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Varför en grafisk profil?
Alla som arbetar inom Göteborgs universitet bidrar till hur universitetet uppfattas internt 
och externt. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi 
samma ”familj”. Hur vi kommunicerar med och bemöter kolleger, studenter, potentiella 
studenter och externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. En 
viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen och vår logotyp.

Bakgrund
Det finns flera anledningar till att ge ett mer samlat, tydligt och professionellt intryck 
i all kommunikation: Ett skäl är att konkurrensen om lärare, forskare, studenter och 
forskningsmedel hårdnar. Internationella rankningar av universitet och högskolor spelar 
i det här sammanhanget en allt större roll även om de är bristfälliga. En otydlig bild av 
vårt universitet gör att vi får en sämre position än vi förtjänar. 
 Ett annat skäl är att universitetets forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 
bygger på samarbete mellan ämnes- och vetenskapsområden. Det krävs en tydlig 
kommunikation av familjenamnet Göteborgs universitet för att strategierna ska bli 
framgångsrika. 

Grafiska profilen
Vår grafiska profil bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och 
hjälper oss att nå den önskade bilden: Det breda och öppna universitetet, öppet mot 
omvärlden och engagerat i samhällets utveckling.
 Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna för att nå en tydlig, enhetlig 
och sammanhållen visuell identitet. Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, 
färgpalett, grafiska element och dess tillämpningar i all kommunikation.
 Logotypen är baserad på en modernisering av sigillet som ursprungligen utformades 
1954 då Göteborgs högskola blev universitet.
 Göteborgs universitets logotyp står för kvalitet och trovärdighet. Kommunikationen 
ska förmedla dessa värden.

Den grafiska profilens uppgift är att
• stärka Göteborgs universitets konkurrenskraft
• optimera effekten av våra kommunikationsinsatser

Genom att konsekvent och professionellt använda vår gemensamma grafiska profil kan 
vi tillsammans arbeta för att universitetets ambitioner för framtiden nås. Detta är en 
särskilt viktig uppgift för ledare och kommunikatörer, men naturligtvis en angelägenhet 
för oss alla anställda vid Göteborgs universitet.

Pam Fredman

Rektor

Göteborgs universitets grafiska profil

4 Varför en grafisk profil?



Göteborgs universitets grafiska profil

5

1.1 Varumärkesstrategi
Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma 
”familj”. Varje del av universitetet har ett ”förnamn” som är unikt och profilerande 
medan ”efternamnet” – Göteborgs universitet – alltid måste vara med som en 
kvalitetsgarant och för att ge akademisk trovärdighet. Att samtidigt profilera helheten 
och delarna är strategins kärna.
 Det finns därför en tydlig rollfördelning mellan de enskilda varumärkena. Förnamnet 
står för det specifika, medan efternamnet representerar Göteborgs universitet. 
Förnamnets uppgift är att differentiera och positionera den enskilda delen. Efternamnets 
uppgift är att lyfta fram Göteborgs universitets funktion som kvalitetsstämpel för 
forskning och utbildning av hög internationell klass.

Vision
Vår universitetsgemensamma vision är att bli ett av de stora och mest vitala universiteten 
i Europa med hög kvalitativ forskning och utbildning. Vi ska uppfattas som en kreativ 
och spännande mötesplats för många vetenskaper. Vi ska finnas mitt i staden och ha en 
bred kontakt med samhället.

Våra universitetsgemensamma strategiska profiler
För att nå vår gemensamma vision och våra gemensamma mål har universitetet 
strategiska profiler som ska kommuniceras. Dessa ska anpassas lokalt och förankras i 
verksamheten.

• Mitt i staden, mitt i debatten
• Öppet mot omvärlden och för olika idéer
• Många vetenskaper i kreativ samverkan
• Forskning och utbildning i samspel
• Verkar för det hållbara samhället
• Ett av de stora i Europa

Policy för information och kommunikation
Enligt universitetets policy för information och kommunikation ska universitetets 
kommunikation präglas av:

• Öppenhet
• Kvalitet 
• Samhällsengagemang 

Öppenheten har varit viktig sen bildandet av Göteborgs högskola 1891 och att vi är en 
myndighet kräver också transparens och tillgänglighet. Hög kvalitet är avgörande för 
vår trovärdighet som universitet och samhällsengagemanget är en självklar del av vårt 
uppdrag.
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2.1 Den grafiska profilen – element och regler
Grundbegrepp
Den grafiska profilen är en sammanhållen idé om hur universitetets visuella 
kommunikation bör se ut för att förmedla de grundläggande värden som Göteborgs 
universitet står för. 
 Manualen är det officiella styrdokumentet och ska fungera som en handbok för alla 
som på något vis ska utforma visuell kommunikation där avsändaren är Göteborgs 
universitet, som helhet och som enskilda verksamheter. 
 Den grafiska profilens element består framför allt av organisationens nya logotyp, 
en uppsättning utvalda färger och layoutmallar för trycksaker samt rekommenderade 
typsnitt. 
 
Manualen
I manualen finns alla de regler som tillsammans utgör den grafiska profilen för 
Göteborgs universitet. Manualen är uppdelad i kapitel för varje tillämpningsområde:

• Grundprinciper – grundprinciperna och hur logotypen ska hanteras.

•  Kommunikationsmaterial– regler för logotypens användning och ramar för hur de 
enskilda verksamheterna kan utforma sitt eget informationsmaterial.

• Annonser – mallar och rekommendationer.

•  Regler och typexempel för kontorstryck – gemensam utformning av brevpapper, 
visitkort, korrespondenskort, kuvert.

• Digital visuell identitet – webbplats och annan digital kommunikation, samt talarstöd.

•  Särskilda dokument – gemensam utformning av examensbevis och 
avhandlingsomslag.

• Skyltar, flaggor och bilar – gemensam utformning av alla skyltar och flaggor.

Hela manualen finns tillgänglig för all personal på universitetets webbplats. Den kan 
också laddas ner som ett pdf-dokument här: http://dinsida.gu.se/grafiskprofil/
 Logotypen och dess varianter i olika filformat finns att hämta på samma plats. Där 
finns också mallar för olika typer av dokument, liksom brevmallar för samtliga enheter.  
När det gäller frågor kring profilen och tillämpningen av den, kontakta respektive 
fakultetsinformatör eller sök ansvarig person för grafisk profil, http://dinsida.gu.se/
grafiskprofil/. 

Göteborgs universitets grafiska profil

7  Grundprinciper – Element och regler



2.2 Namn
Vårt officiella namn är Göteborgs universitet. Ordet universitet stavas alltid med gement u. 
Den engelska översättningen av namnet är sedan december 2007 University of Gothen-
burg. I engelska adresser används Gothenburg.
 Förkortningen GU är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern 
kommunikation, namn bildningar, utgående skrivelser etc.

Eftersom rankning av universiteten i världen bland annat genomförs med hjälp av 
sökmotorer och databaser är namnfrågan väldigt viktig. Kan inte sökningarna ge svar på 
vilket universitet en publikation eller forskare hör till tappar Göteborgs universitet plats i 
rankningen.

Göteborgs universitets grafiska profil
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2.3 Logotypen och principer för hantering
Göteborgs universitets logotyp och dess olika tillämpningar används när universitetet 
står som avsändare. Läs mer under kapitel 3 Kommunikationsmaterial.

Logotypen består av sigillet plus namnet ”Göteborgs universitet”. Sigill och namn har en 
fast storleksrelation och placering i förhållande till varandra. Dessa får inte ändras. Sigill 
och namn får inte säras på och sigillet får inte användas ensamt. 
 Använd alltid hela logotypen. Enda undantaget är medalj eller pin, som endast har 
en cirkelform, samt ett fåtal profilprodukter.

Logotypens grundform
Logotypen har en grundform med tre varianter. Det är den centrerade logotypen med 
en rad under eller två rader. Det är även den vänsterställda logotypen (sigillet till vänster 
och ordbilden till höger om sigillet).

Logotypens grundform
filnamn: 
LO_GU_cen

Logotypens varianter
filnamn: 
LO_GU_cen2r 
LO_GU_left 
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Logotypen på engelska
Logotypens grundform och varianter inklusive negativform finns också med namnet 
på engelska. Den används i alla internationella sammanhang. Inga andra språk är för 
närvarande aktuella.

Logotypen i små storlekar
En grundregel är: gör inte logotypen för stor. Använd istället luft omkring för att göra 
den tydlig. Gränsen för hur liten logotyp som kan användas kan inte anges exakt utan 
beror på sammanhang. En tumregel är att logotypen inte ska förvanskas. Sigillet ska 
vara igenkännbart och namnet läsligt. Ovanstående exempel är typiska gränsfall som 
fungerar i tryck av god kvalitet, men inte på en webbsida eller i dagstidningstryck. 
I sådana sammanhang rekommenderas att istället bara skriva ut namnet ”Göteborgs 
universitet” med det typsnitt som för övrigt används som brödtext eller något annat 
neutralt typsnitt.

Logotypens utrymme
Den allmänna principen är att logotypen behöver luft runtom för att framträda till sin 
fördel. Storleken är inte det avgörande, utan det är det tomma utrymmet som lyfter 
fram logotypen. Frizonen runt logotypen gäller även till papprets eller en trycksaks 
kanter. Träng inte in logotypen! 

Engelsk logotyp
filnamn: 
LO_GUeng_cen
LO_GUeng_cen2r
LO_GUeng_left

Frizon runt den centrerade 
logotypen:
Över: minst 80% av sigillhöjd
Under: minst 50% av sigillhöjd
Sidor: minst 80% av sigillbredd

Frizon runt den vänsterställda 
logotypen:
Över: minst 50% av sigillhöjd
(40% i digital kommunikation)
Under: minst 50% av sigillhöjd
(40% i digital kommunikation)
Sidor: minst 60% av sigillbredd
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Särskilda originalfiler för vit logotyp
filnamn: 
LO_GU_cenNEG
filnamn engelsk variant:
LO_GUeng_cenNEG

Logotypen i negativform – vit
I de fall logotypen läggs på en svart, universitetsblå eller mörk bakgrund, ska 
negativformen användas. Denna är särskilt konstruerad så att den ska se normal ut i 
tryckt form. En positiv logotyp som vänds till negativ ser annars ut som om den har 
svällt något. 
 Då den vita logotypen läggs på ett foto med mörka partier, ska kontrasten mot 
bakgrunden säkras.
 Läs mer under kapitel 2.6 Logotypens färger.

Logotyp med två nivåer
Grundlogotypen innehåller endast Göteborgs universitet. Möjligheten finns för varje 
fakultet att bestämma om ytterligare en nivå i logotypen med namn på fakultet, eller 
institution. Större specifika forskningsprogram, centrumbildningar, forskarskolor och 
värdskap använder logotyp i två nivåer.
 Information finns på respektive fakultets webbplats. Kontakta din fakultetsinformatör 
om du har frågor.
 Gemensamma förvaltningen använder endast grundlogotyp.
 I de tvåradiga logotyperna förkortas institution till inst och department till dept, utan 
punkter. Alternativt tas institution eller department bort helt. Den undre raden får ha 
maximalt 45 tecken för att fungera grafiskt.
  När det gäller skyltar och flaggor ska alltid den enradiga grundlogotypen användas. 
Om synnerliga skäl föreligger kan rektor besluta om avvikelse från skyltreglerna.

INST FÖR AL LMÄNNA FRÅGOR

INST FÖR AL LMÄNNA FRÅGOR
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Avvikelser
Handelshögskolan har en logotyplösning med sitt gamla emblem. Centrumbildningar 
som är fakultetsövergripande använder logotyp i två nivåer, enligt förra stycket. 
 Läs mer om vem som tillåts att använda egna märken i kapitel 3.1 Profilering av 
helhet och delar. Kontakta din fakultetsinformatör om du har frågor.

Handelshögskolans logotyp
filnamn: 
LO_HAN_cen
LO_HAN_left



2.4 Kombinerade logotyper
För att långsiktigt stärka konkurrenskraften inom utbildning, forskning och administration 
sker samverkan med näringsliv och offentlig sektor till ömsesidig nytta. Samverkande 
parter har ofta gemensam kommunikation och information. Parter kan dock ha olika 
tyngd i samarbeten, skilj exempelvis visuellt på samverkande parter, finansiärer, nätverk 
och sponsorer. För att stärka Göteborgs universitets varumärke och inte konkurrera 
visuellt säkras den grafiska profilen enligt följande:

Göteborgs universitet är huvudpart
Den grafiska profilen ska följas och den samarbetande parten behandlas på samma sätt 
som en intern enhet med eget märke. Partens logotyp läggs så långt från universitetets 
logotyp som möjligt. Exempelvis fall där universitetet har examinationsrätt och 
samarbetsparten inte har det.

Göteborgs universitet är en av två eller flera jämbördiga parter
Logotypen som ska ställas bredvid den externa partens logotyp är universitetets. 
Parterna ska visuellt samverka på ett tydligt och jämbördigt sätt. Logotypernas frizon 
och storlek ska balanseras för att ge största möjliga likhet i intryck. 
 För närvarande finns kombinationslogotyper för gemensamma verksamheter med 
Chalmers, till exempel Göteborgs miljövetenskapliga centrum, och för Göteborgs 
universitets samarbete med Västra Götalandregionen och Socialstyrelsen. Se exempel 
nedan.

Då nya, varaktiga samarbeten etableras, kontakta alltid informationsenheten för en 
eventuell kombinationslogotyp.

Filnamn:
LO_CH+GU
LO_CH+GUeng

Filnamn:
LO_SOC+GU
LO_GU+VG
LO_GU+VGSAHL
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Göteborgs universitet är minoritetspart 
Här gäller inte universitetets egna grafiska profil, utan huvudpartens grafiska riktlinjer. 
Hänsyn ska tas till universitetets grafiska profil. Då fler än två parter ska synliggöras, 
undvik att använda logotyper, skriv istället ut namnen.

Sponsring
Universitetet kan både vara sponsor och få sponsring. När universitetet är sponsor 
gäller samma regler som när vi är minoritetspart, se ovan. I varje enskilt enskilt fall 
ska sponsring, och därtill kopplad exponering av universitetets logotyp, övervägas 
noggrannt. Universitetets trovärdighet kan ifrågasättas om felbedömningar görs. 
 Vid sponsring av universitetet listas sponsorerna i text och eventuellt med länkar. 
Logotyper används sparsamt. Kontakta gärna din fakultetsinformatör eller den centrala 
informationsenheten för råd

GU Holding
GU Holding är ett bolag helägt av Göteborgs universitet. På grund av sin speciella 
inriktning har bolaget en egen grafisk identitet med egen logotyp. 

.

Universitetets logotyp tillsammans med tillfälliga partners
Samarbeten med tillfälliga partners är vanligt. Flera avsändare av ett gemensamt 
budskap markerar sina identiteter genom att placera ut sina logotyper. Logotypernas 
frizon och storlek ska balanseras för att ge största möjliga likhet i intryck.
 Samarbeten med externa partners är att betrakta som samarbeten mellan den 
externa partnern och universitetet. Logotypen som ska ställas bredvid den externa 
partnerns logotyp är universitetets, och ingen annan. Den egna verksamhetens märke 
ska inte blandas in.

Olika logotyper från Göteborgs universitet
Två interna logotyper för Göteborgs universitet ska aldrig kombineras. Då används alltid 
grundlogotypen.

Filnamn:
LO_GUHO

Institutionen för allmänna frågor  

i samarbete med Partner Verksamhet  

introducerar ett nytt utbildningsprogram 
Allmänhetens upplysare – 180 hp



Göteborgs universitets grafiska profil

15  Grundprinciper – Logotyp

Universitetets logotyp och egna märken
Egna märken får inte kopplas ihop med universitetets logotyp. Om egna märken ska 
ingå i utformningen av ett budskap bör det ligga på avstånd från logotypen och det 
ska också framgå att det egna märket hör till verksamheten. Universitetets logotyp ska 
framhävas tydligt så att det framgår att verksamheten är en del av en större helhet – 
universitetet.

Gör inte så här:
Placera inte egna märken bredvid 
universitetets logotyp. Det blir 
oklart hur de två avsändarna för
håller sig till varandra. Hitta andra 
lösningar. Se exemplet ovan.

Gör så här:
– Framhäv den egna verksamhetens 
namn Till exempel genom att mar
kera det i rubrik eller bröd text.
– Lägg avsändarnamn och kontakt
uppgifter i en tydlig grupp för sig. 
– Ge logotypen luft och koppla inte 
ihop den med något annat element.
– Om du har ett godkänt eget 
märke ska det positioneras mot 
universitetets logotyp. De får aldrig 
placera bredvid varandra

Institutionen för allmänna frågor / Department of Common Issues
Standardgatan 00, SE 400 00 Göteborg / www.ciss.gu.se

Bli en allmänhetens 
upplysare.

Nytt utbildningsprogram vid Institutionen för 

allmänna frågor. Gillar du att ta reda på hur det 

förhåller sig? Då är detta utbild ningen för dig! 

Start till hösten.

Institutionen för allmänna frågor / Department of Common Issues
Standardgatan 00, SE 400 00 Göteborg / www.ciss.gu.se

Bli en allmänhetens 
upplysare.

Nytt utbildningsprogram vid Institutionen för 

allmänna frågor. Gillar du att ta reda på hur det 

förhåller sig? Då är detta utbild ningen för dig! 

Start till hösten.

Bli en allmänhetens 
upplysare.

Nytt utbildningsprogram vid Institutionen för 

allmänna frågor. Gillar du att ta reda på hur det 

förhåller sig? Då är detta utbild ningen för dig! 

Start till hösten.

Institutionen för allmänna frågor / Department of Common Issues
Standardgatan 00, SE 400 00 Göteborg / www.ciss.gu.se



2.5 Vilket filformat av logotypen ska användas? 
På universitetets webbplats finns logotypen att ladda hem i flera olika bildformat. 
Olika bildformat passar till olika slags filformat. Formatet ser du på filändelsen – de tre 
bokstäverna efter punkten i filnamnet. 

Bildformat Filändelse Används till Kommentar

EPS .eps InDesign, Illustrator 
för layout av 
tryck  saker. Går att 
an vän da till Word, 
ser då suddig ut på 
skär men, men blir 
bra i tryck. 
PowerPoint

Hög kvalitet. EPS är ett bildformat 
för objektgrafik, det vill säga att 
bilden är uppbyggd av kurvor 
och linjer. Logotypen är steglöst 
skalbar med oförändrad skärpa. 
Ska helst användas till allt som 
ska tryckas. Passar också när 
logotypen ska vara mycket stor, 
t ex på flaggor eller banderoller. 

JPEG .jpg Word Lägre kvalitet än EPS. Ska alltid 
användas till utskrifter, men en-
dast i undantagsfall till tryck.

Nedanstående format finns också men kommer inte att vara allmänt tillgängligt.

GIF .gif Webb Lägre kvalitet, går ej att använda 
till tryck, används enbart till 
webb.
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2.6 Logotypens färger 
I färg framträder logotypen med blått sigill och svart namn. Finns det ingen möjlighet 
att framställa logotypen med den avsedda blå färgen, ska den göras helt i svart (eller 
negativ, det vill säga vit). Inga andra märken får ha den blå färgen.

Logotypen i färg
Så här ska logotypen se ut i de sammanhang där det är tekniskt möjligt att använda de 
korrekta färgerna. 
 Logotypen finns tillgänglig i två olika system för färger. De kallas PMS och CMYK. 
Vilket som används ser du i filnamnet för logotypen.

Färgsystem/modell och användning
PMS, logotypen ska tryckas i svart plus blått PMS 294 C (alt. PMS 2945 U)
CMYK, logotypen ska tryckas i fyrfärgstryck

Logotypen i svart och i vitt – negativform
I sammanhang där logotypen bara kan förekomma i en färg ska den helsvarta eller 
negativa logotypen användas. Bakgrunden ska ge största möjliga kontrastverkan till 
vald tillämpning av logotypen. I mallarna för Word-dokument används i första hand 
logotypen i svart då färgskrivare kan ha stora variationer och inte garantera rätt blå färg 
vid utskrift. 
 Läs mer under kapitel 3.2 Brev- och dokumentmallar

Vid specialtryck
Guld och silver är godkända färger vid speciella trycksaker, exempelvis böcker med 
tjocka pärmar och material till akademiska högtider. 
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Se nästa sida för mer information 
om universitetets färger.



2.7 Färger
Den blå färgen är en viktig del av Göteborgs universitets grafiska profil. Blått utstrålar 
förtroende, lugn och stabilitet. Det är en färg som uppfattas som trygg, klassisk och 
sober. Blått ger även associationer till havet och närheten till den marina miljön som 
präglar Göteborg och västkusten. Den blå färgen är vår profilfärg och används i 
trycksaker, på webbplatsen, på skyltar och på i stort sett allt kommunikativt material. 
 Den svarta färgen kompletterar den blå som profilfärg.

Tumregel vid färgval 
Det finns tillfällen då det inte går att få fram den ”rätta” blå, till exempel om materialet 
som finns tillhands bara tillverkas i en begränsad färgskala.
 Tumregeln är: avstå från blått om det inte går att få den korrekta blå (PMS 294). Välj 
inte andra nyanser av blått bara för att det måste vara blått. Välj istället svart eller vitt.

Kompletterande färger
Till trycksaker finns en serie komplementfärger framtagna. Använd gärna dessa.

Specialfärger
Vid speciella trycksaker och vid högtider får också färgerna guld och silver förekomma. 
Använd inte brons som ofta bara ser brunt ut i tryck.

Huvudfärger

PMS: 294 C, 2945 U  
CMYK: 100/75/15/0   CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/75/137    RGB: 0/0/0
HTML: 004b89    HTML: 000000
NCS: 4550-R90B

Kompletterande färger

PMS: 5435    PMS: 397    PMS: 477
CMYK: 18,5/0/0/27   CMYK: 11/0/100/11   CMYK: 50/85/100/35

PMS: 194    PMS: 470    PMS: 1385
CMYK: 0/91/56/34   CMYK: 0/56/94/34   CMYK: 0/47/100/8

Specialfärger

PMS: 877 C    PMS: 871 C

PMS: 
En i förväg blandad färg som ger 
exakt rätt nyans på trycksaker.
 C och U som står efter koden 
betyder att färgen är anpassad till 
bestruket (Coated) papper eller till 
obestruket (Uncoated) papper.  

CMYK:
Cyan, magenta, gul och svart, är de 
färger som används i fyrfärgstryck. 
Varje färg beskrivs med ett procent
värde.

RGB:
Röd, grön och blå. RGB anger de 
färger som en bildskärm visar. Var 
och en av de tre färgerna beskrivs 
med ett värde mellan 0255.

HTML:
På webben används också hexa
decimal kod för att välja rätt färg på 
bakgrundsplattor och text. Koden 
motsvarar en färg i RGBsystemet.
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2.8 Typsnitt 
I löpande text är ett typsnitt med klackar mer lättläst, ett så kallat serif-typsnitt. Exempel 
på serif-typsnitt är Times New Roman och Adobe Garamond. Däremot i rubriker och 
på skyltar är det lättare att läsa tecken utan klackar, så kallade sans-seriffer. Exempel på 
sans-serif-typsnitt är Arial och Helvetica. Läs mer om vilka typsnitt som används för det 
universitetsgemensamma kontorstrycket i kapitel 5.1.

Typsnitt i skrivelser/brev
Den vanlige användaren – som använder Word, Excel och liknande, och som bara har 
standarduppsättningen av typsnitt till sitt förfogande – använder följande:

Brödtext: Times New Roman, Times, Adobe Garamond eller Lucida Sans
Rubriker: Lucida Sans, Arial eller Helvetica

Varje fakultet, institution och enhet kan ha egna, profilerande typsnitt. Kontakta din 
informatör för riktlinjer.

Typsnittet i logotypen
Universitetets logotyp bygger på typsnittet Kingfisher och används enbart i logotypens 
namn. Detta typsnitt finns bara hos centrala informationsenheten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ&
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö&

Övriga typsnitt i profilen
Förutom logotypens typsnitt finns ett typsnitt för gemensamma trycksaker som brev 
(brevfoten), visitkort, korrespondenskort och kuvert, platsannonser och några andra 
tillämpningar för tryck. För skyltprogrammet finns också ett utvalt typsnitt. Gemensamt 
för dessa är att de baseras på ett vid det här laget klassiskt typsnitt – Frutiger, skapat av 
Adrian Frutiger 1975.
 För kontorstryck etc. används Frutiger Next från Linotype, en direkt förädling av 
Frutigers original. Denna manual är satt i Frutiger Next. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz0123456789@&

På skyltar används typsnittet Transit, ritat speciellt för skyltning där det finns behov av 
något smalare tecken för att få plats med långa namn.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz0123456789@&

Inga av de ovanstående typsnitten kommer att spridas allmänt. De finns tillgängliga 
för de upphandlade skyltföretag vi anlitar. Läs mer om dörrskyltar i kapitel 8.2 och 
beställning av övriga skyltar i kapitel 8.1.

Kingfisher Regular versaler
(i logotypens namn)

Kingfisher Bold kapitäler
(i logotypens underrad)

Frutiger Next för kontorstryck

Transit för skyltar
 

Göteborgs universitets grafiska profil

19  Grundprinciper – Typsnitt



Göteborgs universitets grafiska profil

20  Grundprinciper – Papper

2.9 Papper

Papper är en viktig, bärande del av den visuella kommunikationen när det gäller 
traditionella media. Olika papper bär med sig olika budskap. Uppfattningen om vad 
papperet kommunicerar varierar mellan produkt och målgrupp. 

För att göra ett säkert pappersval bör man ställa tre frågor;
Vad ska trycksaken åstadkomma?
Ska papperet vara neutralt eller aktivt i kommunikationen?
Vilka pappersegenskaper är viktigast?

För att välja papper så måste man känna till vilken egenskap som är viktigast för 
respektive trycksak. 

    * Papperets utseende och känsla
    * Bildtryck och raster
    * Färgåtergivning
    * Läsbarhet
    * Opacitet
    * Format
    * Efterbearbetning
    * Kostnad och upplaga
    * Vikt- och distributionskostnader
    * Livslängd
    * Miljö

Samtala gärna med din fakultetsinfomatör, centrala informationsenheten eller 
universitetets upphandlade tryckerier vid val av papper för att säkra både kvalitet, 
miljöpåverkan, funktion och budskap.

Bestruket papper har en glättad yta 
och ger en finare bildkvalitet. Dock 
blir texten lite svårare att läsa pga 
papperets reflexer.

Obestruket papper har en grövre 
yta. Det gör långa textmängder 
lättare att läsa och används därför 
ofta som bokpapper.
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3 Kommunikationsmaterial

3.1 Profilering av helhet och delar
3.2 Vår gemensamma avsändarprofil



3.1 Profilering av helhet och delar
Varje enhet har möjlighet till lokal profilering. Profileringsmöjligheterna delas upp i 
tre grupper beroende på hur verksamheten relaterar till det övergripande varumärket 
Göteborgs universitet och universitetets strategiska profil – många vetenskaper i kreativ 
samverkan. 
 Webbhuvud och brevhuvud presenterar verksamheten och är ett sätt att 
förtydliga avsändaridentiteten. För ytterligare profilering genom marknadsföring och 
varumärkesbyggande bestämmer fakulteterna själva om universitetets grundlogotyp, 
fakultetens tvånivålogotyp eller institutionernas/centrumbildningarnas tvånivålogotyper 
ska användas. Ska en fakultet använda tvånivålogotyp i dessa sammanhang måste 
det vara varumärkeshierarkiskt motiverat och fakultetsnamnet representera ett starkt 
”dottervarumärke”.

Samtliga mallar tillverkas och tillhandahålls av den universitetsgemensamma 
informationsenheten. Mallarna får inte ändras eller kopieras.

Grupp ett
Första gruppen använder grundlogotypen på kontorstryck och i digitala media 
(webbhuvud och brevhuvud bygger på grundlogotypen). På webbsidor används i första 
hand toppnavigering med fyrspalt. Underliggande startsidor har vänsternavigering och 
trespalt. I sidfoten finns ytterligare möjligheter till egen profilering samt att presentera 
andra partners för verksamheten – såväl interna som externa. (Första gruppen är den 
gemensamma förvaltningen, universitetsgemensamma verksamheter och de centrala 
webbsidorna)

Grupp två
I andra gruppen finns de fakulteter, institutioner, fakultetsinrättade centrumbildningar 
och övriga enheter som använder logotypen i två nivåer. De använder sin tvånivås-
logotyp på kontorstryck och i digitala media (webbhuvud och brevhuvud bygger på 
tvånivåslogotypen). 
 Fakulteterna bestämmer själva om tvånivåslogotypen ska representera fakultetsnivå 
eller institutionsnivå.  (Utifrån varumärkeshierarkisk profilering). Fakulteterna bestämmer 
också vilken logotyp (grundlogotyp eller tvånivåslogotyp) som ska användas i övrigt 
material som; webbkampanjer, kataloger, avhandlingar m.m.
 På webbsidor används i första hand toppnavigering med fyrspalt. Underliggande 
startsidor har vänsternavigering och trespalt. I sidfoten finns ytterligare möjligheter till 
egen profilering samt att presentera andra partners för verksamheten – såväl interna 
som externa. 

För de två första grupperna gäller normalt att basen i verksamheten är 
anslagsfinansierad från staten eller att det underliggande varumärket tydligt 
kommuniceras som en del av Göteborgs universitet.

Grupp tre
Den tredje gruppen består av verksamheter som vanligtvis är av temporär art och har 
hög extern medverkan och/eller finansiering. Exempelvis verksamheter där universitetet 
är värd, huvudman eller huvudpart. Här ingår också större specifika forskningsprogram 
med en betydande årlig extern finansiering. Även andra faktorer som av fakulteten 
anses vara av stor kommunikations- och forskningsstrategisk vikt kan motivera att en 
webbplats presenteras inom grupp tre (strategiska beslut/prioriteringar från regeringen, 
universitetet, finansiärer etc). Användningen ska vara restriktiv för att balansera 
profileringen av helheten och delarna.
 Alla i denna grupp kan använda ett eget grafiskt element på kontorstryck och 
i digitala media, alltid i kombination med universitetets grundlogotyp. Ett grafiskt 
element kan aldrig ersätta logotypen.
 På webbsidor används i första hand toppnavigering med fyrspalt. Underliggande 
startsidor har vänsternavigering och trespalt. I foten finns ytterligare möjligheter till 
egen profilering samt att presentera andra partners för verksamheten – såväl interna 
som externa. 
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Kontorstryck: 
Läs mer om kontorstryck under 
kapitel 5 Regler och typexempel för 
kontorstryck 

Digital visuell identitet:
Läs mer om webb och andra digitala 
media under kapitel 6 Digital visuell 
identitet
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Informationsmaterial
Den grafiska profilen ger möjligheter för universitetets olika verksamheter att utforma 
sitt eget informationsmaterial.
 Utgångspunkten är dock densamma som för dokumentmallar och brevpapper – 
Göteborgs universitet som avsändare ska alltid finnas med och vara väl synligt. Det 
innebär att universitetets grundlogotyp eller enhetens tvånivåslogotyp ska placeras på 
framsidan för att det tydligt ska framgå att den verksamhet som är närmast avsändare 
är en del av en större organisation – Göteborgs universitet. 

Egna märken undantag
Reglerna för den gemensamma grafiska profilen för universitetets alla verksamheter är 
restriktiv när det gäller egna symboler och märken. Dels finns det strikta regler för hur 
dessa får användas, dels är det bara ett fåtal av de redan existerande egna märkena 
som är godkända. Rektor ska godkänna om egna märken får användas. Alltför stor 
fokusering läggs ofta på ett eget märke/symbol. Grafisk identitet kan också skapas 
med andra medel, utan eget märke. Läs mer under kapitel 3.2 Vår gemensamma 
avsändarprofil och kapitel 5.3 Egna märken.



3.2 Vår gemensamma avsändarprofil
Möjlighet till egen profilering inom vissa ramar
Majoriteten av verksamheter inom universitetet producerar regelbundet eget 
informationsmaterial, från enkla informationsblad och affischer till mer påkostade 
broschyrer, annonser och publikationer. Ofta försöker organisationen sätta sin egen 
prägel på materialets utseende för att stärka verksamhetens egen identitet utåt och 
inåt. 
 En av de bärande idéerna med Göteborgs universitets grafiska profil är att ge 
möjlighet för de enskilda verksamheterna att skapa en egen sammanhållen identitet 
i sin grafiska kommunikation. Dock måste detta ske inom de ramar som den 
gemensamma grafiska identiteten sätter. Göteborgs universitets avsändaridentitet får 
inte förvanskas eller försvinna.
 Fakulteter med den interna organisationsbenämningen fakultet i namnet, exempelvis 
”Samhällsvetenskapliga fakulteten”, använder endast tvånivålogotypen i webb- och 
brevhuvud, inte i något annat sammanhang. Läs mer under kapitel 3.1 Profilering av 
helhet och delar.
 Studenter har inte rätt att använda logotypen annat än som en del av sin utbildning, 
på examensjobb och avhandlingar. Kontakta din fakultetsinformatör för att få veta vad 
som gäller. 

Utformningen
Hur informationsmaterialet i övrigt utformas ska följa den gemensamma hållning som 
den grafiska profilen representerar: kvalitet, trovärdighet och professionalism.
För att det ska synas att allt informationsmaterial, böcker, tidningar, webbplats och 
annonser har samma avsändare ska allt material ha minst:
 Göteborgs universitets grundlogotyp eller enhetens tvånivåslogotyp väl synlig och i 
rätt färger på framsidan. 

Rätt färger innebär:
– Blått sigill och svart text på vit bakgrund.
– Helt svart logotyp på vit bakgrund eller ljusare färger
– Negativ, vit logotyp på en svart, universitetsblå (PMS 294) eller mörk bakgrund.

Undantag från logotypens färgskala
Vid finare trycksaker kan logotypen tryckas i guld eller silver. 

Färger
Med hjälp av komplementfärgerna (se kapitel 2.7 Färger) kan fakulteter och institutioner 
själva skapa egna uttryck. 

Papper
Val av papper är en betydande del i framtagning av trycksaker (se kapitel 2.9 Papper). 
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Logotypen placerad på ett fotografi
När du har en bild med mörka kontrasterande partier kan du lägga den negativa 
logotypen direkt på fotografiet. Viktigt är då att logotypen ligger på en enhetlig 
bakgrund som inte stör logotypen. 

Exempel där logotypen blir otydlig
När logotypen lägges i en bild försvinner den lätt. Tanken med kontrasterande 
bakgrundsfärg är att den alltid ska göras så tydlig som möjligt, utan att försvinna i 
bakgrunden. 

Grafiska element och färgplattor
Rekommendation är att på trycksakers framsida alltid använda ett grafiskt element 
som tar upp universitetets blå färg: fyrkant, rektangel, linje eller runda former. Alltid i 
kombination med logotypen. 

Institutionen för kvalitetsfrågor

Kvalitet
och förnyelse



Göteborgs universitets grafiska profil

26 Informationsmaterial

Storleken är inte det avgörande för synlighet
Den renoverade logotypen är framtagen särskilt för att bli tydlig även i små storlekar. 
Bara för att den är stor är det inte säkert att den syns bättre. Luft runtom är ofta ett mer 
verksamt medel för att framhäva logotypen och signalera kvalitet. För stor logotyp ser 
ofta klumpigt ut.
 Om logotypen får för trångt utrymme kan några av de andra logotypvarianterna vara 
lämpligare. I sämsta fall, om utrymmet tryter, skriv namnet Göteborgs universitet med 
neutralt typsnitt (företrädelsevis brödtextsnittet).

HANDBOK 
för nybörjare

Institutionen för allmänna frågor

HANDBOK 
för nybörjare

Institutionen för allmänna frågor



Annonser

4 Annonser

4.1 Platsannonser
4.2 Mindre annonser



Annonser

4.1 Platsannonser

Platsannonser är ett viktigt ansikte utåt
Alla platsannonser ska beställas via personalhandläggare som i sin tur beställer av upp-
handlad annonsbyrå. All annonsering görs som samlingsannonsering.
 Annonsering som har kommunikations- och forskningsstrategiskt stor betydelse 
för att stödja universitetsgemensamma mål kan dock göras separat. Till exempel 
stora satsningar inom viktiga områden som innebär att många nya medarbetare 
söks samtidigt, eller annonsering efter personer i universitetsledningen. Kontakta då 
personalavdelningen.
 Annonsbyrån samordnar annons i Göteborgs-Posten var fjortonde dag, på söndagar. 
De samordnar också med facktidningar. Alla platsannonser ska se enhetliga ut. Kontakta 
din fakultetsinformatör om du har frågor.

Göteborgs universitet är ett av de stora i 
Europa med drygt 51000 stu denter och 5 500 
anställda. Verk samheten bedrivs i vetenskaps
områden, till allra största del i centrala  
Göte borg. Ut bildningen och forsk ningen  
har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar 
sökande tryck och Nobelpris om.

www.gu.se

Pensionshandläggare 
med placering vid Personalavdelningen

Ref.nr: E 351 5090/09

Sista ansökningsdag 2009-12-14

Personalhandläggare
med placering vid Personalavdelningen

Ref.nr: E 351 5089/09

Sista ansökningsdag 2009-12-14

Lönehandläggare
med placering vid Personalavdelningen

Ref.nr: E 351 5088/09

Sista ansökningsdag 2009-12-14

Universitetslektor 
i tillämpad informationsteknologi med inriktning  
mot lärande, med placering vid institutionen för tillämpad 
informationsteknologi

Ref.nr: E 324 3673/09

Sista ansökningsdag: 2009-12-09

Personaladministratör/ 
redovisningsekonom
med placering vid Institutionen för kemi,  
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Ref.nr: E 352 5100/09

Sista ansökningsdag: 2009-12-14.

För mer information se Göteborgs univer sitets hemsida:  
www.gu.se/ledigaanstallningar

1536-09 106x268 GU vic.indd   1 2009-11-19   09:52:20

Platsannons i 70% storlek



Annonser

4.2 Mindre annonser

För övriga annonser är det viktigt att det tydligt framgår att det är Göteborgs universitet 
som är avsändaren. Logotypen får inte förvanskas, bli otydlig eller tilldelas ett för litet 
luftutrymme. 
 I dagspress, dagstidningar tryckta på tidningspapper, är den svarta eller negativa 
logotypen att föredra då trycktekniken i dagspress inte lämpar sig för logotyper i små 
storlekar i färg. En logotyp i fyrfärg (CMYK) riskerar att bli otydlig i tryck. Däremot i 
magasin eller i sammanhang med papper av högre kvalitet går det bra att använda 
logotypen i fyrfärg.
 Läs mer om logotypen och principer för hantering i kapitel 2.3.

Försöksdeltagare sökes
Nullumsan velessit wisi exerost incipiscilis en 
drem vel eugait vel utpat. Nis acipsuscil delit 
wisl do odionul putate dolobore euis eugait adi 
psusci eugue dolor il dion henisl delit exerat 
augait augiam doleniam ex exerilit utem il ex 
enis enim ipsustrud eliqui ecte cons nulla acin 
erilisl ilit lam dunt eriusci duismodolore feum 
venis nostionse minit.

Är du intresserad ignibh eliquipit atumnod eui 
scil et wis augue core dunt volessit la aute facin 
iscin venim volorper am eumsan ut verat. Ut 
nisit inim zzriustrud dion dolobore euis eugait 
adi psusci eugue dolor il dion ex eu faci blandre 
tat prationsent lut prate.

Annons 77x88 mm

Rubrik:  
Arial Bold, 13, 5 pt

Brödtext: 
Arial Regular 9 pt , kägel 11,4 pt, spärrning 10 pt  

Konturlinje:  
0,5 pt

Negativ logotyp och mailadress i svart eller blå färgplatta i 
annonsens fot. Tänk på att logotypen kan synas dåligt på 

blå bakgrund, i små storlekar i dagspress.  
Säkra frizonen runt logotypen, läs mer i kapitel 

2.3 Logotypen och principer för hantering.



5 Regler och typexempel för kontorstryck

5.1 Typsnitt för kontorstryck
5.2 Brev- och dokumentmallar
5.3 Egna märken endast i sidfoten 
5.4 Visitkort
5.5 Korrespondenskort/ -block
5.6 Kuvert
5.7 Etiketter

Göteborgs universitets korrespondensmaterial är identitetsstärkande verktyg. De ingår i 
den grafiska profilen och ska alltid följa den grafiska manualens riktlinjer.
 Göteborgs universitet har liggande visitkort, tryckta brevpapper och digitala mallar, 
stående och liggande korrespondenskort samt kuvert.

Beställning
Här hittar du information och beställningsmall till våra upphandlade kontorstryckerier:
http://dinsida.gu.se/grafiskprofil/kontorstryck/bestall/
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5.1 Typsnitt för kontorstryck

Den som använder Word, Excel och liknande i sitt dagliga arbete, och som bara har 
standarduppsättningen av typsnitt till sitt förfogande, använder:

Brödtext: Times New Roman, Times, Adobe Garamond eller Lucida Sans
Rubriker: Lucida Sans, Arial eller Helvetica

Tänk på att i löpande text är ett typsnitt med klackar mer lättläst, ett så kallat serif-
typsnitt. Däremot i rubriker och på skyltar är det lättare att läsa tecken utan klackar, så 
kallade sans-seriffer.
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5.2 Brev- och dokumentmallar
Allmän princip
Alla brevhuvuden följer samma princip: Centrerat på pappret sitter Göteborgs 
universitets grundlogotyp eller respektive enhets tvånivåslogotyp (fakultet, institution 
eller fakultetsinrättad centrumbildning).
 För samtliga gäller att det finns färdiga brevmallar framtagna som ligger på 
webbplatsen. Gör inga egna mallar.   

Sidfot
Brevmallarnas brödtext och sidfot är inställda för Times New Roman. Har du inte något 
av dessa typsnitt installerade går det också att använda Times eller Lucida Sans. 
 Sidfoten är inte nödvändig i alla typer av dokument. I de färdiga brevmallarna kan 
sidfoten tas bort eller redigeras efter behov. Brevmallarnas sidfot kan med andra ord 
anpassas efter avsändarens kontaktuppgifter. Observera att här finns olika regler vid 
olika fakulteter. Kontakta din fakultetsinformatör för att få veta vad som gäller. 
 Förtryckta brevpapper kan beställas med eller utan sidfot. Sidfoten anpassas i regel till 
mer allmänna kontaktuppgifter för verksamheten.
 
Svartvita mallar
Brevmallar finns i första hand med svart logotyp eftersom det är svårt att få fram den
rätta blå med en vanlig färgskrivare. Använd digitala brevmallar i färg endast om färgen 
återges bra (med väl kalibrerade skrivare). Brevpapper i färg kan beställas från de 
upphandlade kontorstryckerierna.
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Brevpapper i 70% storlek
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Brevmall med kombinationslogotyp, 70% storlek



5.3 Egna märken
Egna märken ska användas i mycket begränsad omfattning. Egna märken ska god-
kännas av rektor. Göteborgs universitet är alltid ”familjenamnet” och ska användas som 
tydlig avsändare. Beslutet om vem som tillåts egna märken baseras på organisationens 
eventuellt långa tradition, ifall de befinner sig i en konkurrenssituation eller om 
organisationen kan definieras som kommunikativt strategiskt viktig för universitetet i 
relation till andra fristående lärosäten.
 Ett eget märke kan förvirra mottagaren om vem som är avsändare. Bokstavskom-
binationer ska undvikas. Tänk på att de förkortningar som kan kännas välkända internt 
oftast är helt okända utanför organisationen.
 I större, internationella samarbeten med flera länder och lärosäten skapas ibland 
särskild logotyp för projekt. Då ska inte Göteborgs universitets grafiska profil användas 
alls. Vid frågor kontakta alltid fakultetsinformatör om vilka egna märken som gäller vid 
respektive fakultet och i vilken omfattning de får användas.

Inga egna märken kan läggas till i brevhuvudet, endast i sidfoten. Det egna märket 
infogas i sidfoten efter anvisningar nedan, alternativt beställes förtryckta brevpapper 
med märket inplacerat. Läs mer om hur egna märken trycks på visitkort i kapitel 5.4, 
version B.
 Det egna märket ska inte konkurrera i storlek med universitetets logotyp. Det egna 
märket i sidfoten trycks/skrivs ut med enbart svart färg, detta eftersom olika skrivare 
varierar mycket i färgnyanser. Kontakta fakultetsinformatören eller universitetets 
centrala informationsenhet som är de enda som får göra brevmallar. 

Ackrediteringar
Handelshögskolans märken för ackrediteringar, som till exempel Equis-logotypen, ligger 
längst ner till höger på brevpappret.

Följande märken är godkända av 
rektor:

HDK, Högskolan för design och 
konsthantverk

JMG, Institutionen för journalistik 
och masskommunikation

UB, Göteborgs universitetsbibliotek

Handelshögskolan får ha sina 
kvalitetsmärkningar, som EQUIS-
logotypen, till höger i sidfoten.

Högskolan för Design och Konsthantverk / School of Design and Crafts
Kristinelundsgatan 6–8, PO Box 301, 405 30 Gothenburg, Sweden
+46 31 786 00 00
www.hdk.gu.se info@hdk.gu.se
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5.4 Visitkort
Alla visitkort följer samma format och typografiska form. Göteborgs universitets 
grundlogotyp eller respektive enhets tvånivåslogotyp (fakultet, institution eller 
fakultetsinrättad centrumbildning) profilerar avsändaren.
 Det finns två huvudvarianter: en standardform (A) och en form för verksamheter med 
egna märken (B).

Format
Visitkortens standardformat är 90x55 mm och liggande. 

Färger
Visitkorten trycks alltid med två färger, PMS 294 och svart. Undantag är visitkort med 
egna märken.

Typsnitt
Genomgående ska all text på visitkortet sättas med Frutiger Next från Linotype.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz0123456789@&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz0123456789@&

Textsättning – allmänna principer
Personnamn Frutiger Next bold, versaler
Fakultet/inst/avd  Frutiger Next bold, gemena
All övrig text Frutiger Next regular, gemena
Förkortningar Inga punkter i förkortningar

Personnamn alltid först, examina direkt efter namnet och titlar på raden under. Orden i 
titeln kan skrivas ut i mån av plats, annars vedertagna förkortningar.

Examina/titlar på engelska: Versal begynnelsebokstav i varje ord

Examina/titlar på svenska: Versal begynnelsebokstav bara i första ordet.

Verksamheter ordnas uppifrån och ner, det vill säga större enhet överst.

Telefonnummer grupperas två och två, separera telefonnummer med kommatecken. 
Möjliga telefonnummer är: direkt, mobil(mobile), fax(fax), bostad (residence).

Ordningsföljd språk
Se exempel på följande sidor. Svenska före engelska. Separera med snedstreck. Det går 
också att välja att ha svenska på en sida och engelska på den andra sidan.

Frutiger Next regular

Frutiger Next bold



Version A: Standardmall för universitetets grundlogotyp
Visitkorten kan göras med
1. två språk: svensk och engelsk version på var sin sida eller
2. ett språk: svensk eller engelsk version på ena sidan, blank ryggsida.
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ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor, Utbildningsansvarig 

Institutionen för något ämne
Vasaparken 
Box 100, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (bostad) 
ulla.andersson@gu.se 
www.amne.gu.se

ULLA ANDERSSON PhD 
First title, Second title 

Department of Subject
Vasaparken
PO Box 100, SE 405 30 Gothenburg, Sweden
+46 31 786 00 00, +46 708 00 00 00 (Mobile)
+46 31 786 00 00 (Fax), +46 31 000 00 00 (Residence) 
ulla.andersson@gu.se  
www.amne.gu.se

Textsida engelsk i 100% storlek

Textsida svensk i 100% storlek

logotyp

maxhöjd för text

PERSONNAMN examina
tjänstetitel 1, tjänstetitel 2

fakultet/inst/avd
besöksadress

postadress
telenr direkt,telenr mobil
telenr fax, telenr bostad

mailadress
webbadress



Version A: Standardmall för tvånivåslogotyper
Samma som föregående sida, men med logotyp i två nivåer. 
 Handelshögskolas visitkort är enligt nedan. Märken för ackrediteringar, som till 
exempel Equis-logotypen, placeras på höger sida.
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ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor, Utbildningsansvarig 

Institutionen för något ämne
Vasaparken 
Box 100, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (bostad) 
ulla.andersson@gu.se 
www.amne.gu.se

ULLA ANDERSSON PhD 
First title, Second title 

Dept of Economic History
School of Business, Economics and Law 
Vasagatan 1, P.O. Box 600, SE 405 30 Gothenburg
+46 31 786 00 00, +46 708 00 00 00 (Mobile)
+46 31 786 00 00 (Fax), +46 31 000 00 00 (Residence) 
anders.martinsson@geography.gu.se  
www.handels.gu.se/law

Textsida engelsk i 100% storlek

Textsida svensk i 100% storlek

logotyp

maxhöjd för text

PERSONNAMN examina
tjänstetitel 1, tjänstetitel 2

fakultet/inst/avd
besöksadress

postadress
telenr direkt,telenr mobil
telenr fax, telenr bostad

mailadress
webbadress

logotyp

maxhöjd för text

PERSONNAMN examina
tjänstetitel 1, tjänstetitel 2

inst/avd
fakultet

besöksadress, postadress
telenr direkt,telenr mobil
telenr fax, telenr bostad

mailadress
webbadress



Version B: Mall för verksamheter med egna märken 
Samma som mall A, men med plats för eget märke på höger sida. Det egna 
märket trycks bara i svart. Läs mer om egna märken i kapitel 3.2 Vår gemensamma 
avsändarprofil och kapitel 5.3 Egna märken.
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Tre egna märken är idag godkända

ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor, Utbildningsansvarig 

Högskolan för Design och Konsthantverk
Kristinelundsgatan 6–8
PO Box 131, SE 405 30 Göteborg
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (bostad) 
ulla.andersson@gu.se 
www.hdk.gu.se

ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor, Utbildningsansvarig 

Institutionen för journalistik medier och kommunikation
Sprängkullsgatan 21
Box 710, SE 405 30 Gothenburg, Sweden
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (bostad) 
ulla.andersson@gu.se 
www.jmg.gu.se

ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor, Utbildningsansvarig 

Universitetsbiblioteket 
Geovetenskapliga biblioteket
Guldhedsgatan 5 A
Box 460, SE 405 30 Gothenburg
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (bostad) 
ulla.andersson@gu.se, www.ub.gu.se

Textsida svensk i 100% storlek

Textsida svensk i 100% storlek

Textsida svensk i 100% storlek

logotyp

maxhöjd för text

PERSONNAMN examina
tjänstetitel 1, tjänstetitel 2

fakultet/inst/avd
besöksadress

postadress
telenr direkt,telenr mobil
telenr fax, telenr bostad

mailadress
webbadress
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Version C: Mall för verksamheter med kombinationslogotyp
Liggande visitkort. Logotyp ligger i huvudet i 65% storlek. Textsidan kan vara en- eller 
tvåspråkig.

Viisitkort med kombinationslogotyp, 100% storlek för gemensam 
verksamhet – Göteborgs universitet och Chalmers

ULLA ANDERSSON PhD
Universitetslektor 
Utbildningsansvarig 

EXTERNA RELATIONER

Vasaparken
Chalmers tekniska högskola, SE 412 96 Göteborg
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil)
031 786 00 00 (fax), 031 000 00 00 (hem) 
ulla.andersson@gu.se    www.amne.gu.se
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5.5 Korrespondenskort/-block
Allmän princip
Den logotyp som respektive fakultet har bestämt ska användas på alla korrkort. Endast 
av rektor godkända egna märken kan läggas till. Läs mer om egna märken i kapitel 3.2 
Vår gemensamma avsändarprofil och kapitel 5.3 Egna märken.

Format
Korrespondenskortens format är 105x210, stående med personuppgifter, eller 148x105 
mm, liggande utan personuppgifter.

Färger
Korrespondenskorten trycks med två färger, PMS 294 och svart.

Typsnitt
Genomgående ska all text på korrespondenskortet sättas med Frutiger Next från 
Linotype. Se anvisningar för visitkort.

Textsättning – allmänna principer
Personnamn Frutiger Next bold, gemena
All övrig text Frutiger Next regular, gemena
Förkortningar Inga punkter i förkortningar. 

Personnamn alltid först. Examina kommer efter personnamnet och titlar på raden 
under. Orden i titeln kan skrivas ut i mån av plats, annars vedertagna förkortningar.

Examina/titlar på engelska: Versal begynnelsebokstav i varje ord

Examina/titlar på svenska: Versal begynnelsebokstav bara i första ordet.

Verksamheter ordnas uppifrån och ner, dvs större enhet överst.

Telefonnummer på separata rader i mån av plats. Om det inte går, separera 
telefonnummer med kommatecken. Möjliga telefonnummer är: direkt, mobil(mobile) 
alternativt fax(fax).

Ordningsföljd språk
Svenska före engelska. Separera med snedstreck.

Ackrediteringar
Handelshögskolans märken för ackrediteringar, som till exempel Equis-logotypen, ligger 
längst ner till höger på korrespondenskortet.
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Korrenspondenskort i 100% storlek

Department of Subject

Vasaparken

Box 440, SE 405 30 Göteborg

031 786 00 00

www.amne.gu.se
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Ulla Andersson
Universitetslektor 
Utbildningsansvarig 

EXTERNA RELATIONER

Vasaparken
Chalmers tekniska högskola, SE 412 96 Göteborg
031 786 00 00, 0708 00 00 00 (mobil) 
ulla.andersson@gu.se    www.amne.gu.se

Korrenspondenskort med kombinationslogotyp, 100% storlek för 
gemensam verksamhet – Göteborgs universitet och Chalmers
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5.6 Kuvert
Allmän princip
Den logotyp som respektive fakultet har bestämt ska användas. Inga egna märken 
tillåts. Förutom logotypen innehåller kuvertens framsida en ”porto betalt”-ruta och en 
streckkod. ”Porto betalt”-rutan går att ladda ned från Postens hemsida via länken 
www.posten.se/c/info_klicheer. (Hitta rutan under ”1: a-klassbrev” i kolumnen till 
vänster på sidan.) Rätt streckkod är kopplad till rätt kuvert hos våra upphandlade 
tryckerier. Avsändaruppgifterna sätts på fliken.

Sortiment
Större kuvert:
C4 (229x324 mm), C5 (162x229 mm), EC45 (220x229 mm), 
D21 (230x400x50 mm – provsäck)
Mindre kuvert:
C6 (114x162 mm), S65 (110x225 mm), E56 (155x155 mm)

Tvåfärgstryck
PMS 294 och svart

Typsnitt
Genomgående ska all text på kuverten sättas med Frutiger Next från Linotype. Se 
anvisningar för visitkort.

Textsättning – allmänna principer
Ordningsföljd verksamheter – ordnas uppifrån och ner, det vill säga större enhet överst.

Ordningsföljd språk
Svenska före engelska. Separera med snedstreck.

Variant – svarskuvert
Enfärgstryck i svart. Här används logotypens grundform på fliken.

Fönsterkuvert
Universitetets brevmall passar inte i fönsterkuvert av standardmodell. Fönsterkuvert kan 
ej sorteras som pappersavfall och av miljöskäl har därför universitetet bestämt att inte 
beställa särskilda fönsterkuvert.

Ackrediteringar
Handelshögskolans märken för ackrediteringar, som till exempel Equis-logotypen, ligger 
längst ner till vänster på kuvertets framsida.

A- och B-kuvert 
Kuvert utan B-märkning räknas som A-post. Kuvertet behöver aldrig märkas med ett A. 
B-post skall märkas med ett B till vänster om porto-rutan. 

Internationell korrespondens
A-post skall förses med ”prioritaire”-klistermärke.
B-post utomlands är mycket långsamt och rekommenderas inte. 
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Kuvertets grundform

0
0
0
2
0
9
8
3
2
5
8
0

Porto betalt
Port payé
Sverige

Göteborgs unversitet
Institutionen för något ämne

Box 100, SE 405 30 Göteborg
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Svarskuvert 

Frankeras ej
Göteborgs
universitet
betalar portot

Göteborgs universitet

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svarspost

########

408 30 Göteborg
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Svarskuvert 
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GÖTEBORGS
POSTREGION 
Porto betalt
Port payé

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Institutionen för pedagogik och didaktik
Box 300, SE 405 30 Göteborg

Kuvert med kombinationslogotyp, grundform, 80% storlek för gemensam 
verksamhet – Göteborgs universitet och Chalmers
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5.7 Etiketter
Allmän princip
Det finns två olika sorters etiketter: adressetiketter och etiketter med enbart streckkod. 
Adressetikettens framsida innehåller vänsterställd logotyp, ”porto betalt”-ruta, 
avsändaruppgifter och streckkod. Den logotyp som respektive fakultet har bestämt ska 
användas. Inga egna märken tillåts.

Format
Adressetiketter: 148x105 mm
(A6-format. Beställes i buntar om 400 st)

Etiketter med enbart streckkod: 70x36 mm
(Beställes i buntar om 2400 st)

Papper
Obestruket högvitt med självhäftande baksida.

Färger
Vid offsettryck ska etiketterna alltid tryckas med två färger, PMS 294 och svart. Vid 
digitaltryck trycks etiketterna i CMYK. Var noga med att rätt logotyp används. 
Handelshögskolans etiketter trycks alltid i CMYK.

Typsnitt
All text på etiketterna ska sättas med Frutiger Next från Linotype. Enbart regular 
används. 

Textsättning – allmänna principer
Ordningsföljd verksamheter – ordnas uppifrån och ner, det vill säga större enhet överst.

Beställning
Adressetiketterna beställs manuellt.  

Montering
Placera etiketterna så att streckkodens långsida ligger parallellt med kuvertet/paketets 
kortsida. Detta underlättar postens hantering av försändelsen.
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Porto betalt
Port payé
Sverige

NORDICOM
Box 713, SE 405 30 Göteborg

Adressetikett i 100%

Etikett med streckkod i 100%
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6 Digital visuell identitet

6.1 Inledning 
6.2 Publik webbplats
6.3 Talarstöd/Powerpoint
6.4 Elektroniska nyhetsbrev
6.5 E-postsignatur
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6.1 Inledning
Enhetlig visuell kommunikation skapar igenkänning, känsla och förståelse för Göteborgs 
universitet som avsändare. Vår grafiska profil och dess tillämpningar ska ge ett samman-
hållet visuellt intryck i samtliga kanaler.

Universitetets digitala visuella identitet är den vi kommunicerar i digitala media. 
Digital kommunikation formges för ”nya media” till skillnad från exempelvis tryckt 
kommunikation. Bland annat används TV, projektorer, datorer, bildskärmar, mobil-
telefoner och andra digitala gränssnitt för kommunikation och interaktion. I detta 
avsnitt behandlas gränssnitt för webbplats, digitalt talarstöd (PowerPoint), nyhetsbrev, 
skärmsläckare och e-post-signatur. Vår grundlogotyp finns även för mobiltelefondisplay.

För digital design råder ett starkt förhållande mellan varumärkesidentitet och 
funktionalitet. Användaren – som interagerar med vårt varumärke – ska alltid vara i 
fokus. 
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6.2 Publik webbplats
Webbplatsen är universitetets viktigaste digitala medium. Med den kommunicerar vi 
globalt. Den visuella och funktionella designen baseras på universitetets långsiktiga 
arbete med identitet och image och de identitetsbärande element som finns på 
webbplatsen är samma som i vår övriga digitala kommunikation. 
 Alla som publicerar på universitetets webb har ett ansvar för vårt varumärke.

Mallar
En attraktiv webbplats kräver ett levande innehåll. Genom att webbplatsens form är 
färdig så kan de som publicerar fokusera på innehållet. 
. 
Enkel och tillgänglig layout
Budskap på internet måste kontinuerligt uppdateras och anpassas till mottagaren.
Våra målgrupper, sidans besökare, är aktiva och har höga förväntningar. Alla som 
publicerar ska kommunicera verksamhetens kärnbudskap med respekt för mottagaren. 
Mottagaren måste på ett enkelt sätt kunna sålla den information som finns på sidan. En 
välstrukturerad webbplats är logisk, pedagogisk och funktionell för alla målgrupper.

Webbdesign
Hela Göteborgs universitet använder samma webbdesign. Olika grad av profilering är 
möjlig. Samtliga mallar tillverkas och tillhandahålls av den universitetsgemensamma 
informationsenheten. Mallarna får inte ändras eller kopieras. Webbplatserna delas in i 
tre huvudgrupper, läs mer under kapitel 3.1 Profilering av helhet och delar.

Första gruppen har ett webbhuvud med grundlogotypen, toppnavigering och fyrspalt 
eller trespalts startsida. Profilerande sidfot är möjlig för presentation av andra partners– 
interna och externa.

Andra gruppen har ett webbhuvud med tvånivåslogotyp (fakulteter, institutioner, 
fakultetsinrättade centrumbildningar och övriga enheter som använder logotypen i 
två nivåer). Toppnavigering och fyrspalt eller trespalts startsida beslutas av fakultet. 
Profilerande sidfot är möjlig för presentation av andra partners– interna och externa.

Tredje gruppen har en webb banner med ett eget grafiskt element vilken kombineras 
med universitetets grundlogotyp. Profilerande sidfot är möjlig för presentation av andra 
partners– interna och externa.

Varje fakultet har olika regler för tillämpning av den grafiska profilen. För frågor 
kontakta din fakultetsinformatör.

Profilfärger
Den digitala kommunikationen använder vit, universitetsblå (RGB 0/75/137) och svart.

Publicering
För webbpublicering finns ett universitetsgemensamt publiceringsverktyg, InfoGlue. 
Webbpublicering på universitetets webbplatser regleras även av universitetets 
kommunikationspolicy och webbregler. 

För mer information om universitetets 
webb plats: 
www.gu.se/omwebbplatsen

För mer information om att publicera texter 
och bilder på webb platsen: www.publicera.
gu.se/rekommendationer

Läs mer om Göteborgs universitets visuella 
identitet i kapitel 3.1 Profilering av helhet och 
delar.
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Universitetsgemensam startsida (grupp 1)
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Centrumbildnings startsida (grupp 2)
med profilerande sidfot

Underliggande enhets startsida (grupp 2)

Startsida för verksamheter där universitetet är värd, 
huvudman eller huvudpart (grupp 3)

med profilerande sidfot.
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6.3 Talarstöd/Powerpoint
Ett talarstöd/PowerPoint är ett formgivet komplement till den muntliga kommuni-
kationen med avsikt att lyfta och ge trygghet till framföranden. Mallarna är baserade på 
vår digitala visuella identitet och är återhållsam för att ge möjlighet till egna uttryck. Det 
egna uttrycket ska dock överensstämma med övrig kommunikation.

Våra talarstöd görs i PowerPoint. Färdiga mallar finns att hämta på webben.

Mallarna
Basen, plattformen utgörs av den blå profilfärgen (RGB: 0/75/137). Det typsnitt 
som används är Arial. I basen finns det utrymme för datum och sidfot. I toppen 
kommuniceras avsändaren Göteborgs universitets logotyp, vänsterställd i RGB. Varje 
enhet använder den logotyp som respektive fakultet har bestämt. Den vänsterställda 
varianten används.

Ackrediteringar
Handelshögskolans märken för ackrediteringar, som till exempel Equis-logotypen, ligger 
längst ner till vänster i mallen.

Avvikelse
Enheter som har en mer profilerad webbplats enligt kapitel 6.2 Publik webbplats, 
kan också använda en Powerpointmall med webbhuvudet, följande sida. Centrala 
informationsenheten tar i så fall fram mallar.

Sidfot        2008-08-10         www.gu.se

Rubrik

Underrubrik

PowerPointmall
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PowerPointmall med kombinationslogotyp för gemensam verksamhet 
– Göteborgs universitet och Chalmers

www.adress.se

Rubrik

Underrubrik
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www.jami.se 

•  Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering 

•  Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering 

•  Informera om jämställdhetsintegrering 

•  Skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för 
jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering i staten 

09-02-27 

Lokal profilering för grupp 3, PowerPointmall. Se kapitel 6.2 Publik webbplats.

09-02-27            www.jami.se

Rubrik

Underrubrik

www.jami.se 

•  Vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering 

•  Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering 

•  Informera om jämställdhetsintegrering 

•  Skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för 
jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering i staten 

09-02-27 
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6.4 Elektroniska nyhetsbrev
En konsekvent digital kommunikation gäller även nyhetsbrev. Följ anslaget i övrigt 
kommunikativt material med korrekt tillämpning av grafisk profil.

Våra nyhetsbrev har alltid Göteborgs universitets logotyp, eller enhetens logotyp med 
två nivåer, vänsterställd väl synlig, i rätt färger i nyhetsbrevets sidhuvud. 

Rätt färger innebär:
– Blått sigill och svart text på vit bakgrund.
– Helt svart logotyp på vit bakgrund.
– Negativ, vit logotyp på en svart eller universitetsblå (RGB 0/75/137) bakgrund.

Samtliga digitala brevhuvud tillverkas och tillhandahålls av den universitetsgemensamma 
informationsenheten.
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6.5 E-postsignatur
Som e-postsignatur används ett av nedanstående tre förslag. 
 Rekommendationen är att alltid använda antingen en engelsk eller en svensk signatur, 
inte båda i kombination. Det tar stor plats och gör ofta att mottagaren behöver skriva 
ut en sida extra.
 Som typsnitt rekommenderas Arial eller Verdana, i 8 punkter.

Alternativ 1:

ULLA ANDERSSON
Universitetslektor

GÖTEBORGS UNIVERSITET, Institutionen för allmänna frågor
Viktoriagatan 00
Box 000, 400 00 Göteborg
Tel 031 000 00 00  Mobil 0700 00 00 00

Alternativ 2:

ULLA ANDERSSON, Universitetslektor

GÖTEBORGS UNIVERSITET, Institutionen för allmänna frågor
Besöksadress: Viktoriagatan 00
Box 000, 400 00 Göteborg
Tel 031 000 00 00  Mobil 0700 00 00 00
ulla.andersson@gu.se
www.gu.se

Fakturaadress: Göteborgs universitet, Institutionen för allmänna frågor, Ref 0000AAAAAA, Box 
1023, 831 29 Östersund

Alternativ 3:

ULLA ANDERSSON
Universitetslektor
Institutionen för allmänna frågor
Allmänvetenskapliga fakulteten
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Viktoriagatan 00
Box 000, 400 00 Göteborg
Tel 031 000 00 00  Fax 031 000 00 00  Mobil 0700 00 00 00
ulla.andersson@gu.se
www.gu.se

Engelskt exempel:

ULLA ANDERSSON, Senior lecturer

UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Deptartment of Subject
Visting adress: Viktoriagatan 00
PO Box 000, SE-400 00 Gothenburg, Sweden
Phone +46 31 786 00 00 Fax +46 31 786 00 00  Cell +46 700 00 00 00
www.gu.se 

Invoice address: University of Gothenburg, Deptartment of Subject, Ref 0000AAAAAA, PO Box 
1023, SE-831 29 Östersund, Sweden
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7 Särskilda dokument

7.1 Examensbevis
7.2 Diplom (under produktion)               
7.3 Examensarbeten
7.4 Rollups



7.1 Examensbevis
Examensbevis för såväl grundutbildning som licentiats- och doktorsexamen ska följa 
samma mall på hela universitetet. Engelska och svenska är på samma sida, med typsnitt 
i olika format. Färdiga mallar finns. Kontakta examensenheten vid studentavdelningen.
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Examensbevis i 30% storlek, sida 1
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7.3 Examensarbeten
Förslag på mallar för examensrapporter på magisternivå finns på webben. 
Kontakta din fakultetsinformatör för mer information.

Examensrapportmallar i 30% storlek, sida 1 och 2
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7.4 Rollups
På rollups sätts logotypen i huvudet, så att den syns ordentligt. I alternativet nedan 
används den centrerade grundlogotypen i färg och på vit botten. Universitetets 
webbadress ska i första hand sättas mot universitetsblå bakgrund i botten på rollupen. 
 I en monter eller i utställningsmiljö kan den universitetsblå färgen användas som 
väggfärg, NCS-kod 4550-R90B. Läs mer om universitetets färger i kapital 2.7 Färger.

www.gu.se

Innehåll

Rollup
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8 Skyltar och bilar

8.1 Beställning av skyltar
8.2 Dörrskyltar
8.3 Bilar



8.1 Beställning av skyltar
Beställning av skyltar ska alltid gå via fastighetsavdelningen. För dörrskyltar som skrivs 
ut internt, se riktlinjer i kapitel 8.2 Dörrskyltar.

Vid beställning ska anvisningar angående form, färg och typografi följa med. 
Korrektur från skyltproducent ska begäras in av fastighetsavdelningen och kontrolleras 
mot anvisningarnas checklista. Fakultetsinformatören ska alltid ges möjlighet 
att lämna synpunkter på texterna. Godkänd korrektur signeras och skickas till 
fastighetsavdelningen som svarar för anbudsinfordran, beställning och besiktning.

Skrivregler
• Använd de officiella namnen på verksamheterna (se Göteborgs universitets 
webbplats), inte de familjära uttrycken.

• Namnförkortningar kan användas om de är etablerade, och bör följas av namnet 
utskrivet.

• Förkortningar av vissa verksamhetsnamn kan göras för att spara plats. Ta bort hela 
ord, till  exempel ”avdelningen för” eller ”enheten för” och skriv bara ut ämnesnamnet.

• Undvik förkortningar av orden som ingår i namnet. Om förkortning absolut måste 
göras undvik punkter efter förkortningen.

• Undvik avstavningar så långt det är möjligt.

Manus
Manus ska innehålla alla textdelar i skylten, uppdelat på svart fält och vitt fält. Manus 
ska skrivas med gemena bokstäver, precis så som skylttexten ska sättas. Texter som ska 
sättas med Bold respektive Normal ska märkas ut.
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8.2 Dörrskyltar
Dörrskyltar sätts i typsnittet Arial mot en ljusgrå platta, med eller utan fotografi. 
Göteborgs universitets centrerade logotyp placeras i toppen i 74% storlek. Skylten 
skrivs ut i stående A5- eller liggande A6-format och fästes med hjälp av skyltanordning. 
Rekommendationen är att ha en skylt per anställd och inte dela på skyltar. Färdiga 
Word-mallar finns.
 Vid behov får logotyper med två nivåer användas. Kontakta din informatör för mer 
information.

Dörrskyltar i 50% storlek

Ulla Andersson
Universitetslektor
031 786 00 00 
0700 00 00 00 (mobil)

Ulla Andersson
Universitetslektor
031 786 00 00 
0700 00 00 00 (mobil)
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8.3 Bilar
När universitetets logotyp finns på bilar ska logotypen ha luft runt sig enligt den grafiska 
manualen. Hur mycket luft beror på bilmodell/placeringsyta. Om man väljer att ha med en 
kompletterande mening (se exempel nedan), ska frizonen gälla även där. 
 Läs mer under kapitel 2.3 Logotypen och principer för hantering

Kontakta centrala informationsenheten för godkännande av skiss.

För ett hållbart samhälle


