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GRAFISK MANUAL / LOGO

Godkänd Bilverkstads logo – eller firmamärke – finns i flera 
versioner avsedda för olika användningsområden. 

✓ Den primära – i färg – ska alltid användas i första hand.

✓ Den sekundära – svart-vita – används i sammanhang där trycket 
eller sammanhanget är svart-vitt.

✓ Den grå används i första hand i sammanhang där den ska place-
ras på svart eller väldigt mörk bakgrund.

Färgerna i vår logo är också våra profilfärger. I spalten till höger om 
 loggorna anges färgblandningarna.

Godkänd Bilverkstad är ett inregistrerat varumärke. MRF och SFVF 
äger varumärket gemensamt.
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Vår logo och dess färger

Alla logo-versioner finns även spegelvända för dekaltryck avsedda för glas.

Logo/version Färgblandningar

Primär logo i färg

CMYK: 7/5/6/0 76/0/100/0 
RGB: 239/239/239 52/169/54
 

Sekundär logo i svart-vitt

CMYK: 0/0/0/6 0/0/0/100 
RGB: 244/244/244 0/0/0

Grå logo 

CMYK: 0/0/0/6 0/0/0/34 
RGB: 244/244/244 169/169/169



Logotypen och dess storlek

Placering och storlek på formulär och liknande i A4-storlek  
– stående eller liggande – framgår av exemplet nedan. I dessa sam-
manhang ska bredden på vår logo utgöra 30 procent av bredden på 
en stående A4, alltså 0,3 x 210 mm = 63 mm. 
För enkelhetens skull tillämpar vi samma mått när logon appliceras 
på liggande A4- format, eftersom ett A5-kuvert har samma bredd som 
en stående A4. För andra format med samma förhållande mellan 
bredd och höjd räknas storleken ut på samma sätt. I andra fall får 
omdömet avgöra. 

I en annons eller på en skylt/affisch etcetera där vi vill framhålla 
logotypen, eller där den är det centrala, anpassas storleken efter 
sammanhanget. 
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Logotypen och dess frizon

För att vår logo ska få maximalt genomslag och framstå som så 
kraftfull som möjligt ska den alltid ha en frizon runt om sig, ett om-
råde utan andra störande inslag.

Frizonen ska minst vara densamma som avståndet från den gröna 
boxens överkant till och med bokstäverna i ”GODKÄND” – se den 
gula markeringen nedan.  En större frizon runt vår logo gör inget, 
tvärtom. Det gör den bara starkare.

Hasse HassanHastgränd 13111 11 Haninge

GRAFISK MANUAL / MER OM LOGOTYPEN
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Godkänd Bilverkstads profilfärger utgår från vår logo 
och är grön respektive ljusgrå. Därtill kommer två 
komplementfärger som vi använder när vi vill markera 
något, i bakgrunder, eller dylikt. 

Ibland behöver färgerna ljusas upp. Det gör vi genom 
att minska färgmättnaden procentuellt i steg om jämna 
tiotal (90 procent, 80, 70 och så vidare)

Våra färger
Primärfärger                                                   Komplementfärger

 GBV_grön GBV_grå GBV_lila GBV_beige 
CMYK:  76 / 0 / 100 / 0 7 / 5 / 6 / 0 75 / 97 / 22 / 13 12 / 19 / 44 / 8
RGB:    52 / 169 / 54  239 / 239 / 239 92 / 40 / 105  217 / 195 / 149
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En förutsättning för att bygga en tydlig och trovärdig identitet  
är att vi konsekvent använder rätt typsnitt på rätt sätt i all vår  
kommunikation. 

Storleken på löpande text kan förstås variera, men bör 
normalt ligga mellan 9 och 12 punkter.
Vi rekommenderar att automatiskt radavstånd och ojämn  
högermarginal används. 
Om din text är väldigt lång är det en god idé att då och då göra en 
blankrad mellan olika stycken. 

Vad gäller rubrikstorlekar finns utrymme för större variation. En 
huvudregel är att inte blanda för många olika storlekar på samma 
yta. En underrubrik är inget måste. Om du vill använda en för att 
stärka din rubrik bör den vara omkring 1/3 av huvudrubrikens stor-
lek (det vill säga om huvudrubriken är 60 punkter så är underrubri-
ken 20 punkter). Underrubriken bör inte understiga 20 punkter. 

Vår typografi
HUVUDRUBRIKER

Trim SemiBold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 12345678910

UNDERRUBRIKER

Trim Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 12345678910

INGRESSER

Source Sans Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 12345678910

BRÖDTEXT

Source Sans Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 12345678910

PÅ WEBBEN ANVÄNDER VI SOURCE SANS PRO.
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POWERPOINTMALL

ANNONS

Pressmeddelande
11 juni 2018

Kort kärnfull rubrik
– som kanske följs av en underrubrik

En ingress sammanfattar det viktigaste i nyheten och 
 inleder den löpande texten. Den är tre–fem meningar 
lång och besvarar frågorna vem, vad, när, hur och varför. 

Nu följer brödtexten. Du skriver det viktigaste först, eftersom tidning-
arna alltid klipper bort från slutet. Skriv inte längre än 
en A4. Använd fakta, inte reklam.
    Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du skickar ut 
meddelandet.  Nu följer brödtexten. Du skriver det viktigaste först, 
eftersom tidningarna alltid klipper bort från slutet. Skriv inte längre än 
en A4. Använd fakta, inte reklam.
    Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du skickar ut med-
delandet. Nu följer brödtexten. Du skriver det viktigaste först, eftersom 
tidningarna alltid klipper bort från slutet. Skriv inte längre än en A4. 
Använd fakta, inte reklam.
    Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du skickar ut 
meddelandet.
Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du skickar ut medde-
landet. Nu följer brödtexten. Du skriver det viktigaste först, eftersom 
tidningarna alltid klipper bort från slutet. Skriv inte längre än en A4. 
Använd fakta, inte reklam.
    Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du skickar ut 
meddelandet.

PRESSMEDDELANDE

ROLL-UP

Kort, slagfärdig 
kärnfull rubrik
– som kanske följs av en underrubrik

Har du råd 
     att stå utanför?

 

www.godkandbilverkstad.se

Låt alltid någon kollega läsa vad du skrivit innan du 

skickar ut meddelandet. 

Nu följer brödtexten. Du skriver det viktigaste först, 

eftersom tidningarna alltid klipper bort från slutet. Som 

tidningarna alltid klipper bort från slutet. Skriv inte 

längre än en A4.

www.godkandbilverkstad.se

HIT MED  

EN RUBRIK! 

Occabor ibuscit 

laut ilitiunt. 

Optur, utem intiae 

verum non et quid 

maximus nesciis 

que con culpa.

Större 
Tryggare

Fler anslutna
Garanti

d e t h ä r ä r GODKÄND BILVERKSTAD



— VÄLKOMMEN TILL EN — 

Det innebär att den här  
verkstaden har genomgått:

stickprovskontroller

dokumenterade ledningsmöten 
kring kvalitetsstandarden de senaste 

tolv månaderna.

GODKÄND 
BILVERKSTAD
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www.godkandbilverkstad.se
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AFFISCH
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GBV-MÖNSTER BOCKEN

LAPPEN

STÄMPELN
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09GRAFISK MANUAL / BILDMANÉR

Undvik bildbyråkänslan

Hellre snygga detaljer än  
anonyma fotomodeller

Variera mellan verkstadsbilder 
och människor som använder 
bilen i vardagen

Variera mellan kvinnor och män

Vårt bildmanér


