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Inledning
Den här manualen är ett viktigt verktyg för dig som arbetar 
med kommunikation för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
Den beskriver RSG:s visuella identitet och visar hur vi använder 
logotyp, typografi, färger, grafiska element och bilder. Manualen 
innehåller också mallar och exempel på olika typer av kommu
nikativa enheter. 

Den visuella identiteten är en av de viktigaste bärarna av 
RSG:s varumärke. Hur vi kommunicerar – externt såväl som 
internt – påverkar bilden människor har av oss. Därför är det 
viktigt att vi följer manualen i all kommunikation där RSG står 
som avsändare. När vi på ett konsekvent och professionellt 
sätt kommunicerar utifrån vår visuella identitet bidrar vi till 
att nå RSG:s verksamhetsmål och visioner. 
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Logotyp
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Logotypen är Räddningstjänsten 
Storgöteborgs allra tydligaste 
kännetecken och den viktigaste 
delen av den visuella identiteten. 
Logotypen är en grafisk tolkning 
av vår verksamhet och symbol  
för vår identitet. I alla samman
hang där RSG är avsändare och 
där vi visar oss ute, ska logo
typen användas.

Huvudlogotypen är det primära 
valet och ska i första hand 
placeras i övre vänsterkant.  
Det finns dock andra versioner  
av logotypen och ytterligare 
varianter av placering för de  
fall där detta krävs, exempelvis  
i vissa format eller mot särskilda 
bildlösningar. Se avsnitt för 
placering av logotyp.

Logotyp Huvudlogotyp

Logotypen i svartvitt används vid svartvitt tryck, till 
exempel lönespecifikationer och profilprodukter.

I enstaka fall kan man använda sig utav en negativ version av 
logotypen, med eller utan opcaitet, exempelvis på backdrops eller 
liknande där det krävs.

Grundlogotypen i färg används alltid i första hand. Logotypen med namnet i vitt används när bakgrunden är mörk eller  
mot bildbakgrund.
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Logotyp Versioner av logotyp

Logotypen finns även i en vertikal 
version med namnet centrerat 
under stjärnan. Denna används 
när huvud logotypen inte får 
plats, i samverkan med andra 
logotyper eller när en enhet 
(trycksak eller liknande) kräver 
centrerad placering av logotypen.

Logotypen i svartvitt används bara vid svartvitt tryck, 
till exempel lönespecifikationer och profilprodukter.

Logotypen i färg används alltid i första hand. Logotypen med namnet i vitt används när 
bakgrunden är mörk eller mot bildbakgrund.

I enstaka fall kan man använda sig utav en negativ 
version av logotypen, med eller utan opcaitet, 
exempelvis på backdrops eller liknande där det krävs.
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Logotyp Frizon och generella tips

Det är viktigt att ge logotypen 
utrymme att synas. Det ljusgrå 
fältet runt logotypen visar  
den s.k. frizonen, som är det 
minsta accepterade avståndet  
till närliggande element. Det 
området ska alltid vara fritt från 
annan grafik och text för att 
logotypen ska framträda tydligt. 

Logotypen ska inte heller placeras 
närmare ytterkanter än vad fri
zonen visar. Frizonen är lika stor 
som halva ovalen i stjärnan. Det 
gör den enkel att mäta ut oavsett 
logotypens storlek. 

Tänk på det här

För att logotypen ska få rätt  
utrymme i en enhet är det  
viktigt att tänka på följande:

• Se till att den har god  
kontrastverkan mot bakgrund.

• Se till att reglerna kring  
frizon följs.

• Ändra inte i logotypens  
proportioner.

FrizonAnvänd halva ovalen inuti  
stjärnan för att se hur stor  
frizonen ska vara. 
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Logotyp Placering av logotyp

Huvudlogotypen är det primära 
valet i vår externa kommunika
tion och ska i första hand 
placeras i övre vänstra hörnet, 
där den har god synbarhet. 
Genom att vara konsekventa i 
placeringen blir vi en tydligare 
avsändare. Den absolut viktigaste 
aspekten är dock att logotypen 
får rätt utrymme och har god 
synbarhet i varje enskilt fall och 
därför finns det vissa undantag. 
Det gäller exempelvis när en 
bildlösning kräver en annan 
placering för att få god kontrast
verkan och läsbarhet eller när en 
rubrik kräver extra utrymme. Ett 
annat undantag är vår Power
pointmall, där logotypen ligger 
i sidfoten för att inte konkurrera 
om utrymmet med rubriker och 
annat innehåll.  

Huvudlogotypen placerad i övre vänstra 
hörnet. Detta är vår primära placering, som 
bidrar till att vi framstår som en tydlig 
avsändare.

Logotypen placerad i nedre högra hörnet 
för att ge utrymme åt ett starkt inledande 
budskap.

I presentationsmallar ligger logotypen i sidfoten, för att den 
inte ska konkurrera med rubriker och övrigt innehåll. 

Undantag finns för skyltar, roll-ups och flaggor där 
logotypen kan centreras för att tydliggöra RSG som 
avsändare, i de fall där det krävs.



28 mm
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Logotyp Storleksrekommendationer

För logotypen finns en rekommen
dation kring vilken minsta möjliga 
storlek som den bör sättas i både 
vad gäller tryckta enheter och 
digitalt. Detta för att säkerställa 
läsbarheten och att ordbilden inte 
flyter ihop. 

Huvudlogotypen bör inte under
stiga 28 mm i bredd och den 
vertikala 18 mm i bredd. I digitala 
enheter bör huvudlogtypen inte 
understiga 150 px i bredd och  
den vertikala 95 px i bredd. 

Huvudlogotyp

Huvudlogotyp

Vertikal logotyp

Vertikal logotyp

150px

Minimum storlek för tryck

Minimum storlek digitalt

18 mm

95px



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SLUTRAPPORT 
 

Sammanfattning av konferensserien RIB 
2012-2013 
 
 

Författare: 

Slutrapport
Sammanfattning av konferens XXX
Månad 2021

Intyg
Härmed intygas att

Förnamn Efternamn
Födelsenummer

To quos a voluptur aut ventiatas ea preperu  
mquae. Itatiatem verrum volupta vel estia  

corepeditis quaes reEtus volorem ditem re as  
ad que ex et volenisque eum ressequatios  

quis a corereptia voloris

Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn
Tomas Norberg 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

Erik Norrman 
Ambulansen, SU 

Daniel Hjerpe 
Polismyndigheten i Västra Götaland 

Christian Johansson 
Västtrafik 

Janina Sabra 
Göteborgs Stad/Östra Göteborg 

INTYG 
Härmed intygas att 

Har under hösten 2012 deltagit i projektet  
”Människan bakom uniformen”  

och med stort engagemang  
deltagit i undervisning av 

RÖKDYKNING 
BRANDKUNSKAP 
RULLBANDSTEST 

SKADEPLATSARBETE 
INBLICK I ARBETSMETOD/POLIS  

HJÄRT-LUNG-RÄDDNING 
ÅTGÄRDER VID LUFTVÄGSSTOPP 

INBLICK I ARBETSMETOD/BILJETTKONTROLL 
INBLICK I ARBETSMETOD/SECURITAS 

Förnamn Efternamn 
Födelsenummer 
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Logotyp Samverkan

När RSG samverkar med andra 
myndigheter eller organisationer 
används vår logotyp ibland 
tillsammans med dessa. Då är 
det viktigt att:

• välja rätt logotypvariant för 
utrymmet och ändamålet

• storleken på logotypen  
harmonierar med de andra 
parternas logotyper

• logotypen placeras på rätt 
ställe i förhållande till de  
andra logotyperna 

• logotypen ligger i rätt filformat 
och färgsystem för produkten, 
t.ex. rapport, kläder, annons. 

Slutrapport, samverkan med andra räddningstjäns
ter

Kursintyg, samverkan med flera olika organisationer
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Logotyp Symbolen

Symbolen, viktig identitetsbärare

Logotypen består av en symbol 
– stjärnan – och en ordbild  
– vårt namn. Symbolen och 
ordbilden används ihop och 
får i regel inte separeras eller 
ändras. Undantag gäller logotyp 
på t.ex. kläder och viss utrust
ning, men även i vissa grafiska 
enheter där vi begränsas av 
utrymme. Där är dock viktigt att 
texten i symbolen alltid är läsbar.
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Typografi
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Typografi Primärtypsnitt

Typsnittet Museo är RSG:s 
primära identitetstypsnitt som 
används vid grafiskt formgivna 
trycksaker, som broschyrer, 
foldrar, annonser, kampanjer  
och mässmaterial. Museo  
används för rubriker, under
rubriker och ingresser.

Museo finns inte på allas  
datorer, utan används av  
Kommunkationsenheten. Den 
finns också som webbtypsnitt. 
Typsnittet har god läsbarhet.

Museo 300, 500, 700
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
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Typografi Sekundärtypsnitt

Work Sans Light, Regular, SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

RSG:s sekundära identitets
typsnitt är Work Sans, ett google 
fonttypsnitt som fungerar både 
på webb och i tryckta enheter. 
Det är tillgängligt att ladda ner 
för alla. Det används i längre 
brödtexter eller i underrubriker 
och rubriker där Museo inte går 
att använda. 

Work Sans har utmärkande  
drag som påminner om Museo 
vilket gör att de samspelar bra 
med varandra. Work Sans är  
dock något renare och rakare  
i sin form.
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Typografi Användning

Text och bild ska hanteras med målet 
att ge så god läsbarhet och förståelse 
för innehållet som möjligt. Rubriker 
och löptexter ska i regel vara vänster
ställda och skrivas i gemener med 
inledande versal. Rubriker på huvud
nivå får gärna ta stor plats då det är 
ett identitetsbärande grepp för RSG 
och skapar ett modernt grafiskt 
uttryck. Använd helst några få rubrik
nivåer eftersom för många nivåer kan  
bli förvirrande för läsaren.

Brödtexten sätts som regel i Work 
Sans då det typsnittet har bra läs
barhet. Skriv enkelt och tydligt och 
undvik krångliga ord. Undvik också för 
långa meningar, dela hellre upp dem. 
En längre text kan delas upp i olika 
stycken, spalter eller på fler sidor för 
att skapa luft och marginaler som ger 
läsaren naturliga pauser – då blir 
texten lättare att ta till sig för läsaren. 

Det kan finnas enheter som kräver 
centrerade texter, exempelvis i särskilt 
marknadsföringsmaterial, men i regel 
används centrerad text sparsamt.

Rubriker
Underrubriker
Aligent alit, con re, cuptatiam res unt venet ut omnimusam 
vidicae plit unt ut eos qui alitati aut adis unt et di re porepel 
lacimol oreprovidis et que excerita quo tem fugit et quame-
nest voluptaspe sendebis apiciti ntecati
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Typografi Systemtypsnitt

I vardagskommunikationen, t.ex. 
när man skriver brev, rapporter och 
skapar PowerPointpresentationer, 
används systemtypsnitt. De finns 
installerade på alla datorer och 
ingår i Officepaketet, vilket gör det 
enkelt för alla att använda dem. 

RSG:s systemtypsnitt är Calibri och 
Cambria. Inga andra typsnitt än 
dessa ska användas. Dessa typsnitt 
fungerar bra för läsning både på 
bildskärm och på ut skrifter. Calibri 
används för rubriker och kortare 
texter. Cambria används för längre 
löpande texter i framförallt tryck. 

För officeprogrammen finns färdiga 
mallar att tillgå med färdiga text
formateringar för att underlätta 
arbetet. 

Cambria
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
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Färger
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Färger Primära

Vår primära färgpalett innehåller 
sex färger och tre av dem utgörs 
av logotypens färger. De primära 
färgerna har tydligast anknytning 
till verksamheten och är till för att 
ytterligare stärka RSG:s identitet i 
informationsmaterial, på webben 
m.m. Den blå färgen har starkast 
koppling till vårt varumärke och 
ska alltid finnas representerad i alla 
sammanhang där vi kommunicerar. 
Övriga färger används för att kom
plettera och bidra till helheten.

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

#002855
100,69,8,54
0/40/85
295C/295U
S7020R80B
5013

#EF3340
0,93,79,0
239/51/64
032C/032U
S0580Y90R
3028

#FFCD00
0,14,100,0
255/214/0
116C/108U
S0570Y10R
1021

BLÅ RÖD GUL
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Färger Primära forts.

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

#58A198
69,6,44,0
106/161/154
2235C/2235U



#CBC2B9
23,21,26,3
203/194/185
406C/406U



GRÖN VARMGRÅ

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

#AE6C56
25,60,61,17
174/108/86
2442C/2442U



ROST
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Färger Primära neutrala färger

Utöver den primära paletten finns 
tre primära neutrala färger som 
används när högre kontrastverkan 
behövs, men även vid sättning 
av texter och enkla bakgrunder. 
Dessa färger används vid sättning 
av exempelvis texter som kräver 
hög kontrastverkan eller när en 
mer neutral framtoning behövs 
och kan således kombineras 
med de övriga färgerna.

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

Hex
CMYK
RGB
Pantone
NCS
RAL

#F0F0F0
0,0,0,8
240/240/240




#FFFFFF
0,0,0,0
255/255/255




#000F2D
100,93,47,63
0/15/45




LJUSGRÅ VIT SVARTBLÅ



GRAFISK MANUAL RSG 2022   21 VERSION 2.0 FÄRGER

Färger Sekundära

De sekundära färgerna utgörs av 
identitetsfärgerna i ljusare toner. 
Till höger ser du exempel på när 
de sekundära färgerna ligger i 80, 
60, 40 och 20 % av originalfärgen. 
De sekundära färgerna hjälper till 
att skapa variation och balans 
och kan till exempel användas på 
omslag, i faktarutor, som dekor 
m.m. De sekundära färgerna ska 
alltid användas tillsammans med 
de primära färgerna och får inte 
själva utgöra en uteslutande del 
av en enhet.
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Färger Användning/Färgfördelning

Här är två förenklade exempel 
över hur färgerna kan användas. 
RSG:s blå färg dominerar och  
ska alltid finnas representerad 
medan övriga färger används  
som komplement för att variera  
innehållet, skapa dynamik och 
förstärka enskilda delar. De 
sekundära färgerna finns till 
för att mjuka upp eller förstärka 
de primära färgerna och kan 
användas både för större ytor, 
exempelvis bakgrunder och för 
element på detaljnivå. Dessa 
exempel är inga facit utan en 
fingervisning på hur färgerna  
kan och bör användas.

Se avsnittet om applicerings
exempel för fler exempel på 
utföranden.
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Grafiska  
element



0, 0,0 0

0, 0,2 2

0, 0,4 4

0,6 0,6

0, 0,8 8

1, 1,0 0
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Figurer och tabeller

Alla typer av diagram är tillåtna. 
Här används det som passar bäst 
för ändamålet. En rekommendation 
är att hålla figurer, diagram och 
tabeller så för enklade som möjligt. 

Figurer, diagram och tabeller sätts i 
RSG:s identitetsfärger. Sträva efter 
så hög kontrastverkan som möjligt, 
både mot den aktuella bakgrunden 
och mellan staplarna/delarna.

I enheter som kräver det och där 
man vill ge ett lugnare intryck kan 
färgerna användas enskilt med olika 
ljusa toner av respektive primärfärg.
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Illustrationer

RSG:s värld i en bild är vår huvud
illustration och skildrar RSG:s 
breda uppdrag, värderingar samt
det geografiska område inom 
vilket RSG verkar. 

Illustrationen innehåller många 
tänkbara scenarier som kan uppstå 
men också livet runt omkring. 

Illustationen kan användas som 
den är i större format, men fram
förallt används utvalda utsnitt av 
bilden anpassade till kontext och 
budskap. Även mindre delar så  
som objekt kan plockas ut och 
användas separat, eller sättas 
samman i ett rutnät.

RSG:s värld i en bild
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Illustrationer

Här visas några exempel på utsnitt 
tagna ur huvudillustrationen. De är 
vanligt förekommande scenarier och 
situationer i RSG:s värld. 

Utsnitten kan ersätta foton och 
används för att förstärka budskap 
i en enhet. 

Utsnitt
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Illustrationer

För att förstärka budskap 
ytterligare kan man i huvud
illustrationen även plocka ut 
enskilda delar i form av objekt. 
Dessa kan användas separat för  
att belysa ett specifikt budskap 
eller tillsammans för att skapa  
en mer omfattande bild. 

Objekt 
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Illustrationer Objekt forts.

Som objekt räknas även större delar 
i illustrationen. Exemplet visar en 
byggnad som plockats ut från 
huvudillustrationen i sin helhet. 

Objekten går även att kombinera 
med delar av utsnitt – se nästa  
sida för exempel på appliceringar 
med illustrationer.
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Illustrationer

Illustrationerna får användas i de 
flesta sammanhang. De kan skapa 
dynamik i större, mer omfattande  
enheter för att växlas med foton 
eller användas uteslutande när 
foton inte finns. 

Illustrationerna används i kommuni
kativa enheter och sammanhang 
– exempelvis i presentationer och 
broschyrer, eller på informations
blad och affischer.

Vi använder illustrationerna på tre 
olika nivåer:

1. Som enskilt utsnitt av specifikt 
scenario. 

2. Objekt och utsnitt varvat i ett 
uppbyggt rutnät för att skapa en 
mer omfattande bild/förstärka 
ett bredare budskap.

3. Som enskilt objekt.

För fler tillämpningar se 
Applicerings exempelavsnittet.

Appliceringsexempel och användning

Här skriver 
vi rubrik

WWW.RSGBG.SE

Här skriver 
vi rubrik
Här skriver vi kortfattat vad foldern innehåller

WWW.RSGBG.SE

Här skriver vi kortfattat vad foldern innehåller

Här skriver 
vi rubrik

WWW.RSGBG.SE

Här skriver vi kortfattat vad foldern innehåller

3.1. 2.
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Bildmanér
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Bildmanér

Det är viktigt att välja bilder som 
förmedlar rätt budskap. Budska
pet i den övriga kommunikationen 
ska samverka med och förstärka 
budskapet i bilderna. 

Genom att använda både bilder 
som skildrar helheten/kontexten 
och bilder som går närmare och 
lyfter detaljer borgar vi för ett 
intressantare bildberättande. 
Ledorden för vårt bildspråk är:

• trygghet, säkerhet, omtanke
• trovärdig, äkta, ärlig
• professionalitet, kompetens,  

yrkesskicklighet
• berättande, aktiv
• mänsklig, relation, närvarande, 

tillsammans
• mångfald, normkritiskt,  

öppenhet

Bilder kan med fördel justeras för 
att lyfta profilfärger som blått, 
rött och gult.

Tänk så här kring bilder

• Ta levande och aktiva bilder 
med saker som händer, 
människor som kommunicerar 
och agerar. Visa vår verksam
het! Bilden ska skapa intresse,  
nyfikenhet och engagemang. 

• Vi ska alltid sträva efter att 
använda bilder som visar 
mångfald och jämställdhet i 
miljöer, etnicitet, kön, ålder, 
yrken etc.

• Vad som är en bra bild beror på 
syfte och sammanhang. Bilder 
som ska användas i tryck saker 
behöver ha bra upplösning, 
skärpa och bra ljus. För webb 
och sociala medier fungerar 
det oftast bra med bilder som 
tas med mobilen.

• För användning av bilder, filmer 
etc som innehåller person
uppgifter, behövs samtycke 
eller någon annan av de sex 
rättsliga grunderna som åter
finns i Dataskyddsförordning
en. Modellavtal finns också 
som ett alternativ.

• Det finns en framtagen in
struktion för foto och film.  
Där kan du vilka läsa regler 
som gäller för foto, film och 
lagring på RSG.
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Layout



Kontakt/baksida
Telefon: auta in nam eius as eumu t amenimagnis.

E-post: auta in nam eius as eumu t amenimagnis.

Öppettider: auta in nam eius as eumu t amenimagnis.

-

-

-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

Dolessum
ium quate 

Rubrik/
Susam auta in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

Dolessum
ium quate 

WWW.RSGBG.SE
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Layout

Som regel jobbar vi med utfallande 
bilder och färgtonsplattor. Vi vågar 
jobba med luft och vitutrymmen 
och låter rubriker och typografi ta 
plats. För enkelhetens skull utgår vi 
från enkla fördelningar över arbets
ytan, såsom 1/1, 1/2, 1/3, för att ge 
ett enhetligt och tydligt uttryck. 
Bilder varvas med illustrationer 
och färgtonsplattor för att skapa 
dynamik och göra kommunikations
materialet mer intressant.

Se kapitlet om applicerings exempel 
för att få en bättre förståelse kring 
tänket med layout och sättning.
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Applicerings
exempel



 
1(3) 

 

 

POSTADRESS: BESÖKADRESS: TELEFON, VX:  E-POST: ORG. NR  POSTGIRO NR: 
Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00  raddningstjansten@rsgbg.se 222000-0752  30688-6 
402 24 GÖTEBORG  FAX: HEMSIDA:  BANKGIRO NR:
  031-335 27 71 www.rsgbg.se  5853-4009 

  

 TILLSTÅNDSANSÖKAN 
Brandfarlig vara 

   
 
(Fylls i av Räddningstjänsten) 
Inkom: 

  Diarienr: 
   
 

Ansökan avser    
 Nytt tillstånd 
 Ny föreståndare 
 Namn-/adressändring till befintligt tillstånd 

   

1. Sökande 
Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 
      

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) 
      

Postadress 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  
      

Mobiltelefon  
      

Faktureringsuppgifter om andra än ovan 
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 
      
 

Organisationsnummer (10 siffror) 
      

Postadress 
      

 Ev. referens 
      

2. Anmälan av föreståndare 
Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.  
Föreståndare 1 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras 
      
 
 

Personnummer (10 siffror) 
      

Postadress 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  
      

Mobiltelefon  
      

Föreståndare 2 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras 
      

Personnummer (10 siffror) 
      

Postadress 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  
      

Mobiltelefon  
      

 
  

St
re

ck
ko

d

Arne Andersson
Mölndalsvägen 9
441 23 Borås
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Kontorstryck

Vårt kontorsmaterial ska ha ett 
tydligt och trovärdigt utseende. 
Det representerar oss som 
organisation även om vi inte 
är personligt närvarande. 

Utseendet är enkelt och visar 
tydligt att vi står som avsändare. 

Logotypen placeras i första 
hand i övre vänsterkant, om inte 
formatet kräver annat. Visitkort

Kuvert A5

Korrespondensblock A6

Generell brevmall A4

Exempel på blankett A4

19 mm

24 mm

20 mm

11 mm

APPLICERINGSEXEMPEL
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Powerpoint

Presentationer i Powerpoint  
ska komplettera den verbala 
presentationen, därför håller 
vi innehållet kortfattat. RSG:s 
presentationsmall innehåller 
varierande layouter som du 
själv kombinerar på ett sätt 
som passar din presentation. 

I vår presentationsmall är 
logotypen placerad i sidfoten 
i nedre högra hörnet. På så sätt 
finns RSG som avsändare med 
genom hela presentationen, 
samtidigt som vi undviker att 
logotypen konkurrerar om 
utrymme med rubriker och 
annat innehåll.

APPLICERINGSEXEMPEL
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Mail/InternTV

Utseendet på InternTVn regleras 
av färdiga Powerpointmallar.

APPLICERINGSEXEMPEL
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Film

Vad det gäller rörligt material finns 
mallar för hur intro och outro ser 
ut, samt för hur vi hanterar text och 
faktarutor. Här hittar du en kort fattad 
beskrivning men mallarna finns även 
som After Effects-kompositioner med 
animeringar att länka till Premiere Pro.
En utökad beskrivning av filmavsnittet 
finns som extra bilaga.

Logotyp

Logotypen placeras i övre vänstra 
hörnet och ligger med fördel under 
hela filmklippet förutom när den 
centrerade logotypen avslutar.

Titel

Har det rörliga materialet en titel 
läggs den centrerat över bild och 
animeras in ovanifrån.

Rörlig logotyp

Den rörliga logotypen används med 
fördel som outro i rörligt material. 
EKG:t målas fram, ord bilden animeras 
in från underkant och bakgrunden 
tonar över till oskärpa eller blått 
beroende på materialet.

APPLICERINGSEXEMPEL
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Film

Namnskylt

När vi använder namnskylt utgörs 
denna av en blå box med 90 % 
opacitet samt namnet i vit text. 
Skylten placeras i nedre delen till 
höger eller vänster beroende på 
vad bilden kräver. Den animeras in 
från vänster.

Textrutor

När vi använder textrutor ligger 
dessa antingen med centrerad 
text utan animering mot blå bak
grund eller som en ruta med 90 % 
opacitet och animeras då in 
ovanifrån, placerad antingen 
till höger eller vänster beroende 
på vad bakgrunden kräver.

APPLICERINGSEXEMPEL
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Trygghet
Säkerhet
Omtanke

w
w

w
.rsg

b
g

.se

w
w

w
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b
g

.se
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Skyltar/Flaggor/
Rollups

Material som kan användas  
vid evenemang, på mässor, 
informations tillfällen etc.

• Logotypen ska placeras  
längst upp för att vi ska  
vara tydliga som avsändare.  
I första hand ska logotyp  
ligga i övre vänster kant, men  
i de format som kräver det 
används här även vertikal  
logotyp centrerat.

• Texten ska ligga i Museo och 
vara tillräckligt stor för att 
kunna läsas på långt håll.

• Webbadress ska alltid finnas 
med och vara väl synlig.

• Våra grafiska element används 
när det passar utrymme och 
material.

APPLICERINGSEXEMPEL



Det råder 
eldningsförbud
Efter en periods torka kan en brand i skog 
och mark bli mycket svår att hantera. 
Kommunen har därför beslutat om förbud 
mot eldning utomhus. Förbudet gäller alla 
typer av uppgörande av eld utomhus samt 
grillning på mark.

Läs mer om eldningsförbud på www.rsgbg.se

För att ta reda på om eldningsförbudet 
fortfarande gäller, ring 031-335 29 80

Ett jobb utöver 
det vanliga
Kom på öppet hus och få reda på mer om jobbet 
som brandman i beredskap.

Var: Donsö brandstation, Hus 450, Donsö
När: Onsdag den 10 april, kl18–20

Välkommen! 

Mer information finns på www.rsgbg.se

Öppet 
hus!

Här skriver 
vi rubrik
Här skriver vi kortfattat vad foldern innehåller

D
nr: XXXXX/XX-XXX, reviderad 2022-XX

Skanna QR-koden för 
att komma till vår hemsida

Adress  Box 5204, 402 24 Göteborg
Besöksadress  Åvägen 2
Telefon vx  031-335 26 00
E-post  raddningstjansten@rsgbg.se
 

Räddningstjänsten Storgöteborg

www.rsgbg.se

WWW.RSGBG.SE

”Ucitati volupta  
tendit aped ma  
entus et, nobis dol 
uptate nonse nobiti 
ut poribea se volup 
upta tendit volo”

Vid hantering 
av gasol
Endandi commoluptat eatincillam, sunt, sam etur, 
senis nat am quisit ea consequia illori sinvenisitat 
ut everum faccus versper naturem, senis nat am 
quisit ea consequia illori sin doluptatur?

Itae sunt fuga. Umquodi psundit 
essi mus est, consequo moluptus 
dolupti atestio ipitat reium ipsa 
dantotae num, que volorro omni-
mag natiosamus, sae nisquiatet 
eum quis ea i.

APICIUM FUGA 
Nem reius ea sincillam asped ut 
aute nos sequibeaque nobitius 
ullabo. Cab inis quatemporit eniste 
mostiur, quatibus rest eum fugit 
eario consequis alistia que sita 
esed ut autem hitatur?

AGNAM, OMNISIN CTATEM
Ferum qui volorum expliquiatio 
ea delectiis ratur sinus dicatamus 
dist quas sequos inihilique porero 
odicae nition ped qui nus, ium, idel 
ipsam seque pos molut reptate 
mporum voluptatumet faceatis 
dolupta temporro estrupti iliquun 
dignatur aut perspelia num, odio 
bearum faccusto to mi, quame 

volum sim voles que num am, 
conem. Itior res ma saperion enda 
porercit, quis exceped ut assiti 
beatur 

DENTI ODIPSAE 
Pres repuda quo quisci quos nate 
dia si bea quo optis aliti si aliqu-
atur reiunt idunt voluptam ar-
chiliquo verchil lecumet a erfero 
officae nem quam aut as sime 
remporrum nimus rerovite duntiis 
ciuribus inusam acero oditatemo-
lum fugitae. Aquidundae.? 

HARITATA VOLUPTAT 
Eribeat ureiur reperum enis as 
omni il molupta quamend itatectur 
rersped berum quae dolorro eum 
et, que nos doluptas magnimaxim 
fuga doluptas.
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Exempel  
informationsmaterial

Vårt informationsmaterial ska 
ha en tydlig avsändare och vara 
lätt att ta till sig. Därför har vi en 
gemensam grundlayout som ska 
följas vid revideringar eller när 
vi skapar nya typer av material. 
Kommunikationsenheten ansvarar 
för mallar för informations
material.

Genom att vara konsekventa i 
placeringen blir vi en tydligare 
avsändare. Logotypen ska  
därför i första hand placeras i 
övre vänstra hörnet. I de fall där 
rubriken behöver extra utrymme 
kan logotypen dock placeras i 
nedre högra hörnet och i de fall 
där bildlösningen kräver en annan 
placering väljer du en mall som 
passar. Se sida 8 för fler exempel 
på placering av logotypen. 
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Kontakt

Adress  Box 5204, 402 24 Göteborg
Besöksadress Åvägen 2
Telefon vx 031-335 26 00
E-post  raddningstjansten@rsgbg.se 

Räddningstjänsten Storgöteborg
www.rsgbg.se


