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Varje framgångsrik verksamhet representeras 
av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså känne
tecknas varje framgångsrik verksamhet av att 
man lyckats förmedla vad man kan och vem 
man är. För att åstadkomma detta måste man 
förstås vårda sin identitet. Det handlar inte bara 
om hur logotypen behandlas, utan också om 
mycket annat. Den grafiska manualen beskriver 
hur vi arbetar med varumärket ur en grafisk 
synvinkel och är ett regelverk för hur saker och 
ting får se ut. 

Med hjälp av riktlinjerna i den här manualen 
kan vi knyta de associationer vi önskar till vårt 
varumärke. Den är ett stöd i vårt kommunika
tionsarbete, på allt från annonser och skyltar till 
webben. Att vara konsekventa i genomförandet 
hjälper oss att stärka vår konkurrenskraft.

En grafisk manual kan aldrig bli heltäckande 
 eller slutgiltig. Vi kommer fortlöpande att 
 komplettera manualen allteftersom fler rikt
linjer och applikationer blir klara. 

TILLSAMMANS SKAPAR  
VI BILDEN AV GÖTEBORG

Har du frågor gällande den grafiska manual kontakta Ulrika Green, ulrika.green@goteborg.com, 031368 41 39

VÅRA KÄRNVÄRDEN ÄR SJÄLEN I VARUMÄRKET
All kommunikation som rör destinationen har sin 
 utgångspunkt i våra kärnvärden. Kärnvärdena är själva 
själen i vårt varumärke och i vår verksamhet.

MÄNSKLIG
Göteborg är en stad där människor trivs. Invånare och 
 besökare upplever staden som en vänlig och välkomnande 
plats där det är lätt att få positiva kontakter med andra.

PLURALISTISK
I Göteborg finns ett fantastiskt utbud av aktiviteter och 
 mötesplatser. Attityden är tolerant och öppen – vi ser 
 mångfalden som en stor tillgång för Göteborgs fortsatta 
utveckling som destination.

INSPIRERANDE
Staden bjuder på stimulerande upplevelser och lockar  
fram lusten och kreativiteten i människor. Utbudet och 
mång falden är unik och inspirerar invånare och besökare  
till att se och tänka i nya perspektiv.



LOGOTYP FÖR GÖTEBORG & CO



Atur, Go:teborg & Co conse nis ut apis sa ven-
dist, que non nos volorionse velit repedicatur?
Parum inis ducidunt eos destis incitas suntiatur 
repre seque pore, num facipsae custrum quam,

För att logotypen ska framgå tydligt även 
tillsammans med annan grafik eller logotyper 
har den en bestämd friyta. Här får inget annat 
placeras.

Friytan bygger på storleken av bokstaven o i 
logotypen.

Logotypen är unik och varumärkesskyddad. 
Det betyder att man inte får skapa en egen 
version med en liknande form och liknande 
bokstäver eller använda delar av den separat. 
Den får inte heller manipuleras formmässigt 
på något sätt. 

Företaget heter Göteborg & Co Träffpunkt AB 
och förkortas Göteborg & Co. Hela namnet 
skall användas i formella sammanhang som 
exempelvis avtalskrivningar.

Ordbilden inte på något sätt får  efterliknas 
i löptext. Den får inte heller placeras in och 
användas som en del i löptext.

Vårt företag heter alltid Göteborg & Co i skrift 
och logotyp. När man pratar engelska går 
det bra att säga ”Gothenburg and Co”, om det 
känns mer naturligt.

FRIYTA OCH FÖRBUD

      sed quid quam sum utem eos 
cuptaque nem ut ariores as qui nonseque peritas 
eost doloritia verum de eatempos eatur audis 
expe core, corest, siment volorem quatumenis 
inveliquam expelit re, quis.



För att garantera läsbarheten får varken  
den  färgade eller negativa logotypen vara 
 mindre än 25 mm. Den svartvita logotypen  
får  användas i storlekar ned till 18 mm.

MINSTA TILLÅTNA  
STORLEK

25 mm
60 px. vid webb.
Minsta tillåtna storlek.
Logotyp i färg.

25 mm
45 px. vid webb
Minsta tillåtna storlek.
Negativ logotyp.

18 mm
45 px. vid webb
Minsta tillåtna storlek.
Svartvit logotyp.



Aa
Vi har valt typsnitt som vi arbetar med 
 konsekvent. Typografin hjälper till att göra det 
lättare att känna igen Göteborg som avsändare.

IDENTITETSTYPOGRAFI

DIN Regular och Light används till kortare informationstexter, mellanrubriker och  
faktatexter i trycksaker. DIN Bold används i rubriker och då endast med versaler.

Arial Regular används till rubriker och kortare informationstexter på goteborg.com

Georgia Regular används i brödtext, både i trycksaker och för redaktionell text på goteborg.com

DIN Pro

GEORGIA

ARIAL



Aa
Till vardags och när man ska producera mate
rial själv, använder vi typsnitt som redan finns 
i våra datorer. Göteborg använder Georgia som 
 vardagstypsnitt, med undantag för produktion av 
Exceldokument då Arial är att föredra.

VARDAGSTYPOGRAFI

Georgia används exempelvis till brev och i PowerPointpresentationer.

Arial Regular används till tabeller och diagram – Exceldokument.

GEORGIA

ARIAL



FÄRGER

COOL GRAY 1 C

CMYK: 0/0/0/15
sRGB: 227/227/227
HEX: E3E3E3

COOL GRAY 11 C

CMYK: 0/0/0/80
sRGB: 87/87/87
HEX: 575757

PANTONE 302 C

CMYK: 100/75/40/0
sRGB: 0/74/110
HEX: 004A6E
NCS: 004A6E

PANTONE  
PROCESS BLUE C

CMYK: 100/10/0/0
sRGB: 0/148/216
HEX: 0094D8
NCS: ≈S 1565-B

CMYK: 100/10/0/0 20%
sRGB: 212/234/250
HEX: D4EAFA

PANTONE 7472 C

CMYK: 60/0/30/0
sRGB: 102/193/191
HEX: 66C1BF

CMYK: 60/0/30/0 20%
sRGB: 234/243/243
HEX: EAF3F3

COOL GRAY 5 C

CMYK: 0/0/0/40
sRGB: 178/178/178
HEX: B2B2B2

CMYK: 100/10/0/0  40%
sRGB: 164/214/245
HEX: A4D6F5

CMYK: 60/0/30/0 40% 
sRGB: 205/232/231
HEX: CDE8E7

CMYK: 37/18/15/5
sRGB: 167/186/200
HEX: A6BBC9

CMYK: 10/3/2/5
sRGB: 226/235/239
HEX: E2E9EF



Bildmanéret är en central byggsten i destina
tionens grafiska profil. Kort sagt ska  bildvalen 
 återspegla våra kärnvärden mänsklig, 
 pluralistisk och inspirerande.

Vyer och perspektiv
En vybild måste berätta något mer än att bara 
visa destinationens landmärken, byggnader eller 
omgivningar. Det kan vara en intressant vinkel, 
ljuset eller utsnittet som adderar inspiration.  

Detaljer
Visar också staden, men på ett nära håll.  
Ibland kan det vara att föredra för att visa 
karaktär istiska drag för destinationen, t.ex. en 
siffra på en spårvagn, en detalj från varvet eller 
det gula göteborgsteglet. 

Människor
Bäst förmedlas kärnvärdet mänsklig på nära 
håll. Det är viktigt att porträttbilder känns 
 spontana för att förmedla liv och rörelse. 

Variation och dynamik
Vi ska arbeta med bilder av olika karaktär. Det 
blir ofta tråkigt att titta på bilder som alla är 
fotograferade från samma avstånd och i samma 
vinkel. Det är bättre att låta olika typer av bilder 
komplettera varandra. Låt bilderna spegla 
 kärnvärdet pluralistiskt.  

Stilistiskt ska vi alltid sträva efter att bilderna 
ska ha en mild färgton med sparsam mättnad  
– en modern, kreativ känsla.

BILDMANÉR



Profiltexten ska användas i sin helhet i tryck
saker, annonser och på bolagets hemsida.  
Texten ska varken förkortas eller förlängas.

PROFILTEXT

Göteborg & Co:s uppdrag är att marknadsföra och med-
verka i utvecklingen av  Göteborg som turist-, mötes-, och 
evenemangsstad.  Bolaget fungerar som en samverkans-
plattform för besöksnäringen. Ägare är Göteborgs Stad.  
Läs mer på www.goteborgco.se 

The mission of Göteborg & Co is to market and con-
tribute to the development of Gothenburg as a city of 
 tourism,  meetings and events. The company also serves 
as a platform for collaboration within the visitor industry. 
 Göteborg & Co is owned by the City of Gothenburg. Read 
more at www.goteborgco.se/en



Visitkortet mäter 85 × 53 mm och har ett  
liggande format.

TILLÄMPNINGAR  
– VISITKORT

ULRIKA GREEN /  OPERATIVT ANSVARIG  
FÖR INHOUSEBYRÅN 
MÄSSANS GATA 8 /  BOX 29 /  401 20 GÖTEBORG 
ULRIKA.GREEN@GOTEBORG.COM

+46 31 368 40 00  (PHONE)
+46 31 368 41 39  (DIRECT)
+46 733 46 89 77  (MOBILE)
GOTEBORGCO.SE (WEB PAGE )

GÖTEBORG & CO:S UPPDR AG ÄR AT T MARKNADSFÖR A 
OCH MEDVERK A I UT V ECKLINGEN AV GÖTEBORG SOM 
T URIS T-, MÖTES-, OCH E V ENEM A NGS S TA D. BOL AGE T 
F UNGER A R S OM EN S A M V ERK A N SP L AT T FORM FÖR 
BESÖKSNÄRINGEN. ÄGARE ÄR GÖTEBORGS STAD. L Ä S 
MER PÅ W W W.GOTEBORGCO.SE

logotyp 50 mm bred

framsida

DIN 6/10 pkt 
DIN Bold i namn, övrig 
information i DIN Light

utsluten spalt

marginal 7 mm



Brevpappret har formatet 210 × 297 mm (A4). 
Brevpappret finns i tre olika varianter: färg, 
svartvitt samt fortsättningssida.

TILLÄMPNINGAR  
– BREVPAPPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotyp 
45 mm bred

DIN Light 6/10 pkt 
förstasida

förstasida 
svartvit

fortsättningssida



Kuverten finns i flera olika format. Principen för 
logotypens och adressfältets placering är dock 
densamma på allihop.

TILLÄMPNINGAR  
– KUVERT

MÄSSANS GATA 8  /  BOX 29 /  401 20  GÖTEBORG

logotyp 
48 mm bred

DIN Light 5,5/10 pkt 

marginal 12,5 mm



TILLÄMPNINGAR  
– E-POSTSIGNATUR

Ulrika Green /Operativt ansvarig för Inhousebyrån

Mässans gata 8 / Box 29 / SE-401 20 Göteborg / Sweden 

E-mail: ulrika.green@goteborg.com

Phone: +46 31 368 40 00 / Direct: + 46 31 368 41 39 

Mobile: + 46 733 46 89 77

www.goteborgco.se

www.goteborg.com - Göteborgs officiella besöks- och stadsguide

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail.


