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Kommunikationsdirektiv

Göteborgs 400-årsjubileum för 

jubileumssatsningarna som drivs 
av Göteborgs Stad



Vägledande principer 



Ett gott exempel hur en jubileumssatsning 

tillsammans med jubileet kan kommuniceras:

Yesbox är en del av satsningen Det 
entreprenöriella Göteborg i samband med 
stadens 400-årsjubileum 2021. Yesbox drivs 
av flera organisationer inom nyföretagande, 
entreprenörskap och innovation. Tillsammans 
skapas en levande mötesplats för människor 
med nya idéer. Satsningen kommer ur en 
medborgardialog och ligger i ett klassiskt 
entreprenörskvarter en hållplats från 
Centralstationen.



Logotyper

Logotypen finns i två varianter, en svart/grå samt en svart/vit. 
Huvudanvändning för logotypen är att applicera den svart/vita varianten på 
jubileets färger (se avsnittet färger för färgkoder). I de fall man kommunicerar 
på en vit (eller väldigt ljus) bakgrund kan man använda det svart/grå 
alternativet.



Göteborgs 400-årsjubileum kommuniceras främst med tre huvudfärger samt 
en grå nyans. Vid tillfällen då huvudfärgerna inte är applicerbara finns fyra 
komplementfärger att tillgå. Alla färger förutom den grå kan användas i 40 % 
färgton vilket ger möjlighet till en mjukare färgpalett.

RGB: 124/178/0 
HEX# 95c23d 
CMYK: 50/0/90/0
PMS: 376C

RGB: 223/73/31 
HEX# e94e1b 
CMYK: 0/80/95/0 
PMS: 173C

RGB: 93/183/177 
HEX# 6abab3 
CMYK: 60/0/30/0
PMS: 7472C

RGB: 178/178/178 
HEX# b2b2b2 
CMYK: 0/0/0/40
PMS: Cool Gray 5 C

RGB: 213/56/120 
HEX# d53878 
CMYK: 11/88/21/0
PMS: 205C

RGB: 255/205/55
HEX# ffcd37
CMYK: 0/21/83/0
PMS: 122C

RGB: 63/85/100
HEX# 3f5564
CMYK: 76/53/41/33
PMS: 7545C

RGB: 103/75/153 
HEX# 674a99 
CMYK: 71/77/0/0
PMS: 2665C

Färger



Budskapsplattform

Budskapsplattformen utgår från "Strategisk kommunikationsplan 2020-2022 för Göteborgs 400-årsjubileum". 

Budskapsplattformen ger kärnan i det vi vill kommunicera. Det går att använda budskap och undertexter 

som de står här. Men det går också bra att sätta sina egna ord och sin egen tonalitet på innehållet. 

Se budskapsplattformen som ett stöd i ditt arbete.



Budskapsplattform

Vi firar tillsammans.

Göteborg fyller 400 år 

och det får saker att hända.

Var med och ta fram stadens officiella 

soundtrack, hjälp till att bygga en 

lekpark i Frihamnen, dela dina 

historier om staden. När Göteborg firar 

400 år så gör vi det ihop. Det här är ett 

jubileum vi alla delar. 

Exempel på text

Jubileet är inte bara en fest, det är också en anledning att göra staden ännu bättre. Nu blir göteborgarnas idéer verklighet.

Några saker har redan blivit av, vissa händer under 2021, andra kommer senare. Ett som är säkert är att jubileet har 

fungerat som en drivkraft i stadens utveckling. Så att Göteborg kan vara en stad som håller i fyrahundra år till. En hållbar 

stad, öppen för världen. Exempel på text

Nu kan du göra mycket mer. Bada vid 

älven. Ta del av konst på husfasader. 

Besöka delar av staden som du 

knappt visste fanns. Men framför allt 

har jubileet gjort det mer möjligt för 

människor att mötas – över 

stadsdelsgränser, på nya platser och i 

gemensamma drömmar. 

Exempel på text

Göteborgs första fyrahundra år bär på 

historia. 2021 är det dags att skapa nya 

minnen. Gå på kalas i tre dagar under 

jubileumshelgen, spring ett maraton, 

delta i musiklägret Side by Side. Det 

finns hundratals händelser att uppleva 

hela året. Men vi får också fysiska 

minnen – som Jubileumsparken, 

Hisingsbron, nya bostäder och 

Kulturhamn Eriksberg - som lever kvar 

långt efteråt. Exempel på text

För en ännu bättre stad.
Välkommen till 

ett år av upplevelser.



På goteborg2021.com/kommunikationsverktyg/ 

kan du ladda hem jubileets grafiska element.

Klicka här

Vid frågor om hur du kan kommunicera din verksamhet tillsammans 

med jubileet kontakta: emma.backman@goteborg.com, 031-368 41 36

http://www.goteborg2021.com/kommunikationsverktyg/
mailto:emma.backman@goteborg.com

