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Logotyp 

Logo

Friyta

x
1x

1x

1x

1x

Nordisk Jobløsnings logotyp är den grafiska bild som profilerar Nordisk 
Jobløsning. Inga andra varianter än de som visas i den här manualen får 
användas. 

Ett minimum av 1 “x”-yta runt logotypen måste 
alltid upprätthållas. Dessa krav måste alltid följas 
vid all användning av logotypen.

Måtten för “x” motsvaras av bredden på 
bokstaven o.

Nordisk Jobløsnings logotyp innehåller Nordisk 
Jobløsnings brand name i en särskilt utformad 
stil. Standardvarianten får endast användas på vit 
bakgrund.

Negativ logo
Använd denna speciellt framtagna logotyp 
för svart eller färgad bakgrund (ej ljusfärgad 
bakgrund).

Logotypen får endast placeras på vit eller mörkfärgad bakgrund, ej på ljusfärgad bakgrund.



Färgkarta

HEX

RGB

HSV

CMYK

#0095ad

0 149 173

188 100 68

100 14 0 32

HEX

RGB

HSV

CMYK

#13293d

19 41 61

209 69 24

69 33 0 76

HEX

RGB

HSV

CMYK

#d0ebf0

208 235 240

189 13 94

13 2 0 6

HEX

RGB

HSV

CMYK

#ffd56d

255 213 109

43 57 100

0 16 57 0

HEX

RGB

HSV

CMYK

#ff6947

255 105 71

11 72 100

0 59 72 0

coolors.co/0095ad-13293d-d0ebf0-ffd56d-ff6947



Alltid vit text på  
mörk eller mellanmörk färg

Alltid vit, svart eller den mörkblå 
färgen till text

Aldrig mörk text på mörk eller 
mellanmörk färg

Aldrig blanda andra färger

Mörk text på ljus färg Aldrig vit text på ljus färg

Användning av färger
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Typografi

Typografin är en viktigt del i Nordisk Jobløsnings profilering. För att skapa en 
uniform identitet bör allt Nordisk Jobløsnings PR-material se så likartat ut som 
möjligt. Mail, interna word-dokument och liknande vardagskommunikation är 
inte bunden av denna eftersträvan.

RUBRIK: Lato [Regular] 

BETONAD RUBRIK: Lato [Bold./Heavy.] 
BRÖDTEXT PÅ VITT: Lato [Light] 

BRÖDTEXT PÅ FÄRG: Lato [Regular/Medium]

Lato  [Thin] 

Lato [Thin, italic] 

Lato  [Light] 

Lato [Light, italic] 

Lato [Regular] 

Lato  [Italic] 

Lato [Medium] 

Lato  [Medium, italic] 

Lato [Bold] 
Lato  [Bold, italic] 

Lato [Heavy] 
Lato  [Heavy, italic] 
Lato [Black] 
Lato  [Black, italic]

Nordisk Jobløsnings typsnitt, Lato, är ett 
geometriskt typsnitt - välägnat till både tryck och 
skärmvisning.
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Layout

När text och bild kombineras så ska brödtext skrivas på enfärgad bakgrund, 
fristående från bilder. Text som placeras direkt på bild ska omslutas av en 
helfärgad textruta. Denna ska vara rektangulär och upprätthålla tillräcklig 
“whitespace” (friyta) mellan text och kant. Friytan ska vara någorlunda lika stor 
i alla riktningar. Tillräckligt avstånd ska också upprätthållas mellan brödtext och 
heltäckande bilder. Använd Nordisk Jobløsnings tryckmaterial som referens.

För lite

För lite
Felaktig 
whitespace

Korrekt 
whitespace

Rätt formFel form


