
H.M. CARL XVI GUSTAF
50 ÅR JUBILEUM
EMBLEM

GRAFISK MANUAL



INNEHÅLL INTRODUKTION

OM EMBLEMET 

PRIMÄRT EMBLEM

PRIMÄRT EMBLEM FÄRGVARIATIONER

PRIMÄRT EMBLEM FRIZON/CENTRERING

PRIMÄRT EMBLEM MINSTA STORLEK 

PRIMÄRT EMBLEM I KONTEXT 

PRIMÄRT EMBLEM  INKORREKT ANVÄNDNING 

SEKUNDÄRT EMBLEM 

SEKUNDÄRT EMBLEM FÄRGVARIATIONER 

SEKUNDÄRT EMBLEM FRIZON/CENTRERING

SEKUNDÄRT EMBLEM MINSTA STORLEK 

SEKUNDÄRT EMBLEM EMBLEM I KONTEXT 

FÄRGPALETT

PLACERING I LAYOUT

EMBLEM MED ANDRA LOGOTYPER

KONTAKT

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



2023 – ETT JUBILEUMSÅR FÖR SVERIGE3. INTRODUKTION

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen 
och 500-årsminnet av valet då Gustav Vasa utses till 
Sveriges kung.

Året inleds i januari med en Sverigemiddag på 
Kungliga Slottet där representanter från Sveriges 
samtliga län kommer att vara inbjudna. 

DD.MM. Konungen och Drottningen reser februari till 
september genom hela Sverige för att besöka samtliga 
residensstäder – från Malmö i söder till Luleå i norr.

Den 6 juni 2023 uppmärksammas att det på dagen är 
500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och landet 
gick in i en ny epok som formade nationalstaten 
Sverige. Kungen och Drottningen inleder nationaldags-
firandet i Strängnäs och avslutar dagen i Stockholm.

H.M. Konungens 50-åriga jubileum på Sveriges tron 
firas den 15 och 16 september i Stockholm med ett 
jubileumsprogram och kortege genom huvudstaden.

På Kungliga Slottet visas utställningen Vasa till 
Bernadotte – Kultur i rikets tjänst, 1523–1973–2023 och 
fotoutställningen Carl XVI Gustaf – 50 år för Sverige. 
På Vasaborgen Gripsholm står Gustav Vasa i fokus.



Under våren 2022 utlyste Kungliga Hovstaterna en 
tävling för att ta fram en symbol för jubileumsåret. 
Tävlingen riktades till studenter inom grafisk 
formgivning och design. Vinnare blev Elis Nyström, 
student vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Efter vinsten har Elis Nyström, tillsammans med design-
byrån The Studio och juryrepresentant Tom Hedqvist, 
vidareutvecklat emblemet för att anpassa det till 
användning för en rad aktiviteter och högtidlighållanden 
under 2023.

Kronan i emblemet är i guld med ädelstenar i olika 
färger. De geometriska formerna och färgerna är tänkt 
att associera till färgglad konfetti för att fira jubile-
umsåret. 

Det primära och det sekundära emblemet är designade 
för att fungera stort och litet, i färg likväl som med 
enfärgade versioner. De har flexibilitet för användning 
i varierande sammanhang och miljöer. 

Det här är en manual för att säkerställa att all använd-
ning av emblemet sker på ett konsekvent och korrekt 
sätt under jubileumsåret 2023.

4. OM EMBLEMET



5. PRIMÄRT EMBLEM

Det finns två varianter av emblemet, det primära 
emblemet och det sekundära emblemet. Det 
primära emblemet ska användas i första hand. 

Kronan är ihopkopplad med det svenskt 
designade typsnittet Funkis C, ett distinkt sans 
serif-typsnitt som återspeglar kronans geometri. 

Färgerna i ädelstenarna ska endast användas 
i just ädelstenarna. De ska inte användas som 
bakgrundsfärger eller i det visuella kring 
emblemet.



6. FÄRGVARIATIONER 1 Fullfärg mot mörkblå 
2 Fullfärg mot vit
3 Guld mot mörkblå
4 Guld mot vit
5 Mörkblå mot vit
6 Vit mot mörkblå 
7 Svart mot vit
8 Vit mot en foto

Använd i första hand fullfärgsver-
sionen av emblemet mot en mörkblå 
bakgrund. Användning i fullfärg mot 
vit bakgrund är också tillåten. När 
emblemet används med folietryck 
(glänsande guld) ska enfärgsver-
sionen användas på mörkblå eller 

vit bakgrund. Använd alltid den 
vita versionen när den används 
över fotografi. Använd svart på vitt 
eller vitt på svart när blått inte är 
tillgängligt.

1

5 6 7 8

32 4



7. FRIZON/CENTRERING För att säkerställa visibilitet och läs-
barhet bör emblemet alltid sitta på 
en fri yta där det är möjligt. Det min-
sta fria utrymmet är den vertikala  
höjden av två textrader på alla sidor.

När emblemet placeras på en 
yta ska den vertikala mittlinjen 
passera genom kronans mittlinje. 
Den horisontella mittlinjen ska gå 
genom mittpunkten av romberna 
i den första textraden.



8. MINSTA STORLEK Det finns ingen maximal storlek 
för placering av emblemet, men 
minimistorleken bör inte vara 
mindre än 15mm bred.



9. EMBLEM I KONTEXT



10. INKORREKT 
ANVÄNDNING

Korrekt användning av emblemet 
kommer att säkerställa konsekvens 
och igenkänning. Använd endast de 
filer av emblemet som tillhandahålls, 
och gör inga ändringar. I första 
hand, använd inte färgemblemet 
på en färgad bakgrund utom den 

1 Använd bara korrekt färg
2 Ändra inte typografin
3 Rotera eller förvräng inte
4 Använd inte färgemblemet på foto 
5 Använd inte ädelstenarnas 
färg som bakgrund 
6 Ändra inte emblemets proportioner 
7 Använd inte kronan utan text
8 Använd inga skuggningar/effekter
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blå, vita eller svarta i denna man-
ual. Om emblemet används mot en 
annan färgbakgrund, använd en 
enfärgsversion, i första hand vitt. 
Guld är också tillåtet om kontrasten 
är tillräckligt stark. (Bild i nr. 2 nedan 
av Alexander Grey, Unsplash.)



11. SEKUNDÄRT EMBLEM

Det sekundära emblemet ska reserveras för 
användning i situationer när utrymmet är snävt. 

Den vertikala versionen av emblemet bör endast 
användas i en enda färg, utan ädelstensfärgerna. 
Se exempel på användning på följande sidor.



1 Guld mot mörkblå
2 Guld mot vit
3 Vit mot mörkblå
4 Mörkblå mot vit
5 Vit mot svart
6 Svart mot vit

Använd i första hand emblemet mot 
en mörkblå bakgrund. Användning 
i fullfärg mot vit bakgrund är också 
tillåten. När emblemet används med 
folietryck (glänsande guld) ska en-
färgsversionen användas på mörkblå 

eller vit bakgrund. Använd alltid 
den vita versionen när den används 
över fotografi. Använd svart på vitt 
eller vitt på svart när blått inte är 
tillgängligt.
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12. FÄRGVARIATIONER



13. FRIZON/CENTRERING För att säkerställa visibilitet och  
läsbarhet bör emblemet alltid sitta 
på en fri yta där det är möjligt. 
Det minsta fria utrymmet är hälften 
av kronans bredd runt emblemet.

När emblemet placeras på en yta 
ska den vertikala mittlinjen passera 
genom kronans mittlinje. Den hor-
isontella mittlinjen ska gå genom 
mittpunkten mellan top och botten.



14. MINSTA STORLEK Det finns ingen maximal storlek 
för placering av emblemet, men 
minimistorleken bör inte vara 
mindre än 7mm bred, 40mm hög.



15. SEKUNDÄRT EMBLEM I KONTEXT



GRÖN
PMS 7481C
C85 M0 Y85 B0
R87 G177 B82
HEX 57b152

PURPUR
PMS 7442C 
C29 M73 Y0 B0
R182 G52 B243
HEX b634f3

BLÅ 
PMS 2382C 
C73 M20 Y0 B0
R50 G139 B218
HEX 328bda

RÖD
PMS 191C 
C0 M90 Y43 B0
R228 G52 B115
HEX e43473

16. FÄRGPALETT kronan. Färgerna i ädelstenarna 
endast ska användas i just ädelste-
narna, de ska inte användas som 
bakgrundsfärger eller i det visuella 
kring emblemet. Svart och vit kan 
även användas när det är nödvän-
digt. Se sidan 6 för korrekt använd-
ning av färg. 

Blå och gul/guld är primärfärger 
för krona och text. När det är möjligt, 
använd metallic guld. Den gula 
används för att representera guld i 
digital kontext, eller som ett substitut 
för guld där metallic foliering inte 
är inte möjlig. Grön, blå, purpur och 
röd är färgerna för ädelstenarna i

GUL/GULD
PMS 2006C / 872 C 
C10 M31 Y71 B0
R225 G176 B99
HEX e1b063

GUL/GULD
FOIL KURZ LUXOR 420

MÖRKBLÅ
PMS 289C 
C100 M75 Y15 B75
R9 G9 B49
HEX 090931

MÖRKSVART
PMS SVART 6
C60 M60 Y60 C100
R0 G0 B0
HEX 000000

VITT
NEGATIV
C100 M100 Y100 C100
R255 G255 B255
HEX FFFFF

Kronan är i guld med ädelstenar 
i olika färger. De geometriska 
formerna och färgerna associerar
till färgglad konfetti för att fira 
jubileumsåret.



17. PLACERING I LAYOUT Placering av emblemet bör alltid  
ta hänsyn till sammanhanget för  
layouten det är satt inom för att  
presenteras på bästa sätt. Emblemet 
kan placeras centrerat längst upp,  
i botten, i mitten av layouten eller 
centrerat vänster eller höger. Den  
kan även placeras i ett av de fyra 
hörnen.

Respektera emblemets frizon med 
minst två textrader runt om mellan 
andra element och marginaler. Om 
det krävs för visuell separering kan 
emblemet placeras inom en ruta 
med en hel bakgrund, men aldrig 
en ruta med konturer.



18. EMBLEM MED ANDRA 
LOGOTYPER

När man kombinerar emblemet med 
andra logotyper är det viktigt att 
alltid respektera emblemets frizon.
Placeringen kan variera beroende på 
layout. Den kan placeras i vitt på en 
fotografisk bakgrund eller i ett av de 

fyra hörnen, längst uppe eller längst 
ner. Om bakgrunden är särskilt rörig 
kan emblemet placeras centrerat  
på en fyrkant med en av emblem- 
färgerna och placeras i ett av de  
fyra hörnen.

Foto Ahmad Odeh, Unsplash Foto Aron Visuals, Unsplash Foto Bruno Ehrs, Kungliga Hovstaterna

Observera att layouterna och 
bilderna som visas på den här sidan 
endast är exempel på innehåll i 
syfte att demonstrera den potentiella 
användningen av emblemet.
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För frågor om användning av emblemet, kontakta: 
jubileum2023@royalcourt.se


