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Tillsammans skapar
vi bilden av 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 kommunikationsarbete, 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.

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
mångfalden är unik och inspirerar invånare och besökare
till att se och tänka i nya perspektiv.

Har du frågor gällande den grafiska manualen kontakta
Ulrika Green, ulrika.green@goteborg.com, 031-368 41 39
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Logotyp
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.

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.

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

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

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.

Logotyp

Användning
Destinationens logotyp finns i tre olika utföranden: blå, vit och svart. Logotypen används
primärt i den blåa varianten, men kan också
användas som vit när den ligger på bilder och
mörkare färger. I enstaka fall kan logotypen
även användas i svart utförande.
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Friyta och förbud
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.

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.

Logotyp
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Minsta tillåtna storlek
För att garantera läsbarheten får logotypen i
färg aldrig vara mindre än 18 mm. Den svartvita logotypen får användas i storlekar ända
ned till 13 mm.

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

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

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

Logotyp

Förkortning
I enstaka fall behöver logotypen förkortas för att
läsbarheten inte ska försämras. Denna variant
får bara användas i destnationens egna kanaler.
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DIN PRO

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

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

GEORGIA

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

ARIAL

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

Typografi
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Vardagstypografi
Till vardags och när man ska producera material själv, använder vi typsnitt som redan finns
i våra datorer. Göteborg använder Georgia som
vardagstypsnitt, med undantag för produktion av
Excel-dokument då Arial är att föredra.

GEORGIA

Georgia används exempelvis till brev och i PowerPoint-presentationer.

ARIAL

Arial Regular används till tabeller och diagram –Ecxel-dokument.

Typografi
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Exempel på användning
DIN PRO BOLD – 30/35 PKT

DIN PRO REGULAR – 11/15 PKT

DIN PRO BOLD – 17/20 PKT
GEORGIA REGULAR – 10/15 PKT

GEORGIA ITALIC – 17/21 PKT

DIN PRO REGULAR – 9/12 PKT

En rubrik
på två rader
Ingress skrivs såhär. Aque cusanditis moluptur
sumqui dolest aceptiis vitaqua esernam faceribust, sunti alic tectur serferios expersperi.

Mellanrubrik
Brödtext skrivs så här. Aque cusanditis moluptur
sumqui dolest aceptiis vitaqua esernam faceribust,
sunti alic tectur serferios expersperi core explabo
rumquidem re sunt. Odi officia dolut unt. Ur, nonseque aute optiunt. Eproren isquis quam.

”

Ett citat skrivs
på det här sättet.

Infotext skrivs så här. Andest, estiati tem. Et faccatatem re
id quunda doluptatem necto blant a volecus deribus arum
repernatis as idest hicabo. Essit es dolupta tempossuscil
esed modipitiusam.
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Färger
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.

COOL GRAY 11 C

PANTONE 302 C

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

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

COOL GRAY 5 C
CMYK: 0/0/0/40
sRGB: 178/178/178
HEX: B2B2B2

COOL GRAY 1 C
CMYK: 0/0/0/15
sRGB: 227/227/227
HEX: E3E3E3

PANTONE
PROCESS BLUE C
CMYK: 100/10/0/0
sRGB: 0/148/216
HEX: 0094D8

PANTONE 7472 C

PANTONE 376 C

PANTONE 7405 C

PANTONE 173 C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CMYK: 0/80/95/0 20%
sRGB: 253/224/208
HEX: FDE0D0
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Bildmanér
Bildmanéret är en central byggsten i destinationens grafiska 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 mångfald också i vår mediabank.

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.

Checklista för normkritisk bildanalys

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.

•

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?

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.

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.

