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Grafisk manual för Bessemerskolan

Vår grafiska manual är ett hjälpmedel för att förstärka effekten av vår 
kommunikation och för att ge vår skola en tydlig visuell identitet.
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Logotyp
Vår logotyp består av två objekt: symbolen och skolans namn. 

Symbolen – ett B utan yttre gränser, står för det öppna, det gränslösa och 
för de möjligheter skolan ger. Symbolen ger även karaktär till logotypen 
och gör att man lätt känner igen den. 

Namnet är kraftigt och tydligt typograferat och  fungerar som en stabil 
bas till symbolen.

Symbolen och företagsnamnet har en given placering i förhållande till 
varandra som ej får ändras. De får heller inte färgsättas eller användas 
separat.

Ej tillåten användning av logotype
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Logotyp – varianter

Logotypen i grundversion (svart) används även mot färgade 
bak-grunder. Om logotypen måste användas mot en bakgrund 
som  är så mörk att den svarta inte syns, kan en vit variant 
användas.

Typsnittet för logotypen (B:et) är Univers, fet.
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Logotyp – fri yta

Logotypen ska alltid omges av en viss fri yta. Objekt som färgplattor, 
bilder, texter, adressrad etc. får aldrig ligga närmare logotypen än  
avståndet mellan symbolen och namnet.

Minsta omgivande fria yta
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Gymnasiet i Sandviken

Logotyp med tillägg

Logotypen kan anpassas till en speciell del av skolan genom ett  
tillägg på en rad under logotypen. Följ nedanstående riktlinjer för 
en konsekvent form på tillägget.

•  Tillägget får aldrig bli längre än ordet ”Bessemerskolan”

• Typografi: Myriad Italic, regular

• Färg: Svart 50%

• Placering enligt skiss

Vård & Omsorgsprogrammet Särskola Centrum för Vuxnas Lärande
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Logotyp – exempel på placering

Sträva efter att ge logotypen en central placering – det är då den 
fungerar bäst. 

En central placering kan även göras i ett avgränsat utrymme på en 
del av layouten (se nedan).

Alternativ placering är i (nedre) högra hörnet.

Välkommen till Bessemerskolan
Här finns våra 18 nationella program, ett Riksidrottsgymnasium med inriktning 
på bandy och orientering samt vårt stora fina bibliotek. Det är promenad-
avstånd till centrum och nära till bussar och träningsmöjligheter på Parkbadet. 
Där kan du som är elev träna gratis under skoltid.

Hos oss ska alla elever känna att de kan vara med och påverka. Skolledningen 
arbetar tillsammans med elever och elevråd för att utveckla elevdemokratin 
och öka elevinflytandet på skolan. En nyhet för i år är att alla elever får en  
egen laptop som de använder under utbildningen och sedan får behålla  
efter examen.

Vårt samarbete med näringslivet ger våra elever bra möjligheter att hitta spän-
nande praktikplatser, inte bara i Sandviken utan även på andra platser i Sverige 
och utomlands.

Utnyttja vårt öppet hus till upptäcka skolan och prata med våra trevliga  
ambassadörer som kan berätta mer om våra program. Hos oss får dina  
drömmar skjuts framåt, oavsett vad eller vem du vill bli. Vi brukar säga att  
det finns en väg in och tusen vägar ut – vilken kommer du att välja?

Magnus Höijer, Gymnasie- och vuxenutbildningschef

PS. En karta över skolan hittar du på baksidan av brevet. 

Gymnasiet i Sandviken 

Nyhet!

Gymnasiet i Sandviken

Dags
att
välja!

13/11
öppet 

hus
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Logotyp + Sandvikens kommun

På externa material som kommuniceras utanför skolan ska alltid logo typen 
för Sandvikens kommun finnas med. Storlek och placering anpassas till  
Bessemerskolans logotyp så att det blir tydligt vem som är avsändaren. 

Kommunens logotyp finns att ladda ned på www.sandviken.se/grafisk.

13/11
öppet
hus
www.bessemerskolan.se

Gymnasiet i Sandviken

11.00
till

14.00
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Färgskala
Kombinationen av svart (logotyp, texter, block), 
vita ytor och de klara, starka färgerna skapar  
Bessemerskolans färgspråk. De klara färgerna ger 
en positiv känsla och påminner om den bredd  
skolan står för.

Det finns fyra grundfärger och fem komplement-
färger. Komplement färgerna används när grund-
färgerna inte ger tydlighet eller när det behövs fler 
kombinationer.  

Färgkoder finns för två färgsystem:

• CMYK för trycksaker och utskrifter

• RGB för digitala media och utskrifter.

Stäm av med din leverantör om du är osäker på
vilket färgsystem du ska använda.

Grundfärger

Komplementfärger

CMYK
Cyan 0 %
Magenta 100 %
Gul 0 %
Svart 0 %

RGB
Röd 255
Grön 23
Blå 149

CMYK
Cyan 0 %
Magenta 100 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 255
Grön 0
Blå 0

CMYK
Cyan 0 %
Magenta 60 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 255
Grön 123
Blå 0

CMYK
Cyan 100 %
Magenta 0 %
Gul 0 %
Svart 0 %

RGB
Röd 26
Grön 175
Blå 255

CMYK
Cyan 100 %
Magenta 60 %
Gul 0 %
Svart 0 %

RGB
Röd 0
Grön 100
Blå 210

CMYK
Cyan 0 %
Magenta 30 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 255
Grön 177
Blå 0

CMYK
Cyan 0 %
Magenta 0 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 255
Grön 255
Blå 0

CMYK
Cyan 70 %
Magenta 0 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 26
Grön 184
Blå 0

CMYK
Cyan 100 %
Magenta 10 %
Gul 100 %
Svart 0 %

RGB
Röd 0
Grön 130
Blå 0
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Typografi
Vårt grundtypsnitt heter Myriad. Det finns i olika varianter och bör 
användas enligt nedan. Vårt alternativtypsnitt är Arial, som används 
när Myriad inte finns tillgängligt. 

Grundtypografi

Myriad Regular och Myriad Regular Italic
Myriad Regular används för löpande text. Kursiv för att särskilja och 
skapa tydlighet.

Myriad Bold och Myriad Bold Italic
Myriad Bold används för rubriker.

Myriad Light och Myriad Light Italic
Myriad Light används till ingresser och löpande text i stor  
teckengrad. Kan även användas till rubriker i stor teckengrad. 
Kursiv för att särskilja och skapa tydlighet.

Tillägg typografi

MEMPHIS EXTRA BOLD
Memphis extra bold används endast till stora rubriker när en extra 
rubriknivå eller extra tydlighet behövs. Endast versaler.

Alternativ typografi – när Myriad inte finns tillgängligt

Arial och Arial Italic
Arial för löpande text. Kursiv för att särskilja och skapa tydlighet.

Arial Bold och Arial Bold Italic
Arial Bold för rubriker.

Tillägg alternativ typografi

ARIAL BLACK
Arial Black används endast till stora rubriker när en extra rubrik-
nivå eller extra tydlighet behövs. Endast versaler.

Ett vidare val
Texten "Ett vidare val" ska skrivas med typsnittet Sign Painter - House 
Script.
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Grafik – grundillustration

Grundillustrationen speglar den bredd, mångfald och den en-
ergi som finns inom Bessemerskolan. Tänk på att illustrationen 
gör sig bäst när det finns generöst med luft runt om den och 
när den inte blir för liten. 

I små format kan man förenkla illustrationen genom att ta bort 
en del detaljer, se exempel nedan.

GrundillustrationFörenklad illustration
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Grafik – grundformer

De grafiska element som finns i grundillustrationen kan även användas 
som egna objekt för att lyfta fram, rama in och för att skapa igenkänning.

13/11
öppet
hus
www.bessemerskolan.se

Gymnasiet i Sandviken

11.00
till

14.00

Exempel
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Bygg & anläggnings-  
programmet

www.bessemerskolan.se

Rollup – exempel

Rollup och monterväggar fungerar bäst som 
bakgrund och inramning till en aktivitet, inte 
som bärare av långa texter. Satsa därför på ett 
kort och enkelt budskap.

Använd vit bakgrund för att skapa tydlighet i  
illustration och programsymboler. Tänk också 
på att placera den viktigaste informationen 
högst upp där den inte skyms.

Ett vidarE val
www.bessemerskolan.se



FRAM BAK VÄNSTER HÖGER FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

Bessemerskolan grunddesign

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

Överdel: Bessemerskolan

Underdel: Bessemerskolan

Överdel, endast jackor : Bessemerskolan

Yrkeskläder - exempel

Som textilfärg används grundfärger, 
komplementfärger samt svart, vit eller 
varselfärger.

Välj svart eller vit logotyp för bästa kontrast.

Filer:

15



Yrkeskläder - exempel

Som textilfärg används grundfärger, 
komplementfärger samt svart, vit eller 
varselfärger.

Välj svart eller vit logotyp för bästa kontrast.

Filer:

Bessemerskolan + ryggtext
Överdel: Bessemerskolan + ryggtext

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

Överdel, endast jackor: Bessemerskolan + ryggtext

RYGGTEXT

RYGGTEXT

RYGGTEXT

16



FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

Bessemerskolan + BYN
Överdel: Bessemerskolan + BYN

Filer:

Överdel, endast jackor : Bessemerskolan + BYN

Underdel: Bessemerskolan + BYN

Yrkeskläder - exempel

Som textilfärg används grundfärger, 
komplementfärger samt svart, vit eller 
varselfärger.

Välj svart eller vit logotyp för bästa kontrast.
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Till ambassadörer/marknadsföring
Som textilfärg används grundfärger eller  
komplementfärger.

Profilkläder - exempel

Filer:

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

FRAM BAK VÄNSTER HÖGER

Bessemerskolan marknadsföring
Överdel: Bessemerskolan + Sandvikens kommun + ryggtext

Överdel: Bessemerskolan + Sandvikens kommun 

RYGGTEXT

18

RYGGTEXT
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Skyltar – programskyltar

Programskyltar

Enkla och tydliga skyltar, gjorda för att synas på långt håll. Bessemerlogotypen + programnamn. Typsnittet för programnamnet är Memphis Extra 

Bold. Skyltarna kan variera i storlek beroende på var dom ska placeras (hur mycket väggyta det finns att tillgå).



Skyltar – entréskyltar
Entréskyltar

I anslutning till skyltmodellen på förra sidan ska alltid en entréskylt (se skylt nedan) enligt Sandvikens Kommuns grafiska riktlinjer finnas. Skylten 

placerad till höger i det här dokumentet ska alltid finns vid huvudentrén.

Entréskylt

Huvudentréskylt

20
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Powerpoint – exempel

Kontakta XX om du vill använda vårt malldokument för att ta 
fram presentationer i Powerpoint. XX@bessemerskolan.se

ETT VIDARE VAL

• 14 nationella program med olika inriktningar

• 3 specialutformade program

• Individuella programmet

• Riksidrottsgymnasium med inriktning bandy och orientering

• Möjlighet att välja specialidrott som lokal inriktning

GODA KONTAKTER

Omfattande samarbetet  
med näringslivet

Stora möjligheter till  
spännande praktik både
i Sverige och utomlands

Omfattande samarbetet  
med näringslivet

Stora möjligheter till  
spännande praktik både
i Sverige och utomlands

VEM BESÖKER VÅR WEBBPLATS?

Elev på
gymnasiet

Elev i
årskurs 9

Förälder Annat

BESSEMERSKOLAN
Gymnasiet i Sandviken
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Annonser – exempel

Eventannonser för dagspress

13/11
ÖPPET
HUS
www.bessemerskolan.se

Gymnasiet i Sandviken

11.00
TILL

14.00

13/11
öppet
hus
www.bessemerskolan.se

Gymnasiet i Sandviken

11.00
till

14.00
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Webb – så jobbar vi med vår webb

1. Huvudmeny på den svarta listen med
nedfallande undermenyval.

2.  De tre översta ljusgrå boxarna är de tre
senaste nyheterna.

3.  De tre nedre ljusgrå boxarna är boxar
med styrt innehåll som kan ändras efter
behag.

Startsidan
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1. Den utfallande menyn från huvudmenyn syns nu
även i vänsterspalten.

2.  I mittenspalten återfinns huvudinnehållet.

3.  I högerspalten återfinns relaterad information.

4. I vänsterspalten under menyn finns
programsymbolen för resp. program.

Varje programstartsida har en toppbild, "vanliga" 
sidor har ingen toppbild.

Webb – så jobbar vi med vår webb
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