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VÄLKOMMEN TILL DESIGNHANDBOKEN,
VÅR GRAFISKA MANUAL SOM GÖR DET
LÄTT ATT GÖRA RÄTT.

A

tt SÅ över huvudtaget har en grafisk manual beror på att vi
genom att använda ett gemensamt grafiskt uttryck vill skapa
igenkänningseffekt hos omvärlden. Utan att behöva läsa så
känner mottagarens öga av vår identitet genom färg, form och uttryck.
I förlängningen handlar det om att stärka hela vårt varumärke med det
förtroende och anseende vi vill ge.
Designhandboken innehåller riktlinjer om hur vi kommunicerar
grafiskt med logotyp, färger, typsnitt och layout. Att vara konsekventa i
genomförandet hjälper oss att stärka vår identitet, vårt ansikte utåt.
Ambitionen är att Designhandboken ska bli ett stöd i kommunikationsarbetet, i allt från annonser och skyltar till webben. Låt oss tillsammans vårda och förstärka varumärket Sveriges Åkeriföretag.
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D E S I G N H A N D B O K E N – O R G A N I S AT I O N S B E S K R I V N I N G

ORGANISATIONSBESKRIVNING

För att skapa den igenkänningseffekt, det
förtroende och det anseende vi
vill ha, behöver vi använda oss av klara
och tydliga riktlinjer i all vår kommunikation.
Det gäller inte minst när vi beskriver vår
organisation. När vi presenterar vilka
vi är i exempelvis brev, trycksaker och
annonser, bör vi alltid använda samma
formulering. För att ta hänsyn till den
varierande mängd utrymme som står till
förfogande finns organisationsbeskrivningen både i kort och lång version.

KORT VERSION
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och
vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

LÅNG VERSION
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och
vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vi bevakar åkerinäringens intressen, vår omvärlds utveckling och
stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

D E S I G N H A N D B O K E N – FÄ R G E R
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FÄRGER
PRIMÄRA FÄRGER

”SÅ ORANGE”
CMYK 0 60 100 0
RGB 255 109 0
PANTONE 144 C

”SÅ GRÖN”
CMYK 100 30 90 0
RGB 0 90 37
PANTONE 348 C

SÅ Orange är färgen som ska användas i första hand. Det är en
stark, positiv färg som signalerar energi och värme. Det är den färg
som tydligast signalerar varumärket och ger störst igenkänning. I
andra hand används SÅ:s andra primära färg; SÅ Grön. De övriga
färgerna i den breda paletten kan kombineras tillsammans med de
primära färgerna för att skapa en rik och varierad färgskala.
Färgsystemen
• CMYK (fyrfärg) används vid vanligt tryck
• PMS (dekorfärgstryck) används vid tryck
av dekaler och srceentryck av textilier
• RGB (webbfärger) används i de digitala miljöerna
– webb, powerpoint och word

SEKUNDÄRA FÄRGER

”SÅ MÖRK ORANGE”
CMYK 0 80 100 0
RGB 202 79 24
PANTONE 179 C

”SÅ LJUSGRÖN 1”
CMYK 40 0 55 0
RGB 152 213 108
PANTONE 359 C

”SÅ LJUSGRÖN 2”
CMYK 27 0 22 0
RGB 204 224 209
PANTONE 332 C

”SÅ BEIGE”
CMYK 40 35 45 0
RGB 164 158 136
PANTONE 403 C

”SÅ MELLANGRÖN”
CMYK 100 0 70 0
RGB 0 150 112
PANTONE 3405 C

”SÅ GRÅ/GRÖN”
CMYK 55 30 40 2
RGB 137 151 145
PANTONE 444 C

”SÅ MÖRKGRÖN 1”
CMYK 75 35 50 10
RGB 63 106 96
PANTONE 328 C

”SÅ MÖRKGRÖN 2”
CMYK 90 45 58 0
RGB 44 86 84
PANTONE 329 C

”SÅ LJUSGRÖN 3”
CMYK 35 10 20 0
RGB 188 206 201
PANTONE 559 C

UTÖKAD PALETT

”SÅ RÖD”
CMYK 0 100 82 4
RGB 228 0 57
PANTONE 200 C

”SÅ AQUA LJUS”
CMYK 72 2 39 0
RGB 35 183 72
PANTONE 326 C

”SÅ GRÖNBLÅ”
CMYK 100 9 26 17
RGB0 139 160
PANTONE 3145 C

”SÅ BRUN”
CMYK 0 71 100 32
RGB 176 77 29
PANTONE 1535 C

”SÅ AQUA MÖRK”
CMYK 100 0 26 0
RGB 0 173 194
PANTONE 3135 C

”SÅ MÖRKBLÅ”
CMYK 80 40 0 0
RGB 43 132 195
PANTONE 285 C

”SÅ LJUSBLÅ”
CMYK 80 10 0 0
RGB 0 171 227
PANTONE 299 C

DESIGNHANDBOKEN – TYPOGRAFI
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TYPOGRAFI
TRYCKTA MEDIA
Futura Medium (Denna version av Futura har en väl avvägd
”tjocklek”som ger läsaren en bra läsmiljö. Lämpar sig väl för både
rubrik, mellanrubrik och löpande text.)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890
Futura Regular/Book (Används som alternativ till Minion
i löpande text)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890
Futura Bold (Används i rubriker, men bara i undantagsfall då Futura
Medium saknas)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890

Minion Regular (Används i löpande text)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890
Minion Kursiv (Används i löpande text, när något ska betonas)

Typografi är en betydelsfull del av utformningen av
trycksaker, annonser och presentationer. Rätt val
av typsnitt ger läsaren en bekväm läsupplevelse. Ett
konsekvent val av typografi skapar också ett återkommade och igenkännbart uttryck. En inte oviktig
del av arbetet med att stärka Sveriges Åkeriföretags
varumärke.
Typografin är uppdelad i två grupper– för tryckta
media respektive digitala media.
Med digitala media menas webb och office-program, t ex word och powerpoint.
I tryckta media gäller Futura och Minion.
Futura Medium är det typsnitt som lämpar sig bäst
att använda. Passar både för rubriker och löpande
text. Minion lämpar sig för
längre texter, mindre bra för rubriker.
I digitala media behöver vi ta hänsyn till att Futura
och Minion inte alltid finns tillgängligt.
Då ersätts dessa med Arial respektive Times.

DIGITALA MEDIA – WEBB, PPT
Arial Regular (Används i löpande text)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890
Arial Bold (Används i rubriker)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890

Times Regular (Används i löpande text)

Minion Bold (Används i rubriker, exempelvis i brevtexter)

Times Bold (Används i rubriker)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
åäö?!,.:;-1234567890

D E S I G N H A N D B O K E N – VÅ R L O G O T Y P
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VÅR LOGOTYP

Sveriges Åkeriföretags logotyp är uppbyggd av
en symbol tillsammans med vårt namn. Det är en
välkänd och tydlig avsändare i vår kommunikation.
Det är därför viktigat att använda den på ett konsekvent och respektfullt sätt.
Logotypen är i grunden positiv med symbolen
i SÅ Orange och SÅ grön. Texten i svart.

Sveriges Åkeriföretags logotyp i positiv version. Används på brevpapper, visitkort, vid korrespondens och enklare trycksaker.

Logotypen är också användbar i negativ vit version.
Logotypens tydliga särdrag gör att den är tydligt
igenkännbar i denna användning.
Tack vare en användning av vit negativ logotyp kan
vi skapa stora färgytor som täcker en hel annons
eller trycksak. Med fördel används
SÅ Orange över stora ytor. Denna färg är en tydlig
och stark färg som hör ihop med Sveriges Åkeriföretags varumärke och är en viktig del av igenkänningen.
Även andra färger hämtade ur SÅ:s färgschema (se
sid 4) kan unyttjas på samma sätt – utfallande – och
logotypen i negativt vitt.
Logotypen kan också placeras i bilder. Se exemplen
nedan.

Sveriges Åkeriföretags logotyp i negativ version placerad
mot olika färgade bakgrunder. Denna version av logotypen
används på extern kommunikation, t ex annonser, trycksaker och
Powerpoint-presentationer.

0,66 X

Sveriges Åkeriföretags logotyp ska i första hand användas i negativ
version när den placeras i bild. Förutsättningen är att bilden har en
lugn och ren yta.

0,66 X

0,66 X
X

0,66 X

FRIZON. För att logotypen ska synas tydligt är det viktigt att den inte
störs av andra grafiska element eller text och på så vis
kolliderar med omgivningen. Frizonen är helt enkelt till för att skapa
tillräckligt med fritt utrymme runt logotypen, se ovan.

Om bilden har en rörig bakgrund rekommenderas att logotypen läggs
positiv mot en vit yta. Det är viktigt att den vita ytan följer riktlinjerna
för ”frizon” för att ge tillräckliga marginaler. Se riktlinjer för frizon till
vänster.

DESIGNHANDBOKEN – VISITKORT REGION & HK
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VISITKORT HK & REGION
iOS

Android

MONICA LARSSON
Marknadsansvarig
Kungsgatan 24, 6 tr. Box 7248, 103 89 Stockholm
Växel: 08 - 753 54 00, Direkt: 08 - 753 54 01
Mobil: 070 - 519 14 77
Mail: monika.larsson@akeri.se
www.akeri.se

QR-KOD FÖR APP. Uppe till höger lägger vi två QR-koder som
länkar till vår app för Androidtelefoner och iPhone.

NAMN. Futura Medium
i versaler 8 pt. Texten är
spärrad +90, dvs, med ökat
avstånd mellan bokstäverna.

Visitkort HK, framsida

TITEL OCH ADRESS. Futura Medium i 7/12 pt. Texten är spärrad
+50, dvs, med ökat avstånd
mellan bokstäverna.

Sunda transporter
från sunda åkeriföretag

BAKSIDA. Bakgrund i SÅ Orange
och Fair Transportlogotypen. Texten under: Futura
Medium 9/12 pt. Texten är spärrad +20.

Visitkort HK, baksida

iOS

Android

THOMAS HAMMARSTRÖM
Regionchef
Kungsvägen 115, 352 44 Växjö
Växel: 0470-71 81 80, Direkt: 0470-71 81 81
Mobiltelefon: 076-133 39 09
Mail: thomas.hammarstrom@akeri.se
www.akeri.se

Visitkort Region, framsida

Sunda transporter
från sunda åkeriföretag

Visitkort Region, baksida

Våra visitkort har en enkel och ren form.
Formatet är liggande format med måtten
55 x 90 mm. Lika stort som ett kreditkort och anpassat för att passa facken i en plånbok.
Det finns totalt 15 olika versioner av visitkortet:
• Huvudkontor
• Ett för vardera 12 regionala kontor
• SÅ Juridik
• SÅ Utbildning
• SÅ Sparman
Logotypen placerad i toppen. I mitten av kortet
namn och titel, i botten adressuppgifterna.
Baksidan har SÅ orange som utfallande färg.

DESIGNHANDBOKEN – VISITKORT ÖVRIGA
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VISITKORT ÖVRIGA
iOS

iOS

S Å S PA R M A N

Android

Android

JEANETTE MILNER

JOCKE LARSSON

Utbildningschef

Chef Produkter & tjänster

Importgatan 2A, 422 46 Hisings Backa
Växel: 031-58 51 00, Direkt: 031-58 51 06
Mobil: 070-106 31 12
Mail: jeanette.milner@akeri.se
www.akeri.se

Transportgatan 4, 702 27 Örebro
Växel: 019-70 80 330, Direkt: 019-27 86 20
Mobil: 070-310 56 66
Mail: jocke.larsson@akeri.se
www.akeri.se

Visitkort Utbildning, framsida

Visitkort Så Sparman, framsida

SÅ UTBILDNING
010 – 51 00 400

Visitkort Utbildning, baksida

Visitkort SÅ Sparman, baksida

iOS

Android

PETRA ÅHLSTRÖM
Jurist
Importgatan 2A, 422 46 Hisings Backa
Växel: 031-58 51 00, Direkt: 031-58 51 01
Mobiltelefon: 0761-83 73 00
Mail: petra.ahlstrom@akeri.se
www.akeri.se

Visitkort Juridik, framsida

SÅ JURIDIK DIRKET
010 – 51 00 300

Visitkort Juridik, baksida

Vistkorten för SÅ Utbildning, SÅ Juridik och SÅ
Sparman har samma format och utseende som
Sveriges Åkeriföretags övriga visitkort.
På baksidan skiljer de sig åt.

D E S I G N H A N D B O K E N – M A I L AV S Ä N D A R E
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GEMENSAM MAILAVSÄNDARE

AVDELANDE LINJE.
Börja med en streckad linje
överst. Det blir en avskiljare
från övrigt innehåll i mailet.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS
LOGOTYP. Direkt under den
streckade linjen klistras Sveriges
Åkeriföretags logotyp in på plats.

----------------------------

Även då vi skickar ett mail marknadsför vi oss
själva och här bör vi också vara samstämmiga.
Därför bör signaturen på våra mail ha ett gemensamt utseende.
Informationen på det egna visitkortet är en bra
utgångspunkt och här skall de omsättas till en
mailavsändare.
Börja med en streckad linje för att avskilja avsändaren från övriga delar av mailet.

MONICA LARSSON
Marknadsansvarig

Kungsgatan 24, 6 tr. Box 7248, 103 89 Stockholm
Växel: 08 - 753 54 00, Direkt: 08 - 753 54 01
Mobil: 070 - 519 14 77
Mail: monika.larsson@akeri.se
www.akeri.se
SUNDA TRANSPORTER
FRÅN SUNDA ÅKERIFÖRETAG

Därefter skrivs för- och efternamn i versaler följt av
kontaktuppgifterna enligt exemplet till vänster, i mindre storlek än namnet. Annars blir intrycket rörigt.
I botten på mailavsändaren infogas vår kampanjlogga för Fair Transport. Det är en orange balk med
logo och pay-off. Denna bild finns att hämta på vårt
Intranet under ”Profilering Fair Transport”.

Mailavsändare

FAIR TRANSPORT-BALK.
I botten klistras en orange
balk med Fair Transports
logotyp in på plats.

Därefter infogas vår logotyp. Använd ”XXX_mail.
gif” (XXX är en markerar namnet för respektive
region). Logotypen finns att hämta via vårt Intranet
under ﬂiken ”profilering”.

NAMN OCH ADRESS.
All text skrivs i Arial Regular.
Namnet i 11 punkters storlek.
Övrig kontaktinformation i 9 pt.

Rekommenderat typsnitt för mailfoten är Arial som
är det typsnitt vi använder i digitala sammanhang.

DESIGNHANDBOKEN – BREVMALL
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BREVMALL ”BAS”
Brevmall ”Bas” lämpar sig för korrespondens.

Sid

2 (2)

Datum

Sid

2015-09-25

1 (2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Företag
Namn
Gatuadress
Postadress

• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure

LOREM IPSUM DOLOR AMET, ADIPISICING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequa.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident.
Med vänlig hälsning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis auteirure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat.

SIDHUVUD BREVMALL ”BAS”.
Huvudet innehåller förutom
Sveriges Åkeriföretags logotyp i
positiv version även fält för datum och paginering. Längre ned
också ett fält för addressering.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseqteur
sint.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia	
  deserunt	
  mollit	
  ani.	
  

Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseqteur
sint.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia	
  deserunt	
  mollit	
  ani.	
  

RUBRIK. Versal Arial Bold i
16 punkter i färgen SÅ Orange.
Alla texter i mallen är
fördefinierade.

BRÖDTEXT. Löpande text är satt i
Times New Roman i 12 punkter.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquipex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia	
  deserunt	
  mollit	
  ani.	
  

MELLANRUBRIK.
Arial Bold 12 punkter.

Namn Efternamn

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
BOX 7248, 103 89 STOCKHOLM • Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr
Telefon: +46 (0)8-753 54 00 • info@akeri.se • www.akeri.se

Brevmall ”Bas”, följande sida/sidor

Brevmall ”Bas”, förstasidan

PLATS FÖR
NAMNTECKNING.
I nedre delen på brevmallens första sida finns
ett utrymme för att klistra
in en namnteckning.

SIDFOT.
Sidfoten innehåller
förutom avsändaradressen också Fair Transports
logotyp och dess ”payoff”. Alla delar vilar mot
en linje i SÅ Orange.

Våra brevpapper har på samma sätt som
visitkorten en enkel och ren form.
Formatet på alla våra brevpapper är A4.
Våra brevmallar finns totalt 2 olika versioner:
• Brevmall ”Bas”
• Brevmall ”Enkel”
Mallarna i form av Word-dokument finns att ladda
ned via vårt Intranet. Mallarna ”Bas” och ”Enkel”
finns framtagna för respektive region.

DESIGNHANDBOKEN – BREVMALL
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BREVMALL ”ENKEL”
Brevmall ”Enkel” lämpar sig för dokumentation, exempelvis minnesanteckningar.

Sid

2 (2)

Datum

Sid

2015-05-27

1 (2)

LOREM IPSUM DOLOR AMET, ADIPISICING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequa.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit ani.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit ani.

SIDHUVUD
BREVMALL ”ENKEL”.
Huvudet innehåller förutom
Sveriges Åkeriföretags logotyp i
positiv version även fält för datum
och paginering.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis auteirure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseqteur
sint.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit ani.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseqteur
sint.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

RUBRIK. Versal Arial Bold i
16 punkter i färgen SÅ Orange.
Alla texter i mallen är
fördefinierade.

BRÖDTEXT. Löpande text är satt i
Times New Roman i 12 punkter.

MELLANRUBRIK.
Arial Bold 12 punkter.

• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequa.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
BOX 7248, 103 89 STOCKHOLM • Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr
Telefon: +46 (0)8-753 54 00 • info@akeri.se • www.akeri.se

Brevmall ”Enkel”, följande sida/sidor

Brevmall ”Enkel”, förstasidan

SIDFOT.
Sidfoten innehåller
förutom avsändaradressen också Fair Transports
logotyp och dess ”payoff”. Alla delar vilar mot
en linje i SÅ Orange.

Brevmallar i 2 olika versioner:
• 1. Brevmall ”Bas”
• 2. Brevmall ”Enkel”
Mallarna i form av Word-dokument finns att ladda
ned via vårt Intranet.

DESIGNHANDBOKEN – RAPPORTMALL
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RAPPORTMALL
Rapportmallen lämpar sig för dokument med ﬂera sidor text som exempelvis externa och interna rapporter, motioner mm.

Rapportmall,
andrasida

Datum

Sid

2015-05-27

1 (2)

Vår beteckning

Er beteckning

XXXXX

XXXXX

ANDRASIDANS SIDHUVUD
RAPPORTMALL.
Huvudet innehåller förutom Sveriges Åkeriföretags logotyp i positiv version även fält
för datum, paginering, vår beteckning, er
beteckning, diarienummer, kontaktperson
och adressat.

Diarienummer

XXXXX

Företag
Namn
Gatuadress
Postadress

Kontaktperson i detta ärende

Namn
Mobil
E-post

RAPPORT

IPSUM DOLOR AMET, CONSECTETUR ADIPISICING RED

E-post
Kopia till

MOTIONSUNDERLAG

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISICING.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
I mallen finns en färdigformaterad
innehållsförteckning.

Sammanfattning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning .................................................................................................................. 1
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing ..................................................... 2
2. Duis aute irure dolor in reprehenderit in ........................................................................ 2
3. Dolor in reprehenderit in ................................................................................................ 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit..................................................... 2

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
BOX 7248, 103 89 STOCKHOLM • Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr
Telefon: +46 (0)8-753 54 00 • info@akeri.se • www.akeri.se

Datum

Sid

2015-05-27

2 (2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat. Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.

• Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui dese
• Runt mollit ani. Duis aute irure dolor in reprehenderit inuis aute irure

Rapportmall, förstasida

Duis aute irure dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

2.

XXXXX
xxxx
xxxxx

FÖRTASIDA/FÖRSÄTTSSIDA, RAPPORTMALL.
Första sidan innehåller förutom Sveriges Åkeriföretags logotyp i övre
vänstra hörnet också en generös
bild och en sidfot. Sidfoten består
av förutom avsändaradressen också
av Fair Transports logotyp och dess
”pay-off”. Alla delar vilar mot en
linje i SÅ Orange.

xxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

34

34

232

11

122

133

1331

1313

121233

xxxx

123333

xxxx

12312

xxxx

12233

xxxx

1313

xxxx

2323

1313

1313

1313

xxx

123

123

133

123

13123

13313

222

232

133

FÖLJANDE SIDA/SIDOR
RAPPORTMALL.
Följandesidan innehåller färdigformaterade mellanrubriker, löptext, punktlista och
tabell-exempel. Dessa färdiga element kan
givetvis tas bort och dokumentet anpassas
till önskat innehåll.
Sidan avslutas med en hälsning och ett
utrymme för inklistring av namnteckning.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo conseqteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit ani.
Dolor in reprehenderit in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
Med vänlig hälsning

Namn Efternamn

Rapportmall, följande sida/sidor

Rapportmallen i form av Word-dokument finns att
ladda ned via vårt Intranet.
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OMSLAG TRYCKSAKER
FRAMSIDA

16 mm

16 mm

16 mm

FAIR TRANSPORT
Sunda transporter från sunda åkeriföretag

10 mm

Exempel på trycksaksomslag. Bakgrundsfärg i
SÅ Orange, frilagd bild och texter
i vitt. Avsändaren – Sveriges Åkeriföretags
logotyp placerad nere till vänster.

Avsändaren – Sveriges Åkeriföretags logotyp
placerad nere till vänster. Marginaler
i toppen, till höger och vänster: 16 mm.
I botten ligger logotypen med 10 mm:s
avstånd mot nederkanten.

BAKSIDA
STORLEK
LOGOTYP.
Bredden på logotypen ska vara
minimum
54 mm

Exempel på omslag med utfallande bild.
Lämplig typografi till omslag generellt: Futura
Medium. Texten spärrad +90 (avståndet
mellan bokstäverna utökat). Det ger en luftig,
lättläst och snygg rubrik.

ATTRAKTIVA OMSLAG
Här ser du några exempel på hur omslag kan gestalta
sig. Genomgående bygger omslagen
på enkelhet och rena ytor. Tillsammans med en slagkraftig bild eller illustration som fångar
mottagarens öga skapas ett attraktivt omslag.
Rubriken bör hållas kort så att graden på texten kan
hållas generös och därmed bli lättläst.
FÄRG OCH/ELLER BILD
Omslag bör ha en utfallande färg eller bild. Eller en
kombination av de två.
FRAMSIDA
Avsändaren – Sveriges Åkeriföretags logotyp
placeras i botten till vänster på omslagets framsida.

Exempel på baksida. Bakgrundsfärg i
SÅ Orange. Avsändaren – Sveriges Åkeriföretags logotyp placerad nere till vänster.
Adressuppgifter nere till höger.

BAKSIDA
På samma sätt som på omslagets framsida placeras
avsändaren nere till vänster. Adressuppgifter placeras
i botten till höger.

DESIGNHANDBOKEN – TRYCKSAKER A5
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TRYCKSAKER A5
TITELRAD/SIDHUVUD. Text på
balk i toppen av sidan guidar läsaren och rubricerar vilket avsnitt
som texten tillhör.

ANFANG. En versal bokstav med
tre raders höjd som ger en tydlig
ingång in i den löpande texten
för läsaren.

5 mm

BRÖDTEXT. Längre löpande texter,
även kallade brödtexter, bör vara
Minion Regular. Lämplig grad på
texten 11/13 pt.

MELLANRUBRIK. Futura Medium
i versaler 8,5/13 pt. Texten
är spärrad +90, dvs med ökat
avstånd mellan bokstäverna.

5 mm

5 mm
5 mm

4

5 mm

TITELRAD SIDHUVUD

38 mm
62 mm

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT
10 mm

116 mm
orem ipsum dolor sit amet,
modo consequatsmod temp.
consectetur adipisicing elit, sed
Duis aute irure dolor in reprehendedo eiusmod tempor incididunt ut rit in voluptate velit esse cillum dolore
labore et dolore magna aliqua. Ut enim eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
ad minim veniam, quis nostrud exerci- occaecat cupidatat non proident, sunt
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex in culpa qui officia deserunt mollit
ea commodo consequat.
anim id est laborum.

L
16 mm

MELLANRUBRIK, FUTURA MEDIUM,

DUIS AUTE IRURE DOLOR

8,5/13 PUNKTER.

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
deserunt mollit anim id est laborum.
DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation com-

16 mm

210 mm

DUIS AUTE IRURE DOLOR IN
REPREHENDERIT IN VOLUPTATE
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 		
exercitation ullamco laboris nisi ut ali		
quip ex ea commodo consequat
• Excepteur sint occaecat cupidatat non 		
proident, sunt in
• Quis nostrud exercitation ullamco
• Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Exintcaecat cupi

18 mm

148 mm

TYDLIGA OCH LÄTTLÄSTA SIDOR
Formen på trycksaker bygger på några enkla byggstenar.
Tydliga rubriker, text på två spalter inramade av generösa marginaler och titelrader i sidhuvudet guidar läsaren
genom sidorna.
BILDER
En viktig ingrediens för att skapa trevliga och aptitliga
sidor/uppslag är att låta bilder får ta för sig.
Stora bilder, med fördel utfallande på hela sidan,

OBS! Sidan 50% av normal skala

ger texten ett gott stöd. Sidorna blir mer inbjudande.
Bilder kan också läggas samman i grupp. Se exemplet på
nästa sida. Även då är det bra att låta bilderna tillsammans äga en hel sida.
ILLUSTRATIONER/GRAFER
Illustrationer och/eller grafer kan med fördel användas
på samma sätt som bilder, dvs läggas över hela sidan.
Använd gärna en heltäckande färg som bakgrund. Välj
bland de färger som finns på sidan fyra.

DESIGNHANDBOKEN – TRYCKSAKER A5

16

4

5

TITELRAD SIDHUVUD

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

L

orem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation commodo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et doenim
runt mollit anim id est laborum reditqo

orem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

TITELRAD SIDHUVUD

5

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT

in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea

L

DUIS AUTE IRURE DOLOR IN
REPREHENDERIT IN VOLUPTATE
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut ali
quip ex ea commodo consequat
• Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in
• Quis nostrud exercitation ullamco
• Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Exintcaecat cupi

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation commodo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt

orem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

modo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation com-

Exempel på uppslag med ingress och text över båda sidor

DUIS AUTE IRURE DOLOR IN
REPREHENDERIT IN VOLUPTATE
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut ali
quip ex ea commodo consequat
• Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in
• Quis nostrud exercitation ullamco
• Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Exintcaecat cupi

Exempel på uppslag med bild till vänster

5
4

TITELRAD SIDHUVUD

TITELRAD SIDHUVUD

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT

L

L

orem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

modo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation com-

orem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea

• Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

• Quis nostrud exercitation ullamco

DUIS AUTE IRURE DOLOR

DUIS AUTE IRURE DOLOR IN
REPREHENDERIT IN VOLUPTATE
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut ali
quip ex ea commodo consequat

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation com-

• Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Exintcaecat cupi

Exempel på uppslag med med illustration till höger

4

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 20/25 PT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

L

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis DUIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut lab

AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation commodo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod magna
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et doenim
runt mollit anim id est la adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
enim ad miniis nostrud borum reditqo

DUIS AUTE IRURE DOLOR IN
REPREHENDERIT IN VOLUPTATE
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut ali
quip ex ea commodo consequat
• Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in
• Quis nostrud exercitation ullamco
• Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Exintcaecat cupi

Exempel på uppslag med bildgrupp/collage till vänster

5

TITELRAD SIDHUVUD

orem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

modo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.
DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation commodo consequatsmod temp.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut lab

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea

MÅNGA MÖJLIGHETER TILL VARIATION
Här ser du några exempel på hur sidor kan byggas
upp. Möjligheterna att variera formen på innehållet är
många. Viktigt att komma ihåg är att skapa rena och
luftiga sidor samt att låta bilder få ta stor plats.

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo.

Exempel på uppslag med text över båda sidor och bilder placerade i spalt.

PAGINERING/SIDNUMRERING
I trycksaker som löper över mer än fyra sidor rekommenderas att sidorna pagineras. Det görs i sidhuvudet. Pagineringen ska placeras ute till vänster på
vänstersida och följaktligen till höger på en högersida.

DESIGNHANDBOKEN – TRYCKSAKER A4
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TRYCKSAKER A4
7 mm

7 mm
7 mm

7 mm

4

7 mm

TITELRAD SIDHUVUD

52 mm

88 mm

RUBRIK I VERSALER, FUTURA
MEDIUM 28/34 PT

INGRESS. En inledande text
i större grad över två spalter.
Typografi: Futura medium grad
på texten 14/18 pt.

16 mm

166 mm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate ficia deserunt
mollit anim id est laborum.
8 mm

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
22 mm
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo conse.
CEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididun.
Ut labore et dolore magna aliqua. henderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariacididunt utur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

RUBRIK. Futura Medium grad på
texten 28/34 pt. Texten är spärrad +90, dvs. avstånd
mellan bokstäver ökad.

22 mm

ANFANG. En versal bokstav
med fyra raders höjd som ger en
297 mm
tydlig ingång
in i den löpande
texten för läsaren.

DUIS AUTE IRURE DOLOR

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint est laborucidi im ad
midunt um.

BRÖDTEXT. Typografin för längre
löpande texter bör vara Minion
regular. Grad på texten 11,5/15
pt.

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo conse.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluolore eu fugiat nulla anim id est laborum.

MELLANRUBRIK. Futura Medium
i versaler 10/15 pt. Texten är
spärrad +90, dvs. avstånd mellan
bokstäver ökad.

30 mm

148 mm

A4 – SAMMA GRUND SOM I A5-FORMATET
Formen bygger på samma luftiga ytor och beståndsdelar som en trycksak i A5-format (se sid 6 - 7). I exemplet
ovan är sidan uppbyggd med rubrik, ingress, anfang och
löpande text i tvåspalt.

ENFANG PÅ 4 RADER
I formatet A4 är den inledande versala bokstaven i vänster textspalt – kallad anfang – 4 rader hög. Typo-grafin
för denna bokstav är Futura Medium. Detta ger läsaren
en tydlig ingång i den löpande texten.

210 mm

DESIGNHANDBOKEN – ANONSER A4
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ANNONSER – A4

18 mm

BILDER. Hitta bilder som förstärker budskapet. Använd gärna
frilagda bilder som illustration.
Även bilder som täcker
hela annonsen är ett alternativ.

18 mm

RUBRIK. Typografin för rubrik:
Futura Medium. Texten är
spärrad +90, dvs, med ökat
avstånd mellan bokstäverna.

18 mm

297 mm

BRÖDTEXT. Typografin för löpande text – även kallad brödtext
– Futura Medium. lämplig grad
10/15 pt.

AVSÄNDARE/LOGOTYP. Sveriges Åkeriföretags logotyp i negativ vitt placeras i nedre vänstra
kanten. Bredden på logotypen:
minimum 54 mm.

Min 54 mm

20 mm

FAIR TRANSPORT LOGOTYP.
I de fall annonsen handlar om
Fair Transport placeras denna
logo i nedre högra hörnet.

210 mm

ANNONSER I A4-FORMAT
På samma sätt som i trycksaker bygger annonserna på
en ren och luftig form. De generösa marginalerna skapar
en lugn läsmiljö. Texten sätts i två spalter. Rubriken löper
över båda dessa spalter.

BAKGRUND MED FÄRG ELLER BILD
Annonser har genomgående en färgad bakgrund alternativt en bild som täcker hela annonsformatet.
Det ger i konkurrensen med många andra
annonsörer en stark annons som ”tar för sig”.

DESIGNHANDBOKEN – EXEMPEL ANNONSER A4
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EXEMPEL ANNONSER A4

Exempel på annons med utfallande bakgrundsfärg. Bakgrundsfärg i SÅ Grön, frilagd
bild och texter i vitt. Avsändaren
– Sveriges Åkeriföretags logotyp placerad
nere till vänster.

Exempel på annons med utfallande bild.
Rubriken är anpassad till bilden och uppdelad på ﬂer rader. Samma sak gäller för
brödtexten som är satt i en spalt i stället för
de brukliga två.

Exempel på annons med illustration och utfallande färgad bakgrund, i detta fall
SÅ Ljusblå.

RENHÅLLARTRÄFF

PSST...

ALTERNATIV TILL FRILAGDA BILDER
Annonserna ska i första hand vara
illustrerade med bilder som är frilagda
och placerade mot färgad
bakgrund. En annan och lika gångbar
användning av bilder är att låta de
vara utfallande och äga hela sidan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam.

aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

nulla pariatur.

nulla pariatur.

aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui offi.

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

ex ea commodo consequat. Duis aute irure occaecat
cupidatat non proident, sunt culpa qui offi.

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Om bilder saknas till annonsen kan enbart
text lösa uppgiten. Då rekommenderas en stor
rubrik som får ta stor plats. Rubriken kan på
så sätt ”ersätta” en bild.

Saknas bilder som passar för att användas
utfallande kan bilderna läggas beskurna i
fyrkant med en skugga. När frilagda bilder
saknas kan denna lösning också gälla.

Om bilder inte finns tillgängliga för att
utforma annonsen med dessa huvudregler rekommenderas användning av
enbart text. Eller som exemplet till vänster anger – låta bilden vara beskuren
och placerad mot färgad bakgrund.

13
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EXEMPEL ANNONS A4
MED MYCKET INFORMATION
RUBRIK. Typografin för rubrik:
Futura Medium versal. Texten
är spärrad +90, dvs, med ökat
avstånd mellan bokstäverna.

EGET PÅ VÄG
Kursen för blivande åkare i godstrafik, gå
den hos oss. Vi är den största utbildaren
i Sverige av blivande åkare och vi är den
enda utbildaren som är accrediterad av IRU.
INNEHÅL L

Provavgift - 640 kronor/prov, betalas direkt till
Trafikverket.
Logi, mat - Eventuell logi ordnar du själv. Under
kursen finns mat och kaffe tillgängligt på egen
bekostnad.

Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och
de kravTransportstyrelsen ställer. Kursen innehåller i
huvudsak följande:
• Kalkylering
• Budgetering, bokföring och bokslut
• Beskattning
• Finansiering
• Företagsformer
• Försäkringsfrågor
• Yrkestrafiklagstiftning
• Internationella transporter
• Arbetsgivarfrågor
• Tekniska normer, trafiksäkerhet

ANMÄLAN
Anmälan behövs göras snarast, men senast sex
veckor innan kursstart då du behöver hinna läsa in
förstudiematerialet. Anmälan är bindande. Vänligen
anmäl eventuella förhinder.
KONTAKT För ytterligare information, kontakta Eva
Svanström, 08-753 54 20,
eva.svanstrom@akeri.se eller se akeri.se.

Kursen genomförs i två alternativa lärarledda former
och distansutbildning online:
• Upplägg 1 - nio dagar, mån-fre vecka 1 och
mån-tor vecka 2.
• Upplägg 2 - åtta dagar, tor-sön, i två omgångar.
• Upplägg 3 - distansutbildning online.

KURSTILLFÄ LLEN

PROV HOS TRAFIKVERK ET
Efter kursen ska du genomföra examensprov hos
Trafikverket. Boka tid för skrivning så snart du anmält
dig till kursen, 0771-921 921.
Efter kurs och godkänd skrivning hos Trafikverket
kan du beställa diplom från IRU-Academy för 508
kronor + moms.
KOSTNAD
Kursavgift - 13 500 kronor + moms. Fakturan ska
vara betald fem veckor före kursstart. När betalningen finns hos oss skickar vi kurslitteraturen du behöver
läsa innan kursstarten.

Anmäl dig nu och skicka kupongen till: Sveriges Åkeriföretag,

ANNONSINNEHÅLLET. Informationen samlad mot vit bakgrund,
något man kan jämföra med ett
”brev”. Denna vita yta kan valfritt
fyllas med bild, text och grafik.
Tack vare den vita bakgrunden
behöver varken text eller bild
anpassas för att fungera mot
färgad bakgrund. Den vita ytan
placeras mitt på sidan med en
liten skugga. Den bör också
vinklas något.

DATUM

ORT

KOD

6 - 10/10 + 13 - 16/10

Gävle

18

20 - 24/10 + 27 - 30/10

Stockholm

19

20 - 24/10 + 27 - 30/10

Örebro

20

3 - 7/11 + 10 - 13/11

Umeå

21

10 - 14/11 + 17 - 20/11

Malmö

22

13 - 16/11 + 20 - 23/11*

Växjö

23

17 - 21/11 + 24 - 27/11

Göteborg

24

1 - 5/12 + 8 - 11/12

Stockholm

25

AVSÄNDARE/LOGOTYP.
Sveriges Åkeriföretags logotyp
i negativ vitt placeras i nedre
vänstra hörnet.

* Genomförs enligt kursupplägg 2
** Personuppgifter registreras i Sveriges Åkeriföretags
medlemsregister
och används vid kontakter med Trafikverket.

Box 7248, 103 89 Stockholm. Anmälan är bindande.

Jag anmäler mig härmed till kursen Eget på väg.
Namn ..............................................................................

Personnr**............................................................................

Adress .....................................................................

....... Postnr .................... Postadress ..............................................

.

Tfn dagtid, inkl riktnr .....................................................................

................. Kurskod ...................................................

Fakt.adress (om annan än ovanst) ..............................................
Underskrift .....................................................................

.....................................................................................

Email .......................................................................................

ANNONSER MED MYCKET INFORMATION
I de fall en annons innehåller mycket information i form
av text, färg, bild och grafik kan lösningen på annonsen
se ut som i exemplet ovan. Att hålla texten i svart i stället
för negativt vitt passar bra för annonser som publiceras i
dagspress. Kvaliteten på trycket är

generellt sett lite sämre i dagspress än i magasin och
liknande publikationer. Därför är svart text att rekommendera. Utöver ”brevet” i mitten bygger annonsen på samma
ingredienser som övriga annonser – rubrik
i negativt vitt och färgad bakgrund.

DESIGNHANDBOKEN – ANONSER A5

21

ANNONSER – A5
12 mm

RUBRIK. Typografin för rubrik:
Futura Medium. Texten är
spärrad +90, dvs, med ökat
avstånd mellan bokstäverna.

12 mm

12 mm

VÄLKOMMEN PÅ
RENHÅLLARTRÄFF

BILDER. Hitta bilder som förstärker budskapet. Använd gärna
frilagda bilder som illustration.
Även bilder som täcker
hela annonsen är ett alternativ.

BRÖDTEXT. Typografin för löpande text – även kallad brödtext
– Futura Medium. Lämplig grad
9/13 pt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre-

aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre-

henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

culpa qui offi.

Min 36 mm

16 mm

ANNONSER I A5-FORMAT
Annonser i A5-format bygger på samma grund som A4annonserna. Sidan har en heltäckande bakgrund i färg.
Marginalerna är generösa och ger texten en lugn miljö
vilket gör att den är lätt att läsa och ta till sig. Löpande
text sätts i två spalter. Rubriken löper över båda dessa
spalter.

AVSÄNDARE/LOGOTYP.
Sveriges Åkeriföretags logotyp
i negativ vitt placeras i nedre
vänstra kanten.
Storlek logotyp: minimum
36 mm.
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ANNONSER ANDRA FORMAT

RUBRIK

DET är inTE bara Dina varor
som måsTE hanTEras varsamT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam.
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

TraFiKsäKErT

irure dolor in reprehenderit in volupta.

+
KLimaTsmarT

KVADRATISKT FORMAT. När det saknas bild som passar för formatet
är det möjligt att låta bilden täcka endast en del av
annonsytan. Bakgrunden på annonsen i övrigt ska ha heltäckande
färg. En viktig sak att tänka på i det här fallet är att välja en färg ur
färgschemat som harmonierar med bilden.

+
GoD viLLKor
G
GoDa

=

X

VÄLKOMMEN PÅ RENHÅLLARTRÄFF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do

Min = 1/5 X

I princip alla produkter du köper eller ser reklam för
fraktas med lastbil. Därför är det förstås viktigt att
transporterna utförs så bra som möjligt. Trafiksäkert,
klimatsmart och med hänsyn till goda arbetsvillkor
för dem som kör.
Därför finns Fair Transport. Ett ställningstagande för
sunda transporter från sunda åkeriföretag. Ett initiativ som
gör det lättare att skilja en bra transport från en dålig.
Läs mer om vårt ställningstagande på akeri.se
/fairtransport. Och kör försiktigt!

STÅENDE ANNONS. När annonsen är högsmal passar
det att bygga budskapet på höjden. Flera bilder på höjden
på varandra – som exemplet ovan visar – passar för detta
format.

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam.Quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in volupta.

”RINK-ANNONS”. När formatet är långsmalt passar en stor rubrik i övre delen av
annonsen. Avsändaren – Sveriges Åkeriföretags logotyp placeras nere till vänster.
Bredden på logotypen ska inte understiga en femtedels bredd av hela annonsens
bredd. Bredd annons = X ––› logotypens bredd min 1/5 X.

ANNONSER I ANDRA FORMAT
I kostnadseffektiva, mindre annonsformat är det viktigt
att utformningen hålls enkel och tydlig för att annonsen ska ”ta för sig”. Samma grundregler gäller för
dessa mindre format som för A4 och A5 – stora bilder,
generösa färgytor och tydliga rubriker som pockar
på uppmärksamhet. Om ingredienserna används rätt
kommer annonsen att göra ett gott jobb och budskapet
nå ut.

DESIGNHANDBOKEN – POWERPOINT
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POWERPOINT

POWERPOINTMALL – NEGATIV VIT TEXT

RUBRIK
• Lorem ipsum dolor sit
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris
• Excepteur sint occaecat cupidat

AVSÄNDARE/LOGOTYP. Sveriges Åkeriföretags logotyp i
negativ vitt placerad i övre vänstra hörnet.
RUBRIK. Typografin för rubrik: Arial Bold, grad 44 pt.
Texten är spärrad något, dvs. avståndet mellan bokstäverna är utökat. Formatering av rubriker ligger automatiskt
med i mallen.
BRÖDTEXT. Typografin för löpande text – även kallad
brödtext – Arial Regular. Lämplig grad 24 pt.
BAKGRUNDSFÄRG. I mallen för Powerpoint är färg-temat
vit text mot SÅ Orange botten.

3

POWERPOINT-MALL NEGATIV. Vit text mot botten i färg; SÅ Orange.

RUBRIK
• Lorem ipsum dolor sit
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris
• Excepteur sint occaecat cupidat

SIDFOT. Längst till vänster i sidfoten ligger en automatisk
sidnumrering. Till höger är Fair Transports logotyp och
dess ”pay-off” placerad. Alla delar vilar mot en linje i vitt.

POWERPOINTMALL – POSITIV TEXT
AVSÄNDARE/LOGOTYP. Sveriges Åkeriföretags logotyp
i positiv placerad i övre vänstra hörnet.
RUBRIK. Typografin för rubrik: Arial Bold, grad 44 pt.
Rubriken i färg; SÅ Orange.
BRÖDTEXT. Svart text, Arial Regular, grad 24 pt.

3

SIDFOT. Samma sidfot som i den negativa varianten
skillnaden är att sidnumreringen, Fair Transport-logotypen, pay-off och linjen är genomgående positiva.

POWERPOINT-MALL POSITIV. Text mot vit botten.

POWERPOINT-PRESENTATIONER – TVÅ VARIANTER
Grundmallen för Sveriges Åkeriföretags powerpointpresentation har en bakgrundsfärg i SÅ Orange. All text
i vitt. En alternativ variant på denna mall har vit bakgrund. Välj den som passar bäst för aktuell presentation.
Sveriges Åkeriföretags logotyp är konsekvent placerad i
övre vänstra hörnet. Mallarna består av 10 olika sidtyper

(se sid 23 - 24). En god grundregel för en presentation är
att hålla informationen kort och kärnfull vilket ger mindre
textmängd på varje sida. För mycket information skapar
en otillgänglig sida. Det totala antalet sidor i en presentation bör också hållas nere i möjligaste mån. En gyllene
regel är att ha max 20 sidor i presentationen.
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POWERPOINT MALLSIDOR
NEGATIV VERSION
SIDA MED ILLUSTRATION

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.
2

5

FÖRSÄTTSSIDA. Sida med utfallande
bild. Mallsida som passar som inledning
på en presentation.

SIDA MED ILLUSTRATION. Illustration
i vitt mot orange bakgrund, rent och
fräscht.

RUBRIK

STAPELDIAGRAM

• Excepteur sint occaecat cupidatat roident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit.

Diagramrubrik
6
5
4
3
2
1
0

• Excepteur sint occaecat cupidatat roident.
• Excepteur sint occaecat cupidatat roident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit.

SIDA MED GRAFIK.

DEFAULT-TABELL
Jkgosajohjapjhad

Jlkasjljngsla

Jkljganslnklads

Jkhjaljao

Jnkjgaslkjgklsa

Jkbasjhga

jkvadsjn

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Här kan en liten text läggas in.
1

6

SIDA MED UTFALLANDE BILD. Viktigt att
tänka på här är att texten läggs på en
lugn yta i bilden.

10

SIDA MED TABELL.

SIDA MED STAPELDIAGRAM.

RUBRIK

POWERPOINTMALL NEGATIV.För
att snabbt kunna ta fram en enhetlig
och tydlig presentation finns det
varierande sidtyper i mallen för
olika sorts information – sida för
text, sida för bild/illustration, sida
för diagram och sida för utfallande
bild med och utan text. Denna mall
kallar vi för ”negativ” vilket betyder
att texten är vit istället för som
normalt, svart. Vit text mot färgad
bakgrund eller bild ger en behaglig
inramning av informationen.

PAJDIAGRAM

• Lorem ipsum dolor sit

Försäljning

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris

kv 1

• Excepteur sint occaecat cupidat

kv 2
kv 3
kv 4

Förklarande text till diagrammet
3

7

SIDA MED TEXT. Bakgrunden i SÅ
Orange, tydlig och rejäl rubrik.
Löpande text i form av punktlista.

SIDA MED CIRKELDIAGRAM.

SIDA MED BILD

LINJEDIAGRAM
Diagramrubrik
6
4
2
0

Kategori 1

Kategori 2
Serie 1

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.
4

SIDA MED BILD. Bild placerad i mitten
med en liten skugga vilket får bilden att
lyftas fram på ett bra sätt.

Kategori 3
Serie 2

Serie 3

Diagramförklaring eller not.
8

SIDA MED LINJEDIAGRAM.

Kategori 4
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POWERPOINT MALLSIDOR
POSITIV VERSION
SIDA MED ILLUSTRATION

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.
5

2

FÖRSÄTTSSIDA. Sida med utfallande
bild. Mallsida som passar som inledning
på en presentation.

SIDA MED ILLUSTRATION. Illustration
i vitt mot orange bakgrund, rent och
fräscht.

SIDA MED GRAFIK.

RUBRIK

DEFAULT-TABELL

• Excepteur sint occaecat cupidatat roident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit.

Jkgosajohjapjhad

Jlkasjljngsla

Jkljganslnklads

Jkhjaljao

• Excepteur sint occaecat cupidatat roident.

Jnkjgaslkjgklsa

Jkbasjhga

jkvadsjn

• Excepteur sint occaecat cupidatat roident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.

1

10

SIDA MED UTFALLANDE BILD. Viktigt att
tänka på här är att texten läggs på en
lugn yta i bilden.

SIDA MED STAPELDIAGRAM.

RUBRIK
• Lorem ipsum dolor sit
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris
• Excepteur sint occaecat cupidat

3

SIDA MED TEXT. Bakgrunden i SÅ vit,
tydlig och rejäl rubrik.
Löpande text i form av punktlista.

SIDA MED CIRKELDIAGRAM.

SIDA MED BILD

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in.
4

SIDA MED BILD. Bild placerad i mitten
med en liten skugga vilket får bilden att
lyftas fram på ett bra sätt.

SIDA MED LINJEDIAGRAM.

SIDA MED TABELL.

POWERPOINTMALL POSITIV. Det
finns två alternativ på powerpointmall – en negativ och en positiv.
I den positiva mallen, som är
beskriven på denna sida, är texten
genomgående mot vit bakgrund
förutom på de inledande två bildsidorna. Välj den mall som passar
dig bäst och vilken typ av presentation som är aktuell.
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