
Grafiska riktlinjer
 Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

2011-08-31



Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV

2	 Om	GMV:s	grafiska	riktlinjer

Om GMV:s grafiska riktlinjer
GMV:s grafiska riktlinjer syftar till att säkerställa att GMV har en sammanhållen visuell identitet 
och att utgöra ett stöd för alla inom verksamheten som arbetar med visuell kommunikation med 
GMV som avsändare. 

GMV:s grafiska riktlinjer utgår från Göteborgs universitets och Chalmers grafiska profiler. 

Göteborgs universitets grafiska profil finns på: http:// dinsida.gu.se/grafiskprofil
 
Chalmers grafiska profil finns på: www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/kommuni-
kation/tryck-och-layout/grafisk-profil
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Namn
Vårt namn är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. På engelska heter vi Centre for 
Environment and Sustainability, GMV. Vi är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma 
organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling. När GMV står som avsändare visar vi 
genom text eller användning av lärosätenas kombinationslogotyp att vi är en del av Chalmers 
och Göteborgs universitet. 

Chalmers tekniska högskola skrivs med versalt C samt gement t och h. I löpande text är kortfor-
men Chalmers ofta lämplig att använda, använd aldrig förkortningen CTH.

I namnet Göteborgs universitet stavas alltid ordet universitet med gement u. Den engelska 
översättningen av namnet är University of Gothenburg. Förkortningen GU är ingen etablerad 
förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation.
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Kombinationslogotyp och 
principer för hantering
Vår avsändarprofil består av båda samverkande parters logotyper, en kombinationslogotyp, 
vilken samverkar på ett tydligt och jämbördigt sätt. Logotyperna balanseras för att ge största 
möjliga likhet i intryck och var och en behöver luftrum. 

 
Kombinationslogotypens grundform
I kombinationslogotypens grundform används alltid Göteborgs universitets enradiga vänster-
ställda logotyp.

Logotypen finns också som svart och negativ, vit för att placeras på kontrasterande bakgrund.
Logotypen finns tillgänglig i två olika system för färger. De kallas PMS och CMYK. Vilket som 
används ser du i filnamnet för logotypen.

Färg  Användning
PMS  Logotypen ska tryckas i svart + blått PMS 294C (alt. PMS 2945U)
CMYK  Logotypen ska tryckas i fyrfärgstryck

Variant av kombinationslogotypen
Logotypen finns också i en centrerad variant.

Logotypens grundform
filnamn:	
LO_CH+GU_CMYK.eps

Logotypen i svart/negativ form
filnamn:	
LO_CH+GU_SV.eps
LO_CH+GU_NEG.eps

Engelsk logotyp
filnamn:	
LO_CH+GUeng_SV.eps

Logotypen centrerad
filnamn:	
LO_CH+GU_cen2rCMYK.eps



Logotypen på engelska
Logotypens grundform och varianter inklusive negativform finns också med namnet på engel-
ska. Den används i alla internationella sammanhang.

Kombinationslogotypen i små storlekar
Kombinationsogotypen ska vara igenkännbar och namnet läsligt. I sammanhang där kombina-
tioneslogotypen ej är läsbar eller kan riskera att förvanskas rekommenderas att istället skriva ut 
namnet Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV med det typsnitt som för övrigt används, ej 
logotypernas typsnitt.

Kombinationslogotypens utrymme
Logotypen behöver luft runtom. Storleken är inte det avgörande, utan det är det tomma utrym-
met som lyfter fram logotypen. Träng inte in logotypen!

Aktuella logotyper finns på: http://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/kommuni-
kation/tryck-och-layout/grafisk-profil/kombinerad-logotyp
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Fredat tomrum 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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Färger
GMV:s profilfärger

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

GMV:s dekorfärger
Grönt är en given och väl vedertagen färg för att kommunicera budskap om miljö, men det är 
viktigt att vi inte hamnar i ett för smalt fack. Hållbar utveckling innefattar fler aspekter än miljö 
och ett mer nyanserat färgspektra kan hjälpa till att kommunicera en mer varierad helhet.

CMYK:75/5/100/0     CMYK:0/37/100/0       CMYK:0/87/45/0   

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 fär-
ger 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 0-255.

HTML:
På webben används också hexa-
decimal kod för att välja rätt färg på 
bakgrundsplattor och text. Koden 
motsvarar en färg i RGB-systemet. 
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Kontorstryck
GMV använder Chalmers och Göteborgs universitets kombinationslogotyp på allt kontorstryck 
såsom visitkort, brevpapper och kuvert.

Brevmallar finns på GMV:s interna webbsidor.
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GMV:s visuella kommunikation
Avsändarprofil
GMV:s avsändarprofil är Chalmers och Göteborgs universitets kombinationslogotyp, vårt namn 
och våra webbadresser.
 Vid samarbeten med extern part eller specifika projekt åt Chalmers eller Göteborgs univer-
sitet säkerställer GMV att det är tydligt för de som är berörda vilken visuell identitet som ska 
användas för projektet. Vi strävar efter att vara tydliga och konsekventa i hur vi beskriver vår roll 
i uppgifter och projekt.

 
Färger
Grönt är en given och väl vedertagen färg för att kommunicera budskap om miljö, men det är 
viktigt att vi inte hamnar i ett för smalt fack. Hållbar utveckling innefattar fler aspekter än miljö 
och ett mer nyanserat färgspektra kan hjälpa till att kommunicera en mer varierad helhet.

 
Typsnitt
Vi använder Helvetica i olika vikter och grader som typsnitt till affischer, broschyrer och liknande. 
Helvetica är ett funktionellt typsnitt som är bra lämpat för rubriker, då vi ofta använder Helvetica 
i fetad form eller i versaler. Tillsammans med det klassiska antikva typsnittet Garamond kan en 
större variation och dynamik uppnås i layouten. Garamond kan ibland uppfattas som lättare att 
ta till sig i brödtext och är ett bra komplement till Helvetica.

 
Foto
GMV är en verksamhet som ska utstråla en akademisk tyngd, utan att bli statiska. Vi ska vara 
flexibla utan att tappa fokus. Med ett bildspråk som utstrålar humor och avspändhet kommuni-
cerar vi självsäkerhet och trygghet. Vi blandar färgfoton med svartvita foton och strävar efter att 
undvika utnötta miljöklichéer i våra bildval.
 
GMV:s bildarkiv finns på GMV:s gemensamma hårddisk.
Chalmers bildarkiv finns på: http://bildarkiv.adm.chalmers.se/ 
Göteborgs universitets bildarkiv finns på: http://bildbank.gu.se/

 
Grafiska element
Tillsammans med foton använder vi grafiska element som byggstenar i kommunikationen. 
Elementen kan användas i färg på vit bakgrund eller i vitt på färgbakgrund. De kan användas 
tillsammans eller var för sig. 

GMV:s grafiska element finns på GMV:s gemensamma hårddisk.
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Kommunikationsmaterial
GMV:s symbolbild
Grafiska element får representera olika aspekter av hållbar utveckling och tillsammans ge en 
bild av vad som står på GMV:s agenda. Symbolbilden kan användas på egen hand som ett 
grafiskt element i den visuella kommunikationen, utvalda element kan lyftas ut för att hålla text 
eller delar av symbolbilden kan bygga nya formationer och mönster. Vi kan också använda 
symbolbilden beskuren till exempel som en kvarts del eller en halva av den. Symbolbilden kan 
användas i svart, någon av GMV:s profilfärger eller i vitt på färgbakgrund.

Svartvitt på färgat papper
Genom att skriva ut svartvitt på olikfärgade papper går det att kostnadseffektivt göra enklare 
trycksaker, som ändå ser genomarbetade ut. Bara genom att ändra färg på utskriftspappret 
går det att få en stor variation mellan de olika foldrarna. Välj utskriftspapper som upplevs som 
ljusare varianter av GMV:s dekorfärger, för att den svarta texten skall komma fram tydligt.

 
ISBN-nr
En del tryckta publikationer ska märkas med ISBN-nr. Information om användning av ISBN-nr 
finns på Kungliga Bibliotekets webbplats på www.kb.se/isbn.

En lista med GMV:s ISBN-nr finns hos GMV:s informatörer. 

 
Miljöhänsyn
Alla trycksaker som produceras av GMV ska vara Svanenmärkta samt också publiceras i digital 
form på webben.
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Mönster
Element från symbolbilden skapar mönster som kan användas i olika delar av GMV:s visuella 
kommunikation. Mönstret kan ligga i färg på vit bakgrund eller i vitt på färgad bakgrund. Storle-
ken på mönstret kan ändras för att skapa variation och anpassas till olika typer av produkter.
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Digital visuell identitet 
Vår kombinationslogotyp och grafiska profil ska ge ett sammanhållet visuellt intryck i samtliga 
medier. 

Webbplats
Den visuella och funktionella designen på vår webbplats baseras på Göteborgs universitets och 
Chalmers respektive webbplatser och webbpubliceringssystem samt lärosätenas långsiktiga 
arbete med identitet och image.

GMV:s webbadresser är www.chalmers.se/gmv (huvudwebbplats) och www.gmv.gu.se (start-
sida på svenska och engelska som hänvisar till huvudwebbplatsen).

Talarstöd/PowerPoint 
Ett talarstöd/PowerPoint är ett formgivet komplement till den muntliga kommuni kationen med 
avsikt att lyfta och ge trygghet till framföranden. Mallarnas ram verk är baserat på vår digitala 
visuella identitet och är återhållsamt för att ge möjlighet till egna uttryck. Det egna uttrycket ska 
dock överensstämma med övrig kommunikation. Våra talarstöd görs i PowerPoint. 
 

I vår mall för PowerPoint-presentationer utgörs basen av den svarta profilfärgen. Det typsnitt 
som används är Arial. I toppen kommuni ceras avsändaren Chalmers och Göteborgs universitet 
med sin kombinationslogotyp, vänsterställd i RGB. I basen finns vårt namn Göteborgs miljöve-
tenskapliga centrum, GMV, samt utrymme för datum och sidfot.

Färdiga PowerPoint-mallar finns på GMV:s interna webbsidor.

E-postsignatur
Som e-postsignatur används ett av nedanstående förslag. Som typsnitt rekommenderas Arial 
eller Verdana, i 8 punkter.

Svenskt exempel: 

KRISTINA KARLSSON
Projektkoordinator

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
CHALMERS/GÖTEBORGS UNIVERSITET
Besöksadress: Aschebergsgatan 44
412 96 Göteborg
Tel 031 772 4900, Mobil 070 0000 000
kristina.karlsson@chalmers.se, kristina.karlsson@gu.se
www.chalmers.se/gmv, www.gmv.gu.se

Engelskt exempel: 

 KRISTINA KARLSSON
 Project coordinator

Centre for Environment and Sustainability, GMV
CHALMERS/UNIVERSITY OF GOTHEBURG
Visting adress: Aschebergsgatan 44
SE-412 96 Göteborg, Sweden
Phone +46 31 786 0000, Cell +46 70 0000 000
kristina.karlsson@chalmers.se, kristina.karlsson@gu.se
www.chalmers.se/gmv, www.gmv.gu.se


