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– Är en viktig del av hur ett varumärke uppfattas. Det är vårt ansikte 
utåt. Om vi alla ser till att hålla den grafiska profilen enhetlig så adderar 
vi trovärdighet och kvalitet åt varumärket. Den här guiden ger dig och 
våra olika enheter riktlinjer i hur vi ska använda vår gemensamma 
logotype för Götabiblioteken.

Det grafiska uttrycket...



Logotype
Vår logotyp är basen i vår visuella identitet. Den finns i flera versioner för att passa för olika ändamål och 
sammanhang. Primärt ska vi dock alltid sträva efter att använda den i färg.

Primär positiv färg

Primär negativ färg

Sekundär 1-färg

Logo med byline ort 



Symbolen i olika utföranden
Symbolen har sin utgångspunkt i ett citattecken som också bildar ett stilistiskt G och ett B. För att förstärka vår 
visuella identitet kan symbolen användas som dekorelement även utan text. 

Logosymbolen

Citattecken

Färger

PMS 709
CMYK:  C 0, M 74, Y 34, K 0
RGB:  242, 97, 120
HEX: #F26178

PMS 7711
CMYK:  C 91, M 12, Y 31, K 0
RGB:  0, 149, 169
HEX: #0095A9

PMS 425
CMYK:  C 65, M 55, Y 60, K 36
RGB:  83, 87, 90
HEX: #53575A

100 %

60 %

30 %



Typografi
Typsnittet i logotypen är Comfortaa. Det är en Google-font som kan laddas ner fritt på 
https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa
En enhetlig typografi förstärker det grafiska formspråket därför ska de rekommenderade typsnitten användas i alla 
publika presentationer och trycksaker. 

Rubriktypsnitt Comfortaa bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Mellanrubriker och ingresser Comforta regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Comforta light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Brödtext Roboto light

At que ducitatur, ad que commolo riaerna tiossi doluptatqui dolessit pliquae et volor serati repudImoluptaque 

sam sitae simaio. Volor serro commoluptae si torit aut eosapeliqui sequis eost, ommolorem quas ad quis molup-

ta quistio ipiciet eate lam volorpori non ratemoluptas mil molor sunt aut quiscimpores sinis volor sit quam fuga. 

Anditio qui dolorpo rrovidiae est et lab im verorro que opta volupta tempelesto tes sam diorita tiatempori quuntia 

custem dolor sam cus.

Roboto light kursiv

At que ducitatur, ad que commolo riaerna tiossi doluptatqui dolessit pliquae et volor serati repudImoluptaque sam sitae 

simaio. Volor serro commoluptae si torit aut eosapeliqui sequis eost, ommolorem quas ad quis molupta quistio ipiciet 

eate lam volorpori non ratemoluptas mil molor sunt aut quiscimpores sinis volor sit quam fuga. Anditio qui dolorpo 

rrovidiae est et lab im verorro que opta volupta tempelesto tes sam diorita tiatempori quuntia custem dolor sam cus.

För god läsbarhet i brödtext ska typsnittet Roboto light användas. typsnittet laddas ner på 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto



Grafiska element (kombination)
En färdig kombination av citattecknen finns att tillgå. Citattecknen kan dock och får kombineras på olika sätt 
beronde på de fysiska förutsättningarna. Nedan kan du se några exempel som ger bra harmoni till den befintliga 
ytan och till logotypen. Kombinationen ska ha sin utgångspunkt i det nedre vänstra hörnet. (se exempel)

Färdig kombination att tillgå som fil

Exempel (kuvert) tillsammans med logotype

Figurer

För de budskap, aktiviteter och kampanjer som riktar sig 
till barn finns två figurer att tillgå. Dessa figurer får bara 
användas i detta syfte och aldrig i andra sammanhang. 



Lånekort

LÅNEKORT
Ungdom

LÅNEKORT

Vuxen

Mönster (T ex för textil interiör) 
och exempel på svart-vit symbol



Exempel och appliceringar
Här kan du se några exempel på tillämpningar av det grafiska formspråket
 

AnnonsAnnons



Välkommen till
ditt bibliotek
 

Broschyr med transparent dekor


