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Inledning
Bilden av Stagneliusskolan influeras av hur man kommunicerar med omvärlden — såklart! Därför är en grafisk profil
så viktig i det arbetet. Den blir ett sätt att snabbt och intuitivt tala om vilken identitet skolan har.
Stagneliusskolan har en tydlig position och ett högt anseende inom Kalmars gymnasieskolor — så varför inte också
kommunicera det genom en välarbetad grafisk profil! Genom att arbeta enhetligt med sin visuella identitet stärker
Stagneliusskolans position, bibehåller sitt goda anseende
och ökar både sin trovärdighet, samt synlighet.
Den slutgiltiga ambitionen är givetvis att kontinuerligt
locka nya elever, de ska känna en tveklös attraktion till
Stagneliusskolan. Samt såklart införliva stolthet i befintliga
och utgångna elever.
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Strategisk grund
Den primära målgruppen för en stor del av Stagneliusskolans externa kommunikation är potentiella elever. Alltså
unga vuxna, 13-16 år. En viktig del i Stagneliusskolans identitet är de tre värdeord som vaskats fram av elever, personal och lärare. Dessa är:
1) Tradition
2) Framtid
3) Gemenskap
Utöver att den grafiska profilen tar avstamp i dessa tre värdeord så ska också allt material som produceras visualisera
dem. Låt till exempel den samtida typografiska lösningen
kontrastera mot den traditionsrika skolbyggnaden, eller
låt gemenskapen lysa genom i bildurvalet. Genom att arbeta konsekvent med all Stagneliusskolan kommunikation
skapar man enhetlighet kring den grafiska profilen och ger
således omvärlden den bild av Stagneliusskolan som vi vill
att de ska ha!
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Logotyp
Logotypen låter framtid och tradition skapa en visuell kontrast. Ett samtida uttryck stöpt i en väldigt traditionell form.
Logotypen är den absolut viktigaste beståndsdelen och vid
de tillfällen Stagneliusskolan står som avsändare ska den alltid finnas med.
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vit standardversion

svart standardversion

programspecifik version

tvåradig miniversion
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enradig vänsterställd miniversion

Standardversioner
Stagneliusskolans logotyp finns i två standardutföranden,
emblem med välvd typografi i vitt och svart. Appliceringsreglerna för dessa är så att för mörk bakgrund, på bilder och
färgplattor används den vita versionen. För ljusa eller vita
bakgrunder, på bilder och färgplattor används den svarta
versionen. Se alltid till att logotypen syns tydligt.

Programspecifika versioner
Primärt ska Stagneliusskolan alltid stå som avsändare, således ska Stagneliusskolans huvudlogotyp användas i de
flesta sammanhang. Vanligtvis när man vill understryka
vilken del inom skolan som är avsändare kan det framgå
genom rubriker eller budskapets sammanhang. Det kan
emellertid finnas tillfällen då det finns anledning att förtydliga vilket program som är avsändare. För dessa tillfällen där programmen står som enskilda avsändare finns
programspecifika logotyper att använda.

Miniversion
Vid de tillfällen logotypen understiger 18mm i höjd rekommenderas att använda »miniversionen«. Det är en version
framtagen för att vara tydlig även på mindre ytor. Där har
symbolen brutits loss från typografin och dessa sätts alltså
tillsammans på lämpligast sätt.
Se till att miniversionen alltid hamnar intill typografin för
tydlighet. Använd aldrig miniversionen utan text eller vice
versa — dessa två ska alltid förekomma tillsammans. Notera
att miniversionen enbart används i fall där logotypen understiger 18mm i höjd, aldrig annars.
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minimihöjd 18mm
standardversion

minimihöjd 10mm
miniversion – symbol

minimihöjd 1,5mm
miniversion – text

Storlek
För att logotypen ska vara läsbar och Stagneliusskolan alltid ska vara tydlig som avsändare är det nödvändigt att
använda lämplig storlek på logotypen i olika sammanhang.
Vad gäller maximal storlek så finns ingen, så länge den inte
skyms av något objekt eller bilder så kan den komma upp
rejält i storlek när det finns utrymme.
Dock bör hänsyn tas till de mindre storlekarna, när logotypen av utrymmesskäl måste understiga 18mm i höjd så
rekommenderas miniversionen.

frizon

Frizon

frizon vid
sidfotsplacering
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För att logotypen ska vara tydlig och inte skymmas av objekt eller hamna för nära andra iögonfallande texter/objekt
så finns en frizon. Alltså en tom yta som alltid bör finnas
runtomkring logotypen. Ungefär halva logotypens storlek
runtomkring fungerar bra som frizon. Vid placering i sidfot
på papper (ex A4) lämna lite extra yta vid vänstermarginal
och botten. Notera att frizon är minimiavstånd.
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Rubrik
Ignimet eariasi ullore qui opta eliquis nem nessuntior alibusdae que netureperum cusa con et
ped maximpos im et istiusae nonesto expel ium
faceaquatur re aut por mintius anisqui occus venectatur? Ignimet eariasi ullore qui opta eliquis
nem nessuntior alibusdae que netureperum cusa
con et ped maximpos im et istiusae nonesto expel ium faceaquatur re aut por mintius anisqui
occus venectatur?
Ignimet eariasi ullore qui opta eliquis nem nesped maximpos im et istiusae nonesto expel ium
faceaquatur re aut por mintius anisqui occus
venectatur?

partner 1

partner 2

Samprofilering
I sammanhang där Stagneliusskolans logotyp förekommer
tillsammans med andra varumärken bör hänsyn tas till respektive riktlinjer.
I de avseenden där Stagneliusskolan är ledande avsändare
bör logotypen placeras längst till vänster i nedre hörnet,
i linje med vänstermarginalen. I dessa fall används också
Stagneliusskolans profil genomgående i det aktuella materialet. Samarbetspartners logotyper förhåller sig högerställda
på sidan. Riktlinjer för frizon för sidfotsplacering gäller.

Stagneliusskolan | Grafisk manual | Logotyp | Samprofilering

9

dra aldrig ut eller
pressa ihop logotypen

lägg aldrig till effekter,
exempelvis skugga

elevkåren
lägg aldrig till
text till logotypen
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logotypen får aldrig
bli otydlig mot bakgrunden

placera aldrig logotypen
i en form eller ram

logotypen får aldrig
förekomma utan text

Välkommen till
ett nytt läsår!

sätt aldrig objekt eller
text innanför frizonen

logotypen får aldrig
förekomma i färg

Felaktig användning
Stagneliusskolans logotyp är helt unik. Det innebär att man
inte får ta fram egna versioner, med liknande form eller bokstäver. Den får inte heller manipuleras eller hanteras på något sätt som går utanför den grafiska manualens riktlinjer.
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Typstorlek rubrik
20pt
Typstorlek brödtext
9pt
Radavstånd
12pt

Stagneliusskolan
Skolbyggnaden är vackert och centralt belägen vid
Fredrikskanskanalen, ritad av Ragnar Östberg och byggd
1933. Den har idag moderna undervisningslokaler med
ett stort elevbibliotek och en egen gymnastikbyggnad.
På Stagneliusskolan har vi också en mycket välutbildad
och kompetent personal. Genom kontinuerlig kompetensutveckling ser vi till att vår personal följer med i den
senaste utvecklingen inom respektive ämnesområde.

Typografi
Ett typsnitt vid namn Calluna Sans, har valts ut för att representera Stagneliusskolans all skriftliga kommunikation.
Det är en humanistisk linjär med bokstavsformer som gör
den lätt för ögat att läsa. Den har ett mjukt och vänligt
uttryck som är tacksamt att typografera såväl stort som
litet med. Vid längre textstycken rekommenderas storleksangivelser ovan, då specifikt för brödtext. Rubriknivåer kan
varieras efter behov.

Intern typografi
Vid skrivande av rapporter och liknande interna dokument
där man inte har möjlighet att använda Calluna Sans så
används Times New Roman som brödtypsnitt, men rubriksättning sker fortfarande i Calluna Sans. Times New Roman
får enbart användas för internt bruk på Stagneliusskolan
och då lämpligen vid längre skriftliga dokument.
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Vi tar dig
till din
framtid.
Vi vet att din gymnasieutbildning är starten
på ditt vuxna liv. Din framtid – vårt ansvar.

Typografisk lösning
För Stagneliusskolans räkning har en typografisk lösning,
som den ovan, tagits fram. En svulstig rubrik med ett mindre
mer informativ textstycke under. Detta är ett bärande visuellt element i mycket av materialet för den grafiska profilen.
Se alltid till att storlekskontrasten mellan rubriken och den
mindre texten är väl tilltagen. En riktlinje kan vara att den
mindre texten bör vara ungefär 15% av rubrikstorleken.
Strecket linjerar med den mindre texten och hänger således också ihop med det textstycket.
I extern kommunikation, så som annonsering och på rollups ska alltid denna typografiska lösning finnas med.
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Låna
läs och
lyssna!

Vi tar dig
till din
framtid.

Biblioteket är öppet varje dag från 07:30

Vi vet att din gymnasieutbildning är starten
på ditt vuxna liv. Din framtid — vårt ansvar.

Äntligen
dags att
välja!
Vi är 5 program, 16 inriktningar,
800 studenter, 36 lärare — en skola.

Öppet
hus hela
dagen!
Vi vet att din gymnasieutbildning är starten
på ditt vuxna liv. Din framtid — vårt ansvar.
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Låna
läs och
lyssna!
Biblioteket är öppet varje dag från 07:30

Textfärg
På bild ska färgad text alltid användas, utgå från den grafiska profilens färgskala och sätt sedan färg efter vad som
är mest synligt mot bildens bakgrund. Vid tryck försämras i
vissa fall tydligheten vad gäller text mot bild, lägg därför tid
på att hitta en lämplig bild för textkomposition och se till
att kontrasten är hög. Den färgade texten framträder bäst
på de oskarpa ytorna i bilden. I den mån det går bör alltid
den typografiska lösningen användas för att få fram kortare
budskap.

Tone of voice
Skolans inre liv, som exempelvis gemenskapen är mjuka värden som är inlemmade i den grafiska profilen med hjälp av
bildmanér men också med tone of voice. Tone of voice är
ett begrepp inom varumärkesbyggande och profilering som
kortfattat handlar om skriftliga såväl som verbala formuleringar. Stagneliusskolans tone of voice är och ska alltid vara
inkluderande och vänlig.
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Färger
Fem lätta och lustfyllda färger har tagits fram — valda för
att användas som bakgrund men även för textfärg. Dessa
färger har samma mättnad för att de ska vara helt jämnbördiga om man skulle vilja använda dem vid särprägling av de
olika programmen eller liknande.
Att färgerna alltid stämmer är av hög prioritet, dubbelkolla
vid webbpubliceringar och be alltid om provtryck från aktuella tryckerier vid trycksaksproduktion och vid framtagande
av profilprodukter. Det kan vara lämpligt att kontakta tryckeriet i förväg och höra vilket färgsystem de vill ha materialet
levererat i.

Färgkodsförklaringar
Pantone (PMS):
Internationell färgstandard. Används vid tryck.

CMYK:
Cyan, magenta, gul och svart. Europeisk standard.
Används vid tryck.

RGB:
Röd, grön och blå. Färgblandningssystem för video och skärm.

HEX:
Färgblandingssystem för webb.

Stagneliusskolan | Grafisk manual | Färgkodsförklaringar

17

Bildmanér
Samtliga bilder i allt kommunikationsmaterial ska alltid vara
av hög kvalitet. För att säkerställa det finns här några rekommendationer och exempel när det gäller bildurval.
Utgå från klara, ljusa och skarpa bilder med mycket rörelse
i skärpedjup och fokus. Se till att bilderna utstrålar glädje
och gemenskap. Eftersträva representation avseende kompetenser, studenter, ursprung och kön i valet av bilder.
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Äntligen
dags att
välja!
Vi vet att din gymnasieutbildning är starten på
ditt vuxna liv. Din framtid – vårt ansvar.

Annonser
Vid annonsproduktion för webb eller tryckta medier ska den
typografiska lösningen användas mot bild. Se till att bilderna
som används för tryck har en upplösning på minst 300 dpi.
Utgå från vem annonsen riktar sig till i utformandet av budskap. Logotypen ska alltid finnas med vid annonsering, placerad antingen i höger eller vänster nedre hörn.
Låt budskapet vara tydligt och kom ihåg Stagneliusskolans
tone of voice, hitta gärna en bild som förstärker budskapet.
Arbeta bara med ett budskap per annons för tydlighet.
Vid tidnings- eller magasinannonsering, kontrollera att den
rätta tekniska specifikationen för just den tidningen/magasinet stämmer. Färgprofiler och upplösning kan variera.
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Äntligen
dags att
välja!
Vi är 5 program, 16 inriktningar, 800 studenter,
36 lärare — en skola. Välkommen 24/4 för att
se hur Stagneliusskolan passar dig.
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Vi tar dig
till din
framtid.
Vi vet att din gymnasieutbildning är starten
på ditt vuxna liv. Din framtid — vårt ansvar.
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Kalmar
fotbollsakademi
Programmet för dig som vill förena
högskoleförberedande studier med
en elitfotbollssatsning.

Exempel omslag

Broschyr
Exempel på applicering av den grafiska profilen på broschyr,
arbeta alltid genomgående med typsnittet Calluna Sans och
använd mycket bilder om möjligt. Vid produktioner som är i
mindre omfattning, exempelvis fåsidiga broschyrer så låt en
färg ur färgskalan genomsyra materialet.
Vid produktioner som har lite större omfattning, exempelvis
kataloger och dylikt så låt färgskalan ta plats och försök implementera samtliga färger. Använd gärna färgskalan som ett
verktyg för att skapa struktur, exempelvis för att förtydliga
de olika programmen eller andra sektioner på skolan.
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Samhällsvetenskapsprogrammet
fotbollsakademi

SA – Fotbollsakademi är programmet för dig som
vill kombinera högskoleförberedande studier med
en elitfotbollssatsning. Du läser den beteendevetenskapliga inriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet och kombinerar det med kurser i träningslära och fotbolls- specialisering. Dessutom
är kurser i ledarskap och psykologi skräddarsydda
för dig som fotbollsspelare. Undervisningens utformning skall också underlätta för dig som ibland
tvingas vara borta av fotbollsmässiga skäl, exempelvis läger av olika slag.
På Samhällsvetenskapsprogrammet får du en bred
utbildning med många utgångar till vidare studier.
Den beteendevetenskapliga inriktningen sätter
individen i centrum och du får lära dig mer om hur
människan fungerar i olika sociala sammanhang.
Inriktningen innehåller även kurser i ledarskap
och kommunikation där du dels får chansen att
reflektera kring olika ledarstilar, dels också själv
utvecklas till en bättre ledare. Beroende på vilka
val du gör har du även möjlighet att få meritpoäng
i kurser för högre studier.

Fotbollsmässigt ges du möjlighet att träna tre till
fyra förmiddagar i veckan. Dina instruktörer är
kvalitetssäkrade genom att de är utbildade enligt
SvFF lägst Diplom Avancerad eller S3. En utbildad målvaktsinstruktör finns också på plats vid
minst två tillfällen i veckan. Fotbolls- träningen
är elitinriktad och kompletteras med fysträning,
mental träning och kunskaper i träningslära och
ledarskap.
All träning kommer att bedrivas på Kalmar FF:s
nya arena, där du erbjuds träning på planer och
gym av högsta kvalitet. Du har tillgång till idrottsmedicinsk expertis om du behöver.
I anslutning till träningen serveras också frukost/
mellanmål.
Det kommer att finnas ca. 20 platser på Fotbollsakademin som skall fördelas mellan pojkar och
flickor beroende på söktryck. Fördelningen skall
dock vara rimlig i förhållande till antalet licensierade spelare. Pojkar och flickor tränar var för sig.
De sökande som anses ha bäst förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen tas in. Fotbollsakademin samarbetar med elitklubbarna Kalmar FF
och IFK Kalmar.

Fotboll som
individuellt val
Med denna variant kan du gå
vilket program som helst inom
Kalmarsunds gymnasieförbund
Du får då två fotbollsträningar i veckan under två
läsår. Dessa fotbollsträningar kompletterar din träning i föreningen och gör att du fortsätter utvecklas
som fotbollsspelare under din gymnasietid. Träningen har fokus på individuell utveckling och funktionell teknikträning och leds av Fotbolls- akademins
instruktörer.
Till dessa träningsgrupper sker ingen uttagning,
utan du väljer själv fotboll som Individuellt val.

Exempel inlaga

Stagneliusskolan | Grafisk manual | Applicering | Broschyr
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Profilprodukter
Genom att ta fram en serie profilprodukter ökar man synligheten för Stagneliusskolans grafiska profil och således
också skolan i sig. Genom att ta fram produkter som är
lämpliga för målgruppen får de mer positiv genomslagskraft och kan bli tacksamma gåvor vid mässor och liknande. För befintlig personal, lärare och elever kan det vara ett
bra sätt att öka samhörigheten och att införliva ytterligare
stolthet för skolan.
Vad gäller mindre profilprodukter liksom de som påvisas
ovan kan man använda sig av den fulltaliga färgskalan.
Stagneliusskolans logotyp ska alltid ha en tydlig plats på
samtliga profilprodukter.
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Kläder
Rekommenderad färg på kläder är Stagneliusskolans
körsbärsröda. Stagneliusskolans logotyp ska finnas med
på samtliga kläder. Placera logotyp enligt ovan.
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Profilering på facebook
Syftet med Stagneliusskolans facebook är att arbeta långsiktigt med skolans varumärkesbyggande. Detta uppnås
genom att arbeta medvetet och kontinuerligt med Facebook som kanal för att lägga upp relevant och engagerande innehåll. Utöver webbsidan är det Stagneliusskolans
Facebook som är skolans röst på webben.
Arbeta med Facebook löpande för att lyfta »senaste nytt«
på Stagneliusskolan. Denna kanal kan också användas för
lite längre och informativa inlägg. Arbeta alltid med bildmaterialet så att det inte beskärs utan fyller rutan proportionerligt på bredd och höjd, minimistorlek 504x504px.
Använd alltid Stagneliusskolans standardlogotyp som profilbild. Stagneliusskolans miniversion av logotypen får inte
användas som profilbild, inte heller de programspecifika logotyperna är tillåtna som profilbild på facebook eller någon
annan kanal där Stagneliusskolan som helhet står som avsändare. Däremot om det finns någon programspecifik sida
kan det vara lämpligt att använda programlogotyperna.
Kom ihåg att facebook är ett interaktivt medium med möjlighet att posta bilder, länkar och film — använd det!

Målgrupp
Vid produktion av material för Stagneliusskolans facebook
så kom ihåg att den primära målgruppen för Stagneliusskolan är potentiella elever, mellan 13-16 år. Dock är deras
föräldrar i vissa avseenden även önskvärda att också nå ut
till med aktuella budskap. I vissa fall är det också skolans befintliga elever som ska nås. I samtliga fall ska meddelandet
utformas för den avsedda målgruppen och vid marknadsföring av inlägg också riktas mot lämplig åldersgrupp och
geografiskt område.
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Kvantitativa mål
Sätt upp mätbara mål och utvärdera dem! Planera aktiviteter och uppdateringar för facebook och sätt mål för vad de
ska uppnå. Inledningsvis rekommenderas 2-3 inlägg i veckan där man också följer upp eventuella kommentarer. Sätt
upp och arbeta också efter ett långsiktigt mål, exempelvis
1000 gilla-markeringar innan 31 december 2015.

Kvalitativt mål
Stagneliusskolans mål med Facebook är att arbeta varumärkesbyggande, skapa långsiktiga och fördjupade relationer
med målgruppen. Att skapa en plats i målgruppens medvetande via hög synlighet och befästa sin position som en av
Kalmars bästa gymnasieskolor.

Tone of voice/tonalitet
I all Stagneliusskolans externa kommunikation ska hänsyn
till tonaliteten tas. Den tar avstamp i Stagneliusskolans
identitet som en traditionsrik, framtidsvisande och gemenskapsmässig skola. Låt språket vara seriöst, men positivt och inbjudande. Se till att alltid skriva ut Stagneliusskolans namn i sin helhet i löpande text.
Kommunikationen skall kännas levande. Använd de sociala
medierna aktivt för att skapa en plats för Stagneliusskolan
i folks medvetande men också i deras hjärtan.

Vid textbaserade budskap på
sociala medier försök att:
›› Använd tydliga meningar och budskap
›› Korta ner! Ta bort ett ord eller fler om det går
›› Formulera bara ett budskap/inlägg
›› Prata med och inte till följare/gillare
›› Använd »du« och inte »ni« eller »er«
›› Undvik allmänna frågeställningar
›› Var positiv

Stagneliusskolan | Grafisk manual | Profilering på facebook
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Exempel på applicering av den grafiska profilen på Facebook.
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Exempel på applicering av den grafiska profilen på den befintliga webbplatsen.
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Pappersval
Papper bör väljas efter innehållets premisser, om trycksaken
är väldigt bildtung eller innehåller mycket text. För trycksaker med jämlik fördelning rekommenderas ett bestruket
matt papper, exempelvis MultiArt Matt eller motsvarande.
Just MultiArt Matt är ett träfritt, vitt bestruket papper med
matt, reflexfri yta. Detta papper fungerar för god läsbarhet
och har väldigt bra bildåtergivning. Kontrollera gramvikter
på omslag och inlaga med det valda pappret. Saknas pappersprover så brukar tryckeriet kunna erbjuda en att få komma och känna.

Vid tryck
Stäm alltid av med tryckeriet innan om hur de vill ha originaldokument och i vilka färger. Finns en tillgänglig färgprofil
så använd den.
Bilder ska ha en upplösning på 300 dpi.
Var ute i god tid. Beroende på trycksakens omfattning, upplaga och bindning kan det ta mellan 2-4 veckor för tryckeriet
att färdigställa. Notera att vad gäller profilprodukter kan i
vissa fall leveranstiden vara ännu längre.
Begär alltid provtryck och be att få stämma av färgåtergivningen mot en färsk Pantonesticka.
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Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar
Telefon exp 0480-45 15 30
Telefax exp 0480-45 15 50
Besöksadress:
Fredriksskansgatan 5
392 35 Kalmar
stagneliusskolan@gyf.se
www.stagneliusskolan.nu
www.facebook.com/stagneliusskolan
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