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Välkommen!
Den här designmanualen är ett 
 gemensamt verktyg som beskriver 
vilka Västra Götalandsregionen  
är och hur vi vill uppfattas. Här finns 
information om vår visuella identitet 
och riktlinjer för hur du använder den. 
Innehållet är ett styrdokument och 
därför är det viktigt att vi arbetar med 
det på ett  konsekvent sätt.

Se manualen som en källa till stöd  
och inspiration. Det ska vara lätt att 
göra rätt när du arbetar för att skapa 
en tydlig och attraktiv bild av VGR.

Har du frågor? 
Kontakta din kommunikations- 
avdelning eller mejla  
varumarke@vgregion.se på  
Koncernkontoret.



En identitet 
som stärker 
helheten

abc123 abc123

VGR:s uppdrag är brett och omfattar 
allt ifrån hälso- och sjukvård, till kultur, 
 kollektivtrafik och regional utveckling. 

Det ska vara enkelt för invånarna att 
 förstå vilka vi är och att de olika delarna 
hänger ihop. 

Den visuella identiteten syftar till 
att stärka helheten. Vi ska skapa ett 
sammanh ållet VGR och en samman-
hållen hälso- och sjukvård. 

Vi vill uppfattas som en pålitlig och  
kompetent organisation och arbets- 
givare – men också engagerade.

Vår identitet stödjer oss i det arbetet  
och i den riktningen.



Logotyp

1.0 2.0 3.0

S. 7 – 14 S. 15 – 22 S. 23 – 30

Kompetens, pålitlighet och  
engagemang: tre ord som ryms  
i en  symbol. Logotypen är VGR:s  
gemensamma  kvalitetsstämpel och 
vårt främsta  visuella kännetecken.

VGR är en mångfacetterad organisation. 
Vårt rubriktypsnitt VGR Sans hjälper  
oss att bygga igenkänning över tid och 
ger oss en gemensam röst – en  all deles 
egen sådan.

VGR står för mångfald. Vår färgpalett  
likaså.  Därför använder vi många färger, 
men inte alla samtidigt.   

FärgTypografi



Design- 
system

Bild Ikoner

4.0 5.0 6.0

Mjukt och stramt. Spetsigt och runt. 
Med näring från logotypens våg och 
grodd har vårt designssystem hämtat 
sin form. Dominant eller nedtonat?  
Valet är flexibelt. 

VGR:s bildmanér består av både  
foton och illustrationer. Tillsammans 
 eller var och en för sig skapar de 
igen känning för invånarna i mötet  
med oss. 

Förklara, förstärka eller förenkla?  
Låt ikoner göra jobbet. I mötet mellan 
det runda och det spetsiga blir vårt 
 visuella uttryck tydligt även här.  

S. 31 –41 S. 42 –46 S. 47 – 53



Rörligt

7.0 8.0

I en alltmer rörlig värld har vi vårt eget 
uttryck. Det ska vara enkelt att känna 
igen oss – oavsett kanal eller budskap. 

Så här kan vi se ut i olika sammanhang.  
Men det är bara exempel. De verkliga uttrycken  
är upp till dig att skapa. Varmt lycka till! 

Exempel

S. 54 – 60 S. 61 – 73



Logotyp
Kompetens, pålitlighet och 
engagemang: tre ord som ryms 
i en symbol. Logotypen är VGR:s 
gemensamma kvalitetsstämpel och 
vårt främsta visuella kännetecken.

1.0
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1.1 Logotyp
Introduktion

Logotypen är vårt främsta visuella känne
tecken och regionens gemensamma kvalitets
stämpel. Den visar att det är VGR som står 
bakom verksamheten eller informationen. 
Eftersom logotypen är vår gemensamma 
 avsändare för allt vi gör, är det viktigt att 
den alltid används på ett konsekvent sätt.

Formen är en stilisering av regionens  
geografiska form. Det går att utläsa  
initialerna VG ur symbolens ramlinjer och 
den fram trädande halvcirkeln i centrum. 
Många  asso cierar vågformen i triangeln  
till en grodd – en symbol för liv och tillväxt. 

Logotypen består av två element: symbolen 
och texten. Texten är placerad till höger om 
symbolen och är vänsterställd.

Design: Anders Bodebeck.
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1.2 Logotyp
Frizon och storlek

För att logotypen ska framträda tydligt 
får den inte placeras för nära omgivande 
 grafiska element (text, bilder och  liknande). 
Området runt logotypen ska hållas fritt. 
Denna frizon bestäms av storleken på logo
typens mittdel.

Logotypen får aldrig återges i mindre  
format än att all text i logotypen är läsbar. 
Storleksförhållandet mellan märket och 
texten får inte förändras.

Ibland förekommer vår logotyp i samman
hang med flera avsändare med var sin logo
typ. Tänk på att varje logotyp har sin frizon. 
Vid placering, ta hänsyn till de upplevda 
storleksförhållandena och till läsbarheten.

Frizonen bestäms av storleken på logotypens mittdel.

Frizon

Minsta storlek i tryck

Logotypen får aldrig 
återges i mindre 
format än att all text 
i logotypen är läsbar.
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1.3 Logotyp
Placering

Utrymmet längst ner är den primära  
placeringen för avsända ren. Om VGR är 
ensam avsändare placeras logotypen  
högerställt eller vänsterställt uti från  
gridens marginal. Om annan logotyp  
(intern eller extern) delar utrymmet med  
VGR:s logotyp placeras den till höger. 

För skyltar och mässmaterial kan logo 
typen med fördel placeras i den övre  
delen i något av hörnen för god synlighet. 

I vissa fall kan en centrerad placering  
av logotypen vara att föredra. Det gäller 
framför allt när logotypen är ensam på  
ytan, t. ex. slutvinjetter på rörligt material, 
flaggor, vepor och banderoller. 

Om annan logotyp (intern eller extern) delar utrymmet 
med VGR:s logotyp placeras den till höger.

Primär placering av VGR 
som ensam avsändare.

↑

↑

↑

↑

↑

Sekundär placering för god synlighet för t. ex. mässmaterial.

Sekundär placering av VGR 
som ensam avsändare.
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Utbildning

11

1.4 Logotyp
Varianter

Logotypen finns i tre versioner: en svart 
 version och en i färg som används mot  
ljus bakgrund samt en vit version som 
används mot mörk bakgrund. ”Vågen”  
är alltid genomskinlig så att bakgrunds 
färgen syns igenom. 

Välj i första hand den svarta eller vita logo
typen. Det är de tydligaste versionerna som 
passar i alla sammanhang och lättast upp
fattas av alla. Den färgade logotypen används 
sparsamt, exempelvis vid högtidliga samman
hang med stark koppling till tradition. 

Välj alltid den version som har bäst kontrast 
mot bakgrunden. 

I profilbilder på sociala medier används 
enbart symbolen, som placeras på helfärgad 
bakgrund med de olika områdenas huvud
färg. Texten ”Västra Götalandsregionen” 
ska då anges på annan plats i anslutning 
till  symbolen. 

Att symbolen bryts ut och används  separat  
är ett undantag som inte ska tillämpas  
i andra sammanhang. Eventuella undantag 
kring hanteringen av logotypen godkänns 
av koncern stab kommunikation på  
Koncernkontoret.

Profilbild sociala medier.

Kultur

Hälso- och 
sjukvård

Helheten

Svart version som används mot ljus bakgrund.

Färgversion som används mot ljus bakgrund, men ej mot liknande färger.

Vit version som används mot mörk bakgrund.
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Skärm
Svg är ett vektoriserat format som  
används för animationer och interaktivitet.  
Png används för exempelvis ikoner,  
ritningar och grafik.

Tryck
Eps är ett vektoriserat format som gör  
det möjligt att ändra storleken på ett objekt 
med behållen kvalitet. Det används för  
produktioner som trycks.

Kontorsbruk
Png är optimerat för skärmvisning och 
 fungerar för grafik som innehåller både 
bilder och text. Det går också bra att  
skriva ut på en vanlig kontorsskrivare.

1.5 Logotyp
Filformat

SVART
Webb: VGR_Logotyp_RGB_svart.svg
 VGR_Logotyp_RGB_svart.png
Tryck: VGR_Logotyp_CMYK_svart.eps
Kontor: VGR_Logotyp_Kontor_svart.png

VIT
Webb: VGR_Logotyp_RGB_vit.svg
 VGR_Logotyp_RGB_vit.png
Tryck: VGR_Logotyp_CMYK_vit.eps
Kontor: VGR_Logotyp_Kontor_vit.png

FÄRG
Webb: VGR_Logotyp_RGB.svg
 VGR_Logotyp_RGB.png
Tryck: VGR_Logotyp_CMYK.eps
Kontor: VGR_Logotyp_Kontor.png
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1.6 Logotyp
Finansiär eller garant

Logotypen visar att det är VGR som är  
avsändare, finansiär eller garant. Västra 
Götalandsregionens helägda bolag och  
individuella varumärken ska i all sin  
kommunikation markera tillhörigheten  
väl synligt genom texten ”En del av” samt 
Västra Götalandsregionens logotyp i  
anslutning till den egna logotypen. 

Aktörer, projekt och verksamheter som får 
stöd från Västra Götalandsregionen ska i 
all sin kommunikation kring projektet eller 
verksamheten markera stödet väl synligt 
genom texten ”Med stöd från” samt Västra 
Götalandsregionens logotyp. 

Logotypen får bara användas när VGR är 
avsändare eller finansiär. Leverantörer  
får inte använda logotypen om de ska  
kommunicera att VGR är en kund. Det  
skrivs istället ut i text på lämpligt ställe. 

Vårdvalsymbolen visar att vårdcentralen 
eller rehabenheten uppfyller Västra  
Götalandsregionens krav. Det gör det  
tydligt för invånarna vilka vårdcentraler  
och enheter som bedrivs på uppdrag  
av Västra Götalandsregionen och som  
invånarna fritt kan välja mellan.

En del av

Tillhörighet: helägda bolag och individuella varumärken.  
Västra Götalandsregionens logotyp ska vara väl synlig och läsbar.

Med stöd från

Stöd: aktörer, projekt och verksamheter.  
Västra Götalandsregionens logotyp ska vara väl synlig och läsbar.

På uppdrag: vårdval primärvård och rehab. 
Västra Götalandsregionens logotyp ska vara väl synlig och läsbar.
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1.7 Logotyp
Så här gör vi inte

AKUTMOTTAGNINGEN

Inte skeva.

Inte lägga i ett fyllt block. Inte lägga till nya namn eller betydelser.

Inte snedställa. Inte ändra färg.

Inte lägga ram runt logotyp.

Inte ändra storleksförhållandet 
mellan märket och texten.

Inte dålig kontrast mot bakgrund.
Inte placera färgad logotyp mot orolig 
bakgrund eller mot liknande färger.



Typografi
VGR är en mångfacetterad 
organisation. Vårt rubriktypsnitt  
VGR Sans hjälper oss att bygga 
igenkänning över tid och ger oss  
en gemensam röst – en alldeles  
egen sådan.

2.0
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Typografi är en viktig del av vår visuella 
identitet. Den syftar till att samla hela VGR, 
bygga helheten och stärka den gemensamma 
igenkänningen.

VGR Sans är vårt eget rubriktypsnitt och  
får bara användas då Västra Götalands 
regionen är avsändare.  Typsnittet har hämtat 
inspiration från logotypens symbol där våg
formens mjukhet och triangelns stringens 
möts i symbios.

VGR Sans har designats för hög läsbarhet 
både i digitala och analoga sammanhang. 
Det har till uppgift att förstärka bilden av oss 
som kompetenta, pålitliga och engagerade. 
Det knyter samman våra verksamheter och 
särskiljer oss från andra aktörer. 

Design: Letters of Sweden

Som brödtypsnitt och kompletterande typ
snitt använder vi Georgia och Verdana. Även 
dessa är valda med tillgänglighet i fokus och 
för att fungera i både digitala och analoga 
sammanhang.

VGR använder endast svart eller vit text, inga 
andra färger vare sig i rubriker eller texter. 
Svart text används mot vit och ljus bakgrund,  
vit text används mot mörk. Alltid inom 
ramen för kontrastkraven på 4,5:1 eller mer.

2.1 Typografi
Introduktion

VGR Sans
Verdana
Georgia
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2.2 Typografi
Rubriktypsnitt / Översikt

VGR Sans är ett rubriktypsnitt som finns i tre vikter; 
Bold, Medium och Regular. Det har kapacitet att klara 
allt från de riktigt stora formaten till mindre rubriker 
och ingresser. 

VGR Sans Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

À Á Â Ã Ä Ā Ă Å Ą Æ Ć Č Ċ Ç Ď Đ È É Ê Ě Ë Ē Ė Ę Ğ Ġ Ģ Ǥ Ǧ 

Ħ Ì Í Î Ï Ī İ Į Ķ Ǩ Ĺ Ľ Ļ Ł Ń Ň Ñ Ņ Ŋ Ò Ó Ô Õ Ö Ō Ő Ø Œ Ŕ Ř Ŗ 

Ś Š Ş Ș Ʒ Ǯ Ť Ț Ŧ Ù Ú Û Ü Ū Ů Ű Ų Ẁ Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź Ž Ż Ð Þ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

à á â ã ä ā ă å ą ć č ċ ç ď đ è é ê ě ë ē ė ę ğ ġ ģ ǥ ǧ ħ ì í î ï ī i į  

ķ ǩ ĺ ľ ļ ł ń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ő ø œ ŕ ř ŗ ś š ş ș ʒ ǯ ß ť ț ŧ  

ù ú û ü ū ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ð þ

. , : ; ... - – — _ ! ? ¡ ¿ ‘ ’ “ ”‚ „ ' " ‹ › « » / | ¦ \ ( ) [ ] { } • · # & 

@ © ® ™ * ° ª º      ↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ← ↖ 

+ − ± × ÷ = ≠ ≈ ¬ < ≤ ≥ > ~ ¬ ∞ ∫ ∏ ∑ √ μ ∂ † ‡ ^ Δ ∏ Ω μ π

1234567890      €$¢¥£ 

1234567890  (Tabellsiffror)

¼  ½  ¾  ⅛  ⅜  ⅝  ⅞ 

1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

VGR Sans Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

À Á Â Ã Ä Ā Ă Å Ą Æ Ć Č Ċ Ç Ď Đ È É Ê Ě Ë Ē Ė Ę Ğ Ġ Ģ Ǥ Ǧ 

Ħ Ì Í Î Ï Ī İ Į Ķ Ǩ Ĺ Ľ Ļ Ł Ń Ň Ñ Ņ Ŋ Ò Ó Ô Õ Ö Ō Ő Ø Œ Ŕ Ř Ŗ 

Ś Š Ş Ș Ʒ Ǯ Ť Ț Ŧ Ù Ú Û Ü Ū Ů Ű Ų Ẁ Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź Ž Ż Ð Þ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

à á â ã ä ā ă å ą ć č ċ ç ď đ è é ê ě ë ē ė ę ğ ġ ģ ǥ ǧ ħ ì í î ï ī i į  

ķ ǩ ĺ ľ ļ ł ń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ő ø œ ŕ ř ŗ ś š ş ș ʒ ǯ ß ť ț ŧ  

ù ú û ü ū ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ð þ

. , : ; ... - – — _ ! ? ¡ ¿ ‘ ’ “ ”‚ „ ' " ‹ › « » / | ¦ \ ( ) [ ] { } • · # & 

@ © ® ™ * ° ª º      ↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ← ↖ 

+ − ± × ÷ = ≠ ≈ ¬ < ≤ ≥ > ~ ¬ ∞ ∫ ∏ ∑ √ μ ∂ † ‡ ^ Δ ∏ Ω μ π

1234567890       €$¢¥£ 

1234567890  (Tabellsiffror)

¼  ½  ¾  ⅛  ⅜  ⅝  ⅞ 

1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

VGR Sans Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

À Á Â Ã Ä Ā Ă Å Ą Æ Ć Č Ċ Ç Ď Đ È É Ê Ě Ë Ē Ė Ę Ğ Ġ Ģ Ǥ Ǧ 

Ħ Ì Í Î Ï Ī İ Į Ķ Ǩ Ĺ Ľ Ļ Ł Ń Ň Ñ Ņ Ŋ Ò Ó Ô Õ Ö Ō Ő Ø Œ Ŕ Ř Ŗ 

Ś Š Ş Ș Ʒ Ǯ Ť Ț Ŧ Ù Ú Û Ü Ū Ů Ű Ų Ẁ Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź Ž Ż Ð Þ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

à á â ã ä ā ă å ą ć č ċ ç ď đ è é ê ě ë ē ė ę ğ ġ ģ ǥ ǧ ħ ì í î ï ī i į 

ķ ǩ ĺ ľ ļ ł ń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ő ø œ ŕ ř ŗ ś š ş ș ʒ ǯ ß ť ț ŧ  

ù ú û ü ū ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ð þ

. , : ; ... - – — _ ! ? ¡ ¿ ‘ ’ “ ”‚ „ ' " ‹ › « » / | ¦ \ ( ) [ ] { } • · # & 

@ © ® ™ * ° ª º     ↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ← ↖ 

+ − ± × ÷ = ≠ ≈ ¬ < ≤ ≥ > ~ ¬ ∞ ∫ ∏ ∑ √ μ ∂ † ‡ ^ Δ ∏ Ω μ π

12 3 4 56 7890      € $ ¢¥£ 

12 34 56789 0  (Tabellsiffror)

¼  ½  ¾  ⅛  ⅜  ⅝  ⅞ 

1234567890  1234567890  1234567890  1234567890
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Konst kan ge hopp 
vid psykisk ohälsa
I stället för klimatstrejk, 
klimatsamtal?

18

VGR Sans Bold, rubrik.

VGR Sans Bold, rubrik.

VGR Sans Bold är den fetaste vikten av 
vårt typsnitt. Den passar för stora format 
och huvudrubriker. Rubrikerna ska sättas 
versalgement. 

Versaler är endast tillåtet för korta 
 rubriker om det krävs av sammanhanget. 
För längre rubriker bör det undvikas helt 
eftersom det försvårar läsbarheten.

Vid flerradiga rubriker i stora format 
är radavståndet samma som tecken
storleken, men används versala Å, Ä  
eller Ö kan avståndet behöva justeras.

Rekommenderad minsta textstorlek är 
18 punkter i tryckt material och 24 pixlar 
i digitala sammanhang.

2.3 Typografi
Rubriktypsnitt/Bold Välkommen till 

Regionens hus!
VGR Sans Bold, rubrik.
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VGR Sans Medium är en vikt som  
passar både stora och mindre format 
samt mellanrubriker och underrubriker.  
Sammanhanget avgör om Bold eller 
Medium passar bäst.  Rubrikerna ska 
sättas i versalgemener. 

Versaler är endast tillåtet för korta 
 rubriker om det krävs av sammanhanget. 
För längre rubriker bör det undvikas  
helt eftersom det försvårar läsbarheten.

Vid flerradiga rubriker i stora format 
är radavståndet samma som tecken
storleken, men används versala Å, Ä  
eller Ö kan avståndet behöva justeras.

Rekommenderad minsta textstorlek är 
16 punkter i tryckt material och 16 pixlar 
i digitala sammanhang. 

I vissa fall kan textstorleken gå ner till 
10 punkter i tryckt material, till exempel i 
anslutning till bilder, diagram och andra 
illustrationer.

2.4 Typografi
Rubriktypsnitt/Medium

”Det är en kollektiv historia och jag väljer 
att skriva utifrån en familjs röst. Det känns 
läkande att få stanna i glädjen som var.” 

Konst kan ge hopp 
vid psykisk ohälsa
I stället för klimatstrejk, 
klimatsamtal?

— TARA MAHMOUDI ZADEH

Välkommen till 
Regionens hus!

VGR Sans Medium, rubrik.

VGR Sans Medium, rubrik.

VGR Sans Medium,  underrubrik.

VGR Sans Medium,  citat.

VGR Sans Medium, mellanrubrik.

Därför är vårdmötet viktigare än Google
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2.5 Typografi
Rubriktypsnitt/Regular

VGR Sans Regular används för ingresser, 
citat och bildtexter. 

Rekommenderad minsta textstorlek är 
11 punkter i tryckt material och 16 pixlar 
i digitala sammanhang.

I vissa fall kan textstorleken gå ner till 
8 punkter i tryckt material, till exempel i 
anslutning till bilder, diagram och andra 
illustrationer.

20

Foto: Paul B
jörkm

an

Väntetiderna till vården i Västra Götalandsregionen (VGR) 
kortas just nu snabbare än genomsnittet för Sverige. 
– Jag blev överraskad när jag såg hur bra vi ligger till jämfört 
med riket. Det är oerhört glädjande men det är fortfarande 
inte tillräckligt, säger Levi Siljemyr, enhetschef Produktions-
styrning och köpt vård i VGR.

2023-01-18

VGR Sans Regular, ingress.

VGR Sans Regular, bildtext. VGR Sans Regular, ingress.

Enligt vårdgarantin har alla rätt till ett första besök till specialist- 
sjukvården inom 90 dagar.

Vårdköerna minskar
i snabbare takt

Ett gott liv för
varje människa
Serit quam volum, consere cum 
doluptatem etusam re non per 
ioreiur sim eum ut quaest officto 
bearit volupta est enihicaesed 
magnatium fuga. Ritatur remqui 
aut volecest et, omnissinimus 
diatquis lorum dolor.
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2.6 Typografi
Brödtypsnitt och 
kompletterande typsnitt

Som brödtypsnitt och kompletterande 
 typsnitt använder vi Georgia och Verdana.

Verdana är ett ersättningstypsnitt för  
rubriker i de fall VGR Sans inte kan  
användas. Verdana används genomgående 
i kontorsmallar, med undantag för längre 
brödtexter där vi  använder Georgia.

Använd alltid de typografimallar som  
finns i kontorsmallar och i Adobe InDesign. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYÅÄÖ

abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö

.,:;!?“”‚„/|¦\() 
•·#&@*+−×=

1234567890

A BCDEFGHIJK LMNOPQR 
STU V WX YÅÄÖ

abcdefg hijk lmnopqr 
st uv w x y zåäö

.,:;!?“”‚„/|¦\() 
•·#&@*+−×=

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYÅÄÖ

abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö

.,:;!?“”‚„/|¦\() 
•·#&@*+−×=

1234567890

A BCDEFGHIJK L MNOPQR 
ST U V WX YÅÄÖ

abcdefghijk lmnopqr 
st uv w x y zåäö

. ,:;!? “”‚„/|¦\() 
•·#&@*+−×=

1234567890

Verdana Bold/Regular Georgia Bold/Regular



Designmanual 1.0 22

Inte använda något av typsnitten 
till namn, projekt, koncept, avdelningar, 
evenemang eller liknande i nära  
anslutning till VGR:s logotyp eller märke.  

22

2.7 Typografi
Så här gör vi inte

GENOM ATT SKICKA UT DRÖNARE 
OCH FILMA EN OLYCKSPLATS SKULLE 
SJUKVÅRDENS LARMOPERATÖRER 
KUNNA FÅ VIKTIG INFORMATION INNAN 
AMBULANS OCH RÄDDNINGSTJÄNST 
HAR HUNNIT FRAM, TILL EXEMPEL OM 
FRAMKOMLIGHET OCH BRÄNDER. NU 
STARTAR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
(VGR) ETT UNIKT PROJEKT SOM SKA 
TESTA TEKNIKEN OCH MÖJLIGHETERNA.

Inte versaler i längre text. Inte annan färg än svart eller vit på text.

Inte skeva eller omforma text på annat sätt.Inte för liten text. Inte spärra/knipa överdrivet. Inte andra typsnitt än VGR Sans,  
Verdana och Georgia.

Inte text på rörig bakgrund.

Snabba smidiga 
resmöjligheter ska få 
fler att ställa bilen

S n a b b a
SnabbaSnabba smidiga 

resmöjligheter ska få fler 
att ställa bilen

Snabba smidiga 
resmöjligheter ska få 
fler att ställa bilen

Snabba smidiga 
resmöjligheter ska få 
fler att ställa bilen



0.0 Färg 
Underrubrik

Brödtext
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Färg
VGR står för mångfald. Vår färgpalett 
likaså. Därför använder vi många färger, 
men inte alla samtidigt.  

3.0
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3.1 Färg
Introduktion

Våra färger bjuder in till variation samtidigt 
som de bidrar till ett sammanhållet och att
raktivt uttryck. De utgår från behov och krav 
inom digital kommunikation, men är anpas
sade för att fungera i alla kanaler.

Huvudfärgen för VGR är Grå. Den kan 
användas av alla, men ska användas av  
samtliga som inte tillhör Hälso och  
sjukvården, Kultur och Utbildning. 

Hälso- och sjukvården visar att man hänger 
samman genom färgen Blå. Den används  
av Närhälsan, Folktandvården och våra  
sjukhusförvaltningar t. ex. Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

Utbildning visar ett samlat erbjudande i 
färgen Grön. Den används t. ex. av Natur
bruksskolan Sötåsen och Vara folkhögskola.

Kultur uppträder samlat genom färgen  
Röd. Den används t. ex. av Medicinhistoriska 
museet och Slöjd & Byggnadsvård.

Den gemensamma färgpaletten består av åtta 
mörka och åtta ljusa färger samt svart och 
vitt. Färgerna i denna palett används av alla 
verksamheter, men endast som komplement
färger. De får alltså inte användas för att 
 profilera en verksamhet.
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3.2 Färg 
Färgpalett

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
HEX: #005B89 
RGB : R0 G91 B137
CMYK: 100-60-30-0
PMS: 2152 C
NCS: S4040-B

UTBILDNING
HEX: #00695C
RGB : R0 G105 B92
CMYK: 100-0-47-45 
PMS: P 126-8 C 
NCS: S 4055-B40G

VGR
HEX: #37474F
RGB : R55 G71 B79
CMYK: 68-50-43-41
PMS: 431 C
NCS: S 7502-B

KULTUR 
HEX: #C72A2A
RGB : R199 G42 B42
CMYK: 0-98-82-24
PMS: P 53-16 C
NCS: S 2070-Y90R

GUL (MÖRK)
HEX: #FFC107 
RGB: R255 G193 B7
CMYK: 0-20-80-0 
PMS: 142 C 
NCS: S 0560-Y10R

ROSA (MÖRK) 
HEX: #EE6492 
RGB: R238 G100 B146
CMYK: 0-65-0-0 
PMS: 673 C
NCS: S 1050-R30B

LILA (MÖRK) 
HEX: #9575CD  
RGB: R149 G117 B205
CMYK: 40-50-0-0
PMS: 2086 C
NCS: S 2040-R60B

LIME (MÖRK) 
HEX: #CCDB49 
RGB: R204 G219 B73
CMYK: 25-0-83-0 
PMS: 2300 C
NCS: S 0560-G60Y

GRÖN (MÖRK) 
HEX: #43A447 
RGB: R67 G164 B71
CMYK: 70-0-80-0
PMS: 2257 C
NCS: S 2060-G20Y

ORANGE (MÖRK)
HEX: #FD5930 
RGB : R253 G89 B48
CMYK: 0-67-70-0 
PMS: 2434 C
NCS: S 1060-Y70R

BLÅ (MÖRK)
HEX: #1FBBD3 
RGB: R31 G187 B211
CMYK: 70-0-10-0
PMS: 638 C
NCS: S 1050-B

BRUN (MÖRK)
HEX: #A48C83  
RGB: R164 G140 B131 
CMYK: 31-32-36-9
PMS: P 170-5
NCS: S 4005-Y80R

ANTRACIT
HEX: #121212 
RGB: R18 G18 B18
CMYK: 30-20-20-100 
PMS: Pantone Black 7 C
NCS: S 9000-N

Abc AbcAbc AbcAbc AbcAbc Abc Abc

GUL (LJUS)
HEX: #FFECB3 
RGB: R255 G236 B179
CMYK: 0-8-37-0 
PMS: 7401 C 
NCS: S 1015-Y20R

ROSA (LJUS)
HEX: #F7BBD0 
RGB: R247 G187 B208
CMYK: 0-35-0-0
PMS: 515 C
NCS: S 0530-R40B

LILA (LJUS)
HEX: #D1C4E9
RGB: R209 G196 B233
CMYK: 18-26-0-0
PMS: 2635 C
NCS: S 0525-R60B

LIME (LJUS)
HEX: #EFF4C6 
RGB: R239 G244 B198
CMYK: 10-0-35-0
PMS: 2274 C
NCS: S 0520-G60Y

GRÖN (LJUS)
HEX: #C0EEC2 
RGB: R192 G238 B194
CMYK: 30-0-30-0
PMS: 2246 C 
NCS: S 1015-G

ORANGE (LJUS) 
HEX: #FECCBF 
RGB: R254 G204 B191
CMYK: 0-30-30-0
PMS: 488 C 
NCS: S 1010-Y70R

BLÅ (LJUS)
HEX: #B3EBF2 
RGB : R179 G235 B242
CMYK: 41-0-11-0
PMS: 636 C 
NCS: S 0530-R90B

BRUN (LJUS)
HEX: #E7E1DF 
RGB: R231 G225 B223 
CMYK: 10-10-12-0
PMS: P 175-1 C 
NCS: S 1005-Y80R

VIT 
HEX: #FFFFFF 
RGB: R255 G255 B255
CMYK: 0-0-0-0
NCS: S 0502-Y

Abc AbcAbc AbcAbc AbcAbc Abc Abc

Huvudfärger (används av respektive område)

Komplementfärger (gemensamma)

Abc Abc Abc Abc

Färgbibliotek och paletter finns i följande färgsystem: HEX/RGB  
(digital kommunikation, sociala medier), CMYK/PMS (tryck), NCS  
(inredning, arkitektur). För webbplatser, appar och digitala tjänster  
styrs färghanteringen av VGR:s digitala designsystem.

Alla färger möter tillgänglighetskraven enligt 
wcag 2.1 och lagen om tillgänglighet till  digital 
offentlig service (DOS-lagen) med ett utökat 
kontrastkrav på 4:5.1.
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Använd denna palett när du ska göra illustrationer. Paletten bygger på de 
fyra huvudfärgerna och komplementfärgerna. Den innehåller sex nyanser 
av 12 olika färger, totalt 72 färgtoner. Det finns två bibliotek: en för digitala 
illustrationer (rgb) och en för print (cmyk).

3.3 Färg
Utökad palett för illustration

R18 G18 B18*R200 G89 B22 R171 G27 B87 R50 G27 B146 R128 G118 B41 R25 G98 B30 R188 G58 B28 R65 G43 B39 R0 G77 B65R17 G95 B99 R170 G30 B27 R0 G76 B115 R38 G50 B56

0-70-95-20 80-35-100-3025-10-100-50 10-85-95-15 50-65-60-65 100-10-25-35 80-60-50-65 30-20-20-1000-100-85-40 100-65-35-30100-0-60-6090-85-0-025-100-35-0

R50 G50 B50R231 G37 B99 R94 G53 B177 R174 G179 B59 R45 G129 B49 R214 G70 B35 R82 G56 B50R255 G111 B0 R22 G130 B142 R0 G105 B92* R199 G42 B42* R0 G91 B137* R55 G71 B79*

0-65-95-0 45-15-90-0 10-80-90-0 85-0-15-10 100-0-47-45 0-98-82-24 100-60-30-0 68-50-43-41 30-20-20-8545-65-60-5080-20-100-075-75-0-00-85-0-0

R99 G99 B99R113 G80 B69 R0 G137 B124 R230 G59 B55 R12 G123 B170 R84 G110 B122R255 G193 B7* R238 G100 B146* R204 G219 B73* R67 G164 B71* R253 G89 B48* R31 G187 B211*R149 G117 B205*

0-20-80-0 0-65-0-0 40-50-0-0 25-0-83-0 70-0-80-0 0-67-70-0 70-0-10-0 30-20-20-6065-40-35-2080-40-20-00-90-80-1080-0-40-3045-55-55-30

R171 G171 B171R255 G224 B130 R243 G144 B177 R219 G230 B125 R103 G191 B106 R253 G139 B108 R77 G182 B173R130 G221 B234 R240 G84 B82 R26 G159 B208 R120 G144 B156R179 G157 B219 R164 G140 B131*

0-15-65-0 50-0-50-0 0-50-50-0 20-10-10-4055-30-30-100-80-65-0 60-25-10-070-0-40-531-32-36-9 55-0-10-015-0-60-030-40-0-00-50-0-0

R198 G198 B198R190 G173 B167 R178 G223 B219 R230 G116 B116 R134 G214 B235 R176 G190 B197R255 G236 B179* R247 G187 B208* R209 G196 B233* R239 G244 B198* R201 G231 B201* R254 G204 B191* R179 G235 B242*

0-8-37-0 0-35-0-0 10-0-35-0 30-0-30-0 0-30-30-0 41-0-11-0 40-20-20-5 0-0-0-3045-15-5-045-0-25-0 0-55-35-020-20-25-518-26-0-0

R238 G238 B238R255 G248 B225 R252 G228 B236 R237 G231 B246 R249 G251 B232 R232 G246 B233 R250 G233 B232 R224 G242 B241R224 G247 B250 R255 G205 B211 R181 G230 B242 R207 G216 B220R231 G225 B223*

0-5-15-0 0-15-0-0 0-15-10-0 10-10-12-0 20-0-5-0 0-0-0-1520-10-10-030-5-0-00-25-15-025-0-15-015-0-15-05-0-15-05-15-0-0

*Ingår även i paletten huvudfärger eller komplementfärger.
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Färgpaletten gör det möjligt att skapa många 
kombinationer och variationer. Välj mellan 
följande sätt att kombinera färgerna med 
grundformerna.

En färg: Använd huvudfärgen. 
Två färger: Huvudfärgen i kombination med 
en ljus eller en mörk färg ur den gemen
samma paletten.
Tre färger: Huvudfärgen i kombination med 
en ljus och en mörk färg ur den gemen
samma paletten.
Fyra färger: Huvudfärgen i kombination med 
tre färger ur den gemensamma paletten.

Sträva efter god kontrast mellan färgerna. 

Former som färgsatts med komplement 
färger har alltid svart text. Former som 
färgsatts med huvudfärgerna har alltid  
vit text.

Använd med fördel olika färgkombinationer 
vid olika kommunikationsinsatser inom din 
verksamhet.

Det är inte tillåtet att reservera färger för en 
viss typ av verksamhet, kampanj eller projekt.

3.4 Färg 
Grundform och färger Lorem ipsum 

dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Vid kampanj är det möjligt att använda 
någon av komplementfärgerna istället för 
huvudfärgerna så att det passar budskapet. 

Sträva efter en god kontrast mellan färgerna. 

Former som färgsatts med komplement 
färger har alltid svart text. Former som 
färgsatts med huvudfärgerna har alltid  
vit text.

Det är inte tillåtet att reservera färger för en 
viss typ av verksamhet, kampanj eller  projekt.

3.5 Färg 
Kampanj

Jag börjar alltid dagen med att läsa tidningen

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in qui deserunt laborum sunt in culpa officia...läs mer

vgr.se
VGR sint occaecat cupidatatVGR sint occaecat cupidatat

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem sit 
ipsum et 
dolor

Lorem sit 
ipsum et 
dolor amet55%
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Använd VGR:s kontorsmallar för att 
säker ställa att dina dokument följer 
tillgänglighets kraven.

Det finns fyra paket med grundmallar med 
egna temafärger: Ett paket för helheten och 
vardera ett för hälso och sjukvård, kultur 
och utbildning. Temafärgerna möter till
gänglighetskraven enligt wcag 2.1 och DOS 
lagen med ett utökat kontrastkrav på 4,5:1.

Temafärgerna kompletteras med ett 
 färg bibliotek som är gemensamt för alla 
verksamheter. De är tänkta att användas  
för dekorativa grafiska element. När det 
gäller färgsättning av funktionella element 
som diagram och tabeller ska färgerna i 
temat användas.

3.6 Färg
Kontorsmallar (Microsoft 365)
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3.7 Färg 
Så här gör vi inte

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Inte använda fler än fyra färger  
i samma produktion. 

Inte använda färgkombinationer 
som är svåra att särskilja för många 
personer, speceillt rött/grönt. 

Inte tillåtet att reservera färger 
för en viss typ av verk-samhet, 
kampanj eller projekt.

Inte färgad text. Inte samma färg på 
angränsande grundelement. 



Design- 
system
Mjukt och stramt. Spetsigt och runt. 
Med näring från logotypens våg och 
grodd har vårt designssystem hämtat 
sin form. Dominant eller nedtonat? 
Valet är flexibelt. 

4.0
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Vårt designsystem ger ett eget uttryck för vår 
visuella igenkänning. I mötet mellan de geo
metriska formerna och naturens organiska 
former skapas en genomgående röd tråd.  
Det blir något eget. Det blir VGR. 

Designsystemet är anpassat för att möta 
olika behov och förutsättningar. Därför finns 
stor flexibilitet i olika grader av visuell när-
varo, allt ifrån dominant till nedtonad. 

Låt följande sidor vara en källa till inspira
tion och möjligheter. Med enkla grundregler 
ska det vara lätt att göra rätt. 

4.1 Designsystem
Introduktion



33Designmanual 1.0 

4.2 Designsystem
Grid, spalter, rader och 
marginaler

För att underlätta arbetet när vi tar fram 
annonser, foldrar eller affischer har vi tagit 
fram ett rutnät, en så kallad grid. Rätt använt 
utgör det ett bra redskap för att skapa ett 
konse kvent uttryck som känns igen. Det kan 
användas både med och utan grundformen.

Ytan delas in i 14 spalter.

Satsytans bredd utgörs av 12 spalter indelat i 4 kolumner.

Satsytans höjd utgörs  
av 8 rader där den sista 
raden endast får innehålla 
logotyp/avsändare.

Yta reserverad endast 
för logotyp/avsändare.
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4.3 Designsystem
Digitala format

34

4:5  2 kolumner (4 spalter), 3 rader.16:9  8 kolumner, 6 rader.

Gridsystemet används även i digitala samman hang,  
både i bilder och rörligt. Det finns i olika format för  
produktion och publicering i olika medier och kanaler.

1:1  2 kolumner (4 spalter), 3 rader. 9:16  3 kolumner (9 spalter), 8 rader.
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Vår grundform är ett möte mellan runda  
och spetsiga former som i kombination  
också skapar uttrycksfulla mellanrums 
former. Grundformen ska  användas som en 
hjälp för att bygga identitet och enhetlighet.

4.4 Designsystem
Grundform

Grundform, ett mjukt hörn 
och tre raka.
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4.5 Designsystem
Grundform/layout

Grundformerna placeras ut på sats 
ytan i den utsträckning som är relevant  
för just den enheten som ska produceras. 
Elementen placeras och ritas upp utifrån  
den satta gridens mariginaler, spalter  
och rader. De grafiska elementen ska  
följa grid systemets rader och spalter och  
inte placeras där emellan.
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Radien på det rundade hörnet på vår grund
form sätts utifrån gridsystemets spaltbredd.

Utgå ifrån radien på den största grund 
formen och använd genomgående samma 
radie för grundformer som delar yta.

I de fall spaltsystemet inte är applicerbart 
så eftersträva ett sammanhållet intryck 
mellan formerna, och undvik att radien blir 
för liten och mellanrumsformerna otydliga.

37

4.6 Designsystem
Grundform/radien

Radien på det rundade hörnet på vår grundform 
sätts utifrån gridsystemets spaltbredd.

↓

↓
↓

↓
Sammanhållet intryck för 
mellanrumsformerna.

För stor radie.

För liten radie.
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4.7 Designsystem
Grundform och bild

Grundformen kan kombineras med bild  
på flera sätt med designsystemet som bas.

Inom gridsystemets satsyta
För enheter som ska skrivas ut används  
alltid marginaler som säkerställer att  
både bild och grundform behåller sin  
form och storlek.

Utfallande bild
Bild kan också användas utfallande. 
I särskilda fall även i nederkant. 

Om en grundform placeras ihop med  
utfallande bild bör även grundformen  
vara utfallande. Tänk då på att placera  
de raka kanterna mot ytterkanten av  
dokumentet för att undvika misspass  
vid utfall.

Bildmask
Grundformen kan även användas som  
bildmask. Se dock upp för överanvändning 
och överväg om bilden verkligen passar  
i masken.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Exempel bildmask. Exempel bildmask.Utfallande bild med grundform.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Utfallande bild.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.
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4.8 Designsystem
Flexibilitet

Min. Max.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT  

13.12 2023–8.2 2024 

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt  
dolore magna aliqua.

Designsystemet är anpassat för att möta olika behov och förutsättningar. 
Därför finns det utrymme för olika grader av visuell närvaro. Alltifrån  
dominant till mer nedtonat. Välj ett utförande som passar i just ditt fall.

Utföranden med flexibel visuell närvaro.
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4.9 Designsystem
Kompletterande former

De kompletterande formerna används sparsamt och då i syfte att förstärka eller lyfta 
fram något, som till exempel en faktaruta eller en splash. Notera att de inte får användas 
i kombination med VGR:s grundform eller i direkt anslutning till den.
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4.10 Designsystem
Så här gör vi inte

Inte placera designelementen
mellan gridens mariginaler, spalter 
och rader.

Inte för liten radie. Inte varierade mellanrumsformer. Inte använda splash i kombination 
med VGR:s grafiska grundform  
eller i direkt anslutning till den.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit,  
eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet



Bild
VGR:s bildmanér består av 
både foton och illustrationer. 
Tillsammans eller var och en för 
sig skapar de igenkänning för 
invånarna i mötet med oss. 

5.0
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Bild är en viktig beståndsdel i vår grafiska 
verktygslåda. Vi använder både fotografiska 
bilder och illustrationer, tillsammans eller 
var och en för sig. 

Vår grundprincip är att ha ett öppet och  
tillåtande bildmanér som ger stor frihet  
att tolka olika verksamheter och behov.  
Samtidigt är det viktigt att vi har gemen
samma förhållningsregler. Bilder är inte  
bara viktiga ur ett varumärkes och 
identitets perspektiv. De har även betydelse 
för vår trovärdighet. Våra bilder ska alltid 
avspegla den mångfald som finns i samhället 
och mot verka stereotyper. 

Komplettera de bilder du publicerar med 
bildtexter som förstärker och förtydligar det 
du vill säga. I digitala sammanhang ska du 
även ange alttexter.

5.1 Bild
Introduktion
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Generella riktlinjer
Med fotografiska bilder visar vi verkligheten. 
Bilderna fångar ögonblick i vardagen och  
gör autentiska nedslag i invånarnas möte 
med Västra Götalandsregionen. Bilderna  
ska gärna skildra människor i samspel och  
i situationer som förmedlar en trovärdig, 
äkta och jämlik relation. 

De sju diskrimineringsgrunderna enligt 
svensk lag är: kön, könsidentitet eller  
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning  
och ålder. Det är samtidigt en bra  
checklista som hjälper oss att få mer  
inkluderande kommunikation. Bilderna  
ska också inkludera utan att markera.  
Vi låter vem som helst representera  
invånaren eller yrkes rollen, i vilket  
sammanhang som helst.

För bilder inom hälso och sjukvård  
ska även krav på hygienregler vägas in.

5.2 Bild
Foto



Illustrationer kan användas som komplement till eller i stället för fotografier. Olika verksamheter och olika tillfällen kräver olika typer av  
illustrationsmanér. Ibland behöver det vara tekniskt, ibland allvarligt och ibland skojigt. Därför finns det stor frihet att arbeta med olika illustratörer  
och stilar. Det som skapar igenkänning är vår gemensamma färgskala. I övrigt gäller de övergripande riktlinjerna när det gäller att motverka  
stereotyper. Använd med fördel färger från färgskalan som inte är hudfärger för att representera olika etniciteter, t.ex. grön, blå och lila.
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5.3 Bild 
Illustration

Vår gemensamma färgskala skapar igenkänning över tid.
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5.4 Bild
Så här gör vi inte

Inte porträttera människor utan 
hänsyn till representation. 

Inte visa smycken och nagellack 
vid krav på hygienregler. 

Inte bekräfta könsnormer;  
pojke/flicka, tuff/snygg samt 
stereotypa färger.

Inte visa schablonmässiga möten 
arbetsigvare/arbetstagare.

Inte bilder som uppenbart  
kommer från annan region eller 
geografisk plats.

Inte förstärka kroppsnegativitet.

Inte använda schablonbilder/ 
bildbyråbilder utan koppling till 
innehållet.

Inte visa sterila miljöer utan 
mänsklig närvaro.

Inte bekräfta könsnormer; 
kvinnlig passiv/manlig aktiv.

Inte säga samma sak som bilden visar.



Ikoner
Förklara, förstärka eller förenkla?  
Låt ikoner göra jobbet. I mötet mellan 
det runda och det spetsiga blir vårt 
visuella uttryck tydligt även här.  

6.0
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Ikoner är ytterligare ett verktyg som hjälper 
oss att skapa igenkänning i vårt identitets
arbete. De kan användas som profilerande 
ikoner för såväl tryckta som digitala och 
 rörliga sammanhang.

Våra ikoner fångar VGR:s  visuella identitet  
 i de geom etriska formerna, i mötet mellan 
det mjuka och  spetsiga. De används med 
fördel som ett  grafiskt element för att  
illustrera komplexa sammanhang, eller  
för att förstärka eller  förenkla ett budskap.

Ikoner används endast svart eller vitt, 
 beroende på konstrast.

6.1 Ikoner
Introduktion



I vår mediebank finns ett bibliotek med ikoner. Här finns flera olika kategorier av ikoner som speglar  
både invånare och medarbetare ur ett icke stereotypt förhållningssätt. Kategorierna kommer att fyllas på 
 vartefter fler ikoner tas fram. Alla ikoner är regiongemensamma och ska delas via mediebanken. Det får inte 
skapas egna ikoner som enbart får användas av en enskild verksamhet eller ett projekt. Design: Nils Jarlsbo
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6.2 Ikoner
Exempel från ikonbibliotek

Ambulans

Figur 013
Patient Flytt

Ge blod Journal

Figur 012
Röntgen

Foster

Figur 009 
Bebis

Figur 010
Gravid

Figur 011
Träning

Virus Spruta Hjärtrytm Digitalt vårdbesök Pratbubbla 2Pratbubbla 1

Person 012
Vård

Person 013
Vård

Person 013 Person 015

Person 014
Vård

Person 012 Person 017

Person 016
Tandläkare

Person 018
Tandläkare

Person 019 
Bebis

Person 018 Person 019
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Ikonernas originalstorlek är 36×36 pixlar. 
Ikonerna skalas med fördel upp, men får inte 
skalas ned. 

Linjetjockleken är 1 punkt. Linjerna fästs 
mot ett stödraster bestående av ett linje
intervall på 1 pixel.

6.3 Ikoner
Storlek och linjetjocklek

Minsta storlek.

Linjer fästs mot stödraster.

Förstorad ikon 100 %
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Ikonerna har 1 pixels marginal. Marginalen 
ska alltid respekteras och vara fri från objekt. 

Den aktiva ritytan är alltså 34×34 pixlar.

Sträva alltid efter att fylla ut ytan så mycket 
det går och undvika för mycket luft. Som 
grundprincip placeras ikonerna alltid  
cen trerat på ett avstånd av 1,5–2 pixlar  
från botten (där det är möjligt) på samma 
avstånd från toppen. Sidorna har i regel  
mer luft.

6.4 Ikoner
Marginal och placering

Optimalt: fyller ut ytan. Centrerad placering med optimerat avstånd  
från botten och topp. Luft på sidorna.

Centrerad placering med optimerat avstånd  
från botten och sidor. Luft i topp.

Ikon innanför marginalen
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Ikonerna byggs upp av kvartscirklar, raka 
partier och optiska special anpassningar.

Optiska specialformer är nödvändiga för att 
ikonerna inte ska bli för statiska och livlösa. 

I exemplet behöver näsan ha en form som 
känns mer mänsklig än om den endast skulle 
byggas upp av halvcirklar och raka linjer.

Ögat har 0,5 pixel större linjetjocklek för att 
inte bli för smått.

Ikonerna bygger på mötet mellan hårda/raka 
och mjuka/runda former.

Detta möte återkommer även i linjeavsluten. 
Grunden är raka/hårda linjeavslut men till 
vissa detaljer är det lämpligare med ett runt/
mjukt avslut. Till exempel till en mun.

6.5 Ikoner 
Formprincip med anpassningar

Raka partier 
binder ihop.

Specialform till näsa, 
större linjetjocklek till ögat.

Hårt avslut!

Mjukt avslut!

Kvartscirkelformer i olika storlekar bildar grunden
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6.6 Ikoner
Så här gör vi inte

Inte använda VGR:s profilerande  
ikoner i nära anslutning till namn,  
projekt, koncept, avdelningar,  
evenemang eller liknande.  

Inte annan färg än svart eller vit. Inte svart ikon mot mörk bakgrund  
eller vit ikon på ljus bakgrund.

Inte skeva.Inte snedställa.Inte för liten. Inte producera ikoner i annat manér.

Inte placera på rörig bakgrund.



Rörligt
I en alltmer rörlig värld har vi vårt 
eget uttryck. Det ska vara enkelt 
att känna igen oss – oavsett kanal 
eller budskap. 

7.0
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Vårt grafiska manér för rörlig bild är  grundat 
i vårt designsystem. Det mjuka och det 
 spetsiga känns igen och skapar en tydlighet 
som förstärker både bild och budskap.

Manéret är framtaget för alla kanaler;  
från sociala medier och webb till infor 
mations- och kampanjfilmer.

Det fungerar både i enklare och mer  
avancerade programvaror som  
t. ex.  Premiere Pro och After Effects.

Allt rörligt material vi producerar ska  
följa tillgänglighetskraven enligt wcag  
2.1 och DOSlagen.

7.1 Rörligt
Introduktion
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Namnskyltarna använder sig av grund 
formen i olika former. Välj den placering 
som passar motivet bäst.

Färger 
Använd de fyra huvudfärgerna enligt  
rik tlinjerna i färgkapitlet. Vid kampanj  
är det möjligt att använda någon av  
komplementfärgerna så att det passar  
budskapet.  

Typografi
Grafikskyltar ska sättas i VGR Sans.  
Namnet i Bold och titeln i Regular.

7.2 Rörligt
Namnskyltar

Aisha Habte
Basketspelare

Aisha Habte
Basketspelare

Aisha Habte
Basketspelare

Aisha Habte
Basketspelare
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Varje film startar och avslutas med ett intro 
och ett outro. 

Introt sätter filmens rubrik. Rubriken sätts 
i VGR Sans Bold.

Outrot talar om att det är VGR som är 
 avsändare. Logotypen sätts centrerat. 

Genom att alltid använda detta grund
läggande manér för intro och outro skapar 
vi snabb igenkänning och förstärker den 
 övergripande bilden av VGR.

Till både intro och outro används någon av 
de fyra huvudfärgerna enligt riktlinjerna i 
färgkapitlet. Vid kampanj är det möjligt att 
använda någon av komplementfärgerna så 
att det passar budskapet.

Du får även använda text eller logotyp mot 
film om kontrasten mellan dem följer till
gänglighetskraven.

7.3 Rörligt
Intro/outro

Aisha Habte
Basketspelare

Aisha Habte
Basketspelare

Ett gott liv för 
varje människa

Ett gott liv för 
varje människa

Intro

Outro

→

→

→
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Övergångar mellan klipp är ett enkelt sätt  
att skapa dynamik och karaktär till en film. 
Här visas tre sätt att använda grundformen 
som bildmask och färgplatta.

Välj en typ av övergång per film. Det ger  
ett både snyggt och tryggt intryck.

7.4 Rörligt
Övergångar

Övergång vänster till höger med bildmask.

→

→

→

Övergång höger till vänster med bildmask.

Övergång underifrån till färgplatta.
Ett gott liv för 

varje männ-
iska

Ett gott liv för 
varje människa
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Använd dig alltid av ”Safe margins”  
eller säkerhetsmarginaler i dina rörliga 
produk tioner.  

Se till att inte placera grafiska element där 
de riskerar att vara i vägen för textning eller 
skymmas av andra plattformars grafik. 

7.5 Rörligt
Säkerhetsmarginal

16:9 Verdana 47 pixlar.

9:16 Verdana 47 pixlar.

Jag börjar alltid dagen med att läsa tidningen

Jag börjar alltid dagen med att läsa tidningen
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7.6 Rörligt
Så här gör vi inte

Ett gott liv  
för varje  
människa

Lorem ipsum  
dolor sit amet

Jag börjar alltid dagen med att läsa tidningen

Inte använda filmklipp med låg upplösning. Inte använda filmklipp i fel format för plattformen. Inte för många grafiska element, transparens  
eller flera färger samtidigt. Håll det enkelt och tydligt. 

Inte logotyp på orolig eller svårläst bakgrund.  
Överväg outroplatta.

Inte textgrafik med för dålig kontrast.

Ett gott liv  
för varje  
människa

Walter Nilsson 
Upptäcksresande

Inte grafik där det riskerar att skymma textning  
eller andra plattformars användargränssnitt.



8.0

Exempel
Så här kan vi se ut i olika samman-
hang. Men det är bara exempel.  
De verkliga uttrycken är upp till dig 
att skapa. Varmt lycka till! 
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8.1 Exempel
Sociala medier
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8.2 Exempel
Rörligt/DOOH
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8.3 Exempel
Affischer
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8.4 Exempel
Folder
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8.5 Exempel
Folder/inlaga
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8.6 Exempel
Vepa
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8.7 Exempel
Rollups
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8.8 Exempel
Tejp
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8.9 Exempel
Anteckningbok
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8.10 Exempel
Tygväska
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8.11 Exempel
Kontorsmallar


