Vår grafiska manual

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell
förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.
Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskaps
centrum som ökar framtidens brandsäkerhet och
minskar samhällets skadekostnader. Brandskydds
föreningen driver affärsverksamhet inom bland a nnat
utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och
säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Grafisk manual för Brandskyddsföreningen
Vi på Brandskyddsföreningen står för brandsäker kunskap.
Vårt mål är ett brandsäkrare Sverige och ett bra brand
skydd för alla. Med vår kunskap vill vi hjälpa människor
att ta eget ansvar för sitt brandskydd.
När vår kommunikation är enhetligt utformad är vi och vår
kunskap lätt att känna igen. Därför är vi måna om att vårda
vårt varumärke och vår visuella identitet. Genom att konse
kvent använda och följa vår grafiska manual tar vi vara på
varje möjlighet att kommunicera Brandskyddsföreningens
identitet.
Då ökar våra chanser att nå vårt mål.
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Logotyp
Vår logotyp består av symbolen, Fågel F
 enix
och namnet, Brandskyddsföreningen. Vi
använder alltid logotypen i sin helhet och i
första hand i sitt originalutförande, det vill
säga med röd symbol och svart namn.
Mot mörkare bakgrunder kan vi använda
logotypen i helvitt utförande för att den ska
synas tydligare.
Symbolen, Fågel Fenix, använder vi aldrig
ensam i stället för logotypen.

Logotyp

6

Frizon
Frizon kallas den yta som ska vara fri runt
omkring logotypen, från exempelvis text
och grafik, för att den ska synas klart och
tydligt. Frizonen för vår logotyp är hälften
av höjden på symbolen, Fågel Fenix.

Placering
Vi placerar vår logotyp på satsytans h ögra
sida. I första hand placeras den i det nedre
hörnet, men den kan placeras i det övre
högra hörnet om det tydligt lämpar sig b ättre.
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Verksamheter
Vissa av våra verksamheter har egen profi
lering av logotypen. Då dessa används står
verksamhetsnamnet med versaler under
logotypen.
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Grafiskt element
Vi använder oss av ett särskilt grafiskt ele
ment i vår kommunikation för att bryta ett
mönster eller liva upp en yta. Vårt grafiska
element är en beskuren version av vår sym
bol, Fågel Fenix. Det grafiska elementet
använder vi aldrig utan att logotypen syns i
sin helhet i materialet.
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Profilfärg
Vår profilfärg är röd. Den använder vi alltid
konsekvent i första hand i vår kommunika
tion för att skapa igenkänning av vårt varu
märke.

Röd
CMYK 0, 100, 55, 12
RGB 211, 16, 76
PMS 193

Till höger finns färgkoderna för profilfärgen.

Komplementfärger
Våra komplementfärger använder vi för att
komplettera vår profilfärg. De används en
dast när det krävs fler färger för att grafiskt
bryta av eller separera information, som i
exempelvis informationsgrafik eller annan
stödjande grafik.
Vår komplementfärg är grön. Svart, vitt och
grå nyanser använder vi som baskomple
ment, och används generellt i våra texter.

Grön
CMYK 96, 0, 47, 19
RGB 0, 133, 125
PMS 7717

Gråskala

Vår profilfärg ska alltid finnas med i anslut
ning till att komplementfärger används.
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PMS 1955

PMS 3302

Toningar
Våra profil- och komplementfärger används
i regel i 100 procents utförande. Men för
att, liksom komplementfärgerna, skapa
nödvändiga nyanser kan toner användas.
Vi använder oss av tre ljusare toner och en
mörkare ton.
Profilfärgen i 100 procents utförande an
vänds alltid i anslutning till andra toner.

100 %

100 %

70 %

70 %

35 %

35 %

15 %

15 %

När används olika färgsystem?
CMYK används vid papperstryck och grafisk produktion.
RGB används för webb och digitala medier.
PMS används vid tryckning på plast, metall eller liknande.
NCS används inom textil och måleri.
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Exempel

Brandsäker
kunskap.
Den röda färgen används primärt.

Toningarna och komplementfärgerna används för att förtydliga och skapa nyanser.
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Rubrik: Gill Sans Nova Semibold
Mellanrubrik: Gill Sans Nova Medium
Ingress: Gill Sans Nova Medium
Brödtext: Gill Sans Nova Light
Kortare text: Gill Sans Nova Light

Gill Sans Nova är vårt profiltypsnitt som vi
använder primärt i vår kommunikation. Det
används för exempelvis annonser, banners
och visitkort.

Tryckt material
I våra trycksaker, exempelvis i böcker och
broschyrer, använder vi Gill Sans Nova i
rubriker och Times New Roman i brödtext.
Times New Roman är ett välkänt typsnitt
som ger god läsbarhet i längre texter.

Typografi

Mot mörk bakgrund

Kommunikation

Rubrik: Gill Sans Nova Light
Mellanrubrik: Gill Sans Nova Medium
Ingress: Gill Sans Nova Semibold
Brödtext: Gill Sans Nova Semibold
Kortare text: Gill Sans Nova Light

Rubrik: Gill Sans Nova Semibold
Mellanrubrik: Gill Sans Nova Medium
Ingress: Times New Roman Bold
Brödtext: Times New Roman
Kortare text: Gill Sans Nova Medium
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Rubrik: Arial Bold
Mellanrubrik: Arial
Ingress: Times New Roman Bold
Brödtext: Times New Roman
Kortare text: Arial

Office

Textstorlek
Rubriker (och mellanrubriker) skrivs i nivåerna 20 pt, 16 pt, 12 pt och 11 pt.
Brödtext och ingresser skrivs i 11 pt.
Kortare text är, som det låter, en kort text
som varken är rubrik eller brödtext, till
exempel text i en liten faktaruta.

Exempel på storleksförhållande

Inom Officesviten, som programmen Word
och Powerpoint, använder vi typsnitten Arial
och Times New Roman, som fungerar på
flera operativsystem.

Rubrik 1 Arial Bold 20 pt
Rubrik 2 Arial 16 pt
Rubrik 3 Arial 12 pt
Rubrik 4 Arial 11 pt
Ingress Times New Roman Bold 11 pt
Brödtext Times New Roman 11 pt
Kortare text Arial 10 pt

Mallat och klart
I de färdiga mallar som finns tillgängliga är typsnitt och storlekar för
inställda att använda.

Typografi

16

Tips för god läsbarhet för mottagaren
Vi utformar våra texter så att budskapet träder fram så
tydligt som möjligt. På så sätt blir vår kommunikation
lättare att ta till sig. Vi följer dessa punkter för att skapa
tydlig kommunikation:
• Luftigt avstånd mellan texter, objekt och bilder gör
läsytan lugnare.
• Enkla och konkreta ordval med okomplicerade, korta
meningar gör det lättare att förstå texten.
• Styckeindelad text med tydliga mellanrubriker ger
bättre överblick i läsningen.
• Text på mörk eller färgad bakgrund gör sig bättre
fetad för att öka tydligheten.
• Text placerad på en bild gör det oftast svårt att tyda
texten om det inte är på ett mycket lugnt område.
• Enbart versaler i texter gör det svårare att foga ihop
bokstäverna till ord.
Våra skrivregler finns att läsa som bilaga till den här
manualen.
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Visionsbilder
Utgångspunkten när vi väljer bilder är att skildra vår
vision – ett brandsäkrare Sverige. Vi vill att bilderna ska
kännas trovärdiga, trygga och moderna för mottagaren.
Dessa bilder kallar vi för visionsbilder. Visionsbilderna
används primärt i vår kommunikation, som när vi vill
presentera oss och våra idéer eller när vi fokuserar på
våra sakfrågor. Bilderna känns igen efter följande egen
skaper:
• Trygghet
• Vardagsrealistiskt
• Geografiskt nära
På kommande sidor visas exempel på visionsbilder med
beskrivningar av de grundläggande tankarna om vårt
bildspråk.
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Trygghet. Bilden visar den förebyggande
brandsäkerheten – det som skapar trygg
het. Bilden illustrerar att brandskydd är lika
enkelt som självklart, och framför allt att
det skapar trygghet. Detta är grunden för
vad våra bilder signalerar.
Vi undviker att använda bilder på övertända
hus, utbrända bostäder och liknande, om
syftet inte är att illustrera just detta.
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Vardagsrealistiskt. Bilden visar sökandet
efter brandsäker kunskap i en vardaglig
situation. Våra bilder visar människor och
miljöer i okonstlade och ärliga situationer.
Det bidrar till trovärdighet i vår kommuni
kation och gör brandsäkerhet som fråga mer
lättillgänglig.
Vi undviker bilder som är abstrakta, över
retuscherade eller har för långsökt koppling
till våra frågor.
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Geografiskt nära. Bilden är ett exempel
på att vi verkar över hela Sverige – genom
rikstäckande påverkan och nära lokalt arbete.
Våra bilder speglar vår bredd och k oppling
till både storstadens som landsbygdens
brandskyddsfrågor.
Vi undviker bilder som inte känns igen i en
skandinavisk miljö.
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Idébilder
Bilder som på ett grafiskt e ller konstnärligt
sätt fungerar för att illustrera exempelvis ett
visst fokusområde, utbildning eller produkt,
kallar vi för idébilder. De används när vi
som avsändare redan är tydlig och där bilden
har ett annat syfte.
Dessa bilder tas fram specifikt för sitt ända
mål i samarbete med Kommunikations
enheten.

Illustrationer
Ibland behöver vi använda illustrerade b ilder
och teckningar för att förtydliga eller visu
alisera. Vi eftersträvar då att illustrationer
na upplevs seriösa, tydliga och i övrigt är
överensstämmande med det generella bild
språket.
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