt representerar roller med anknytning till Peab och samhället finns att välja 
på, liksom föremål, verktyg och fordon.

Våra piktogram är ett bra sätt att förmedla information på ett snabbt och visuellt sätt.
Piktogram är ikoner/symboler, som representerar fysiska objekt och/eller abstrakta begrepp. De finns i två 
versioner; svart och orange. Några finns även som animationer (2-5 sekunder, som loopar).

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har önskemål på fler illustrationer eller piktogram.
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Arbetskläder
Arbetsklädernas viktigaste uppgift är att utgöra ett personligt skydd för 
medarbetaren. Medarbetarnas säkerhet går alltid först. 

Vid sidan av detta är arbetskläder och hjälmar också viktiga varumärkessymboler. Som ett led i att vårda 
Peabs varumärke ska arbetskläder inte användas som exponeringsytor för annan kommunikation eller 
reklam, som till exempel projektunika symboler och kundlogotyper.

Undantag
Eventuella avsteg ska godkännas av kommunikationsdirektören.

Alla arbetskläder beställs hos Blåkläder, som du hittar i eHandla.

Alla profilkläder beställs hos Carepa.

Arbetskläder Profilkläder
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Fordon och maskiner
Alla fordon och maskiner ska vara vita med tvåfärgad logotyp och stripas på båda 
långsidorna samt baktill. De får endast märkas med aktuellt bolags logotyp. Egna 
tilläggstexter, telefonnummer eller annan information får inte förekomma. 

Undantag
• Väghållningsfordon, sk Battenburgmönster, där vi följer Trafikverkets regler.
• Fordon som bär farlig utrustning, exempelvis gasoltuber. 
• Om andra fordonsfärger förekommer, t ex på grund av uppköp och övertagande används vår logotyp 

med vit bottenplatta. 

Alla fordon och bilddekorer beställs hos Peab Bildrift, 0431-44 97 80
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Skyltning av kontor
Alla våra kontor bidrar till att skapa en bra bild av Peab och vårt varumärke. Därför 
är det viktigt att entréer, parkeringsplatser, receptioner, konferensrum och liknande, 
som besökare kommer i kontakt med, är representativa för Peab och skapar en 
välkomnande och ordnad miljö.

Flera bolag med Peabs logotype på samma kontor
Endast en Peab logotype. Övriga bolag anges med bolagsnamnen i text på en gemensam 
informationsskylt.

Peab och särprofilerade dotterbolags logotyper (t ex Swerock, Lambertsson) på samma kontor 
Om flera logotyper monteras på en fasad, sätts de upp på ett välbalanserat, ordnat och proportionerligt 
sätt.

Fasadskylt 
Uppbyggda av individuella bokstäver av aluminium och akryl med folie i logotypens färger. Invändigt 
bestyckade med vita LEDs. Lyser från bokstävernas fronter. Monteras på ram som infästes i fasad.

Färger på folien
• Orange: Oracal 8500-034 Orange
• Grön: Oracal 8500-068 Grass Green

Entréskylt
Uppbyggd av individuella bokstäver uppbyggda av lackerad aluminium. Fronter av vit akryl. Invändigt 
bestyckade med vita LEDs. Lyser framåt. Monteras på ram som infästes i fasad.

Typsnitt
• Peab Center Stockholm - Arial regular, versalgement, kerning 

0/100
• Adress - Arial regular, versaler kerning 40/100.
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Skyltning av projektarbetsplatser
Skyltningen av våra arbetsplatser är en effektiv och synlig kommunikationskanal, 
som stärker vårt varumärke. Förutom varumärkesexponeringen på arbetsplatsen är 
det också viktigt med ordning och reda, snygg uppställning av containers och bodar, 
staket och maskiner. 

Kostnaden för etablering, skyltning och övriga profileringsåtgärder på arbetsplatserna tas av respektive 
arbetsplats.

Ytorna på våra projekt innebär fantastiska möjligheter till exponering. Ni har möjlighet att beställa 
koncernsponsrade vepor för upp till 65 000 kronor per projekt. Beställ i Arkitektkopias webbshop.

Att tänka på innan skyltning
• Stäm av med beställaren (ibland markägaren om denne inte är beställare)
• Sök bygglov

Mindre projekt 
Vid etablering under kort tid, max sex månader. Skylta upp med en vepa eller skylt samt en flaggstång med 
Peabflagga.

Mellanstora projekt 
Vid etablering med en projekttid på ett till två år. Skylta upp med vepor och skyltar samt minst två 
flaggstänger med Peabflaggor. 

Stora projekt 
Vid etablering under lång projekttid, mer än två år. Skylta upp med vepor och skyltar samt fyra 
flaggstänger med Peabflaggor.

Alla skyltar, vepor och flaggor beställs hos Arkitektkopia, som du hittar i eHandla.

Hjälp med montage. Ta kontakta Lambertssons närmaste Filial/Kundcenter.

Flaggor
Våra flaggor ska alltid vara hela och rena! 

Kranar
På avstånd är kranarna det första man ser av en arbetsplats, därför är de en viktig skyltplats. Skylta kranen 
med en stor Peabskylt på var sida om kranens bakre del. 

Vepor
Om förhållandena inte medger en perfekt Peabprofilering kan Peabs vepor på staket och bodar användas. 
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