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Vi skapar kommunikation 
för Göteborgs Stad
Det handlar om demokrati. Om att göteborgarna ska kunna 
förstå, ta del av och påverka stadens service. Det handlar om 
kommunikation som känns och gör skillnad.

Vi vågar fråga igen och tänka nytt, för att hitta lösningar som 
håller. Vi gör det med omtanke om dem vi är till för, varandra 
och våra gemensamma resurser. 

Vi skapar upplevelser – och kommunikation som är tillgänglig, 
normkreativ och modig.
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Kommunikationskoncept
och verktygslådor

Strategisk kommunikation, koncept och kampanjer
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Analys och strategi
• Workshop
• Analys och strategi

Kommunikationskoncept
• Kanalstrategi
• Kundresa
• Storytelling
• Stadenövergripande budskap 

för  kampanj
och rekrytering

• Grafisk formgivning

Bakgrund
Göteborgs Stad står inför stora rekryteringsutmaningar 
och behöver ett kommunikationskoncept för att stärka 
stadens arbetsgivarvarumärke.

Syfte och mål kommunikation 
Skapa intern stolthet och nyfikenhet på att jobba i 
Göteborgs Stad. Få fler att söka jobb inom staden.

Målgrupper
Befintliga och potentiella medarbetare.

Uppdrag
Ta fram ett kommunikationsstrategiskt koncept 
och en kreativ verktygslåda till HR-specialister och 
kommunikatörer som arbetar med employer branding
och rekrytering. 

Employer branding
Kreativ verktygslåda intranätet
• Berättelser i filmer och foto
• Budskap och textinnehåll
• Mallar för olika kanaler kampanj och 

rekrytering
• Instruktioner för att filma och 

fotografera

Produktioner
• Mässor och event
• Sociala mediekampanjer
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Kommunikationskoncept Employer branding

”Det är nånting
att vara med äldre.
Att få deras visdom
är alltid ett plus i
kanten för mig”

Daniel Spangenberg,
Personlig assistent

Du är Göteborg.
Gör hållbara vardagar med oss.
Nu behöver vi dig.

AbAb AbAb Ab

Är det du som
bygger barnens
nya lekplats?

Är du vår nya
musiklärare?

Är det du som gör 
hållbara vardagar

med oss?

Du är
Göteborg.
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Budskap Employer branding

Huvudbudskap:

Du är 
Göteborg.

Budskap taktiska
Yrkes -och berättelsebudskap 
för att väcka intresse i annonser 
och textplattor  i filmer och 
bildspel:

Budskap rekryteringannons:

Är du vår nya
musiklärare?

Är det du som 
gör hållbara 
vardagar med 
oss?

Är det du
som bygger 
barnens nya 
lekplats?

Exempel för 
hela staden

Exempel inom 
bygg och 
anläggning

Vi är Göteborg.
Jag är Göteborg.

Gör hållbara vardagar med oss.
Nu behöver vi dig.

Tillsammans får vi idéer att lyfta.

Bredd, spets och projekt
utöver det vanliga.

Korta stödbudskap
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Verktygslåda storytelling, foto, film och citat  Employer branding

”Jag har varit 
undersköterska i
tio år. Jag är väldigt 
stolt över den titeln
för den tiden har
format mig till den
jag är idag.”

Gona Hama Sharif,
Enhetschef äldreboende

Du är
Göteborg.

Du är
Göteborg.

”Jag är jättesocial så 
det här är ett riktigt 
bra jobb för mig – jag 
kan träffa människor 
och jag har en plats 
här i staden.”

Lindi Rae Ladron de Guevara,
kaféföreståndare

”Det är nånting
att vara med äldre.
Att få deras visdom
är alltid ett plus i
kanten för mig”

Daniel Spangenberg,
Personlig assistent
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Verktygslåda mallar Employer branding

Är du som gör
ett självständigt 

liv möjligt?

Du är Göteborg.
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Produktion mässor och event Employer branding
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Produktion mässor och event Employer branding
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Produktion profilprodukter
Employer branding
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Visuellt koncept
• Workshop
• Analys
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Mallar för olika kanaler och behov
• Illustrationer
• Digitala skyltar

Produktion
• Arkitekturanpassat internt skyltsystem
• Piktogram internt skyltsystem

Bakgrund
Norra Hisingens stadsdelshus samlar en rad verksamheter under 
sitt tak där arkitekturen är lekfullt utformad efter verksamheternas 
funktioner. I huset finns scener, ateljéer, mötesplatser och bibliotek 
men även stadsdelsförvaltningens kontor. 

Syfte och mål kommunikation 
Skapa igenkänning och tydlig avsändare för husets verksamheter i 
sin helhet inom ramen för Göteborgs Stads grafiska manual.

Målgrupper
Externa målgrupper, allmänhet, besökare, interna målgrupper och 
medarbetare.

Uppdrag
Övergripande visuellt koncept och kreativ verktygslåda till 
kommunikatörer och medarbetare i husets verksamheter. 
Arkitekturanpassat internt skyltsystem.

Selma Lagerlöfs Center
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Visuellt koncept Selma Lagerlöfs Center
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Verktygslåda Selma Lagerlöfs Center
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Intern skyltning Selma Lagerlöfs Center

Bibliotek
Studio 1:09–1:11
Teaterstudio

Studio 1:01–1:08
Mediastudio
Dansstudio
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Intern skyltning Selma Lagerlöfs Center
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Analys
• Workshop och omvärldsbevakning

Kommunikationskoncept
• Grafisk form och illustration
• Kärntexter och budskap
• Kanalstrategi

Kreativ verktygslåda
• Mallar för olika kanaler och behov
• Illustrationer
• Instruktionsdokument

Produktion
• Skisser för stadsinformationstavlor, 

evenemangsflaggor, spårvagnsskyltar, 
hemsida och sociala medier.

Bakgrund
Kulturnatta är ett evenemang som 
arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete 
med det fria kulturlivet. Det är en kväll för 
konst- och kulturlivet, institutioner, aktörer 
inom kreativa näringar och besökare, där 
man tillsammans manifesterar kulturen i 
Göteborg. 

Syfte och mål kommunikation 
Kulturnatta ska arbeta långsiktigt och tydligt 
med sin kommunikation och där igenom 
bidra till värderingarna: långsiktighet, 
demokrati och mångfald. Kommunikationen 
ska bidra till ökad kännedom om Kulturnatta 
hos både arrangörer och publik och bidra till 
att artister, publik och samarbetspartners ska 
vilja vara en del av Kulturnatta.

Kulturnatta
Målgrupper
Tidigare och potentiella arrangörer:
Kulturaktörer av alla slag i Göteborg

Potentiella besökare:
Boende och besökare i Göteborg

Uppdrag
Övergripande kommunikationskoncept 
inom ramen för Göteborgs Stads 
grafiska profil. Erbjuda samlad 
kommunikation som fungerar långsiktigt. 
En kreativ verktygslåda till formgivare, 
kommunikatörer och arrangörer. 
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Analys/workshop visuellt koncept

• Stad och rörelse, festivalkänsla, glädje och lustfyllt

• Tydligt med rena starka färger och kontraster

• Enkla illustrativa kollage som går att variera

• Ska kunna plocka ut element för att använda på bilder och annat

• Utgå från stadens liv och rörelse och allt som går att upptäcka under evenemanget

Ledord för det visuella konceptet
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Kommunikationskoncept Kulturnatta

Ab Ab
Göteborgs 
kulturella 
knytkalas
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Kärntexter och budskap Kulturnatta

Göteborgs 
kulturella 
knytkalas
Kulturnatta är Göteborgs kulturella 
knytkalas. Festivalen av alla, för alla. 
Natten då vem som helst kan ordna en 
programpunkt och teatrar, gallerier, 
ateljéer, biografer och kulturhus håller 
öppet. Allt med fri entré och under det 
gemensamma namnet Kulturnatta.

Kulturnatta arrangeras av Göteborg 
Stad i samarbete med det fria 
kulturlivet. Genom att tillsammans 
bjuda på ett brett utbud av konst och 
kultur och göra det tillgängligt för alla 
bidrar vi till en öppen och jämlik stad. 
Tillsammans skapar vi upplevelser 
som kan förflytta tankar och gränser. 
Var med och upptäck något nytt!

Riktat till arrangörer:

Var med och duka 
upp Göteborgs 
kulturella knytkalas!
Kulturnatta är en festival av alla, för alla, 
där vem som helst kan ordna en 
programpunkt. Bjud in till din keramik-
ateljé, sätt upp en föreställning eller håll 
en workshop. Var med och låt fler 
upptäcka något nytt! 

Riktat till besökare:

Upptäck något nytt 
på Göteborgs 
kulturella knytkalas!
Kulturnatta är en festival av alla, för alla. 
Kom och utforska allt från dans och teater 
till temavandringar, ateljébesök och 
workshops. För alla åldrar och allt med fri 
entré.

Exempel på kampanjbudskap:

Queerkoll 
över en natt?
Upptäck något nytt på Göteborgs 
kulturella knytkalas!

Kulturnatta är en festival av alla, för alla. 
Kom och utforska allt från dans och teater till 
temavandringar, ateljébesök och workshops. 
För alla åldrar och allt med fri entré.

Queerkoll över en natt? 

Nalle Puh-nörd över en natt? 

Stumfilms-såld över en natt? 

Storanstammis över en natt?

Parkour-pepp över en natt? 

Brexit-expert över en natt? 

Balettälskare över en natt? 

Mangamästare över en natt?

Digital detox över en natt?
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Verktygslåda Kulturnatta
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Produktion Kulturnatta



23Produktion Kulturnatta



Hållbar stad – öppen för världen

Kommunikationskoncept
• Identitetsskapande workshop
• Analys
• Budskap
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Illustrationer och ikoner
• Budskap
• Mallar för tryck och digitala kanaler
• Skyltar

Produktion
• Trycksaker 

Bakgrund
Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda 
offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens 
konstsamling skapar dom rum för samtida konst i våra gemensamma 
livsmiljöer. 

Syfte och mål kommunikation
Låta konsten ta plats i innehållet genom foto och bild och luft. Budskapen 
ska lyfta att det är Göteborgarnas konst. Det ska kännas att Göteborg 
Konst är en del av Kulturförvaltningen och Göteborgs Stad. 

Målgrupper
Allmänhet, konstnärer och Göteborg Konsts kunder.

Uppdrag
Ett rent och seriöst uttryck som låter konsten ta plats inom ramen för 
Göteborgs Stads grafiska profil och manual. Kommunikationskonceptet ska 
vara hållbart över tid. Ikoner och illustrationer till uppdrag inom Göteborg 
Konst. Skräddarsydda mallar i flera kanaler utifrån Göteborg Konsts behov. 

Göteborg Konst
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Kommunikationskoncept Göteborg Konst

Vi tar konsten 
ut i staden.

Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab

Göteborg konst
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Huvudbudskap och kärntext Göteborg Konst

Huvudbudskap för hela enheten som återkommer i 
olika form i alla texter oavsett uppdrag

Göteborg Konst
Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. 

Göteborg Konst
Stadens konstenhet

Vi tar konsten 
ut i staden. 

Kort 
kärntext

Vi tar konsten ut i staden.
Oavsett vem du är ska du kunna 
uppleva konst i Göteborgs offentliga 
rum. Det är vårt uppdrag. 

Genom vår samlade kompetens 
och tillsammans med många 
aktörer gör vi plats för fler röster 
och för konst som överraskar, 
stör och berör. För konst som öppnar 
världar. 

goteborgkonst.se

Kortkort 
kärntext

Vi tar konsten ut i staden.
Och dig in i nya världar.

goteborgkonst.se
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Intresseväckande budskap Göteborg Konst

Kort kärntext med 
intresseväckare 
och uppmanande
budskap som rubrik

Färgstark, fräck eller fjäderlätt? 
Vi tar konsten ut i staden.
Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i 
Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. 

Genom vår samlade kompetens och tillsammans 
med många aktörer gör vi plats för fler röster och 
för konst som överraskar, stör och berör. 
För konst som öppnar världar. 

goteborgkonst.se
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Exempel taktiska budskap Göteborg Konst

Färgstarkt, fräckt eller fjäderlätt?
Gör plats för konsten!
Konst förflyttar tankar och gränser.
Konst får oss att förstå vår historia, 
samtid och framtid. 

Därför avsätter ni som byggande bolag 
eller förvaltning inom Göteborgs Stad 
minst en procent av kostnaderna för konst 
i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

I nära samarbete med er och konstnären 
leder vi på  Göteborg Konst processen 
fram till färdigt konstverk.
Tillsammans tar vi konsten ut i staden.

goteborgkonst.se/enprocentregeln

Ut med konsten!
Konst som förflyttar tankar och gränser. 
Konst som överraskar, stör och berör. 
Det kan alla Göteborgs Stads medarbetare 
och besökare få uppleva i stadens lokaler
genom konstsamlingen. 

Alla arbetsplatser har möjlighet att ansöka 
om att få en kollektion till sin verksamhet. 
Hör av er och ta konsten ut i staden!

goteborgkonst.se /konstsamlingen

Här skulle det kunna sitta något 
lågmält, laddat eller ljuvligt.
Ansök om att få en kollektion ur Göteborgs 
Stads konstsamling till er verksamhet. Hör av 
er och ta konsten ut i staden!

goteborgkonst.se/konstsamlingen

Var vill du ha något lågmält, 
laddat eller ljuvligt?
Vet du en plats som behöver något 
som överraskar eller berör? 
Vi vill ha dina förslag på var Göteborg 
behöver mer konst.

1909 donerade Charles Felix Lindberg 
sin förmögenhet till 
Göteborgs Stad. Vart tredje år 
förverkligar fonden en 
konstgestaltning någonstans i staden. 
Det kan vara allt från en park till en 
skulptur eller installation. Var med och 
ta konsten ut i staden!

Läs mer om hur du lämnar ditt förslag
goteborgkonst.se/xxxxxxxx

Enprocentregeln Konstsamlingen Charles Felix Lindbergs donationsfond
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Verktygslåda Göteborg Konst
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Varumärkesplattform
• Nulägesanalys
• Strategi för och implementering av 

lokal varumärkesplattform till stadens 
gemensamma

Kommunikationskoncept
• Workshop temat rörlig bild
• Analys
• Budskap
• Grafisk form och illustration

Bakgrund
Lokal varumärkesplattform och implementering mot 
stadens gemensamma. Kommunikationskoncept och 
kreativ plattform utifrån varumärkesplattform och 
kommunikationsstrategi.

Syfte och mål
Projektet ska stärka och utveckla lokalförvaltningens 
identitet och kommunikation.

Uppdrag
Projektet innefattar att samordna och leda förvaltningens 
insatser för att utveckla varumärkesupplevelsen, med fokus 
på det externa perspektivet. Det innebär bland annat att ta 
fram en önskad profil, varumärkesplattform och en kreativ 
plattform.

Lokalförvaltningen
Kreativ verktygslåda
• Budskap 
• Mallar för olika kanaler 
• Illustration
• Innehållsbank foto

Produktion
• Mässmaterial
• Presentationer
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Varumärkesplattform Lokalförvaltningen

Varumärkesplattform

VarumärkeslöfteKärnvärden Riktning Visuell identitetVision Mål och uppdrag

Vi skapar miljöer
där livet får plats.

Arbetsmiljö, lokaler samt inom-
och utomhusmiljö

Ger utrymme för alla typer av liv

Bygga, förvalta 
och utveckla
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Budskap Lokalförvaltningen

Vi skapar 
miljöer där livet 
får ta plats.

Huvudbudskap:

Miljöer där livet 
får plats.
Göteborg ska vara en öppen 
och hållbar stad där många vill 
leva och bo. Lokalförvaltningen 
skapar en bättre vardag för 
göteborgarna genom att bygga, 
förvalta och utveckla miljöer 
och lokaler för Göteborgs 
Stads verksamheter. 

Kärntext:
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Kommunikationskoncept Lokalförvaltningen

Vi skapar 
miljöer där livet 
får ta plats.
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Verktygslåda Lokalförvaltningen
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Analys
• Workshop
• Omvärldsbevakning
• Ledord för kommunikation

Kommunikationskoncept
• Budskap
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Illustrationer
• Budskap
• Mallar för tryck och

digitala kanaler

Bakgrund
Ett kulturhus/mötesplats för hela staden som 
ska ge förutsättningar för ökad delaktighet och 
tillgång till kultur. 

Syfte och mål kommunikation
Upprätthålla göteborgarnas intresse. Lyfta 
lokala kulturarrangemang i kulturhusets namn. 
Den externa kommunikationen ska på olika 
sätt etablera kulturhuset som kommande och 
stadigvarande mötesplats där besökarna ges 
möjlighet att konsumera, utöva och uppleva 
kultur. 

Kulturhus Bergsjön
Målgrupper
Externa målgrupper: Kulturhusföreningen. Boende 
och övriga föreningar i Bergsjön och Nordost. 
Boende och föreningar i övriga Göteborg. 
Verksamheter och fastighetsägare runt Rymdtorget. 
Kulturaktörer i göteborgsområdet. Media.

Interna målgrupper: Medarbetare i Östra Göteborg 
och Higab. Berörda förvaltningar inom staden. 
Politiker. Göteborgs andra kulturhus. 
GöteborgsLokaler och Göteborg & Co.

Uppdrag
Kommunikationskoncept som ska bidra till hög 
igenkänning och vara en tydlig avsändare för 
kulturhuset i Bergsjön, inom ramen för Göteborgs 
Stads grafiska profil.
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Analys/workshop kommunikationskoncept Kulturhus Bergsjön

Budskap som genom få ord fångar essensen i 
erbjudandet och levandegöra och väcker känsla 
och igenkänning. Huvudbudskap med ett antal 
stödbudskap som ska fungera under byggtiden 
och när kulturhuset har öppnat.

Kommunikationskonceptet ska kännas 
lekfullt, kreativt, varmt, mänskligt, kunna 
väcka nyfikenhet och alla ska känna sig 
välkomna och inbjudna. 

Budskap: Form:

Ledord för kommunikationskonceptet
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Kommunikationskoncept Kulturhus Bergsjön

AbBa AbBa

Fantasy, folkfest och 
plats för dig. 

2021 står Göteborgs nya 
kulturhus klart i Bergsjön.
Välkommen in redan nu!
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Budskap Kulturhus Bergsjön

Välkommen redan nu!

2021 står Göteborgs nya kulturhus 
klart i Bergsjön. Men välkommen 
redan nu! Följ våra aktuella 
evenemang och aktiviteter och hur 
vårt nya hus växer fram.

Fantasy, folkfest 
och plats för dig.

2021 står Göteborgs nya 
kulturhus klart i Bergsjön. 
Men välkommen redan nu! 
Följ våra aktuella evenemang 
och aktiviteter och hur vårt nya 
hus växer fram.

Med huvudbudskap som rubrik: Exempel med kampanjbudskap 
som rubrik:

Välkommen in!

Till en öppen plats i Göteborg, 
Bergsjön och ditt sinne. Här kan du 
göra det du gillar mest och 
upptäcka något nytt!

Fantasy, folkfest 
och plats för dig.

Välkommen in till en öppen plats i 
Göteborg, Bergsjön och ditt sinne. 
Här kan du göra det du gillar mest 
och upptäcka något nytt!

Kulturhus Bergsjön 

Här kan du göra det du gillar 
mest och upptäcka något nytt. 
Välkommen in!

Exempel med kampanjbudskap 
som rubrik:

Med huvudbudskap som rubrik:

Under byggtiden Lansering och därefter
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Verktygslåda Kulturhus Bergsjön

Konst, kompishäng
och plats för dig.
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Analys
• Workshop
• Omvärldsbevakning

Kommunikationskoncept
• Grafisk form och illustration
• Budskap

Kreativ verktygslåda
• Illustrationer, stilla och rörlig bild
• Mallar för tryck och digitala kanaler

Produktion
• Folder
• Animationer

Bakgrund
Aktörer inom stadsplanering samlas kring nya arbetsformer för stadens framtida 
gemensamma rum. Stadstriennalen är forumet där man kan lyssna på föredrag, 
delta i workshops eller synliggöras som aktör. Aktiviteterna har fokus på 
stadsutveckling, nya boendeformer och livsmiljö.

Syfte och mål kommunikation
Den övergripande kommunikationen ska synliggöra och  bjuda in till olika 
aktiviteter. Aktiviteter, forum och möten bidrar i sin tur till kommunikation och 
samtal kring stadsutveckling.

Målgrupper
Bransch och allmänhet

Uppdrag
Stadstriennalen vill ha ett övergripande kommunikationskoncept och en kreativ 
verktygslåda för att kommunicera sammanhållet kring triennalen inom ramen för 
Göteborgs Stads grafiska profil och manual.

Göteborgs Stadstriennal
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Kommunikationskoncept Göteborgs Stadstriennal

Ta plats!
I samtalet
om framtidens
Göteborg

AbBa AbBa
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Budskap Stadstriennalen

Exempel med huvudbudskap som rubrik: Exempel med kampanjbudskap som rubrik:

Ta plats!
Göteborg är du och jag. En blandning av 
tider, röster och perspektiv. Vad händer 
om du också tar plats i stadens 
utveckling? År 2021 fyller Göteborg 400 
år. Det firar vi genom att bjuda in till nio 
dagar av kreativa samtal, film, 
föreställningar, praktiskt byggande och 
workshops runt om i Göteborg. Allt är 
gratis och öppet för alla.

Prata stad över 
en opera!

Folkteatern 14 september kl xx- xx 
Välkommen på en unik förhandsuppsättning av 
operan A marvelous order om New York, alla 
städer och om hur stadsplaneringen påverkar 
oss som bor i dem.

Efteråt kan du samtala med stadsarkitekt Björn 
Siesjö och xxxx om hur vi tillsammans formar 
framtidens Göteborg. 

Evenemanget är en del av Göteborgs 
Stadstriennal. En kreativ och internationell 
mötesplats kring stadsutveckling för 
göteborgare och bransch.

Se hela programmet på: 
stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen

https://stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen
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Verktygslåda Göteborg Stadstriennal
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Produktion Göteborgs Stadstriennal
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Visuellt koncept
• Workshop
• Analys
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Mallar för olika kanaler och behov
• Illustrationsbank

Produktion
• Folder
• Roll-ups
• Profilprodukter
• Mapp 

Bakgrund
Förskoleförvaltningen ska stötta medarbetare och 
chefer att kommunicera proaktivt, välplanerat och 
långsiktigt. Förvaltningen ska upplevas som en 
sammanhållen organisation. En gemensam bild av 
hur vi arbetar med kommunikation för att: nå högre 
måluppfyllelse och ökat engagemang. 
Kommunikationen ska skapa tillit och förtroende i 
förvaltningen och hos dem vi är till för. 

Syfte och mål kommunikation 
Skapa igenkänning och kommunicera en förvaltning 
som arbetar aktivt och långsiktigt för att höja 
kvaliteten i undervisningen, öka likvärdigheten 
mellan förskolorna i staden och stärka ledningen och 
styrningen av verksamheten. Berätta vad förskolan 
erbjuder och varför och hur du kan vara delaktig. 

Förskoleförvaltningen
Målgrupper
Externt: barn och vårdnadshavare i förskolan, 
blivande vårdnadshavare i förskolan, andra 
vuxna i barnets närhet och potentiella nya 
medarbetare.
Internt: Medarbetare och chefer, politiker och 
fackliga representanter.

Uppdrag
Ta fram ett koncept och kreativ verktygslåda. 
Storytelling-illustrationer med barn, pedagoger 
och förskolemiljöer inne och ute. Pigga starka 
färger, mjuk känsla i former. Rörelse, aktivitet, 
barnbokskänsla. Lust att lära, upptäcka, 
utforska. Lekfullt, kreativt, fantasifullt, glädje. 
Aktiva, kompetenta barn. 
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Visuellt koncept Förskoleförvaltningen

En rolig, trygg 
och lärorik 
förskola för alla 
barn. 

AbBa AbBa AbBa AbBa AbBa
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Verktygslåda mallar Förskoleförvaltningen
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Verktygslåda illustrationsbank Förskoleförvaltningen

Karaktärer: Bakgrunder:Objekt:

Situationer: Mat: Natur:
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Produktion Förskoleförvaltningen
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Produktion Förskoleförvaltningen



Hållbar stad – öppen för världen

Analys
• Workshop
• Omvärldsbevakning

Kommunikationskoncept
• Budskap
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Mallar för olika kanaler och behov
• Illustration

Bakgrund
Innovation & Business Center – en ny enhet 
inom SDF Västra Hisingen, en permanent 
plattform för innovations- och 
utvecklingsarbete vad gäller sysselsättning 
och näringslivsfrågor som ska öka 
människors förmåga till egen försörjning. 
Under ett paraply kommunicera två uppdrag:

• Öka människors möjligheter till 
egenförsörjning genom att utveckla och 
uppmuntra entreprenörsanda.

• Erbjuda stöd i innovationsprocesser till 
verksamheter inom Göteborgs Stad i Västra 
Hisingen. 

Innovation & business center
Syfte och mål kommunikation
Deltagare: Känna till att IBC finns och att vi ger 
stöd i att starta och utveckla företag och utveckla 
sin entreprenörs-förmåga. 
Samarbetspartners: Känna till att IBC finns och 
att vi kan samarbeta kring innovativa och 
långsiktiga verktyg för ökad sysselsättning och 
kring innovationsprocesser.
Stadens verksamheter: Känna till att IBC finns 
och att vi ger stöd i innovationsprocesser och att 
jobba systematiskt med idéer inom vilket 
ämnesområde som helst. 

Uppdrag
Övergripande kommunikationskoncept och 
kreativ verktygslåda till kommunikatörer och 
medarbetare. 



52

Analys/workshop Innovation och business center

Deltagare 
Uppfatta IBC som en öppen och välkomnande 
plats där det finns tid att lyssna och skapa 
relationer. Få en bredare bild av vem som är eller 
kan bli entreprenör. Veta att det är gratis, att man 
inte behöver boka tid och att det inte handlar om 
myndighetsutövning Hitta till aktiviteter och 
rådgivning.

Samarbetspartners
Tycka att IBC är en innovativ och attraktiv 
samarbetspartner. Fördjupa och utveckla 
samarbeten med IBC.

Stadens verksamheter
Uppfatta IBC som ett innovativt och 
professionellt stöd – utifrån verksamhetens 
behov. Förstå att innovation är inte bara en idé. 
Idén blir innovation först när den implementerats 
i större skala och gör nytta. Ta hjälp av IBC för 
att utveckla sin verksamhet

Vad målgrupp ska känna och göra uppdrag 1: Vad målgrupp ska känna och göra uppdrag 2: 
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Kommunikationskoncept Innovation och business center

Idéer, drömmar
och företagande.
Vi visar vägen!

AbBa AbBa AbBa

Obs! Skissfoto.
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Budskap Innovation och business center

Idéer, drömmar
och företagande.

Vi visar vägen!

Idéer, drömmar och företagande.
Vi visar vägen för dig som är företagare 
och för dig som vill bli det. Vi ger också 
innovationsstöd till Göteborgs Stads 
verksamheter i Västra hisingen. 
Här finns inga krav, bara kreativitet. 
Tillsammans hittar vi vägen!

Kärntext 
för hela IBC

Stödbudskap
för hela IBC

Huvudbudskap 
för hela IBC
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Budskap Innovation och business center

Din idé. Din dröm.
Ditt företag.

Tillsammans hittar vi vägen!

Uppdrag 1: 

Florist, 
IT-specialist 
eller café?
Vi visar vägen 
för din idé.

Huvudbudskap 
och stödbudskap 
deltagare

Kompletterande 
stödbudskap 
deltagare

Nya idéer, 
drömmar och 
företag.
Var med och visa vägen!

Huvudbudskap 
och stödbudskap 
samarbetspartners

Uppdrag 2: 

Från idé till
innovation.
Vi visar  vägen!

Huvudbudskap 
och stödbudskap 
deltagare

Från idé till
innovation.

Huvudbudskap 
och stödbudskap 
samarbetspartners

Tillsammans visar vi vägen!



56

Verktygslåda
Innovation och business center

Obs! Skissfoto.



Hållbar stad – öppen för världen

Analys
• Workshop
• Omvärldsbevakning

Visuellt koncept
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Mallar för olika kanaler och behov
• Illustrationer
• Instruktionsdokument

Produktion
• Tryckfiler för rollup, tygpåse, nyckelband, 

tatueringar, strandflagga

Bakgrund
I stadsdelen Centrum, i den röda trävillan vid 
Ullevi Norras hållplats finns verksamheten 
Verket. Här ges möjlighet för unga och seniorer 
att tillsammans skapa en plats för 
engagemang, kreativitet och sociala möten. 
Deltagarnas nyfikenhet, intressen och behov 
formar verksamheten. 

Syfte och mål kommunikation 
Skapa igenkänning med en tydlig avsändare. 
En visuell värld inom stadens ramar. 
Kommunikationen huvudsyften är att sätta 
verksamheten på kartan så att målgruppen vet 
att den finns, skapa nyfikenhet och förmedla att 
Verket är en öppen och inkluderande plats.

Verket
Målgrupper
De primära externa målgrupperna är unga 
(13−30 år) och seniorer (65 år+), interna är 
verksamheter som arbetar med samma 
målgrupper.

Uppdrag
Övergripande visuellt koncept för att skapa 
ett samlat uttryck, samt en kreativ 
verktygslåda till kommunikatörer och 
medarbetare i verksamheten. 
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Analys/workshop visuellt koncept

• Tydligt med fåtal färger som skapar stark igenkänning.

• Kreativt, abstrakt och inspirerande.

• Aktiviteter, rörelse och delar av huset som skapar nyfikenhet och bjuder in. 
Huset är en viktig och levande del av verksamheten som förmedlar värme, men 
som inte fungerar som ensam visuell kommunikation.

• Svårt med foton, människor och för röriga bilder – exkluderar målgrupper.

Ledord för det visuella konceptet
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Visuellt koncept Verket

AbAb
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Verktygslåda Verket



Hållbar stad – öppen för världen

Analys
• Workshop
• Omvärldsbevakning
• Ledord för kommunikation

Kommunikationskoncept
• Budskap
• Grafisk form och illustration

Kreativ verktygslåda
• Budskap
• Grafiska element och 

illustrationer
• Mallar för tryck och digitala 

kanaler

Bakgrund
För att erbjuda en bättre och mer likvärdig 
service till medborgarna ingår sedan april 
2019 samtliga av stadens bibliotek i sektor 
Bibliotek hos Kulturförvaltningen. 

Syfte och mål kommunikation
Att samla biblioteken i Göteborg under ett 
gemensamt uttryck inom staden. Att få fler 
som bor eller vistas i Göteborg att känna till 
att biblioteken finns i alla stadsdelar, digitalt 
och fysiskt, att de hör ihop, har samma och 
gratis service och erbjuder allt från plats att 
bara vara till lärande, läsande och 
skapande. Att etablera biblioteken som en 
öppen plats för alla och att få fler att 
använda biblioteken. 

Biblioteken i Göteborg
Målgrupper
Alla som bor eller vistas i Göteborg 
med särskilt fokus på:
• Unga som inte läser
• Föräldrar med yngre barn
• Unga äldre (nyblivna pensionärer)
• Personer långt ifrån arbetsmarknaden
• Personer med funktionsnedsättning
• Personer med andra modersmål än svenska

Uppdrag
Kommunikationskoncept ska bidra till hög 
igenkänning oavsett var en befinner sig i staden och 
vara en tydlig avsändare för biblioteken i Göteborg, 
inom ramen för Göteborgs Stads grafiska profil.

Det ska också ge en möjlighet att arbeta effektivt, 
samordnat och lustfyllt med kommunikationen.
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Analys/workshop kommunikationskoncept Biblioteken i Göteborg

» Stolt och kaxigt, enkelt men lekfullt
» Öppet för alla – utformat för alla
» En plats att vara på – själv eller med andra
» Lärande, läsande, skapande

Ledord för kommunikationskonceptet
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Kommunikationskoncept Biblioteken i Göteborg

Lorem
ipsum

Vi finns 
där du är.

Lugna stunder 
åt folket!

Fantasi
åt folket!

Kunskap 
åt folket!

Gemenskap 
åt folket!

B
ib

lio
te

ke
n 

i G
öt

eb
or

gAb Ab Ab Ab Ab

Ab Ab
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Budskap Biblioteken i Göteborg

Huvudbudskap:

Vi finns 
där du är.

Stödbudskap: Kampanjbudskap:

Lugna stunder 
åt folket!

Gemenskap 
åt folket!

Kunskap 
åt folket!

Kreativitet 
åt folket!

Sagostunder 
åt folket! 

Goda råd
åt folket!

Kom som du är till 
biblioteken i Göteborg. 
Vi finns alltid nära dig, 
digitalt och i din 
stadsdel.

Biblioteken i Göteborg 
finns alltid nära dig. 
Kom som du är. Kom in 
i nya världar!

Det finns alltid ett bibliotek nära dig i Göteborg, 
digitalt och i din stadsdel. Du är välkommen till vilket 
du vill, oavsett var du bor. Det är alltid gratis och 
öppet för alla. 

Här får du en stund för dig själv eller tillsammans 
med andra. Surfa, spela och skapa. Läs på det 
språk som passar dig. Låna och strömma böcker, 
musik och film och ta del av nyheter och aktiviteter. 

Vi hjälper dig att hitta det du är intresserad av. Här 
är ingen fråga dum. Du lånar, lämnar tillbaka och 
använder våra digitala tjänster på samma sätt 
överallt. Saknar du något på ett bibliotek kan du 
beställa från ett annat. 

Kom som du är. Kom in i nya världar!

Kärntext:
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Verktygslåda Biblioteken i Göteborg



Hållbar stad – öppen för världen

Webbutbildning



Hållbar stad – öppen för världen

Analys och koncept
• Research – vitalt few
• Pedagogiskt grepp

Produktion
• Webbutbildning levererad i 

Utbildningsportalen
• Film
• Kompletterande APT-material
• Kommunikationsmaterial 

med budskap och aktivitetsplan

Utvärdering
• Enkät kopplad till 

kommunikationsmålen

Bakgrund
Dataskyddsförordningen ställer ökade krav på 
kunskap och förståelse om DSF och hur den 
påverkar det dagliga arbetet. För att förhindra att 
skadliga personuppgiftsincidenter sker så vill 
Intraservice skapa en webbutbildning som 
nyanställda och redan anställda ska gå.

Syfte och mål kommunikation
Medarbetarna ska efter utbildningen:
• Veta grunderna i dataskyddsförordningen
• Förstå risker och konsekvenser i behandling 

av personuppgifter
• Förstå det egna ansvaret och förvaltningens 

ansvar
• Behandla personuppgifter korrekt
• Rapportera in personuppgiftsincidenter

Webbutbildning DSF i jobbet
Målgrupper
Primär målgrupp: 
Alla anställda på Intraservice.

Uppdrag
Visuell kommunikation ska ta fram en 
fördjupad och anpassad webbutbildning om 
dataskyddsförordningen och hur den 
påverkar det dagliga arbetet på Intraservice. 
Utbildningen ska gå att lägga i Göteborgs 
Stads lärplattform Utbildningsportalen.
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Analys: Pedagogiskt grepp Webbutbildningen DSF i jobbet

Människor lär på olika sätt

Se
» Film som skapar 

känsla

» Grafik och illustration 
som förklarar och 
förtydligar inkl. en 
avatar som dyker upp 
med tips

» Text och checklistor

Höra
» Voiceover guidar 

deltagaren framåt 
i utbildningen

Göra (interaktivitet)
» Frågor och andra interaktiva 

moment aktiverar deltagaren

» Reflektionsfrågor

» Kunskapstest i varje kapitel

» Repetera och lär tillsammans 
med samlat APT-material
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Visuellt koncept Webbutbildningen DSF i jobbet

Ab Ab AbAb
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Produktion webbutbildning i Utbildningsportalen Webbutbildningen DSF i jobbet

Länkar till filmer:

Introfilm i webbutbildningen

Smakprov av några delar av utbildningen

https://play.goteborg.se/v.ihtml/player.html?token=09c67e5171ac93d20bf4f23415122b56&source=embed&photo%5fid=61633548
https://play.goteborg.se/v.ihtml/player.html?token=76105cf09cfafeb09524754fb692024d&source=embed&photo%5fid=61643465
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Produktion APT-material och kommunikationsmaterial Webbutbildningen DSF i jobbet



72

Utvärdering Webbutbildningen DSF i jobbet

Enkät med förvaltningsgemensamma frågor 
och frågor kopplade till kommunikationsmålen

Vad är mitt ansvar?
» Varför är det viktigt att jag följer 

dataskyddsförordningen?
» Vilka risker finns och vad kan hända?
» Vad är mitt ansvar?
» Vad är Intraservices ansvar?
» Vad är en personuppgiftsincident?

Hur gör jag?
» Vad ska jag göra när det skett en 

personuppgiftsincident?
» Hänvisning vidare till kontakter.Vad och varför?

» Vad är dataskyddsförordningen?
» Varför finns den?
» Vad är en personuppgift?
» När behandlar jag personuppgifter?

Veta Tycka/förstå Göra

Hur god förståelse har 
du för varför dataskydds-
förordningen finns?

Hur stort ansvar känner 
du för att följa dataskydds-
förordningen?

Hur troligt är det att du skulle 
anmäla en misstänkt incident?



Hållbar stad – öppen för världen

Analys
• Pedagogiskt grepp
• Omvärldsbevakning

Kommunikationskoncept
• Koppla fördjupningskapitel till 

övergripande utbildning och 
kommunikationskoncept för 
Jämlik stad

Produktion
• Film
• Illustration
• Text
• Reflektionsfrågor

Bakgrund
Göteborgs Stad jobbar för att utjämna 
skillnaderna i livsvillkor och få en mer jämlik 
stad. Som en del i att mobilisera alla 
medarbetare i staden i arbetet finns en 
grundläggande webbutbildning. Utbildningen 
behövde kompletteras med fördjupningskapitel 
om familjecentrerat arbetssätt och staden där vi 
läser för våra barn. 

Syfte och mål kommunikation
• Skapa djupare förståelse för varför läsning i 

tidig ålder och ett familjecentrerat arbetssätt 
bidrar till en mer jämlik stad

• Ge verktyg och möjlighet till gemensam 
reflektion för medarbetare som på något sätt 
jobbar med barn eller familjecentrerat 
arbetssätt

Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel
Målgrupper
Medarbetare i Göteborgs Stad som på något sätt 
jobbar med barn eller familjecentrerat arbetssätt.

Uppdrag
Ta fram kompletterande fördjupningskapitel i en 
grundläggande webbutbildning om Jämlik stad.
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Analys kommunikationskoncept Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel

Vi lyfter lärande exempel och erfarenheter och 
medarbetares, jämlikgörares och göteborgares
berättelser. Vi grundar kommunikationen i 
forskning och kopplar budskapen om en mer 
jämlik stad till vårt dagliga arbete. Vi är öppna och 
visar på målkonflikter och dilemman.

Vi använder stadens bildmanér för 
illustrationer som beskriver och förklarar 
tillsammans med informationsgrafik. 
Typografi och färg följer stadens grafiska profil.

Budskap: Form:

Ledord för kommunikationskonceptet
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Budskap Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel

Huvudbudskap:

Alla vinner 
på en mer 
jämlik stad

Kärntexter: Stödbudskap:

Små insatser, stora vinster

Alla kan bidra

Alla vinner…
...när barn kan leka utomhus
…när barn lyckas i skolan
…när vi bygger en stad för alla
…när föräldrar har ett jobb att gå till
…på den gröna staden
…när kulturen får plats i hela staden
…när fler mår bättre 
…när vi känner tillit till varandra
…när fler kan förverkliga sina drömmar

Vi vet att barn och 
ungas start i livet 
präglas av föräldrarnas 
och andra viktiga 
vuxnas livsvillkor. Därför 
ska vi i Göteborgs Stad 
ha ett familjecentrerat 
förhållnings- och 
arbetssätt. 

Ju tidigare vi skapar 
läslust hos våra barn, 
desto större chans har 
vi att ge dem goda 
livsvillkor längre fram i 
livet. Därför ska 
Göteborg bli staden där 
vi läser för våra barn. 

Alla vinner när vi 
stärker familjen

Alla vinner när vi 
läser för våra barn
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Visuellt koncept Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel

Ab Ab

Ab Ab
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Produktion Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel
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Produktion Webbutbildning Jämlik stad, fördjupningskapitel



Hållbar stad – öppen för världen

Analys och koncept
• Kommunikationsmål: 

veta, tycka, göra
• Pedagogiskt grepp

Produktion
• Webbutbildning levererad 

i Utbildningsportalen
• Film
• Kompletterande APT-material
• Checklista
• Ordlista

Utvärdering
• Utvärderingsenkät

Bakgrund
Många nyanställda i Intraservice och i andra 
förvaltningar i Göteborg Stad kommer från 
företag och organisationer utanför den 
offentliga sektorn. De har då inte alltid kunskap 
om lagar och förordningar som styr arbetet på 
en myndighet. Intraservice vill därför ta fram en 
digital utbildning för att öka kunskapen om att 
arbeta på myndighet. 

Syfte och mål kommunikation
Utbildningen ska öka kunskapen och förståelse 
för att arbeta på myndighet. Den ska ge ökad 
kunskap om lagar och förordningar som styr 
arbetet på en myndighet. Detta för att 
medarbetare ska förstå det demokratiska 
uppdraget och kunna agera rätt i olika 
situationer.

Webbutbildning Jobba på myndighet
Målgrupper
Primär målgrupp: Utbildningen riktar sig till 
nyanställda och de som har behov av att öka sina 
kunskaper om hur det är att arbeta på myndighet.

Uppdrag
Visuell kommunikation ska ta fram en grundläggande 
digital utbildning om hur det är att arbeta på 
myndighet, vilka lagar som styr och hur man ska 
agera rätt för att garantera rätten till insyn.

Utbildningen ska gå att lägga i Göteborgs Stads 
lärplattform Utbildningsportalen.
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Analys: Pedagogiskt grepp Webbutbildning Jobba på myndighet

Människor lär på olika sätt

Se
» Film som skapar 

känsla

» Grafik och illustration 
som förklarar och 
förtydligar inkl. en 
avatar som dyker upp 
med tips

» Text och checklistor

Höra
» Voiceover guidar 

deltagaren framåt 
i utbildningen

Göra (interaktivitet)
» Frågor och andra interaktiva 

moment aktiverar deltagaren

» Reflektionsfrågor

» Kunskapstest i varje kapitel

» Repetera och lär tillsammans 
med samlat APT-material
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Visuellt koncept Webbutbildningen Jobba på myndighet

Ab Ab AbAb
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Produktion film Webbutbildningen Jobba på myndighet

Länkar till filmer:

Film i webbutbildningen

Smakprov på vissa delar av webbutbildningen

https://play.goteborg.se/secret/64642008/6f9d081c147b5eb65acd60312ec8b307
https://play.goteborg.se/secret/64642028/6337f35ccdb854fa7b7bcb2a0bd35ac8
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Produktion APT-material och kommunikationsmaterial Webbutbildningen Jobba på myndighet



Hållbar stad – öppen för världen

Mässa och utställning



Hållbar stad – öppen för världen

Analys
• Syfte och mål
• Strategi

Kommunikationskoncept
• Koppla montern till det redan 

framtagna konceptet för 
employer branding

Produktion
• Monter på Kvalitetsmässan
• Foto
• Copy
• Storytelling för både monter 

och sociala medier

Utvärdering
• Kvalitativa intervjuer på plats

Bakgrund
Kvalitetsmässan ordnas vartannat år på 
Svenska mässan. Hit kommer mestadels 
anställda inom offentliga verksamheter för att få 
inspiration och kunskap. 2019 är mässans tema 
Ett smartare samhälle. Stadsledningskontoret 
står bakom Göteborgs Stads monter.

Syfte och mål kommunikation
• Skapa stolthet bland medarbetare 

i Göteborgs Stad
• Sprida goda exempel och berätta om vad 

som händer i staden 
• Plattform för att hitta samarbetspartners
• Visa upp staden som en attraktiv arbetsgivare

Kvalitetsmässan
Målgrupper
Anställda inom offentliga verksamheter. 
60 procent av besökarna på mässan är 
medarbetare inom Göteborgs Stad.

Uppdrag
Skapa en monter för Göteborgs Stad som:
• Svarar på frågan Vad gör Göteborgs Stad 

för att vi ska få ett smart hållbart samhälle?

• Visar goda exempel från staden:
– Välfärdsteknik

– Virtuella Göteborg

• Visar upp staden som en attraktiv 
arbetsgivare.

• Fungera som en plattform för att hitta 
samarbetspartners.
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Analys Kvalitetsmässan

Koppla montern på kvalitetsmässan till stadens 
kommunikationskoncept för employer branding:

» Skapa intern stolthet genom att lyfta våra medarbetare med bild och text.
» Göra tekniken mänsklig genom att lyfta skillnaden för de vi är till för.
» Skapa igenkänning genom färg, form och budskap mellan Kvalitetsmässan 

och rekryteringskampanjer i sociala medier.

Strategi
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Kommunikationskoncept Kvalitetsmässan

Fråga oss om 
teknikcoacher 

och mobilt 
arbetssätt!

Utforska 
Göteborgs 

digitala tvilling 
med VR!
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Budskap, copy och foto Kvalitetsmässan

Storytelling

Vi gör hållbara vardagar.

Ett huvudbudskap hämtat från 
konceptet employer branding

Detta visas genom exemplen 
Välfärdsteknik och Virtuella Göteborg.

Med digital 
kompetens gör vi 
vardagen hållbar.

Virtuella Göteborg 
gör det enklare att 

påverka och planera.
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Monter Kvalitetsmässan

» Möten med kunniga medarbetare
» Filmer om innovativa lösningar
» Tekniska hjälpmedel som fysiskt 

finns att titta på
» VR för att utforska Göteborgs 

digitala tvilling
» Visualiseringsbord med Min Stad
» Inbjudan till programpunkter
» Ipad med mer information
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Produktion monter Kvalitetsmässan
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Utvärdering Kvalitetsmässan

”Er monter som sådan upplever 
jag luftig, tydlig och inbjudande 
– en bra yta för samtal.”

”Huvudbudskapet är jättebra. 
Vi behöver koppla mer till 
hållbar utveckling.”

”Många blir paffa när de får reda 
på att vi använder VR och digital 
tvilling när vi planerar staden. Jag 
är stolt över att arbeta här. De 
kommer få sparka ut mig från 
jobbet vid 85. Jag kommer att stå 
här hela dagen imorgon också.”

”Göra hållbara vardagar det är 
det vi försöker varje dag. Huvud-
budskapet fångar det jag gör.”

”Många besökare har verkligen 
imponerats över vårt arbete med 
staden i 3D. Där besökaren 
många gånger knappt trott oss 
när vi berättat att vi faktiskt helt 
själva på egen hand har skapat 
miljöerna.”

”Samtalet jag hade ledde till 
samarbete. Vi har många samma 
frågor. Jag har fått till mig mycket 
nytt. Vi som jobbar med detta 
behöver lära av varandra.”

”Hållbara vardagar fångar det jag 
gör. 5 av 5. Helt klart!”

”Ni ligger i framkant i åldersvänlig 
stad. Om jag skulle bo här skulle jag 
inte tveka över att söka jobb här.”

”Jättebra med porträtten och 
citaten, verkligen bra! Bilderna ger 
en tydlig vi-känsla, tycker jag.”

Intervjuer med besökare och medarbetare



Hållbar stad – öppen för världen

Produktion



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept
• Grafisk form och illustration

Produktion
• Affischer
• Program
• Bokmärken
• Roll up

Bakgrund
Världslitteraturhusets bibliotek har som 
resursbibliotek uppdrag att vara en resurs för 
såväl medborgare som stadens folkbibliotek. 
Världslitteraturhuset ska ha hög kompetens 
inom litteratur- och mediaområdet på utländska 
språk. Demokratimålet innebär också att 
användar-perspektivet ska vara tongivande för 
huset som helhet. 

Syfte och mål kommunikation 
Att få många intresserade till invigningen den 1 
december och att få berörda målgrupper att 
förstå vad VLH kan erbjuda. Målgrupperna ska 
tycka att VLH är spännande och intressant.

Att de primära målgrupperna ska känna att 
huset är till för dem och nyttja huset. 

Världslitteraturhuset
Målgrupper
Primära målgrupper: Invånare i Göteborgs 
Stad, särskild fokus på invånare med andra 
modersmål än svenska, människor med 
funktionsnedsättning samt barn och unga, 
samt beakta nationella minoriteternas 
behov.

Föreningar, fria kulturutövare, förvaltningar 
och andra aktörer i syfte att skapa ökad 
delaktighet och ett mer differentierat utbud. 

Uppdrag
En tydlig avsändare i känsla och tonalitet för 
visuellt koncept inom ramen för Göteborgs 
stads grafiska profil. 
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Visuellt koncept Världslitteraturhuset

AbBa AbBa AbBa AbBa AbBa
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Produktion Världslitteraturhuset



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept
• Analys
• Grafisk form och illustration

Produktion
• Affischer
• Vikbart program
• Skyltar utomhus
• Skyltar inomhus med information
• Vepa
• Strandflaggor
• Rollup
• Bilder sociala medier
• Annons

Bakgrund
Konstrundan i Östra Göteborg är ett 
evenemang som arrangeras av Göteborgs 
Stad. 2018 var samarbetspartners Higab och 
Familjebostäder, Göteborgs Stad var 
huvudman och stadens grafisk profil ska följas. 
Konstrundan invigs med vernissage och 
fortsätter med öppna ateljéer hos cirka 50 
konstnärer i stadsdelen Östra Göteborg. 

Syfte och mål kommunikation 
Konstrundan i Östra Göteborg ska enhetligt 
kommunicera evenemanget med Göteborgs 
Stad som tydlig avsändare.

Konstrundan i Östra Göteborg
Målgrupper
Boende och besökare i hela staden med fokus 
på konstintresserade.

Uppdrag
Skapa ett visuellt koncept som fungerar 
långsiktigt och på en rad olika produkter, samt 
producera de produkterna.

Ledord för det visuella uttrycket
Organiskt, levande, runda former, tydligt, 
energi, kraft, intensiva färger.
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Visuellt koncept Konstrundan i Östra Göteborg

AbAb
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Produktion Konstrundan i Östra Göteborg
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Produktion Konstrundan i Östra Göteborg



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept
• Analys och idé
• Grafisk form

Produktion
• Två olika filmer på samma 

tema, ca 20 sek
• Flyers för 12 språk
• Affischer

Bakgrund
Göteborgs Stad arbetar för ett ökat och mer 
jämlikt valdeltagande. Inför valet 2018 till 
kommun, landsting och riksdag producerades 
ett kampanjmaterial för att öka valdeltagandet i 
Göteborgs Stad. Bakom initiativet stod 
Konsument och medborgarservice i samarbete 
med stadsdelsförvaltningarna och andra 
verksamheter. En stor del av materialet kunde 
sedan återanvändas inför EU-valet 2019.

Syfte och mål kommunikation
Att öka valdeltagandet. Att nå fler i samhället 
som inte vanligtvis är aktiva i de demokratiska 
beslutsprocesserna. Att ge information om att 
Sverige är en demokrati, hur EU-valet går till 
och hur varje medborgare använder sin röst. 

Använd din röst!
Målgrupper
Primärt invånare i de stadsdelar med lågt 
valdeltagande och förstagångsväljare. Samt 
övriga göteborgare för att påminna om att 
använda sin röst för att kunna påverka.

Uppdrag
Att producera och redigera filmer för sociala 
kanaler. Uppdatera flyers och affischer med 
information om EU-valet med nya 
översättningar.
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Visuellt koncept Använd din röst!

AbAb

Använd 
din röst!

Ab



Hållbar stad – öppen för världen

Bakgrund
Göteborgs Stad arbetar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande. Ett av 
Konsument och medborgarservices övergripande mål är att skapa 
möjligheter för delaktighet och hur du som medborgare kan vara med och 
påverka. 

Syfte och mål kommunikation
I detta arbete ingår bland annat att informera om demokrati och rättigheter. 
KoM körde under våren 2019 en informationskampanj för att få 
göteborgaren - och då specifikt de unga - att engagera sig och gå och 
rösta i EU-valet.

Målgrupper
Göteborgare

Uppdrag
Att producera filmer för sociala kanaler i Göteborgs Stad.

Filmer − Använd din röst!
Produktion
Två olika filmer på samma tema, ca 20 sek

Länkar
https://play.goteborg.se/secret/44394281/dcdbfb47eb3b5a604
803650adc130ed4

https://play.goteborg.se/secret/44394395/42bc757613163742
e4fdce4c78fecb66

https://play.goteborg.se/secret/44394281/dcdbfb47eb3b5a604803650adc130ed4
https://play.goteborg.se/secret/44394395/42bc757613163742e4fdce4c78fecb66


Produktion tryck Använd din röst!
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Produktion
• A3-affisch
• Annons i Göteborg Direkt
• Facebookbild till event
• Bild till intranätet

Bakgrund

Informera göteborgarna om Jul i Lundby, ett 
event, en julmarknad, tradition och ett 
julfirande i Flunsåsparken på Hisingen. 
Uppdraget innebar att spegla julmarknad så att 
mottagaren nästan ska kunna känna lukten 
och stämningen av en julmarknad.  

Syfte och mål kommunikation
Att informera om julmarknaden, tid, plats och 
innehåll i program.

Jul i Lundby
Målgrupper
Allmänheten i Göteborgs Stad.

Uppdrag
På uppdrag av Lundby stadsdelsförvaltning ta fram 
ett antal produkter med information om ett event. 
Uppdraget innebar formgivning och 
illustrationsarbete. 
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Visuellt koncept Jul i Lundby
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Produktion A3affisch Jul i Lundby



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept
• Grafisk form och illustration
• Koncept
• Produktion
• Support till KFs egna formgivare vid 

implementering internt

Produktion
• Illustration
• Grafik webbsida
• Skisser webbsida
• Skisser facebook

Bakgrund
”Kulturpunkten, din biljett till Göteborgs 
kulturliv.” Kulturpunkten är en mötesplats för 
såväl kulturaktörer som publik. På uppdrag av 
Göteborgs Stad håller vi publiken uppdaterad 
kring vad som händer och tillhandahåller 
biljetter till en stor mängd föreställningar via en 
webbsida, kulturpunkten.nu. 

Syfte och mål kommunikation 
Att tydliggöra att kulturpunkten.nu är på 
uppdrag av Göteborgs Stad. 

Kulturpunkten
Målgrupper
Primära målgrupper: Allmänhet i 
Göteborgs Stad. Aktörer inom kultursektorn. 

Uppdrag
Visuell uppdatering av Kulturpunktens 
webbplatsgränssnitt inom ramen för 
Göteborgs Stads grafiska profil och header
till Facebook. Uppdaterat koncept ska 
användas som underlag för Kultur-
förvaltningens egna formgivare att ta 
vidare i övriga kanaler. 



108

Visuellt koncept Kulturpunkten

Ab
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Produktion formgivning webbplats Kulturpunkten
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Produktion anpassning till stadens styleguide Kulturpunkten

Marginaler och spalter desktop och mobil
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Produktion anpassning till stadens styleguide Kulturpunkten

Typografi desktop
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Produktion anpassning till stadens styleguide Kulturpunkten

Typografi mobil
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Produktion anpassning till stadens styleguide Kulturpunkten

Meny
18x14 px

Platsmarkör
21x32 px

Dubbelpil sidfot
44x44 px

Alternativ dubbelpil för sidfot
22x22 px

Förstoringsglas
22x22 px

Kort
27x20 px

Klocka
25x25 px

Kalender
25x26 px

IkonerFärger
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Analys och koncept
• Koppla boken till det redan 

framtagna konceptet employer
branding

Produktion
• Illustrationer
• Tryckt bok
• Webbanpassad PDF

Bakgrund
Göteborgs Stad ska rekrytera kompetensbaserat 
och tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt. 
Arbetet med normkritik är en del av säker-
ställandet av mänskliga rättigheter. För att ge 
konkret hjälp till de som rekryterar i Göteborgs 
Stad har stadsledningskontoret satt samman 
underlag för en handbok.

Syfte och mål kommunikation
Syftet med Rekryteringshandboken är att 
handgripligen kunna dela ut den till målgruppen 
för att på ett enkelt sätt öka deras kunskap om 
vilka rekommendationer som gäller vid 
rekrytering av personal till stadens verksamheter, 
nämligen att rekryteringen skall utgå från 
kompetens samt vara normkritisk och 
diskrimineringsfri.

Rekryteringshandboken
Målgrupper
• Rekryterande chefer
• Fackliga som medverkar i rekrytering
• HR-specialister

Uppdrag
Visuell kommunikation ska formge 
Rekryteringshandboken och leverera den 
både som tryckt bok/broschyr och digital 
PDF. Normmedvetna illustrationer ska tas 
fram i samspråk med beställare. 
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Produktion: Bok och webbanpassad PDF Rekryteringshandboken
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Produktion: Illustrationer Rekryteringshandboken
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Visuellt koncept
• Illustration

Produktion
• Illustration
• Bilder till sociala medier
• Rapport

Bakgrund
Spelberoendeteamet, Behandlingsgruppen för 
personer med drogproblem och Respons 
alkoholrådgivning arbetar med stöd till 
personer med beroendeproblematik. 
Verksamheterna ska sammanfatta vilket stöd 
de ger, resultat av stödet och vilka förändringar 
de ser i en rapport. 

Syfte och mål kommunikation
Att informera om vad verksamheterna gör och 
vilka resultat det ger. Rapporten ska kunna 
läsas av alla som har intresse av att veta vilken 
hjälp som finns att få hos verksamheterna och 
vad människor som fått hjälp där tycker.

Samtal som hjälper
Målgrupper
Alla som vill veta mer om verksamheterna på 
enheten för alkohol-, spel- och drogproblem vid 
Social resursförvaltning.

Uppdrag
Formge rapporten Samtal som hjälper och skapa en 
illustration för omslaget. På visuell kommunikations 
rekommendation utökades även uppdraget till att 
leverera illustrationen i format för att använda i 
sociala medier och på enhetssida. Illustrationen ska 
förmedla en känsla av hopp och gemenskap och att 
det är möjligt att bryta en beroendeproblematik. Den 
ska kunna kopplas till samtalsbehandling. 
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Produktion: Illustration för olika kanaler Samtal som hjälper
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Produktion: Rapport Samtal som hjälper



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept
• Formgivning av rapport enligt 

Göteborg Stads grafiska profil

Produktion
• Svensk version, digital PDF 
• Engelsk version, digital PDF 
• Svensk version, Word
• Digital lösning, 

anpassad enhetssida 
• Stillbildsfotografi

Fotografer: Lo Birgersson 
och Frida Winter

Bakgrund
Stadsledningskontoret har på uppdrag av 
kommunstyrelsen uppdraget att följa upp hela 
stadens arbete och skriva den övergripande 
årsredovisningen som visar utfallet av budget 
2019. Årsredovisningen är grunden för 
ansvarsutkrävande och ansvarsfrihet. Och är 
efter stadens budget det viktigaste dokumentet 
i stadens styrning och ledning. 

Syfte och mål kommunikation
Syftet med årsredovisningen är att 
sammanfatta nuläget i stadens verksamheter 
på ett tydligt vis. Målet är att produkten ska 
paketeras och tillgängliggöras för så många 
som möjligt, på olika språk och vara nåbar via 
olika plattformar, för hela målgruppen.

Årsredovisning 2019
Målgrupper
• Externa intressenter
• Politiker 
• Chefer och medarbetare i Göteborgs Stad
• Boende och besökare i Göteborgs Stad

Uppdrag
Enheten visuell kommunikation ska formge 
Göteborgs Stads årsredovisning för 2019 med 
fokus på tydlighet och korrekthet. Det ska även 
skapas en tillgänglig enhetssida som digital 
lösning för Göteborgs Stads årsredovisningar.
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Visuellt koncept Årsredovisning 2019

Ab AbAb

Adobe Caslon Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
!%#&?0123456789

Gotham Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
!%#&?0123456789

Gotham Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
!%#&?0123456789
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Produktion rapport Årsredovisning 2019
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Produktion foto Årsredovisning 2019

I visuell kommunikations 
kommungemensamma 
uppdrag fotograferar vi 
stadens verksamheter. 
Bilderna blir stadens 
gemensamma bildbank. 
2019 var vår ambition att ta 
bilder under året så att vi 
enkelt skulle kunna bildsätta 
årsredovisningen. När det 
var dags saknade vi bara 
omslagsbilden.
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Produktion webb Årsredovisning 2019



Hållbar stad – öppen för världen

Illustration



Hållbar stad – öppen för världen

Visuellt koncept 
och produktion
• Huvudillustration för enhetssida
• ”Glimtar” för kategorier

Bakgrund
Kulturstöd ger ekonomiskt stöd till konstnärer 
och arrangörer, i första hand verksamma i 
Göteborg. 

Syfte och mål kommunikation
2018 utvecklade kulturstöd sin enhetssida med 
nya texter och bilder i syfte att göra det mer 
tillgängligt och mindre byråkratiskt att 
söka stöd. Med förändringen vill de tilltala en 
yngre och mer oerfaren målgrupp.

Kulturstöd
Målgrupper
Konstnärer och arrangörer

Uppdrag
Skapa en illustration som kan delas upp i flera delar. 
Ledord för uppdraget är värme och mod. 
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Visuellt koncept Kulturstöd
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Visuellt koncept Kulturstöd
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Produktion Kulturstöd



Hållbar stad – öppen för världen

Produktion
12 illustrationer i isometriskt 
perspektiv med färgsättning som 
pedagogiskt visualiserar och 
tydliggör de olika begreppen.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att 
genomföra de uppgifter som ryms inom 
byggnadsnämndens ansvarsområden. 
De ansvarar bland annat för hantering av 
bygglovsärenden.

Syfte och mål kommunikation
I samband med att Stadsbyggnadskontoret 
uppdaterade E-tjänsten för ansökan om 
bygglov beställde de pedagogiska illustrationer 
som skulle göra det enklare att förstå när 
bygglov behöver sökas.

Bygglov
Målgrupper
Boende i Göteborg

Uppdrag
12 pedagogiska illustrationer som visar ärenden 
då bygglov krävs.
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Produktion Bygglov



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Tack!
Enheten visuell kommunikation
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