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Varför behövs 
en grafisk manual?
För ett utbildningsförbund med flera skolor på olika orter är det extra viktigt att ha  

en tydlig profil – 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 grafiska materialet ska utformas. Har du frågor om använd ande av 

logotyp, typografi eller färgval – kontakta JGY:s kansli.

Välkommen till Jämtlands Gymnasieförbund!
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Logotyp, stående
JGY:s logotyp, i sitt originalutförande, är den 
stående varianten med symbolen ovanför 
texten ”Jämtlands Gymnasium”.
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Jämtlands
Gymnasium

Logotyp, liggande
JGY har även en liggande variant som används
i de fall utrymmet kräver detta. Symbolen tar i 
denna variant inte lika stort utrymme i anspråk.
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Jämtlands
Gymnasium

Logotypens frizon
Logotypens frizon, dvs det område 
där inget annat bör placeras, utgörs av cirkeln i ”j” 
x 2 enligt metoden nedan.
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Logotyper  
Gymnasieförbundet 
och Vux
Myndigheten Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlands Vux har verksamheter som medför att 
det är viktigt att markera en skillnad. 

De grafiska riktilinjerna för användandet följer 
dock helt Jämtlands Gymnasiums grafiska profil.
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Symbolen som
dekorelement.
JGY:s symbol kan användas som grafiskt
element i kommunikationen. Antingen i 
form av en rundad ”flik” eller i en cirkel.

”Fliken” skall alltid ligga i topp, utfallande.

Cirkeln används vid all annan placering.

Tillåtna varianter är de som visas här.
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Huvudfärger

Komplementfärger

RGB: 43,165,197
CMYK: 73,0,7,11
HEX: #2ba5c5
PMS: 306 C

RGB: 222,46,82
CMYK: 0,95,52,4
HEX: #de2e52
PMS: 192 C

RGB: 227,157,3
CMYK: 0,35,93,9
HEX: #ed9d03
PMS: 143 C

RGB: 107,94,171
CMYK: 74,65,0,0
HEX: #F6b5eab
PMS: 2725 C

RGB: 194,203,90
CMYK: 19,0,66,10
HEX: #c2cb5a
PMS: 382 C

RGB: 239,230,211
CMYK: 7,8,14,0
HEX: #efe6d3
PMS: 2527 C (50%)

RGB: 36,160,136
CMYK: 77,0,46,10
HEX: #24a088
PMS: 3265 C

RGB: 34,46,79
CMYK: 87,62,0,59
HEX: #222e4f
PMS: 7693 C

Färger
I vår grafiska profil finns, förutom svart och 
vit, två huvudfärger; blå och röd.

Dessa två, i kombination eller var för sig, 
användes alltid vid extern kommunikation 
av JGY.

Undantaget till detta är programspecifik 
kommunikation, där det är tillåtet att endast 
använda komplementfärgerna.

Komplementfärgerna består av sex kulörer 
som med fördel kan användas till t.ex. 
duplextoner i bilder, textplattor och andra 
grafiska element.
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Typografi
Vi har valt att genomgående använda Avant Garde Gothic och 

Museo Sans i allt material. Typsnitten är valda för att de har en hög 

läsbarhet, både på skärm och i tryck, är raka och tidlösa typsnitt. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!”#€%&/()=?;:*^,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!”#€%&/()=?;:*^,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!”#€%&/()=?;:*^,.

Avant Garde Gothic STD, Bold

Museo Sans 300

Museo Sans 900
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Rubriker skall sättas i Avant Garde Gothic Bold. 

I ingresser använder vi Museo Sans 900 och i 
brödtext Museo Sans 300

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

Typografiska regler
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JGY  jobbar med bilder i fyrfärg & duplex (även kallat duotone).
En duplexbild består endast av två grundfärger och det är tonerna 
mellan dessa två som utgör motivet. 

Den lila komplementfärgen används med fördel som den mörkare 
av de två duplexfärgerna.
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fyrfärg duplex
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Duplex orange & lila
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Duplex röd & lila
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Textplattor
För att förstärka en rubrik, eller tydliggöra den 
över en orolig bild, används textplattor i huvud- 
eller komplementfärgerna.

Textplattorna har samma höjd som en rak versal i 
rubriken, men förskjuts nedåt enligt mall nedan.
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Accidens
På visitkort, brevpapper och kuvert får, förutom svart och vitt, 

endast huvudfärgerna förekomma. Dvs blå och röd.
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Annonser
Oavsett vad som ska annonseras är avsändaren 
Jämtlands Gymnasium! med logotyp placerad i 
nedre högra hörnet. 

Annonsbilder sätts med fördel i duplexfärger för 
att sticka ut bland övrig annonsering.
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Exempel på
utomhusannonsering

22



23

Beachflaggor
Beachflaggor som kommunicerar allmän JGY-
information har någon av de två huvudfärgerna 
som bakgrund. Budskapet kan förstärkas med 
textplattor.
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RollUp’s
Programspecifika RollUp’s färgsätts med 
komplementfärgerna för att särskilja dessa 
från allmänt JGY-material där kommunikationen 
sker med de två huvudfärgerna.
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Powerpoint
Vid presentationer används JGYs förberedda 
Powerpoint-mallar som utgångsdokument.

Inga andra typsnitt än Avant Garde Gothic och 
Museo Sans får användas i presentationer.
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Rapporter



27

E-postsignatur

Med vänlig hälsning

Namn Efternamn
Titel*

Jämtlands Gymnasieförbund**
Ev. besöksadress

Telefonnummer
E-postadress

www.jgy.se

Med vänlig hälsning

Anna Bengtsson
Lärare

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla
Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

010-490 26 00
anna.bengtsson@jgy.se

www.jgy.se

JGY:s e-postsignatur följer denna mall för att 
skapa ett enhetligt uttryck. Typsnitt och storlek 
följer e-postklientens standardinställning vid 
skapande av ny e-post.

Mall: Exempel:

*Om relevant kan program- eller rektorsområdestillhörighet läggas till.

**Välj bland följande organisatoriska tillhörighet:

Jämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasium
Jämtlands Vux
Jämtlands Gymnasium Bispgården/Bräcke/Fyrvalla/Torsta/Wargentin/Wången/Åre
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Videografik
Exempel på en s.k. ”lower third” och kanallogotyp.



2929



30

Tröjor med 
budskap
På JGYs profiltröjor sätts budskapet i textplattor.
Tillåten färg på tröja är svart, vit, profilblå eller 
profilröd. 

30



31

JGY-tröjor
JGYs rena profiltröjor har cirkelsymbolen
i någon av huvudfärgerna. Tillåten färg på
tröjor är; svart, vit, profilblå och profilröd. 
På tröjor i profilfärger är trycket alltid vitt.

Tröjorna finns i två utföranden, med olika 
storlekar på cirkelsymbolen.
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Ort- & program-
specifika tröjor.
Tröjor med ortsnamn har cirkelsymbolen
i någon av huvudfärgerna. Tillåten färg på
tröjor är; svart, vit, profilblå och profilröd. 
På tröjor i profilfärger är trycket alltid vitt.

Programspecifika tröjor är antingen svarta 
eller vita och har tillåtelse att använda sig 
av hela färgpaletten, dvs huvudfärger 
och komplementfärger.

Ort- och programspecifika tröjor finns i två 
utföranden, med olika storlekar på cirkel-
symbolen. På den större varianten placeras 
orts- eller programnamn på vänster ärm.
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Jämtlands
Gymnasium

Jämtlands
Gymnasium

Arbetsbyxor
Byxor profileras med både cirkelsymbol och 
logotyp. Föredragen placering är på fram- eller 
bakfickor. Cirkelsymbolens färg kan väljas från 
hela färgpaletten.
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Dekor lastbil
Skåp på lastbilar helfolieras antingen med 
duplexbild och budskap, eller med utskuren 
vinyl på rent vitt skåp.
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