
Hur frågan om särprofilering regleras i staden. 

  

Kommunfullmäktige för Göteborgs stad (”KF”) har antagit en policy för kommunikation av 

vilken det framgår att Göteborgs Stads information och kommunikation ska baseras på 

stadens budskapsplattformar, stadens grafiska profil och stadens förhållningssätt. Det kan 

noteras att i policyn för kommunikation finns det inte någon särskild reglering avseende 

situationer där ett bolag eller en nämnd/förvaltning önskar ha en annan grafisk profil än den 

som Staden använder, s.k. särprofilering.  KF har vidare antagit en riktlinje för 

kommunikation. I den antyds att särprofilering förekommer. I riktlinjen anges att flera av 

stadens bolag har egna grafiska profiler men att dessa bolag också kommunicerar att de är en 

del av Göteborgs Stad.  

 

I riktlinjen betonas särskilt att Göteborgs Stads information och kommunikation ska bidra till 

att skapa bilden av Göteborg som plats såväl som en viktig del i regionen. I riktlinjen anges 

följande ”Därför gäller följande: använd stadens grafiska profil”. Det är oklart om skrivningen 

innebär att särprofilering är helt utesluten eller att det enbart är en utgångspunkt. Det 

förhållandet att riktlinjen ändå anger att det förekommer särprofilering talar enligt min 

mening för att riktlinjen inte utesluter att man använder en annan grafisk profil men att det då 

måste vara tydligt att den nämnd/bolag/förvaltning som medgetts särprofilering är en del av 

Göteborgs Stad. Slutligen när det gäller det yttersta ansvaret för den grafiska profilen framgår 

det av reglementet för Göteborgs Stads kommunstyrelse (”KS”) att det är KS som har ansvar 

för stadenövergripande informations- och kommunikationsfrågor såsom budskapsplattformar 

och grafisk profil.  

 

Ansvaret för den grafiska profilen innefattar inte bara frågan om profilens närmare 

utformning och tillämpning utan bör även ge KS en möjlighet att besluta om avsteg från den 

grafiska profilen. I den mån en nämnd eller ett bolag önskar göra avsteg från den grafiska 

profilen ska därför en begäran om det ges in till KS. 

 

Vid övervägande om särprofilering ska godtas eller inte är KS begränsad av KF antagna 

policyn respektive riktlinjen för kommunikation. 



  

  

 

 


