
GRAFISK MANUAL
DESTINATIONEN GÖTEBORG



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.



Destinationen Göteborgs identitet utgår från 
människors olika behov – och vilja – att göra 
något.  Viljan att ta sig till Göteborg för att göra 
och uppleva något speciellt.

För kommunikation på utomnordiska  marknader, 
med undantag för Tyskland,  använder vi en 
internationell  variant av  logotypen.

LOGOTYP

För kommunikation på utomnordiska marknader, med undantag 
för Tyskland, finns en  internationell variant av logotypen. 

OBS! Den svenska logotypen används alltid inom Sverige och 
övriga nordiska länder  även för kommunikation på engelska.

Vi vrider ö:et ett steg framåt och får både ö och o i samma ordbild.

go som i go på engelska.
go som i go på göteborgska. 

Logotypen för destinationen Göteborg används på den svenska 
och nordiska marknaden.



Göteborgs logotypfärg är blå.

När logotypen behöver ligga på bilder eller 
färgad bakgrund är logotypfärgen vit.

Vid trycktekniska begränsningar är 
 logotypfärgen svart.

LOGOTYPENS FÄRG

När logotypen ligger på bilder eller färgad bakgrund är logotypen vit. 
Vid trycktekniska begränsningar är logotypfärgen svart.

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



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. 

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

FRIYTA OCH FÖRBUD

Vill du utforska Go:teborg på egen hand? Vi har 
tagit fram två trevliga turer som tar dig till flera 
historiska platser i stan. Den första till fots och 
den andra med spårvagn.

      har verkligen något för alla smaker  
– shopping i världsklass, stjärnrestauranger och 
ett rikt nöjes- och kulturutbud. Det mesta ligger 
inom korta promenadavstånd, vilket bäddar för 
en fullspäckad långhelg.



För att garantera läsbarheten får logotypen i 
färg aldrig vara mindre än 18 mm. Den svart
vita logotypen får användas i storlekar ända 
ned till 13 mm.

MINSTA TILLÅTNA  
STORLEK

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

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

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



Göteborg har en identitet och tonalitet som tar 
sin utgångspunkt i begreppet go.

Ett begrepp som är centralt för all kommunika
tion av destinationen. Ambitionen är att höja 
Göteborgs image som turist, evenemangs och 
mötesstad.   Logotypen go får endast  användas 
tillsammans med logotypen för  destinationen 
Göteborg. 

GO



Logotypen go kan med fördel användas 
 tillsammans med ett budskap. 

De godkända budskapen ser du i listan.  
Vill du  använda ord som inte finns i listan  
ska du  kontakta kommunikations avdelningen 
för godkännande.

BUDSKAP MED GO

ACCESSIBLE
AHEAD
ALL IN
BE AMAZED
DISCOVER
ENJOY
EXPERIENCE
EXPLORE
FEEL THE BEAT
FEEL THE VIBE
FOR CHANGE
FOR GOLD
FOR SUCCESS
FORWARD
GOURMET
JOIN THE PART Y
MAKE MEMORIES
MEET
PART Y
SHARE YOUR IDEA
SHOPPING
SUSTAINABLE
TASTE
TOGETHER
VISIT



Logotypen go kan med fördel användas 
 tillsammans med ett budskap. 

Logotypen go får bara användas med Lutz 
Headline.

Höjden av bokstaven t i Göteborgslogotypen 
bestämmer versalhöjden på texten.

BUDSKAP MED GO

Exempel på logotypen ”go:” tillsammans med text. Go: får bara användas med Lutz Headline.

Höjden av bokstaven t i Göteborgslogotypen bestämmer versalhöjden på texten.

EXPLORE

EXPLORE



När logotyperna förekommer på samma  
sida placeras normalt go uppe till vänster  
och  Göteborg nere till höger.

Utgångspunkten är att logotyperna ges  
samma bredd.

Det är viktigt att logotyperna får rätt storlek, 
 placering och friyta för att komma till sin  
fulla rätt.

PLACERING OCH  STORLEK



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.

Lutz Headline används tillsammans med logotypen för begreppet go.  
Lutz Headline finns bara som 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

LUTZ HEADLINE

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 –Ecxeldokument.

GEORGIA

ARIAL



Färgerna är en viktig del av den grafiska 
 profilen. De är valda med omsorg och den 
breda färgpaletten signalerar destinationens 
kärnvärde pluralism och olika kännetecken 
för Göteborg. Från havet, Älvsborgsbron, 
hamnkranar och sjömärken via parker,  
lejonet och kronan på våra skansar till tegel, 
kullerstenar, betong och klippor.

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

PANTONE  
PROCESS BLUE C

CMYK: 100/10/0/0
sRGB: 0/148/216
HEX: 0094D8

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

PANTONE 376 C

CMYK: 50/0/90/0
sRGB: 149/194/61
HEX: 95C23D

PANTONE 7405 C

CMYK: 0/14/100/5
sRGB: 248/207/0
HEX: F8CF00

PANTONE 173 C

CMYK: 0/80/95/0
sRGB: 233/78/36
HEX: E94E24

CMYK: 0/80/95/0 20%
sRGB: 253/224/208
HEX: FDE0D0

CMYK: 0/14/100/5 20%
sRGB: 255/246/217
HEX: FFF6D9

CMYK: 50/0/90/0 20%
sRGB: 236/243/222
HEX: ECF3DE

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: 0/80/95/0 40%
sRGB: 249/191/159
HEX: F9BF9F

CMYK: 0/14/100/5 40%
sRGB: 255/236/173
HEX: FFECAD 

CMYK: 50/0/90/0 40%
sRGB: 216/231/185
HEX: D8E7B9

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



BILDMANÉR

Bildmanéret är en central byggsten i destinationens gra
fiska profil och de bilder som används ska återspegla våra 
kärnvärden mänsklig, pluralistisk och inspirerande. Bilden 
av destinationen ska vara lockande och få människor att 
inspireras att besöka Göteborg. Vi vill också förmedla en 
mänsklig och pluralistisk bild som speglar det rika utbudet i 
staden. I val av modeller och liknande är det viktigt att tänka 
normkritiskt och vara medveten om att vi eftersträvar mång
fald också i vår mediabank.

CHECKLISTA FÖR NORMKRITISK BILDANALYS

• Vad ska bilden illustrera?

• Vilken miljö och vilket sammanhang visar bilden?

• Vilka finns med på bilden och vilka finns inte med?  
Ålder, kön, hudfärg, klass, etnicitet, funktionalitet.

• Hur framställs de personer som syns?  
Vem är aktiv/passiv? Hur är de klädda?

• Är bilden inkluderande? Om inte –  
vilka exkluderas och varför?

Våra bilder används i många olika sammanhang och på 
många olika plattformar. Därför är det en fördel med bilder 
som kan anpassas till olika format och beskäras efter behov.

VYER OCH PERSPEKTIV
En vybild måste berätta något mer än att bara visa destina
tionens 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 karaktäristiska 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 trå
kigt 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 kärn
värdet pluralistiskt. Stilistiskt ska vi alltid sträva efter att 
bilderna ska ha en mild färgton med sparsam mättnad – en 
modern, kreativ känsla.





Ett obestruket papper ger ett lugnt och  elegant 
intryck. Den vita ytan är behaglig för ögat och 
lämpar sig väl för såväl text som fotografi. 
 Passar bra till korrespondensmaterial etc. 

Ett bestruket papper är användbart som 
 komplement till det obestrukna pappret.  
Den glansiga ytan gör att det passar bra till 
 fotografier, omslag etc.

PAPPERSVAL

OBESTRUKET

Exempel:
Scandia2000, Anatalis.
Munken Polar, Arctic Paper.

BESTRUKET

Exempel:
Imperial Gloss
MultiArt Silk, Papyrus



Feel
the 
Vibe

Inom ramen för samverkansprojekt mellan 
 Göteborg & Co och annan destinationsaktör 
kan logotyperna  användas. Detta ska då ske  
i enlighet med anvisningarna i manualen. 

En förutsättning är att aktuellt projekt
tydligt ska kunna inrymmas inom ramen för de 
värdegrunder och budskap som varumärkes
profilen för Göteborg avser att representera.

Viktigt att tänka på är att projektets logotyp ska 
placeras nere till vänster och i samma storlek 
som logotypen för Göteborg.

GEMENSAM
ANVÄNDNING

Projektets logotyp placeras nere till 
vänster och i samma storlek som 
logotypen för destinationen Göteborg.

Destinationen Göteborgs logotyp 
placeras alltid i nedre högra hörnet.



EXEMPEL PÅ 
GEMENSAM ANVÄNDNING



EXEMPEL PÅ 
GEMENSAM ANVÄNDNING

STUDY


