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Varför behövs en grafi sk manual?
Som en utbildningsleverantör med fl era olika campus är det extra viktigt att ha 
en tydlig profi l – för omvärlden och för medarbetare som alla tillhör samma 
organisation. Varumärket berättar om verksamheten och ambitionen att vara det 
främsta alternativet när det gäller utbildningar på gymnasienivå.

Den här manualen gör inga anspråk på att vara heltäckande, den är till för att ge 
dig riktlinjer hur det grafi ska materialet ska utformas. Har du frågor om använd-
ande av logotyp, typografi  eller färgval – kontakta JGY:s kansli.

Välkommen till Jämtlands Gymnasium!
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Logotyp

fi l: j!_main_sv.eps

Standard logo för ljusa 
bakgrunder.
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Logotyp – 
varianter

fi l: j!_main_w.eps

Vit logo används på 
mörka bakgrunder.
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Logotypen kommer 
bäst till sin rätt med 
en minsta frizon enligt 
fi guren.

Logotypen är antingen 
svart eller vit. Undvik 
alla andra varianter.

Logotyp – 
restriktioner
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Logotyp – 
alternativa former Det är helt ok att använda 

J!-symbolen helt fristående. 
Respektera tidigare beskriven 
friyta.

I den lilla versionen av logotypen 
är namnet större i förhållande till 
J!-symbolen.
fi l: j!2_sv.eps

När det inte fi nns utrymme för 
J!-symbolen, skriv ut Jämtlands 
Gymnasium och sätt ett utrops-
tecken efter.

Jämtlands Gymnasium!



j! Profi lmanual – 8

Logotyper 
Gymnasieförbundet 
och Vux

Myndigheten Jämtlands Gymnasieförbund 
och Jämtlands Vux har verksamheter som 
medför att det är viktigt att markera en 
skillnad. 

De grafi ska riktilinjerna för användandet 
följer dock helt Jämtlands Gymnasiums 
profi l.

Jämtlands 
Gymnasieförbund

fi l: j!_jgy_sv.eps

fi l: j!_vux_sv.eps
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Färger –
basfärger

Vit Mörkgrå
CMYK: 0,0,0,70
Pantone: 417

Ljusgrå
CMYK: 0,0,0,11
Pantone: Cool gray1

Svart
CMYK: 0,0,0,100
Pantone: Black
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Ljusgrön
CMYK: 42,0,100,0
Pantone: 583

Apricot
CMYK: 0,30,70,0
Pantone: 1365

Grön
CMYK: 59,0,55,22
Pantone: 556

Orange
CMYK: 0,61,94,0
Pantone: 158

Blå
CMYK: 84,47,0,19
Pantone: 647

Röd
CMYK: 0,82,85,19
Pantone: 167

Färgskala 2008–2009
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Typografi 

Vi har valt att genomgående använda Adobe Garamond i allt tryckt material. 
Typsnittet är valt för att det har en djup tradition, hög läsbarhet och är tidlöst. 
Det ritades redan i början av 1500-talet av den franske typografen Claude 
Garamond. Vi använder Adobes version som förutom många skärningar även har 
trevliga specialtecken.

I brev och på webb kan/bör typsnittet Georgia användas – det fi nns som standard i 
både PC och Mac. I tredje hand kan Times användas. Har du frågor om typsnitt – 
kontakta kansliet.



j! Profi lmanual – 13

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Adobe Garamond – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Adobe Garamond – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Adobe Garamond – italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
Adobe Garamond – small caps OSF

Typografi  – typsnittet



j! Profi lmanual – 14

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Georgia – regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Georgia – bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890fi &
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Georgia – italic

Typografi  – alternativt typsnitt
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Texterna ska sättas i Adobe Garamond. 
Behöver du förstärka kan du använda bold eller italic (kursiven). Tänk på att en 
text blir tungläst med för många förstärkningar.

Brödtexter sätts i 9 punkter med 12 punkters radavstånd (9p/12) eller 10p/13.  
(I Word skiver du med 10 punkter och gärna med 1,5 radavstånd.)
Rubriker ska ha samma kägel som radavstånd, exempelvis 20p/20, 30p/30 
Samma typografi ska regler gäller givetvis Georgia.

Typografi  – regler
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Accidens

Här visas exempel på hur 
accidensmaterial ser ut. 
Kuvert och vistitkort har i exem-
plen kompletterats med 
en  kulör – vilket innebär 2-färgs-
tryck.

Uppgifterna i accidensmaterialet 
sätts i 7p/9. 
Använd gärna gemena (små) siffror 
– 123456

Sandra Hedman
Förbundssekreterare

sandra.hedman@zonline.se
tel: 063-14 03 03
fax: 063-12 34 56

Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

visitkort 50x90 mm
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Jämtlands Gymnasium! Bräcke • Box 12 • 840 60 Bräcke • Telefon: 0693-161 61 • Fax: 0693-161 61 • bracke@jgy.se
Huvudkontor: Jämtlands Gymnasium! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • info@jgy.se

Jämtlands Gymnasium! Bräcke • Box 12 • 840 60 Bräcke • Telefon: 0693-161 61 • Fax: 0693-161 61 • bracke@jgy.se
Huvudkontor: Jämtlands Gymnasium! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • info@jgy.se

Jämtlands Gymnasium! Bräcke • Box 12 • 840 60 Bräcke • Telefon: 0693-161 61 • Fax: 0693-161 61 • bracke@jgy.se
Huvudkontor: Jämtlands Gymnasium! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • info@jgy.se

Accidens
Brevpapper, C4- och C5-kuvert
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Annonser

Oavsett vad som ska annonseras är 
avsändaren Jämtlands Gymnasium! 
med logotyp placerad i nedre högra 
hörnet. Adressraden centrerad under 
logotypen. 

Exempel på rekryteringsannonser – 
personal och elever samt 
imageannonser.

Gillar du att guida ungdomar 
och kan lära dem ett och annat – 
vi har jobb för duktiga lärare.

Språklärare i engelska, tyska och swahili med placering i Östersund. 

Sim iriurem ipsum quipis nim er iure dolorer augait dolore consend reetuer adiat, conul-
lan henim zzrit lum venibh eumsan eraesequis duis nullametum aciduis modolore dolor 
susto eu feugiam etuero etue min heniat nisl ulla feugiat augiam, vullutpat. Ut alit augia-
metuer sum del illam at. Ut numsan et accum vercili smodion hent la facilisis doloboreet 
praessent la consectet, vullaor il dunt nisit nostrud mod tiscip 
exer sit vel ut num ea facillaor susting esed tinit prat wis nul-
lum quipisi smolestrud tionsecte dip essenit nulla con ver ipit 
lor ipisis nosto odionsectem dolesto core volore mincidunt la 
consequisi.

An utat wis nisl delit ute elese vel el eugait utat aciliquat 
incinci llamcon venim dolutpat volorem inciduisit delenim 
veliquam esse tie dionsequat prat. Xeros alit lum inim irit 
lum essi tie elit utat. Ut praessim inibh exerci tationsed ea am 
nulla amcorem vullamet utpat verostrud mincidui tat ad

831 82 Östersund
063-14 02 00 (växel)  

info@jgy.se  www.jgy.se
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Gillar du att guida 
ungdomar och kan lära 
dem ett och annat? 
Vi har jobb för dig.
Just nu söker vi språklärare i engelska, tyska och swahili 
med placering i Östersund. 

Läs mer om tjänsten på www.jgy.se eller ring Peter Petersson 
på 063-14 02 20.

831 82 Östersund
063-14 02 00 (växel)  

info@jgy.se  www.jgy.se

Vi har plats på Jämtlands bästa 
utbildning för dig som gillar 
riktigt stora bilar.
Det fi nns några få platser kvar till Fordonsprogrammet – Tunga fordon. Ansök före 1 maj.  

Läs mer om utbildningen på www.jgy.se eller ring Peter Petersson, lärare på fordonsprogrammet – 063-14 02 20.
831 82 Östersund

063-14 02 00 (växel)  
info@jgy.se  www.jgy.se

Använd gärna färgplattor för att väcka uppmärksamhet.
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25 maj visar 
våra elever här i 
Bräcke hur man 
kör gräv maskin. 
Också.  
25 maj har vi inte öppet hus, vi fl yttar till centrala Bräcke för 
att visa vår verksamhet. Mellan kl 11 och 16  kan du få reda på 
mer om vad våra elever här i Bräcke får lära 
sig på Sveriges bästa körutbildning. Kom till 
xxxxx så bjuder vi på information och fi ka. 
Varmt välkommen.

Bräcke, Box 12, 840 60 Bräcke
Tel: 0693-161 61, Fax: 0693-161 61 

www.jgy.se  bracke@jgy.se
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Bli vad fan 
du vill!
Jag hjälper dig.
Ecte venim volent vero odigna consecte modolummy nim verostrud magnit la faccum dip 

ea feugait nim nos dionsequate conullamet la facin ullandio dunt lut ex eniamcon henim 

accumsan vel dolore mincilis nonulla feuguer sed modo odipsummy nos ad ming exeratis ad 
dio od minismodit adiamet, quis nonsed tat am del ipis er sumsandre dolobore tat. Ut lore 

con utpat, cor adit num vullaore exerillan ut wisi.

Exero con ero dolorer in ullam, vel enibh euis nonsent la feu feum veliquisim quipism 

odolobor am iure tie mincill aortie do elis esto conumsan ut nullutem vullamet ilisci blam, 

quissed tet lam alisl eugait autpat. Enismod minis at praesequisi.
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Ecte venim volent vero odigna consecte modolummy nim verostrud magnit la 
faccum dip ea feugait nim nos dionsequate conullamet la facin ullandio dunt 
lut ex eniamcon henim accumsan vel dolore mincilis nonulla feuguer sed modo 
odipsummy nos ad ming exeratis ad dio od minismodit adiamet, quis nonsed tat 
am del ipis er sumsandre dolobore tat. Ut lore con utpat, cor adit num vullaore 
exerillan ut wisi.

Exero con ero dolorer in ullam, vel enibh euis nonsent la 
feu feum veliquisim quipism odolobor am iure tie mincill 
aortie do elis esto conumsan ut nullutem vullamet ilisci 
blam, quissed tet lam alisl eugait autpat. Enismod minis at 
praesequisi.

Jag blir precis 
vad jag vill!
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I’ll become 
whatever 
I want!
Ecte venim volent vero odigna consecte modolummy nim verostrud magnit la faccum dip 
ea feugait nim nos dionsequate conullamet la facin ullandio dunt lut ex eniamcon henim 
accumsan vel dolore mincilis nonulla feuguer sed modo odipsummy nos ad ming exeratis ad 
dio od minismodit adiamet, quis nonsed tat am del ipis er sumsandre dolobore tat. Ut lore 
con utpat, cor adit num vullaore exerillan ut wisi.

Exero con ero dolorer in ullam, vel enibh euis nonsent la feu feum 
veliquisim quipism odolobor am iure tie mincill aortie do elis esto 
conumsan ut nullutem vullamet ilisci blam, quissed tet lam alisl 
eugait autpat. Enismod minis at praesequisi.
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Exempel på imageannonsering.  Budskapen 
fokuserar på valfrihet och lärarnas kompetens. 
Budskapet är kort och gott – bli vad du vill. De 
visade annonserna är halvsidor i tabloidformat.
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Jag blir precis vad jag vill!
Jämtlands Gymnasium! har 16 nationella program och mycket stort utbud inriktningar – vi kan med andra ord hjälpa våra 
elever att bli vad de vill. Till och med akrobater. Läs mer på www.jgy.se
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Rock eller opera? 
Sök estet musik på Jämtlands Gymnasium!

Exempel på program-
inriktad banner. Hitta rätt 
plats för målgruppen. 
Ren, enkel utformning.
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Skyltar och annan exponering

Skyltar görs på aluminiumbakgrund 
med svart text satt i Garamond, 
se typografi avsnittet. 
Användadet på fasader följer 
logoreglerna – vit/aluminium på mörk 
bakgrund, svart på ljus bakgrund. 

Exempel på fasadskylt.



j! Profi lmanual – 25

Exempel på fasadskylt.
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Exempel på stripning av bil
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Exempel på profi lkläder


