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Du håller i en grafisk manual
En vanlig grafisk fråga för den som jobbar med kommunikation är just 
den om färgen och formens betydelse:

 Varför måste det vara med en massa  
 fjärilar och annat tjafs? Räcker det  
 inte med text?

Att komplettera med färg och bild ger mer än bara ett snyggt utseende. 
En bild fungerar också som en ögonöppnare för vad texten handlar 
om och kan därför också förstärka textens innebörd. 1+1 blir i det 
här fallet lika med 3. Att tänka på hur färger samspelar och att olika 
typsnitt signalerar olika saker, är också viktigt att vara medveten om. 
Allt för att det budskapet du vill förmedla ska vara så tydligt som 
möjligt för den som tar emot det. Det handlar alltså om att synas 
i bruset.

Manualen hjälper dig att göra rätt val. Betrakta den som en kompass, 
en publikation som likriktar allt grafiskt material från Gryaab.

Varför ska vi ha en manual?
1. Igenkänning: Mottagaren ska snabbt och lätt kunna uppfatta att 

det är Gryaab som står bakom ett budskap. Med tiden lär sig mot-
tagaren att känna igen det som är specifikt för vår kommunikation 
och vår genomslagskraft blir större.

2. Trovärdighet: Med en grafisk profil får vi snygga profilmaterial 
med ett samlat grafiskt uttryck. Det ger ett seriöst och professio-
nellt intryck och stärker vår trovärdighet.

3. Förenkling: Det dagliga arbetet blir lättare med en grafisk profil 
oavsett om vi skriver dokument med enkel layout eller formger 
trycksaker eller digital kommunikation. Kraft och tid kan läggas 
på att skapa ett bra innehåll i stället för att fundera över utseendet.

Håll dig till reglerna
Finns det en regel ska du använda den. Om regelverket inte går hela 
vägen måste du själv göra egna bedömningar. Försök att göra bedömn-
ingarna i enighet med hur helheten ser ut. En bra tanke är att just ditt 
arbete ska passa in bland Gryaabs övriga profilmaterial. Målgruppen 
ska känna igen släktdragen. Om du tycker att manualen är otydlig eller 
svår, hör av dig till Gryaabs kommunikatörer så får du hjälp.

Att synas i bruset

Glöm inte 
miljön!
Gryaab är ett miljö- 
företag. Anlita därför 
leverantörer som i 
första hand har ett 
medvetet miljöarbete. 
Pappersvalet kräver 
också en extra tanke. 
Vi använder tryckerier 
som gör Svanenmärkta 
produkter.
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Gryaab och havet
Gryaabs grafiska profil har tagit fasta på vår värdegrund och hjälper till 
att förstärka den. Färgval, typsnitt och bildspråk är anpassade för att 
lyfta fram våra nyckelord och våra värderingar.

Vår värdegrund
Gryaab är en verksamhet som gör något bra och positivt, vi renar 
Göteborgsregionens avloppsvatten och resultatet är ett renare hav 
och en bättre miljö. Allt det vi gör, all teknik och all kunskap går i slut-
ändan ut på just det.

Genom ett öppet och positivt synsätt skapar vi förutsättningar för en 
arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett 
bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar Gryaab 
och i vår miljö kan engagemanget växa. De tre nyckelorden öppen, 
positiv och engagerad bildar Gryaabs värdegrund.

Öppen
Öppenhet är centralt i ett kommunalt bolag. Det handlar dels om hur 
vi bemöter vår omvärld och dels hur vi på Gryaab bemöter varandra. 
Genom att vi är öppna ska människor känna förtroende för att Gryaab 
tar hand om avloppsvattnet på ett bra sätt och känna att deras egen 
insats är viktig. Vi som arbetar på Gryaab ska vara öppna och lyhörda 
mot varandra för att dela kunskap och för att lära nytt. Samhället och 
förutsättningarna förändras och därför är utveckling en ständigt när- 
varande fråga i verksamheten. Utveckling kräver nytänkande, öppenhet 
och utrymme för olikheter.

Positiv
Vår verksamhet leder till ett renare hav. Vi kommunicerar positivt utan 
pekpinnar både internt och externt och ska alltid sträva efter att skapa 
dialog.

Engagerad 
Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Alla medarbetare på Gryaab 
har ett stort ansvar och engagemang och vi jobbar aktivt för en hållbar 
framtid. Genom vår kommunikation vill vi engagera allmänheten att 
agera avloppsvänligt. 

För att klara vår uppgift på bästa sätt är varje person viktig. Gryaab 
vill förmedla att det är lätt att göra en insats för miljön och havet och 
jobbar därför med olika miljöbudskap. Här är några exempel:

1. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Släng skräp i 
papperskorgen.

2. Använd miljömärkta rengörings-, tvätt-, disk- och duschprodukter.

3. Tvätta inte bilen på gatan. Åk till en biltvätt eller gör-det-själv-hall. 
Där renas vattnet från farliga ämnen.

4. Lämna in överblivna mediciner till apoteket och lämna in farligt 
avfall till en miljöstation.

Viktigt!
Vi vill att människor ska 
känna förtroende för att 
Gryaab tar hand om 
avloppsvattnet på ett bra 
sätt, men också känna 
att deras egen insats är 
viktig. Det är enkelt att 
göra en insats för miljön!
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Användarnivåer
Det är viktigt att vår grafiska profil både underlättar för oss och gör 
vårt material mer tilltalande. Därför är den uppdelad i två nivåer.  
Basen i triangeln är vardagsproduktionen. Den berör alla som någon 
gång skriver någon form av dokument i tjänsten. Vardagsproduktionen  
handlar om att göra snygga, enkla och enhetliga textdokument med 
rätt typsnitt och att använda Gryaabs logotyp på rätt sätt.

I toppen av pyramiden ligger den avancerade produktionen som främst 
berör reklambyråer, kommunikatörer och andra som gör broschyrer, 
foldrar, annonser och liknande. Här används delvis andra typsnitt och 
mer grafiska element, färger och bilder. 

Vardagsproduktion

Vardagstypografi 

Teckensnitten Times New Roman och Arial. 

Mallar i Word och PowerPoint.

Gryaabs logotyp.

Avancerad produktion

Kommunikation, trycksaker

Teckensnitten Akzidenz-Grotesk BQ 

och AGaramond. 

Gryaabs logotyp.

Alla medarbetare

Kommunikatörer, reklambyråer

Viktigt!
Vardagsproduktionen 
handlar om att göra 
snygga, enkla och 
enhetliga textdokument 
med rätt typsnitt och 
att använda Gryaabs 
logotyp på rätt sätt.
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Logotypen
Vi är vad vi heter
En logotyp är en grafisk bild som består av bokstäver och/eller en 
symbol. Teckensnitt, färg och form skapar identitet och särskiljning. 
Logotypens uppgift är att förmedla en tydlig image och känsla. 

Gryaabs logotyp är en kombination av en våg och text. Vågen visar 
på fart och förnyelse samtidigt som den tar hand om kopplingen till 
vatten och hav. Texten ger stabilitet och balanserar helhetsintrycket. 
Typsnittet är unikt för Gryaab och därför tar vi aldrig bort, ändrar eller 
lägger till något i logotypen. 

Det är viktigt att vi behandlar logotypen med respekt och omsorg så 
att den ger ett professionellt intryck. Ett bra tips är att alltid prata med 
tryckeriet innan du trycker något, för att återgivningen ska bli optimal. 

Gryaabs logotyp ska finnas med i alla sammanhang där företaget agerar, 
allt från dokument, trycksaker och visitkort till reklam på bilar och 
arbetskläder.

Storlek
Logotypen får inte återges i storlekar som gör att dess unika karaktär 
förändras eller förstörs. Den minsta storlek som logotypen får återges 
i är därför 20 mm.

Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska också 
stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. På en 
A4-sida är bredden cirka 50 mm en riktlinje för grundlogotypen.

Gryaabs logotyp talar om att företaget

•    heter Gryaab
•    jobbar med vatten
•    är framåt (engagemang)

50 mm 20 mm
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Logotypen

Färgversioner
Logotypen ska om möjligt återges 
i färg (version A). Då layoutkrav 
eller tekniska orsaker omöjliggör 
korrekt färgåtergivning enligt A ska 
de övriga versionerna användas. 
Om logotypen ställs mot en rörig 
bakgrund ska du eftersträva så stor 
kontrastverkan som möjligt mellan 
logotypen och bakgrunden. Den 
vita logotypen använder vi när vi har 
en mörkare bakgrund.

Revir
Logotypen har revirgränser (D). 
Inga andra grafiska element, till 
exempel text, bild eller annan logotyp, 
får placeras inom revirgränserna. 
Detta för att skydda logotypens 
grafiska karaktär. Måttet G är 
minimigränsen från logotypen till 
revirgränsen. Måttet G bestäms av 
höjden på bokstaven “G” i Gryaabs 
logotyp.

För ett renare hav
Gryaab använder sig när det är 
lämpligt av meningen “för ett renare 
hav” under logotypen. Även här 
gäller revigränsen till logotypen. 
Undermeningen ska vara linjerad 
med ordet i logotypen och typsnittet 
Akzidenz-Grotesk BQ Light ska 
användas (E).

A. Original. Tre blå färger och svart mot vit eller mycket ljus, jämn bakgrund. 

C. Svart version: Svart version mot vit eller mycket ljus, jämn bakgrund 
används då färgreproduktion inte används.

B. Negativ, vit version: Negativ (vit) mot svart eller jämn mörk bakgrund. 

för ett renare hav

D. Logotypens revirgräns.

E. Logotypen med undertext (linjera i högerkant).
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Gryaabs färger
Gryaab använder tre basfärger, två komplementfärger och två bak- 
grundsfärger (se nästa sida). Färgerna för tankarna till havet och 
naturen, det som Gryaab arbetar för och värnar om. Gryaabs logotyp 
består (i färgversionen) av Gryaabs tre basfärger och svart. Varje färg 
kan återges på olika sätt, beroende på om den ska tryckas eller visas 
på skärm.

PMS:
PMS, Pantone Matching System, är ett internationellt benämnings- 
system som gör det enkelt att identifiera och matcha olika färger och 
färgnyanser. Vi använder PMS-färger när det är viktigt att våra profil-
färger återges exakt i tryck. Det finns två sorters PMS-färger, Coated 
(C, blankt) och Uncoated (U, matt).

CMYK:
CMYK eller Fyrfärg är det vanligaste färgsystemet vid tryck. Det 
har fått sitt namn efter färgblandningen som används. De tre grund- 
färgerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) blandas med svart (K). 
Genom att anpassa doseringen får man fram den färg man vill ha.

RGB:
RGB är en förkortning av färgerna rött, grönt och blått. Vi använder 
RGB-färger på material som visas på webben.

HTML:
Webbsidor i HTML använder sig av HEX-färger. Namnet kommer av 
att färgkodningen följer det hexadecimala talsystemet, där till exempel 
#FFFFFF betyder färgen vit. Kodningen motsvarar exakt samma färg i 
RGB.

Tänk på!
Gryaabs basfärger (främst 
Havsblå), är de färger som 
ska genomsyra profilen.  
Övriga färger ska användas 
som komplement. Det är 
viktigt att hitta rätt balans i 
färgskalan. Detta fördelnings-
diagram hjälper dig.

Bakgrundsfärger

Ko
m

pl
em

en
tfä

rg
er

Basfärger

Blå, blå himmel och hav
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Profilfärger
Våra färger är en central del av vår visuella identitet. Ett konse- 
kvent användande förstärker och förtydligar upplevelsen av 
Gryaab. De skapar också en gemensam grundton som ger 
igenkänning och enhetlighet. 

Basfärger
Våra basfärger är Havsblå, Skärgårdsblå och Oceanblå. 
Huvudfärg är Havsblå. Färgerna återfinns i vår logotyp och 
skapar tillsammans en flexibel och spännande färgkarta i blåton.

Komplementfärger
Våra komplementfärger är Vårgrön och Höstorange. De funger-
ar som ett komplement och förstärkning till våra basfärger. 
Använd gärna komplementfärgerna till mindre detaljer, som 
punkter, linjer eller plattor. Komplementfärgerna, särskilt 
Hösto range, används med fördel när vi vill få uppmärksamhet 
och lyfta något lite extra, till exempel i vår puff (pratbubblan).

Bakgrundsfärger
De ljusa bakgrundsfärgerna passar bäst som bakgrundsplattor 
och bör inte användas för text.

HAVSBLÅ
CMYK 100 60 0 20
PMS 2945
RGB 0 76 151
HEX #005596

SKÄRGÅRDSBLÅ
CMYK 100 36 0 10 
PMS 3005
RGB 0 119 200
HEX #0077b8

OCEANBLÅ
CMYK 100 20 0 0
PMS Process Blue
RGB 0 133 202
HEX #0095da

Basfärger

VÅRGRÖN
CMYK 50 0 100 0
PMS 376
RGB 135 189 0
HEX #8cc63f

HÖSTORANGE
CMYK 0 60 100 0
PMS 7578
RGB 220 107 47
HEX #F58220

Komplementfärger

LJUSGRÖN
CMYK 10 0 10 0
PMS 621 C
RGB 240 247 232
HEX #f0f7e8

LJUSBLÅ
CMYK 10 0 0 0
PMS 656 C
RGB 225 238 249
HEX #e1eef9

Bakgrundsfärger

Textfärg!
I all kommunikation  
använder vi svart eller 
vit brödtext. Om vi vill 
bryta ut en del av texten 
kan vi i till exempel en 
rubrik använda oss av 
70 % av svart, främst i 
extern kommunikation.

Blå, blå himmel och hav

BEIGE
CMYK 10 10 20 0
PMS 7527 C
RGB 240 235 230
HEX #f0ebe6
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Grafiska element
Puff
När vi vill lyfta fram särskilt viktigt innehåll och ytterligare förstärka  
profilen, använder vi oss av puffar i form av en pratbubbla med ut-
rymme för budskap. Puffen kan användas både i våra basfärger och 
komplementfärger. Puffen kan användas i flera olika applikationer, 
till exempel i annonser, i trycksaker och i kontorsmaterial.

Splash
Splashen har samma användningsområde som puffen men används 
med fördel när vi vill ”ta i” lite extra. Den är ett mer komplext element 
än puffen och kräver därför mer av användaren. Splashen ska i första 
hand användas i vår basfärg Havsblå, men går även bra att använda i 
Skärgårdsblå och Oceanblå. Vi använder inte våra komplementfärger 
till splashen.

Här kan man 
skriva en pas-

sande text!

Här kan man skriva 
en passande text!

Här kan man skriva 
en passande text!

Här kan man skriva 
en passande text!

Här kan man skriva 
en passande text!

Här kan man skriva  
en passande text!

Här kan man 
skriva en pas-

sande text!

Här kan man 
skriva en pas-

sande text!

Havsblå

Havsblå

Skärgårdsblå

Skärgårdsblå
Oceanblå

Oceanblå

Höstorange

Vårgrön
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Grafiskt mönster
För att skapa en tydlig profilering och en röd tråd i den visuella 
kommunikationen använder vi oss av Gryaabs unika grafiska mönster. 
Mönstret hämtar sin inspiration från vattenglitter och solens värme. 
Vattenglitter bildas när solens strålar bryter vattnet och bjuder in till 
att sjunka ner mellan vågorna. En välkomnande och positiv känsla 
som ligger i linje med vår värdegrund. Mönstret har en mjuk, harmon-
isk och luftig känsla. Det lyfter också fram alla de positiva känslor vi 
människor förknippar med vatten samtidigt som skapar associationer 
till miljö och ett renare hav.  

Mönstret har ett brett användningsområde och genom att välja olika 
utsnitt kan vi öka variationen. Det fungerar utmärkt som en avdelare 
mellan stycken, text och bild. Du kan dessutom använda mönstret som 
bakgrund, för sig självt och i kombination med text eller bild.

Genom att förstora eller förminska mönstret uppstår ytterligare en 
dimension som breddar användningsområdet.

Det grafiska mönstret i sin helhet.

Ett utsnitt av det grafiska mönstret.

Grafiska element
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Bildspråk
Fotografier
Fotografier är oerhört viktiga för den bild vi skapar av oss själva. 
Känslan i språket, bilden och det grafiska uttrycket beror på vad som 
ska förmedlas och vad avsändaren vill att mottagaren ska uppleva. 
Man brukar tala om tonalitet i uttrycket. Gryaabs bilder ska spegla 
det vi arbetar med och för, det vill säga ett renare hav, en bättre miljö 
och en hållbar framtid. Tonaliteten i bilderna ska vara ljus, positiv 
och äkta. Vi visar också gärna upp våra medarbetare. När människor 
förekommer på bild ska de kännas naturliga och okonstlade, fångade 
i en situation där det händer något. Vi kan använda bilder både i färg 
och i svartvitt. Ofta är det bättre att inte använda någon bild alls än 
att använda en dyster bild, eller en bild med dålig teknisk kvalitet. 
När det är möjligt ska vi ange fotografens namn och om fotografen 
är medarbetare på Gryaab, ska det också anges. Fråga gärna kommuni- 
katörerna om hjälp med att ta fram bilder av god kvalitet och som är 
godkända för användning (upphovsrättslagen).
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Illustrationer
Illustrationer är ett bra sätt att lyfta det visuella intrycket och samtidigt 
förtydliga innehåll. Våra illustrationer skapar en lekfullhet och de 
förstärker och förklarar det vi kommunicerar. Illustrationsspråket har 
en tydlig röd tråd och harmonierar med vår värdegrund. Färgskalan 
passar också väl ihop med våra profilfärger. Illustrationer ger ett friare 
uttryck än fotografier. Tänk på att illustrationer ska användas när de har 
en tydlig funktion. 

Bildspråk
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Vardagsproduktion
Mallar gör jobbet enklare
När vi skriver dokument, skickar brev eller gör presentationer ska det 
tydligt framgå att det är Gryaab som är avsändare. Därför använder vi 
mallar. Med mallar blir alla våra dokument likadana vilket höjer trovär-
digheten och ger ett professionellt intryck. Och, sist men inte minst, 
underlättar mallarna vårt vardagliga arbete. När vi utgår från våra mal-
lar, behöver vi aldrig tänka på rubrikstorlek, teckensnitt, avstånd eller 
logotypens placering, utan kan fokusera på innehållet istället.

Typografi vardagsproduktion 
De teckensnitt som presenteras på denna sida använder vi vid vanlig 
ordbehandling. I textdokument som brev, protokoll och rapporter an-
vänder vi Arial i rubriker och tabeller och i brödtext använder vi Times 
New Roman. I PowerPoint används typsnittet Arial till både rubriker 
och brödtext. Tips och tricks

- Om du vill betona,  
använd fet (inte kursiv) 
text.

- Vid uppräkning, använd 
punktlista med svarta, 
runda punkter.

- Försök att utforma 
dina dokument så att du 
tar hänsyn till den som 
ska läsa dem.

Rubriktypsnitt: 
Arial Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Tabelltypsnitt: 
Arial regular
NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Brödtext: 
Times New Roman Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
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Våra Wordmallar
När du skrivit din rubrik gör du inget mellanslag mellan rubrik och 
brödtext utan börjar med brödtexten direkt under. Huvudrubriken 
skrivs som på bilden till höger i Arial 16 punkter. Brödtext skrivs i 
Times New Roman 11 punkter. Vi använder alltid vänsterställd text i 
samtliga dokumentmallar. 

Rubrikrad nummer 2 skrivs i Arial 13 punkter. Det är behagligt för 
ögat att utöka radavståndet en aning eftersom det släpper in luft och 
dokumentet blir mer lättläst.

Nytt stycke rekommenderas med dubbel radmatning. Använd gärna 
punktlistor när du räknar upp saker eftersom det lättar upp dokumen-
tet och gör det mer lättläst. Rubriker, underrubriker och brödtext är 
inställda i mallen och finns i verktygsfältet.

Brödtext,  
Times New Roman 11 pkt

Rubrik,  
Arial 16 pkt

Logotyp uppe i vänster hörn

Brevmall, Word A4

Grafiskt element, ej utfallande 
för att klara skrivas ut internt.

Vardagsproduktion
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Digital presentation
PowerPoint eller liknande program för presentationer är användbart 
vid flera olika tillfällen. Eftersom materialet ses av många är det extra 
viktigt att det återspeglar Gryaabs identitet och ger ett professionellt 
intryck, så använd mallar för PowerPoint nästa gång du gör en 
presentation.

Tips och tricks
Vår PowerPointmall är färgglad med Gryaabs grafiska mönster längst 
ner och med logotypen längst upp i vänstra hörnet. I mallen finns 
många olika varianter av sidor, allt från rena textsidor, till sidor med 
punktlistor och sidor med bara bild. Välj de mallsidor som du tycker 
passar din presentation.

Du har också möjlighet att använda dig av pratbubbla och splash på 
dina sidor, de ligger i slutet av presentationen så du kan klippa och 
klistra in dem där du vill ha dem.

Bilder är inte bara trevliga att se på, utan fyller en bra funktion genom 
att tydliggöra det du pratar om hos åhöraren, se Bildspråk på sidan 12.

Vi använder våra egna bilder, som finns i vårt bildbibliotek. Vi använder 
oss inte av Clip art eller likande bilder/illustrationer. En PowerPoint-
presentation är till för att åhöraren ska ha något att hänga upp det 
hen hör på. Använd därför punktlista i första hand, där du presenterar 
nyckelorden om det du pratar kring.

För att själv komma ihåg vad du som talare ska säga kring varje bild, 
finns Anteckningssidor, ett visningsläge i programmet där du under 
respektive bild kan skriva in dina stödanteckningar. Fler tips finns i 
separat lathund för PowerPointpresentationer.

Typsnittet, Arial Bold

Logotypen i vänster hörn

Använd bilder  
från vår bildbank

Grafiskt element i botten

PowerPointmall

punkt 1
punkt 2
punkt 3
punkt 4

Vardagsproduktion
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Avancerad produktion
Kreativ formgivning
Annorlunda idéer kräver ofta annorlunda layouter. Manualen hjälper 
oss att vara kreativa och konsekventa på en och samma gång.

Informationsmaterial
Oavsett målgrupp skriver vi enkelt och har våra värdeord i bakhuvudet. 
En tumregel är att “prata med bönder på bönders vis”. Material riktat  
till kollegor inom branchen, har naturligtvis en annan stilistik än ett mate-
rial riktat till en bred allmänhet. Utseendet kan variera men grundregeln  
är att det ska vara enkelt och tydligt.
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Avancerad typografi
De typsnitt som vi använder för vår avancerade produktion är valda för 
att ge karaktär och samtidigt vara lättillgängliga. Olika typsnitt, magra 
och feta, är valda för att på ett optimalt sätt vara anpassade 
till olika medier, till exempel trycksaker och webb. 

Typsnitt avancerad produktion
Rubriktypsnitt 
Akzidenz-Grotesk BQ används som rubriktypsnitt.

Typsnitt för löpande text 
Vi använder AGaramond Regular till brödtext. AGaramond Bold 
är lämplig när vi vill lyfta fram något speciellt ur en text, att framhäva 
ett citat till exempel.

Akzidenz-Grotesk BQ Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Akzidenz-Grotesk BQ Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Akzidenz-Grotesk BQ Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Akzidenz-Grotesk BQ Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

AGaramond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

AGaramond Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Avancerad produktion
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Formatet A4

Rubrik i Havsblå

Havsblå faktaruta

Puff, Vårgrönt

Splash, Oceanblå

Grafiskt element över ett uppslag

Vit text passsar att använda på den mörkaste 
delen av det grafiska elementet. Var noga med 
läsbarheten. Broschyr/rapport A4

Avancerad produktion
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Kuvert
För att det ska vara tydligt att det är Gryaab som är avsändare, 
använder vi det grafiska mönstret på större delen av våra kuvert.

C4 kuvert

C5 fönsterkuvert

Logotyp i övre vänster hörn

Grafiskt mönster

Plats att skriva adress

Avancerad produktion



21

Platsannonser
När vi platsannonserar i tidningar använder vi oss av vår plats-
annonsmall som följer den grafiska profilen. Vi använder korta, tydliga 
annonser och hänvisar istället till vår webbplats, där annonsen ligger i 
sin helhet. 

Vi använder Akzidenz-Grotesk BQ i rubrik och brödtext. Informations- 
text om Gryaab skriver vi i AGaramond (se nästa sida).

Informationsannonser
När vi gör informationsannonser enligt vår profil, tänker vi på att de 
ska vara så tydliga som möjligt och att de ska sticka ut från mängden 
av annonser. Därför är vi sparsamma med text och använder oss av 
iögonfallande bilder och/eller vår puff eller splash.

Puff, Vårgrönt

Logotypen

För bästa läsbarhet, använd 
svart text i dagspress.

Annons dagspress

Avancerad produktion
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Vi söker

På gryaab.se hittar du mer information om oss och tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2016-09-06.

Gryaab AB jobbar för ett renare hav och ett mer hållbart samhälle! Gryaab driver ett av Nordens 
största reningsverk, Ryaverket. Bolaget samlar in och behandlar avloppsvatten från ägar-
kommunerna i Göteborgsregionen.

Vi jobbar för
ett renare hav!

en fastighetstekniker Lördag 2 juni, Kl 10–15 på Ryaverket

I 40 år har vi jobbat för ett renare hav.
Det vill vi fira med dig!

•  Lär dig mer om vad som händer efter  
 att du spolat
•  Poängpromenad för stora och små,  
 med fina priser
•  Spännande, snygg arkitektur – se vår 
 flerfaldigt prisbelönta skivfilterbyggnad
•  Ta chansen att se världens största  
 väggmålning och möt konstnären
•  Lär dig avloppsvett, spela Plums och  
 Skitresan
•  Vi bjuder på fika

Mer information finns 
på gryaab.se

Gryaab har 
öppet hus!

Vårgrön puff, tänk på 
att inte skriva för mycket 
text i pratbubblan. Får 
inte allt plats hänvisa 
till webbplatsen eller 
liknande. 

Brödtext, Akzidenz-Grotesk BQ Regular

Rubrik, Akzidenz-Grotesk BQ Medium

Kort informationstext om  
Gryaab, AGaramond Regular

Exempel på rekryteringsannons

Exempel på informationssannons

Ställ bilen! 
Åk gratisbuss från 
Göteborgsoperan 

eller Hjalmar Brant- 
ingsplatsen!

Avancerad produktion
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Roll-ups
Vi använder så kallade roll-ups bland annat när vi medverkar på mässor 
och olika föreläsningar/branschsammankomster. Våra roll-ups har 
formatet 850 x 2 000 mm.

Posters
När vi presenterar rapporter eller forskning använder vi oss av så 
kallade posters som oftast har formatet 800 x 1 200 mm.

Lägger man texten på den mörkaste 
delen av det grafiska elementet, går 
det bra att använda vit text. 

Lägg alltid logotypen högt upp på en 
roll-up, så att avsändaren tydligt syns!

Havsblå splash

Avancerad produktion
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Broschyrexempel
Vid broschyrproduktioner har vi möjlighet att använda och visa alla 
delar av den visuella identiteten. Gryaab värnar om miljön, tänk på 
det vid val av papper och tryckformat.

A4 format för minsta möjliga miljöpåverkan

Vid mörk bakgrund använder 
vi oss av den negativa logotypen.

Avancerad produktion
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Visitkort
Om du behöver visitkort med både svensk och engelsk text, använd 
baksida enligt alternativ 1. Vill du ha ett visitkort med bara svensk text, 
använd baksida enligt alternativ 2.

Framsida, svensk. Alt.1 Baksida, engelsk.

Alt.2 Enkel baksida.

Namn Efternamn
Titel
Avdelning 

E-post: namn.efternamn@gryaab.se
Tel direkt: +46 31 64 01 23  
Mobil: +46 701 23 45 67

Gryaab AB
Box 8984, 402 74 Göteborg
Tel: +46 31 64 74 00
Besöksadress: Norra Fågelrovägen 3

gryaab.se

Name Surname
Title
Department 

E-mail: name.surname@gryaab.se
Phone: +46 31 64 01 23
Cell: +46 701 23 45 67

Gryaab AB
Box 8984, SE-402 74 Göteborg
Phone: +46 31 64 74 00
Visiting address: Norra Fågelrovägen 3

gryaab.se

Avancerad produktion
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Allmänt korrkort, A5

Korrespondenskort
Korrespondenskort i A5 format. 

Gratulationskort
Profilerande gratulationskort, där vi anpassar budskap efter tillfälle.

Avancerad produktion
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Enkelhet är viktigt
Flaggor, slipsnålar och muggar. En logotyp kan hamna på de mest 
oväntade ställen. Ofta blir det svårt, då tryckytorna kan vara otydliga 
och svåra att bemästra. Därför är det viktigt att göra det enkelt för sig.

Tre sätt att göra rätt
1. Logotypen ska bara vara med en gång per artikel.

2. Centrera logotypen på den aktuella tryckytan 
(sikta på mitten).

3. Välj logotyp och tryckteknik som ger mest 
kontrast mot bakgrunden.

Avancerad produktion
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Avancerad produktion

Barnkommunikation
Elever i årskurs 4-6 är en av Gryaabs huvudmålgrupper. Därför 
använder vi ett särskilt manér när vi kommunicerar med dem, som ger 
ett roligt och mer lättsamt intryck. Barnmanéret ska förmedla att det 
både kan vara roligt och enkelt att hjälpa Gryaab i arbetet för ett renare 
hav.

Typografi för barnkommunikation
När vi kommunicerar med en yngre målgrupp använder vi Fredoka 
One till rubriker och ITC Weber HandTM Std Regular till brödtext. 

Båda typsnitten är utvalda för att de är lekfulla men samtidigt har bra 
läsbarhet. Fredoka One har, med dess feta stil, en stor synlighet och 
hög uppmärksamhetsfaktor medan HandTM Std Regular med dess 
friare form passar utmärkt för löpande och mer informativ text.

En fena på toavett 
För att underlätta för eleverna finns vår fina fisk med och guidar 
genom de olika uppgifterna på sidorna. Fisken använder vi också när vi 
kommunicerar med barn på andra sätt, till exempel i trycksaker.

Klisterdekal som giveaway på studiebesök.

Fredoka One
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
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Avancerad produktion

Startsidan

Kök

Vi har flera interaktiva spel för att eleverna 
lättare ska lära sig våra beteendebudskap.

Barnwebben
På Gryaabs webbplats finns det en hel värld som är skapad för våra 
elever i årskurs 4-6. Världen på webben använder samma manér som 
vår övriga barnkommunikation.
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Gryaabs grafiska profil återkommer även på webben. Det ska vara lätt 
att känna igen att det är Gryaab som är avsändaren. Webbplatsen är 
skapad efter våra målgrupper och ska vara lättöverskådlig och tydlig. 

För elever i årskurs 4-6, som är en av våra viktigaste målgrupper, finns 
särskilda barnsidor, se sidan 28.

Typografi
I digitala medier gäller samma grafiska riktlinjer för användandet av 
logotypen som för andra medier. När det gäller typsnitt använder vi 
Akzidenz-Grotesk BQ till både rubrik och brödtext. Akzidenz är en 
så kallad sans-serif som lämpar sig för läsning på skärm. Akzidenz- 
Grotesk BQ medium används till rubriker och Akzidenz-Grotesk BQ 
light används till brödtext.

Gryaab på webben

Akzidenz-Grotesk BQ Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Akzidenz-Grotesk BQ Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
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Gryaab på webben

Används till RGB HEX

Meny accent, 
toning, länkar, 

hexagoner
0 76 151 #005596

Splash, 
bakgrundsfärg,

hexagoner
0 199 200 #0077b8

Knappar, 
text accent, 
hexagoner

0 133 202 #0095da

Färger digital profil
Vi använder oss av våra profilfärger i alla sammanhang,
även på webben.

HAVSBLÅ

Används till RGB HEX

Hexagoner 135 189 0 #8cc63f

Alertfärg 220 107 47 #f58220

Bakgrundsfärg 
puffar

225 238 249 #e1eef9

Bakgrundsfärg, 
bakgrundsfärg 

puffar
240 235 230 #f0ebe6

Sidfot 50 50 50 1 #323232

VÅRGRÖN

HÖSTORANGE

LJUSBLÅ

OCEANBLÅ

BEIGE

MIDNATTGRÅ

SKÄRGÅRDSBLÅ
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Gryaab på webben

Sidfot

Startsida
Startsidan skiljer sig från övriga sidor. Här får nyheter stor plats, 
eftersom vi vill att besökaren tydligt ska se när det händer något nytt.

Meny

Toning

Snabba nyheter

Puffar Snabblänkar

Splash

Bildspel

Toning

“Gryaab i siffror” sektion

“Hexagon” sektion

Sitemap

Header
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Gryaab på webben

Standardsida
Den vanligaste sidtypen på vår hemsida är en så kallad standardsida. 
Den innehåller text (rubrik och brödtext), bild och puffar. 

Rubrik 1
Akzidenz-Grotesk BQ medium storlek 40 px

Rubrik 2 
Akzidenz-Grotesk BQ medium storlek 30 px

Brödtext
Akzidenz-Grotesk BQ light storlek 16 px

Bildstorlek
Liten sidbild 310 px, minimum 220 px
Stor sidbild 1 900 x 900 px

Längst ner på alla sidtyper finns en sitemap som återspeglar innehållet 
på alla webbplatsen samt en fast sidfot med viktiga uppgifter. 

Brödsmulor

Innehåll

Puffar

Sidfot

Sitemap

Meny

Header
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Gryaab på webben

Så här kan sidmallen användas

Kontaktsida Nyhetslistning Bildarkivsida
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Gryaab på webben

Färg på ram: oceanblå

Puffknappar

Ikonknappar

Tjocklek på ram: 2px

Knappar Ikoner

Sidfot Puffar
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Gryaab på webben

Bilder
På vår webbplats använder vi bilder på olika sätt men de ska här, precis 
som i övrig kommunikation, följa vårt övergripande bildspråk genom 
att spegla det vi arbetar med och för. Tonaliteten i bilderna ska vara 
ljus, positiv och äkta. 

Toppbild
En stor toppbild ligger överst på samtliga sidor. Toppbilden har måtten 
1 900 x 1 900 px.

Puffbild
Bilder används också i puffar, de har då ett fast mått på bredden, 310 
px, men tillåts växa på höjden. 

Hexagonbild 
I hexagonmönstret på startsidan finns möjlighet att addera bilder. Tänk 
på att inte använda en för detaljerad bild.

Bild med tonad textplatta 
Finns behovet av att addera text till bilden används en blåtonad 
textplatta. Tänk på att inte använda en för detaljerad bild. 

Bild med tonad textplatta

Bildpuffar

Hexagonbilder

Toppbild

Bilden ska alltid 
vara kant till kant

Med text eller utan



Tack för hjälpen!

När du använder vår grafiska manual, 
bidrar du till att fler känner till Gryaab 

och det vi gör. Det tjänar både 
havet och miljön på!


