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Framtoning 

• Vår grafiska framtoning i bild och 
text ska understryka vår värdegrund: 

 

• Vi är kundnära 

• Vi är professionella 

• Vi är engagerade 

• Vi är tillsammans 

 

Det ger därmed en känsla i vår kommunikation till personer 
utanför vår organisation som visar på att:  
• Vi gärna sitter på samma sida som våra kunder. 
• Vi håller oss till det vi är bäst på. 
• Vi hittar lösningar. 
• Vi engagerar gärna fler i organisationen och bollar gärna 

idéer med kunden. 
 



Fordon 

• Syftet med att vi textar våra 
fordon är att våra kunder lätt ska 
särskilja oss från våra 
konkurrenter.  

• De ska se vilka som utför deras 
eller andras uppdrag – och 
därmed känna förtroende för oss 
som organisation.  

• Det gör att varje fordon agerar 
säljare för oss alla! 



Fordon - Hyttsida 
Det grafiska elementet ska sitta på 
hytten och alltid vara framåtlutat. 
Det går även att ha det som en extra 
detalj med annan placering. Denna 
kan vara svart, silver, krom. 
Komplett logotyp ska alltid finna på 
hyttens sida. 

VOLVO 

Scania MAN Mercedes-Benz 

DAF 



Fordon - Hyttsida 
Det grafiska elementet ska sitta på 
hytten och alltid vara framåtlutat. 
Det går även att ha det som en extra 
detalj med annan placering. Denna 
kan vara svart, silver, krom. 
Komplett logotyp ska alltid finna på 
hyttens sida. 

Ev. logotyp för åkeriet får aldrig vara 
större än Märsta Förenades 
kompletta logo. (i cm2) 

VOLVO 

Scania MAN Mercedes-Benz 

DAF 



Fordon – Hyttsida Lokal Åkar-logo 

I det fall att det lokala åkerinamnet ska 
vara med, så ska det tydligt vara 
underordnat Märsta Förenades logotyp. 
Det får max vara 75% av ytan som Märsta 
Förenades kompletta logotyp upptar och 
då på någon av de specifika områden enligt 
nedan. Andra önskemål diskuteras med 
Kommunikationsansvarig. 

VOLVO 

Scania MAN Mercedes-Benz 

DAF 

Lokala Åkeriet AB 



Fordon – Hyttfront 
Framifrån så ska logotypen synas på ev. 
ljuslåda. Extra grafiskt element kan 
kompletteras med för att få en symmetri. 

I de fall som ljuslåda inte används, så kan 
hemsidesadressen sättas på ”keps” eller ruta. 

I detta fall kan det grafiska-elementet 
användas separat, men då ska den kompletta 
logotypen sitta nära fronten på hyttens sida. 

EJ OK! 

EJ OK! 



Fordon - Flaksida 
• Den kompletta logotypen ska täcka 

flakets släta sida till minst 75% av höjden 
eller bredden, vilket som först begränsar 
ytan och vara centrerad i höjdled. Det är 
fritt att sätta den längst fram eller längst 
bak. 

• Det betyder att om flaksidan är 1,0m 
hög, så ska logotypen vara minst 0,75m 
hög.  

• Alt. Om en sektion är 2m bred och 1,0m 
hög, så blir logotypen 1,5m bred och 
0,4m hög. 

• Viktangivelser ska sitta på främre delen 
av flaket. 1,0m 0,75m 



Fordon - maskiner 

• Maskiner skiljer sig väldigt mellan olika 
modeller och tillverkare, vilket innebär att 
textning av dessa görs i samråd med 
Kommunikationsansvarig. 



Fordon – stänkskydd, flak 

Stänkskydd ska ha den kompletta logotypen. 

Även på framstam på flak så ska hela logotypen 
synas. 


