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1. Inledning
Carrier Transports grafiska manual innehåller riktlinjer för logotyp, färger, 
typografi och andra grafiska element. Den grafiska profilen hjälper oss att 
tillsammans vårda varumärket Carrier Transport.

Genom att konsekvent använda den visuella profilen blir det aldrig någon 
tvekan om vem som är avsändare. Den här manualen beskriver grunderna 
för hur Carrier Transports visuella profil ska hanteras.

Detta är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Det 
är därför viktigt att alltid ladda ner den senaste versionen vid varje 
produktionstillfälle.

Mika Wahl

Den senaste versionen av denna grafiska manual finns att ladda ner via: 
http://www.carrier.se/carrier-media
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2. Varumärkesfärger
Carriers varumärke har tre varumärkesfärger. Blå, svart och grå.

För att slutresultatet ska vara tydligt är det viktigt att använda färgerna 
konsekvent och enligt vad som definieras i denna grafiska manual.

För olika tryckmaterial har vi definierat följande färgvärden.

2.1 Definitioner
Bestruket-värden
För bestruket papper och icke-porösa material, såsom plast, metall och 
glatt papper.

Obestruket-värden
För bestruket papper och porösa material, såsom förpackningspapp, tyg, 
och vanligt kopieringspapper.

NCS-färger
Beskriver hur färgen ser ut visuellt, oberoende av material. Med hjälp av 
NCS-färgkoden går det att ta fram alla olika typer av färgkoder.

HTML-färger
Varumärkets färgkoder för webb.

Carrier Blue, bestruket
Pantone: 3005 C 
CMYK: 100, 31, 0, 0 
RGB: 0, 119, 200 
NCS 2065-B

Carrier Blue, obestruket
Pantone: 3005 U 
CMYK: 99, 22, 10, 1 
NCS 2065-B

Carrier Grey
25% black 
CMYK: 0, 0, 0, 25

Carrier Black
100% black 
CMYK: 0, 0, 0, 100

Carrier Blue - Webb
HTML: 1E76BC
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3. Carriers logotyp
Logotypen är det huvudsakliga kännetecknet för Carrier Transport. För 
att fylla sin funktion krävs att logotypen presenteras i enlighet med de 
riktlinjer som har fastställts för dess användning i denna grafiska manual.

3.1 Logotypens uppbyggnad
I logotypen används typsnitten ITC-Crillee Extra Bold Italic Plain, ITC-
Crillee Bold Italic Plain, ITC-Crillee Italic Plain och Freehand575 BT.

Det är inte tillåtet att på egen hand tillverka, eller låta tillverka, Carriers 
logotyp. Logotypen finns i ett begränsat antal utföranden, i flera format, 
anpassade för olika ändamål. Inga andra varianter är tillåtna.

Godkända logotyper finns att hämta via: 
http://www.carrier.se/carrier-media

För att vara säker på att korrekt logotyp används bör den hämtas på nytt 
vid varje produktionstillfälle.

Logotypen får inte läggas mot en orolig bakgrund, eller mot liknande 
färger. 

Primär logotyp
Den mörka logotypen är blå och har en grå skugga bakom orden 
“Carrier” och “08 685 00 00”. Texten “Dygnet Runt” är svart. “Transport & 
Logistik” är vit på en blå platta.

Sekundär logotyp
Den ljusa logotypen är alltid helvit, platt, utan några skuggningar.
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3.2 Logotypens frizoner
Carriers logotyp ska vårdas och respekteras. Dessa regler gäller vid 
placeringen av Carriers logotyp i olika sammanhang.

Frizon vid all trycksaksproduktion
Carriers logotyp har en frizon som motsvarar minst bredden av två (2)
nollor i telefonnumret vid all trycksaksproduktion.

Ingenting får placeras innanför frizonen.

Exempel: 
Om logotypen placeras i en dokumentmall måste logotypen placeras på 
ett sådant sätt att avståndet mellan logotypen och dokumentets kant är 
minst frizonen.
Exempel: 
När logotypen används tillsammans med andra logotyper i t ex en 
annonssida får inga andra logotyper ligga inom frizonen.

Frizon vid all foliering av bilar
Carriers logotyp har en frizon som motsvarar minst bredden av en (1)  
nolla i telefonnumret vid all trycksaksproduktion.

Exempel: 
Vis stripening av bilar skiljer sig frizonen på ett sådant sätt att avståndet 
mellan bilens övre-, underkant och sidor ska vara minst avståndet på 
bredden av en (1) nolla. Detta för att kunna placera logotypen så stort 
och synligt som möjligt.
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3.3 Alternativa logotyper
I speciella fall kan det finnas behov av alternativa logotyper för olika 
verksamheter. Dessa regler gäller vid skapandet av alternativa logotyper.

Logotypens uppbyggnad
Alternativa logotyper ska alltid följa de riktlinjer som finns satta för 
Carriers logotyp enligt punkt 3.1.

Den delen av logotypen som i vissa fall kan ändras är den svarta texten 
och telefonnumret. I övrigt ska logotypen alltid följa huvudriktlinjerna enligt 
punkt 3.1.
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4. Typografi
Typografins viktigaste uppgift är att underlätta läsningen. Det är innehållet 
i texten som är det viktiga och därför vill vi hålla typografin ren och enkel.

4.1 Typografi - Typsnitt
Berthold Akzidenz Grotesk Bold
Berthold Akzidenz Grotesk Bold används alltid i title- eller huvudrubriker.

Berthold Akzidenz Grotesk Medium
Berthold Akzidenz Grotesk Medium används alltid i rubriker, gärna i 
ingresser, mellanrubriker, kortare brödtexter och bildtexter.

Berthold Akzidenz Grotesk Medium Italic
Berthold Akzidenz Grotesk Medium Italic används alltid till Carriers 
slogan “Vi kan mer”.

Berthold Akzidenz Grotesk Regular
Berthold Akzidenz Grotesk Regular används i längre brödtexter, men kan 
även användas i andra sammanhang.

Berthold Akzidenz Grotesk Regular används aldrig i rubriker.

Dessa typsnitt ska användas vid all marknadsföring av Carrier.

4.2 Typografi - Färger
Endast svart och vit används i all typografi. Inga andra färgvarianter eller 
gråskalor är tillåtna. Svart typsnitt på ljus bakgrund. Vit typsnitt på mörk 
bakgrund.

Berthold Akzidenz Grotesk Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Berthold Akzidenz Grotesk Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Berthold Akzidenz Grotesk Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Berthold Akzidenz Grotesk Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Berthold Akzidenz Grotesk Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Berthold Akzidenz Grotesk Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789
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4.3 Typografi - Stilmallar
Rubriker och mellanrubriker
Berthold Akzidenz Grotesk används till Rubriker. Rubrikerna skriv alltid 
med gemener, med stor begynnelsebokstav. Skärningen är alltid medium, 
färgen svart.

Radavståndet på rubriker är alltid 4 pt större än textstorleken.

Ingresser
Berthold Akzidenz Grotesk används till Ingresser. Ingresser skriv alltid 
med gemener. Stor begynnelsebokstav och resten med gemener. 
Skärningen är alltid medium, färgen svart. Radavståndet på ingresser är 
alltid 3 pt större än textstorleken.

Brödtext
Berthold Akzidenz Grotesk används till brödtext. Brödtexten skriv alltid 
med gemener. Stor begynnelsebokstav och resten med gemener. 
Skärningen är alltid regular, färgen svart. Radavståndet på brödtext är 
alltid 3 pt större än textstorleken.

Använd medium text istället för kursiv, understruken eller VERSALER. 
Undvik att göra raderna längre än 50-75 tecken. Texten ska vara 
vänsterjusterad och ha ojämn högermarginal. Använd gärna 
mellanrubriker för att dela upp texten.

Huvudrubrik, Droid Sans Bold 
18/22
Rubrik 2, Droid Sans Bold 14/18
Rubrik 3, Droid Sans Bold 12/16
Rubrik 4, Droid Sans Bold 11/15

Ingress, Droid Sans Bold 10/13. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Brödtext, Droid Serif Regular 10/13. 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.
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4.4 Typografi - Egen produktion
Vid egen produktion när Berthold Akzidenz Grotesk inte finns tillgängligt 
använder vi ett typsnitt som finns som standard i alla datorer.

Arial istället för Berthold Akzidenz Grotesk.
E-post och nyhetsbrev är exempel på när Arial med fördel används. Ett 
annat exempel är om man har med sig t ex en PowerPoint presentation 
på en minnessticka utan att ha med sig sin egen dator där Berthold 
Akzidenz Grotesk finns installerat.

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789

Arial Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
0123456789
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5. Grafiska element
En viktig del av Carrier Transports grafiska profil är våra grafiska element. 
Tillsammans med logotyp, typografi och färger bidrar de grafiska 
elementen till det visuella uttryck som präglar Carriers varumärke.

Pall 249 kr
Paket 125 kr
Boka vardagar
innan kl 17.00

Pall 249 kr
Paket 125 kr
Boka vardagar
innan kl 17.00

Pall 249 kr
Paket 125 kr
Boka vardagar
innan kl 17.00
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6. Foliering av fordon
Vid “Stripening” av bilar används alltid den helvita lplatta ogotypen på 
färgen Carrier Blue, utan skuggningar.

Grundregeln är att Carriers logotyp placerad på bilar alltid har en frizon 
minst motsvarande bredden av en (1) nolla i telefonnumret, oavsett var 
den placeras.

Vid “Stripening” av långa bilsidor eller där logotypen inte på ett enkelt sätt 
kan placeras centrerad på bilsidan, ska logotypen placeras på ett sådant 
sätt att den bakre delen av logotypen alltid är i linje med bakkanten av det 
bakre däcket.

Grundregeln är att logotypen placeras antingen centrerad eller mer mot 
bakre delen av bilsidan. Aldrig mot främre delen av bilsidan.
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6.1 Folieringsexempel
Observera att minst bredden på en (1) nolla i telefonnumret används som frizon i samtliga fall.
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6.2 Folieringsexempel
Observera att minst bredden på en (1) nolla i telefonnumret används som frizon i samtliga fall.
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6.3 Folieringsexempel
Observera att minst bredden på en (1) nolla i telefonnumret används som frizon i samtliga fall.
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6.4 Folieringsexempel
Observera att minst bredden på en (1) nolla i telefonnumret används som frizon i samtliga fall.
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7. Visitkort
Carriers visitkort ska vara tydliga, lättlästa och skilja sig från övriga 
standardiserade visitkort i branchen.

Visitkorten har dubbel funktion. De kan dels användas som traditionella 
visitkort, men även infogas i namnbrickor vid olika event, antingen med 
Carriers logotyp utåt eller med personens namn och kontaktuppgifter 
utåt.

Förnamn Efternamn
Transportvägen 13, 117 43 Stockholm 

+46 (0)999 99 99 99
fornamn.efternamn@carrier.se

www.carrier.se
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8. Dokumentmallar
Carrier har 4st. dokumentmallar. Dessa mallar ska ligga centralt 
tillgängliga för alla inom företaget och alltid användas som utgångspunkt i 
all dokumentskapande.

Typsnittet i samtliga dokumentmallar är Arial för att dokumenten även ska 
fungera på datorer som inte har tillgång till Carriers egna typsnitt.

1. Brevmall Svensk

2. Brevmall Engelsk

3. Excelmall

4. PowerPointmall

Carrier Transport AB
Transportvägen 13, 117 43 Stockholm, Sweden

Tel: 08 685 00 00 E-post: info@carrier.se Hemsida: www.carrier.se
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9. Profilkläder
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