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Bankgirot är den ledande leverantören av säkra betalningslösningar och 
relaterad infrastrukturer åt banker och betalningsinstitut. Därmed bidrar 
vi till ett säkert flöde som ger alla företag och människor ett mer 
dynamiskt och oberoende liv. Allt vi gör präglas av våra ledord: effektiv, 
innovativ, dynamisk, säker och öppen. 

Allt detta har vi haft i fokus när vi skapat Bankgirots visuella identitet – 
den är resultatet av ett genomtänkt och gediget arbete men är också 
öppen för att utvecklas över tid. Genom att använda vår visuella identitet 
på ett enhetligt och konsekvent sätt håller vi ihop vårt varumärke och 
underlättar för våra målgrupper att känna igen oss. Vi blir helt enkelt 
tydligare. 

Den här manualen består dels av riktlinjer som underlättar ditt arbete, dels 
av exempel på hur det ska se ut när vi tillämpar den visuella identiteten 
som helhet på olika enheter. Stöter du på problem eller har obesvarade 
frågor är du varmt välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen. 

Lycka till!
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Stärk vårt varumärke!

Tiderna förändras och nya behov kräver allt 
mer avancerade lösningar. Där det förr räckte 
med att vara en stor, pålitlig central som 
garanterade pengaflöde några gånger per 
dygn, krävs numera en innovativ och effektiv 
samarbetspartner som erbjuder säkra 
lösningar i realtid. 

Vi på Bankgirot följer den utvecklingen. Vi  
har ett gediget arv av trygghet och säkerhet, 
men vi är också ett modernt företag, som är 
väl rustat för framtidens utmaningar. 

Varje dag arbetar vi för att erbjuda betalnings-
lösningar som bidrar till att ge alla företag och 

människor ett mer dynamiskt och oberoende 
liv. Det är vår uppgift och vårt mål. 

Vårt varumärke bygger på den rollen och  
vår förmåga att garantera flödet så att mer än  
50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska  
– varje dag. På öret. På sekunden. 

Vår uppgift och övertygelse 
Allt vi gör, allt vi säger och kommunicerar 
påverkar bilden av Bankgirot. Vi har valt att 
summera vår roll och det vi strävar efter i 
ett manifest. Det gestaltar vårt varumärke 
och genomsyrar hela vår verksamhet, vår 
kommunikation och vår visuella identitet. 

Bankgirots manifest
Globaliseringen av ekonomin och digitalisering 
av vardagen har för alltid förändrat villkoren  
för både företag och människor. Vi på Bankgirot 
vet det kanske bättre än någon annan eftersom 
vi ständigt är i händelsernas centrum. 

I strömmen av transaktioner är det vi som ser 
till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt 
där de ska varje dag. Varenda krona. Varenda 
etta och nolla. Varje dag. Oavsett om det gäller 
en dagisavgift, en faktura för utfört arbete, 

clearing mellan banker eller köpet av en 
internationell koncern.

På så sätt bidrar vi inte bara till att göra din 
vardag bekväm och trygg. Dessutom bidrar vi 
till att näringslivet blir mer dynamiskt, att den 
svenska ekonomin fungerar, att kostnaderna 
sänks och att riskerna minskar. 

Och inte bara idag. Vi är redan förberedda för 
den framtida utvecklingen.
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Logotypen

Från 2012 är Bankgirot vårt gemensamma 
produkt- och företagsvarumärke. Vi gick från 
två varumärken, och därmed två logotyper 
(BGC och Bankgirot) till enbart Bankgirot  
– allt för att bli tydligare gentemot våra 
kunder och samarbetspartners. 

Logotypen för Bankgirot har stark igen-
känning hos marknaden och står för viktiga 
värden som vi och våra kunder värdesätter. 
Genom att använda logotypen på ett enhetligt 
sätt kan vi fortsätta att värna om de värden 
som är så starkt kopplade till logotypen, och 
skapa förutsättningar för att etablera nya.

Logotyp vs namn 
Logotypen består av en symbol och ett 
ordmärke som tillsammans fungerar som 

avsändare. Bankgirot är också det namn vi 
använder när vi berättar om vår verksamhet 
och våra erbjudanden för marknaden. 

Vårt juridiska namn är Bankgirocentralen 
BGC AB och används därför alltid i text, som 
avsändarinformation i legala dokument och  
i andra sammanhang där den fullständiga 
informationen är nödvändig. 

Användning
Symbolen och ordmärket används i princip 
alltid tillsammans. Genom att vara konse-
kventa i hur vi presenterar oss själva är vi 
tydliga med att vi har ett gemensamt 
varumärke – oavsett erbjudande. Logotypen 
får aldrig göras om på något sätt utan ska 
alltid användas enligt dessa riktlinjer. 
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Stark symbol

Vår symbol är en stilisering av bokstäverna 
b och g, som självklart är en förkortning av 
Bankgirot. Symbolen är en del av logotypen, 
och ska i princip aldrig användas separat.  
Men det finns undantag. 

Användning 
När Bankgirot är avsändare men ytan är för 
liten för hela vår logotyp, kan vi använda sym-
bolen enskilt. Exempel på små ytor är appar i 
mobiltelefoner, knappar i ett webbgränssnitt, 
eller när vi illustrerar oss själva i ett flödes-
schema.

Men observera att det måste framgå av 
sammanhanget att det är Bankgirot som är 
avsändare. Hela namnet eller logotypen ska 
finnas med i den omgivande kommunikationen. 

Är du osäker på när du får använda symbolen 
enskilt, stäm av med kommunikationsavdel-
ningen.   

FLÖDESSCHEMAN

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM
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Versioner av logotypen

Det finns tre olika färgversioner av vår logotyp. 
En röd version (vår originallogotyp), en svart 
version och en vit version. 

Vår originallogotyp är helt röd. Symbolen 
utgörs av en röd platta med våra initialer, bg, 
i vitt. Ordmärket, Bankgirot, följer till höger 
om symbolen och har samma röda färg. 
Originallogotypen används i så stor utsträck-
ning som möjligt. Tänk på att logotypen ska 
synas klart och tydligt mot bakgrunden.

Mot vissa färger eller brokiga bakgrunder 
kan det ibland lämpa sig bättre att använda 
den svarta versionen av logotypen om 
konstrasten mot bakgrunden blir tydligare. 

Är bakgrunden mörk är det lämpligast att 
använda den vita logotypen.

Tänk på att alltför brokiga eller färgrika 
bakgrunder gör logotypen svår att urskilja. 
Dessa bör därför undvikas helt. 
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Logotypen behöver luft

Runt logotypen finns en friyta. Genom att 
respektera friytan undviker vi att angräns-
ande information uppfattas som en del av 
logotypen. Friytan visar alltså minsta tillåtna 
avstånd till all annan information, och till 
ytterkant på material som logotypen 
appliceras på. 

Var gärna generös med friytan runt logotypen. 
Då syns den bättre och avsändaren blir tydlig. 

Som du ser nedan ska friytan vara minst en 
symbolbredd ovanför, under samt på sidorna 
av logotypen. 
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Logotypens placering

Logotypen placeras alltid i övre vänstra  
hörnet eller i nedre högra hörnet. Därmed  
kan du själv anpassa den till omständighe-
terna. Det viktiga är att mottagaren snabbt 
uppfattar vem det är som är avsändare.

På exempelvis brevpapper, kuvert och i 
elektroniska nyhetsbrev placeras logotypen 

med fördel längst upp till vänster. På visitkort, 
i Powerpointpresentationer och i broschyrer 
placeras logotypen med fördel längst ned till 
höger. [A]

Enda undantaget är mejlfoten där logotypen 
naturligt placeras mellan den personliga 
avsändaren och kontaktuppgifterna. [B]

A. B.

Med vänliga hälsningar/ Best regards,
Jenny Danielsson

Vi garanterar flödet

Jenny Danielsson
Kommunikation
Bankgirot   105 19 Stockholm
tel: +46 8 725 60 00   direkt: +46 725 301 61 65    direkt: +46 70 301 61 65 
jenny.danielsson@bankgirot.se    www.bankgirot.se
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Fler logotyper som samverkar

I vissa sammanhang kan vår logotyp synas 
tillsammans med andra varumärken, exem-
pelvis tillsammans med bankernas logotyper 
eller andra samarbetspartners. Detta regle-
ras i överenskommelse mellan Bankgirot och 
aktören i fråga och användningen hanteras 
sedan av kommunikationsavdelningen.
 
Placeringen av Bankgirots logotyp beror på 
syftet med kommunikationen och vem som 
står som huvudsaklig avsändare. Det är alltid 

önskvärt att Bankgirots logotyp placeras väl 
separerad från andra logotyper så att friytan 
respekteras. De grafiska riktlinjer som finns 
för vår logotyp gäller även när den används 
tillsammans med andra logotyper.

För att säkerställa att allt blir rätt ska du  
alltid kontrollera om exempel eller riktlinjer 
finns i denna manual – annars kontaktar du 
kommunikationsavdelningen för att få veta  
vad som gäller. 
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Siffror är en viktig del av vår kommunikation

När vi vill synliggöra det vi på Bankgirot 
åstadkommer och möjliggör, använder vi  
oss ofta av siffror. Siffror är både informativa,  
lätta att ta till sig och väldigt talande för  
vår verksamhet. Därför har vi också valt ett 
särskilt kommunikationstypsnitt för siffror.

OCRA Tribute Regular
Typsnittet OCRA Tribute har en digital känsla 
som stämmer väl överens med det moderna

uttrycket i vår identitet. Siffror i OCRA Tribute 
används ofta för att förstärka vår roll i sam-
hället eller för att lyfta fram imponerande tal 
i kommunikationsmaterial som produceras 
av kommunikationsavdelningen eller av 
externa leverantörer samt på webben.
 
Om du har OCRA Tribute installerat får du 
gärna använda det för att lyfta fram viktiga  
tal när du gör Powerpointpresentationer.  

OCRA TRIBUTE REGULAR

01234
56789
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Kommunikationstypsnitt

Vi använder oss av olika typsnitt beroende
på typ av kommunikation, situation och
kanal. Typsnitten är valda för att de speglar
vår identitet på ett bra sätt, harmoniserar
med varandra och är enkla att läsa.

Kommunikationsmaterial
För internt och externt kommunikations-
material som produceras av kommunikations
avdelningen eller av externa leverantörer
använder vi en kombination av typsnitt.

DINPro – för rubriker och korta texter
DINPro är ett linjärt typsnitt med ett digitalt 
och modernt uttryck som speglar vårt 
varumärke på ett bra sätt. DINPro använder  

vi i rubriker, ingresser och korta texter i  
extern och intern kommunikation. Även i 
längre texter i vår årsredovisning. DINPro 
finns i många olika vikter. Välj vikt utifrån 
kommunikationens syfte och kanal.

Georgia – för längre texter
I längre texter i rapporter och broschyrer 
använder vi Georgia. Det är lättläst och 
lämpar sig bra för tryckta kanaler.

Tabeller i DINPro
I tabeller, diagram eller i texter med stora 
mängder siffor använder vi DINPro. Det blir 
tydligare och lättare att läsa. Men observera 
– i löpande brödtext med enstaka siffror och 
årtal använder vi Georgia genomgående. 

DINPro Light
DINPro Regular
DINPro Medium
DINPro Bold
123456789

DINPRO

Georgia Regular
Georgia Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

GEORGIA
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Typsnitt för office-paketet

I dokument som produceras i Microsoft  
office-program samt på webben använder 
vi oss av lättillgängliga och lättlästa typsnitt  
som lämpar sig bra för daglig kommunikation.

Trebuchet  MS
Trebuchet används i rubriker i worddokument, 
i Powerpointpresentationer och i e-post. 
Trebuchet är ett lättläst typsnitt som finns till-
gängligt i alla datorer och lämpar sig bra för 
såväl digitala kanaler som tryckt material.  

Georgia - för längre texter
I längre texter i worddokument använder vi 
Georgia. Det är lättläst, finns i alla datorer och 
lämpar sig bra för både rapporter och brev.

Obs – gör tabeller i Trebuchet MS
I alla tabeller, diagram eller i texter med stora 
mängder data, använder vi Trebuchet för  
siffor och förklarande tabelltexter. Det gäller 
även tabeller i Excel och Powerpointpresen-
tationer. Det blir helt enkelt lättare att läsa. 

Trebuchet Regular
Trebuchet Italic
Trebuchet Bold
Trebuchet Bold Italic
123456789

Georgia Regular
Georgia Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

TREBUCHET MS

GEORGIA
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Några typografiska tips

DINPro mår bra av kerning
För rubriker och ingresser bör bokstäverna  
tätas ihop för att ge en tydligare och mer lätt-
läst ordbild – så kallad kerning. 

DINPro är ett typsnitt som med fördel kan  
kernas för att ögat ändå ska uppfatta att 
avståndet mellan varje tecken är lika. Använd 
olika kerning beroende på typsnittets vikt och 
storlek, men håll dig inom -10 till -20.

DINPro – tänk på vikten
I alla huvudrubriker använder vi DINPro Regular. 
I underrubriker och ingresser används DINPro 
Regular eller Medium. 

Vi stryker gärna under rubriker i DINPro 
Alla huvudrubriker i kommunikationsmaterial, 
exempelvis i annonser, produktblad och  
broschyrer, stryks under för att ge Bankgirot 
ett särskiljande uttryck och extra tydlighet.

Bankgiro
Inbetalningar

På öret.
På sekunden.

Typsnitt: DINPro Regular, 
Storlek och radavstånd: 40/52 pt
Kerning: Optisk kerning, -20
Understrykning: bredd 1,5pt, förskjutning 13pt 

Typsnitt: DINPro Regular, 
Storlek och radavstånd: 40/52 pt
Kerning: Optisk kerning, -20
Understrykning: bredd 1,5pt, förskjutning 13pt 
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Rött och grått är våra huvudfärger

Genom att konsekvent arbeta med ett fåtal 
färger bygger vi en tydlig identitet som skiljer 
oss från banker och betalningsinstitut. 

Rött har alltid varit en viktig färg för Bankgirot 
och är den primära färgen – därför används 
rött i all typ av  kommunikation. Men för att 
skapa en balans i uttrycket kombinerar vi den 
varma, klara röda färgen med en grå färg. 

De utvalda färgerna kompletterar varandra 
och bör användas tillsammans så ofta som 
möjligt för att få bästa resultat. 

Vår röda huvudfärg används enbart i 100 % 
färgmättnad. Den grå används i huvudsak i 
85 % färgmättnad. Eftersom grått är mycket 
användbart, kan den även användas i fem  
ytterligare toningar, från 70 % till 10 %. 

Förklaring färgkoder:
Pantone (PMS)
PMS är en internationell färgstandard för 
hela färger.

CMYK (cyan, magenta, gul och svart): 
Fyrfärgspro cess för tryck av annonser, 
trycksaker, affischer osv.

RGB (röd-grön-blå):
Färgblandningssystem för video och skärm. 
En del tryckerier kräver dock CMYK-fär ger i 
tryckoriginal.

HEX
Färgkodning av HTML.

NCS
Färgblandningssystem som används på 
for don, för färg på väggar och märkning av 
kläder. Färgen kan uppfattas olika beroende 
på underlag och omgivning. Använd en 
färglikare för bästa resultat.

RÖD
CMYK, COATED: 0.100.78.0
CMYK, UNCOATED: 0.96.91.0
PMS: 199 C 
NCS: S 1080-Y90R

FÄRGKODER – HUVUDFÄRGER

GRÅ
CMYK: 0.0.0.85

RGB: 77.77.77CMYK: 0.0.0.72 

CMYK: 0.0.0.60

CMYK: 0.0.0.46

CMYK: 0.0.0.34

CMYK: 0.0.0.21

CMYK: 0.0.0.8 RGB: 240.240.240

RGB: 216.216.216

RGB: 190.190.190

RGB: 166.165.165

RGB: 135.135.135

RGB: 107.107.106

HEX: #D8D8D7

HEX: #F0F0F0

HEX: #BEBEBE

HEX: #A5A5A5

HEX: #878786

HEX: #6A6A69

RGB: 74.74.73 HEX: #4A4949

RGB: 228.2.48 HEX: #E40230
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Komplementfärger ger liv

l vissa sammanhang finns det goda anled- 
ningar att använda fler färger för att synlig-
göra skillnader eller lyfta fram fakta.

Bankgirot har två kompletterande färger som
används tillsammans med våra huvudfärger.

De utvalda nyanserna fungerar bra i diagram
och tabeller eller på mindre ytor. Alla återges
i procentsatserna nedan. Och kom ihåg att
komplementfärgerna är just komplement;
de ska aldrig dominera intrycket i en trycksak
eller på en webbsida.

FÄRGKODER – KOMPLEMENTFÄRGER

Förklaring färgkoder:
Pantone (PMS)
PMS är en internationell färgstandard för 
hela färger.

CMYK (cyan, magenta, gul och svart): 
Fyrfärgspro cess för tryck av annonser, 
trycksaker, affischer osv.

RGB (röd-grön-blå):
Färgblandningssystem för video och skärm. 
En del tryckerier kräver dock CMYK-fär ger i 
tryckoriginal.

HEX
Färgkodning av HTML.

NCS
Färgblandningssystem som används på 
for don, för färg på väggar och märkning av 
kläder. Färgen kan uppfattas olika beroende 
på underlag och omgivning. Använd en 
färglikare för bästa resultat.

LILA
PMS: 520
CMYK: 67.95.4.16

ORANGE

PMS: 137

CMYK: 0.46.100.0

RGB: 77.77.77CMYK: 0.34.75.0 

CMYK: 0.23.50.0

CMYK: 0.11.25.0 RGB: 254.232.201

RGB: 252.206.143

RGB: 250.182.80

HEX: #FEE7C8

HEX: #FCCE8E

HEX: #F9B54F

RGB: 77.77.77CMYK: 50.71.3.12 

CMYK: 33.47.2.8

CMYK: 17.24.1.4 RGB: 210.195.220

RGB: 171.140.183

RGB: 137.86.146

HEX: #D1C3DC

HEX: #AB8CD7

HEX: #885692

RGB: 245.154.0 HEX: #F49A00

RGB: 104.39.117 HEX: #682775
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Några tips när du gör tabeller och diagram

När det är viktigt att skapa tydliga kontraster
och lyfta fram en siffra är det lämpligt att
ställa röda staplar mot varandra eller lyfta
fram en röd stapel mot en grå.

För en lugnare och mer balanserad
upplevelse kan du välja olika grå nyanser.
Använd ditt sunda förnuft och låt samman-
hanget avgör vad som är mest lämpligt.

RÖD

81,1
76,3

67,9
62,3

40,6

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM
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Fler tips för att skapa variation

Komplementfärgerna kan varieras på olika
sätt med olika effekt. Du kan till exempel
använda den lila eller gula i 100 % för att 
skapa kontrast mot rött.

För en lugnare och mer balanserad upplev-
else kan du ställa toner av den lila mot grått.
Använd ditt sunda förnuft men använd aldrig
bara komplementfärgerna.

60%

40%

40%

20%

40%

20%

20%
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Vår illustration gestaltar det ständiga flödet
av transaktioner som Bankgirot möjliggör och
blir därmed en otroligt viktig del i vår visuella
identitet. Färgen, rörelsen och energin stärker
vår image som en säker, effektiv, dynamisk,
innovativ och öppen aktör i alla situationer.

Illustrationen finns även i animerad form
som lämpar sig väl i alla sammanhang 
det är möjligt att använda rörlig bild.

Både originalillustration och animation 
finns hos kommunikationsavdelningen.

Unik illustration ger särprägel

ILLUSTRATION I FÄRG

ILLUSTRATION I SVARTVITT
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Bild och illustration i kombination

ILLUSTRATION I MONTAGE MED FOTO

BILD 1/3 ILLUSTRATION 2/3

ILLUSTRATION 2/3 BILD 1/3

ILLUSTRATION 1/2 BILD 1/2 ILLUSTRATION 1/3 BILD 2/3

Illustrationen återkommer som en röd tråd i
många av våra kommunikationsenheter men
i flera olika varianter. Den går att använda
enskilt, tillsammans med foton, i sin helhet
eller som utsnitt.

Grundtanken med montagen är att kombinera
aktiva bilder ur vardagen med flödet som vi

garanterar. Vi har tagit fram ett antal färdiga
montage, men om du vill använda illustration- 
en i ett nytt sammanhang eller göra ett mon-
tage med ett nytt foto, kan du alltid kontakta
kommunikationsavdelningen för att få hjälp.

Tänk på att bildens rörelse och riktning ska
förstärkas av illustrationen, inte motverkas.
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Svartvita profilbilder fångar vardagen

PROFILBILDER

Vårt bildmanér visar att företag och männ-
iskor kan ägna sig åt och njuta av sina liv, 
jobb eller affärer, tack vare att vi tar hand om 
transaktionerna. Därför har vi ett svartvitt, 
mer dokumentärt bildmanér som fångar 
ögonblick i vardagen. Till exempel en servitör 
som kommer med lunchen, resenärer på väg 
till olika destinationer, eller en bonde som gör 
sina inköp via datorn. Helt enkelt alla tänk-
bara situationer där vi finns i bakgrunden 
och garanterar flödet.

Det svartvita manéret särskiljer oss också 
från bankernas färgbilder och kommunikatio-
nen från våra samarbetspartners, något som 
är avgörande för att skapa tydlighet och bygga 
ett starkt varumärke. 

Våra profilbilder andas dynamik och rörelse, 
och vi undviker motiv som kan uppfattas som 
arrangerade. Bilderna kan användas separat 
eller tillsammans med illustrationen. Var 
generös med bilder – de ger känsla!
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Porträtt för press och verksamhetsbeskrivningar 

PRESS- OCH MEDARBETARPORTRÄTT

Ibland behöver delar av vår verksamhet  
kommuniceras genom medarbetarporträtt 
eller pressbilder, exempelvis i samband med 
rapporter eller tillträde av nya tjänster.

Pressbilder
Nyckelpersoner porträtteras i svartvitt mot
neutral bakgrund, gärna lite ojämnt beskurna.
Bilderna används på intranätet och i press-
meddelanden.

Medarbetarbilder
Till årsredovisningar och extern kommunika-
tion behövs ofta bilder på en eller flera med-
arbetare i en arbetssituation.

De aktiva porträtten ska likna våra profilbilder
– svartvita med en mer dokumentär känsla.
Bilderna ska fånga ett ögonblick som känns
”i steget” och så naturliga som möjligt.
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Notisbilder

NOTISBILDER

Ibland behöver vi små symbol- eller notis- 
bilder som snabbt hjälper till att kommunicera
ett budskap eller ger lite liv åt webbsidor 
och Powerpointpresentationer. Det kan gälla 
service och underhåll, viktiga tider och datum, 

betalningar eller transaktioner, säsonger 
och högtider. Notisbilderna är svartvita, visar 
detaljer i fokus och används framför allt på 
undersidor på bankgirot.se
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Några tips till dig som ska fotografera eller köpa bilder

Profilbilder 
Våra profilbilder har ett starkt dokumentärt
uttryck och förmedlar en känsla av liv och
rörelsefrihet, dynamik och möten. Vi har ett
verklighetsnära maner som fångar ögonblick
i vardagen. Det innebär att motivet inte alltid
behöver synas i sin helhet eller kan ha inslag
av rörelseoskärpa eller kort skärpedjup.

Fotografierna ska illustrera situationer och
upplevelser som en transaktion bidrar till
att möjliggöra. Det kan vara att träffa en vän
över en lunch, betala dagisavgiften, shoppa
eller ägna sig åt sitt fritidsintresse. Motiven
ska stärka vår image som säker, effektiv,
dynamisk, innovativ och öppen.

Alla profilbilder ska levereras och användas i
svart/vitt för att särskilja oss mot banker och
samarbetspartners.

Flera format och i hög upplösning
Bilderna ska kunna användas stående lika
väl som liggande, gärna med lite olika
beskärningar, i vårt kommunikationsmaterial.
I allt från webbplats till broschyrer, Power-
pointpresentationer och på roll-ups. Det 
innebär att vi ofta behöver leverans i flera 
olika format. Profilbilderna ska levereras i 
maximalt hög upplösning för att klara mon-
tage och tryck i stora format.  

Medarbetarbilder
Pressbilder är enskilda porträtt på nyckel-
personer inom Bankgirot. De är svartvita, och 
används för identifikation i årsredovisningar, 
rapporter eller på intranätet.

Medarbetarporträtt är mer aktiva och doku-
mentära bilder på en eller flera medarbetare
i en arbetssituation. De ska ha samma känsla 
som våra profilbilder, vara i svartvitt och fånga 
ett aktivt ögonblick. De ska kunna användas 
både internt och externt.

Levereras i 300 dpi för att klara tryck.

Notisbilder
Notisbilder sätter en utvald funktion i fokus.
De illustrerar mer specifikt en detalj eller
händelse: En betalning, planerat underhåll,
en förestående högtid. De är svartvita och 
används framförallt i små format för att lätta 
upp och lyfta fram notiser, till exempel på 
undersidor till bankgirot.se

Levereras i 150 dpi för användning på webben 
och i Powerpointpresentationer.
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Viktigt att veta om upphovsrätt

I Bankgirots bildbank hittar du alla våra
fotografier, illustrationen och montage som
du kan använda i kommunikationen.

Samtliga bilder skyddas av upphovsrättslagen
och den gäller oavsett om bilderna används i
digitalt eller i tryckt material.

Det innebär att inga ändringar utöver beskär-
ning får göras i bilden utan upphovsmannens
tillstånd. Upphovsmannen har nämligen själva

äganderätten till bilden och vi har bara avtalat
om användning av bilden under en viss tid. Det
finns specifika rättigheter kopplat till var och
en av bilderna i bildbanken och ofta har vi köpt
rätten att använda dem under en begränsad
tid eller i särskilda sammanhang.

Läs därför alltid igenom avtalet innan du slut-
giltigt väljer att använda en bild och tveka inte
att kontakta kommunikationsavdelning om du
har frågor.
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Språkliga riktlinjer

Språket är ett av vårt viktigaste verktyg. Vi 
använder det ständigt för att förklara, argu-
mentera, fördjupa och övertyga. Därför är det
viktigt att vi alltid läser igenom allt vi skriver 
en extra gång.

På Portalen under ”kommunikationsstöd” 
hittar du utförliga riktlinjer för språk, tone 
of voice, en bra ordlista med mera.

Här är några råd i all korthet:

Kalla oss Bankgirot
I löpande text skriver vi aldrig BG utan använ-
der alltid det namn som vi är mest kända 
under: Bankgirot. Vi stavar alltid Bankgirot
och Bankgirosystemet med versalt B.

Uttryck dig väl
Allt vi gör ska präglas av kundnytta, kvalitet
och kompetens. Det innebär att vi ska vara
välformulerade, korrekta och kundfokuserade
även i våra texter och budskap.

Använd mellanrubriker och fatta dig kort
Texter blir sällan bättre av att vara långa med
långa meningar, fyllda av bisatser. Försök att
vara kortfattad utan att språket blir torftigt.

Undvik Du och Ni
Det gamla bruket att skriva du med stor bok-
stav för att vara artig är just gammalt. 
Inte ens engelsmännen ihärdar med detta 

längre. Vi skriver alltså alltid du och ni med 
liten bokstav och har ett lättsamt och vardag-
ligt tilltal, du, din, ditt, som till en god vän eller 
kollega.

Undvik förkortningar
Det är också en branschvana att krydda texter
med många förkortningar. Skriv alltid ut hela
namnet när du använder det första gången
med förkortningen inom parentes. Och finns
det plats, använd gärna hela namnet även i
fortsättningen.

Inspireras gärna
Ja, du får till och med gärna stjäla hela eller
delar ur texterna på sidan 4 som beskriver
vilka vi är och vår roll i samhället. Det är bara
bra att vi återanvänder formuleringar som är
lätta att komma ihåg. Till exempel begrepp
som ”Vi garanterat flödet.” eller ”På öret. På
sekunden.”.

Tänk på din målgrupp som individer
Rikta dig inte till en grupp i svepande ordalag.
Vänd dig istället direkt till din läsare utifrån
den situation han eller hon befinner sig i.

Var gärna personlig
Bankgirots personlighet är att vara effektiv,
innovativ, dynamisk, säker och öppen. Det ger
utrymme i det skrivna för att vara personlig
och inkännande – personlig men aldrig privat!
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Ikoner

För att pedagogiskt beskriva processer och 
för att förenkla och förstärka vår kommunika-
tion använder vi oss av ikoner.

Ikonerna illustrerar viktiga situationer eller
komponenter i vår verksamhet och de
processer vi ingår i. Ikonerna har ett renodlat
formspråk som överensstämmer väl med

Bankgirots uttryck i stort. Ikonerna kan 
användas styckvis eller i kombination, till 
exempel i Powerpointpresentationer, 
broschyrer, produktblad, utbildningsmaterial 
eller i annan kommunikation där syftet är att 
på ett överskådligt sätt beskriva en process  
eller förstärka ett budskap. Se även tips på 
användning i flöden, sidan 28.
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Vi har mängder med ikoner som enkelt kan
kombineras för att illustrera olika flöden eller
processer. Använd alltid ikonerna i svart utan
vit bakgrund eller platta. Behöver någon del i
flödet lyftas fram kan du gör just den ikonen 
röd – det markerar att det händer något 
särskilt. På webben och i Powerpointpresen-
tationer kan flödet med fördel animeras.

För att ge mer liv i Powerpointpresentationer
lägger vi ibland skisser av flöden ovanpå en
notisbild som är genomskinlig (finns som
enkelt tillval i menyn). 

Du kan också lägga hela flödet på en ljusgrå 
platta, men en bild ger mer liv och kan skapa 
associationer till en bransch eller situation. 

Några tips när det gäller användning av ikonerna

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM

LOREM
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Designtillämpningar – våra visitkort

5,5 mm 44 mm

6 mm

6 mm Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Telefon: 08– 00 00 00
Mobil: 000000000
Växel: 08-725 60 00

xxxx.xxxxxxxxx@bankgirot.se
www.bankgirot.se

Postadress: 105 19 Stockholm
Besöksadress: Palmfeltsvägen 5

Våra visitkort innehåller alltid följande: 
• För- och efternamn
• Titel/roll 
• Samtliga telefonnummer
• E-postadress 

Webbadress
• Post- och besöksadress

Format: 55 x 90 mm
Logotyp: Höjd 8 mm  
Avsändare: DINPro Medium 6,5/8pt 
Avsändaradress: DINPro Light 6,5/8pt 
Papper: Exempelvis Scandia 2000, 350 g
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Designtillämpningar – brev

Titelrubrik 1 Trebuchet bold 16pt

Titelrubrik 2 Trebuchet bold 12pt

Inledningstext Georgia Regular 12/14 pt. Ing et adiam vel utet lore 
commy nullamcore el utpat wissit ulputat. Uguero odit dolut praese-
quisi blam, veniam, senit irit eum ril dolestis diat. Facipit lum veliqui-
sis dunt la facilit lutatue tinim niat. Ut lamconse dolor suscing etum 
diam do dolor alismodolore min et laoreet quat. Uguero odit dolut 
praesequisi blam, veniam, senit irit eum ril dolestis diat. Facipit lum 
veliquisis dunt la. 

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt
Brödtext Georgia Regular  10/12 pt. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe 
rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat 
lortie duis ea consequi exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis 
num dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit.

”Citat Georgia Italic 10/12 pt. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed 
mi nim adignis non velit, quis digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe 
rcipit venisit num zzriure velismolorem do odit velit, vulla facipit adio ero dip 
exerit digna consequ atueros estie feuisci elesent nonsecte tat nos nosto dolor 
sismod dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis augue doluptat nim ril-
landre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat, vendre erit inciliquatis nibh 
eril utpat.”

TITELRUBRIK 4 TREBUCHET REGULAR 10PT VERSALER

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. 
Tuis digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velis-
molorem do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

1 (2)00-00-0000

Mottagare
Företag
Adress
Postnummer, Ort

26 mm 46 mm

17 mm

45 mm

84 mm

10 mm

46 mm

26 mm

I mallen för brev har vi mottagarens kontakt-
uppgifter längst upp till vänster. Längst ned på 
sidan finns Bankgirots fullständiga uppgifter.

Format: A4, 210 x 297 mm
Logotyp: Höjd 9 mm 
Mottagare: Trebuchet Regular 10/12pt

Rubrik 1: Trebuchet Bold 16pt 
Rubrik 2: Trebuchet Bold 12pt 
Inledningstext: Georgia Regular 12/14pt
Rubrik 3: Trebuchet Bold 11pt 
Brödtext: Georgia Regular 10/12pt
Paginering: Trebuchet Regular 7 pt
Avsändaradress: Trebuchet Regular 7/9pt
Papper: Exempelvis Scandia 2000, 90–100 g
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Designtillämpningar – följande sidor i brev

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt
Brödtext Georgia Regular  10/12 pt. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe 
rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat 
lortie duis ea consequi exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis 
num dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit.

Sam nem nobis quae nectur? Ati sequae modi blatur reic temporessedi doluptat fuga. 
Itatur acid maximint ut facepreperum sum harion nisciae cum expla voluptae maion 
comnimus quissus estrumquas ut re nonecepro moles min essum rest, volendent 
atur audis reperum eaquiscita ad que cora pelita vollor sinullamenda volorrum sequo 
omniant volenim inctam rempore riorume ntistias ut et as dolorum volorem quassit 
expligenit ad essundipid et, conet que ratis deliatum illacep tasperem arum quatium 
vellupt atemque sitatium verentur?

Monulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor 
secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe rostinc iliquis am nostisl erostie 
vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi exero cor alit 
quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue 
dolor secte vel dolessit.

Sam nem nobis quae nectur? Ati sequae modi blatur reic temporessedi doluptat fuga. 
Itatur acid maximint ut facepreperum sum harion nisciae cum expla voluptae maion 
comnimus quissus estrumquas ut re nonecepro moles min essum rest, volendent 
atur audis reperum eaquiscita ad que cora pelita vollor sinullamenda volorrum sequo 
omniant volenim inctam rempore riorume ntistias ut et as dolorum volorem quassit 
expligenit ad essundipid et, conet que ratis deliatum illacep tasperem arum quatium 
vellupt atemque sitatium verentur?

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt 
Nam inctur, invelibusda sin pori optio. Itas audio. Nat volorepere ex exeriaeritio 
eium andam qui secatia musanto quassi duntis dolupiet, quas destibus evenda quam 
harchil ipisita quiatur, omnis ersperferum quatem aut aligent eatio ex eum essimen 
ihician imuscia ditis audis everovit dipsus et quos sunditi orehendus est quodi bea-
tusant doluptibus aliqui debis idit ersperovit fugiaesed quiatur?
Us, simporiberum volor molo que quatenimendi offic totas magniendit fugia con 
expernamus velitione destestrum quasitat.

Feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor secte 
vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe rostinc iliquis am nostisl erostie vullan 
velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi exero cor alit quat. 
Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor 
secte vel dolessit. Bvelisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi 
exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem 
ipsum augue dolor secte vel dolessit.

1 (2)00-00-0000

26 mm 46 mm

17 mm

45 mm

84 mm

10 mm

46 mm

26 mm

Dokumentnamn /

I mallen för efterföljande sidor finns enbart 
Bankgirots logotyp längst upp till vänster.

Format: A4, 210 x 297 mm
Logotyp: Höjd 9 mm 
Mottagare: Trebuchet Regular 10/12pt
Rubrik 1: Trebuchet Bold 16pt 

Rubrik 2: Trebuchet Bold 12pt 
Inledningstext: Georgia Regular 12/14pt
Rubrik 3: Trebuchet Bold 11pt 
Brödtext: Georgia Regular 10/12pt
Paginering: Trebuchet Regular 7 pt
Papper: Exempelvis Scandia 2000, 90–110 g
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Designtillämpningar – våra kuvert

Kuvert C4

Kuvert C5

Bankgirot  | 105 19 Stockholm | bankgirot.se

13 mm

13 mm

135 mm 135 mm

8 mm

Bankgirot  | 105 19 Stockholm | bankgirot.se

81 mm 81 mm

9 mm

9 mm

8 mm

BG 802A

Bankgirot | 105 19 Stockholm | bankgirot.se

DDTTDAFFTFADFDFFFTTFFDFDADDDATTTDFDFATFDDF

20287102

BG 802A

Bankgirot | 105 19 Stockholm | bankgirot.se

DDTTDAFFTFADFDFFFTTFFDFDADDDATTTDFDFATFDDF

20287102

På samtliga kuvert finns Bankgirots logotyp 
samt Bankgirots namn, postnummer och ort 
samt webbadress på fliken.

Kuvert C4
Format: 229 x 324 mm
Logotyp: Höjd 12 mm 
Avsändaradress: Trebuchet Regular 8pt

Kuvert C5
Format: 162 x 229 mm
Logotyp: Höjd 10 mm 
Avsändaradress: Trebuchet Regular 7pt
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Designtillämpningar – korrespondensblock

9 mm

9 mm

7 mm

9 mm

Bankgirot är ett registrerat varumärke som används av Bankgirocentralen BGC AB | 105 19 Stockholm
Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 | Växel: 08-725 60 00 | Webb: bankgirot.se

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

Bankgirot är ett registrerat varumärke som används av Bankgirocentralen BGC AB | 105 19 Stockholm
Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 | Växel: 08-725 60 00 | Webb: bankgirot.se

Våra korrespodensblock finns i två 
storlekar. 

På dem återfinns vår logotyp samt 
Bankgirots namn, postnummer och 
ort samt webbadress.

Om det finns utrymme i budgeten kan 
baksidan av blocket med fördel förses 
med vår illustrationen.

Litet korrespondensblock
Format: 105 x 148 
Logotyp: Höjd 7 mm 
Avsändaradress: DINPro Regular 7pt
Papper: Exempelvis Scandia 2000, 270 g

Stort korrespondensblock
Format: 148 x 210
Logotyp: Höjd 9 mm 
Avsändaradress: DINPro Regular 7/9pt
Papper: Exempelvis Scandia 2000, 270 g
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Designtillämpningar – Powerpointpresentationer

Powerpointbilder används som stöd till 
muntliga presentationer. Håll därför den 
skriftliga informationen i bilderna kort 
och gärna i punktform.

Bankgirots Powerpointmallar består av 16 
layouter. De layouter som du säkert kommer 
använda mest är de vanliga klassiska 
Powerpoint-layouterna. De passar när du 
ska presentera din information i punktform. 

För att lätta upp din presentation kan du 
blanda upp den med de layouter som har en 
grå platta eller de som har plats för bilder.

När du ska börja ett nytt avsnitt kan du 
använda layouten kapitelsida. Heltäckande 
bilder är också effektfullt. I mallen finns två 
layouter, en med grå ruta och en med röd 
ruta.
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Vår mapp har alltid Bankgirots logotyp längst 
ner till höger på framsidan och illustrationen 
som utfallande motiv.

Designtillämpningar – en färgstark mapp
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Designtillämpningar – rapportmall i färg

Postadress: 105 19 Stockholm | Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 | bankgirot.se 
Bankgironr: 160-9908 | Styrelsens säte: Stockholm | Växel: 08-725 60 00 
Org.nr: 01-556047-3521 | VAT No. SE556047352101 | © Bankgirocentralen BGC AB. All rights reserved.

Rubrik 1 Trebuchet Bold 18pt
Rubrik 2 Trebuchet Regular 12pt

2016-04-30

Våra rapportmallar finns i fyra varianter, 
med och utan försättsblad i färg respektive 
svartvitt. De i färg används externt, de i 
svartvitt internt.

De har alla ett utsnitt av illustrationen.
Avsändaruppgifter samlar vi längst ner
på sidan.
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Designtillämpningar – rapportmall följande sidor

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt
Brödtext Georgia Regular  10/12 pt. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe 
rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat 
lortie duis ea consequi exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis 
num dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit.

Sam nem nobis quae nectur? Ati sequae modi blatur reic temporessedi doluptat fuga. 
Itatur acid maximint ut facepreperum sum harion nisciae cum expla voluptae maion 
comnimus quissus estrumquas ut re nonecepro moles min essum rest, volendent 
atur audis reperum eaquiscita ad que cora pelita vollor sinullamenda volorrum sequo 
omniant volenim inctam rempore riorume ntistias ut et as dolorum volorem quassit 
expligenit ad essundipid et, conet que ratis deliatum illacep tasperem arum quatium 
vellupt atemque sitatium verentur?

Monulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor 
secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe rostinc iliquis am nostisl erostie 
vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi exero cor alit 
quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue 
dolor secte vel dolessit.

Sam nem nobis quae nectur? Ati sequae modi blatur reic temporessedi doluptat fuga. 
Itatur acid maximint ut facepreperum sum harion nisciae cum expla voluptae maion 
comnimus quissus estrumquas ut re nonecepro moles min essum rest, volendent 
atur audis reperum eaquiscita ad que cora pelita vollor sinullamenda volorrum sequo 
omniant volenim inctam rempore riorume ntistias ut et as dolorum volorem quassit 
expligenit ad essundipid et, conet que ratis deliatum illacep tasperem arum quatium 
vellupt atemque sitatium verentur?

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt 
Nam inctur, invelibusda sin pori optio. Itas audio. Nat volorepere ex exeriaeritio 
eium andam qui secatia musanto quassi duntis dolupiet, quas destibus evenda quam 
harchil ipisita quiatur, omnis ersperferum quatem aut aligent eatio ex eum essimen 
ihician imuscia ditis audis everovit dipsus et quos sunditi orehendus est quodi bea-
tusant doluptibus aliqui debis idit ersperovit fugiaesed quiatur?
Us, simporiberum volor molo que quatenimendi offic totas magniendit fugia con 
expernamus velitione destestrum quasitat.

TITELRUBRIK 4 TREBUCHET REGULAR 10PT VERSALER

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. 
Tuis digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velis-
molorem do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

1 (2)00-00-0000

26 mm 46 mm

17 mm

45 mm

84 mm

10 mm

46 mm

26 mm 23 mm28 mm

Dokumentnamn /

Här ser du de mått som finns i mallarna och 
de typsnitt som finns fördefinierade för såväl 
rubriker som längre texter.
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Designtillämpningar – rapportmall för kortare PM, färg
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Brödtext Georgia Regular  10/12 pt. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe 
rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie 
duis ea consequi exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit.

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt 
Nam inctur, invelibusda sin pori optio. Itas audio. Nat volorepere ex exeriaeritio eium 
andam qui secatia musanto quassi duntis dolupiet, quas destibus evenda quam harchil 
ipisita quiatur, omnis ersperferum quatem aut aligent eatio ex eum essimen ihician 
imuscia ditis audis everovit dipsus et quos sunditi orehendus est quodi beatusant 
doluptibus aliqui debis idit ersperovit fugiaesed quiatur?
Us, simporiberum volor molo que quatenimendi offic totas magniendit fugia con exper-
namus velitione destestrum quasitat.

TITELRUBRIK 4 TREBUCHET REGULAR 10PT VERSALER

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. Tuis 
digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velismolorem 
do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. Tuis 
digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velismolorem 
do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

Rubrik 1 Trebuchet Bold 18pt
Rubrik 2 Trebuchet Regular 12pt

2016-04-30

Vi har också rapportmallar för kortare PM, 
även dessa finns i färg respektive svartvitt.
De i färg används externt, de i svartvitt internt.

De har alla ett utsnitt av illustrationen.
Avsändaruppgifter samlar vi längst ner
på sidan.
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Designtillämpningar – rapportmall med svartvit bild
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Rubrik 1 Trebuchet Bold 18pt
Rubrik 2 Trebuchet Regular 12pt

2016-04-30

Våra rapportmallar finns i fyra varianter, 
med och utan försättsblad i färg respektive 
svartvitt. De i färg används externt, de i 

svartvitt internt. De har alla ett utsnitt av 
illustrationen. Avsändaruppgifter samlar 
vi längst ner på sidan.
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Designtillämpningar – rapportmall kortare PM, svartvit
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Brödtext Georgia Regular  10/12 pt. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe 
rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie 
duis ea consequi exero cor alit quat. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num 
dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit.

Titelrubrik 3 Trebuchet Bold 11pt 
Nam inctur, invelibusda sin pori optio. Itas audio. Nat volorepere ex exeriaeritio eium 
andam qui secatia musanto quassi duntis dolupiet, quas destibus evenda quam harchil 
ipisita quiatur, omnis ersperferum quatem aut aligent eatio ex eum essimen ihician 
imuscia ditis audis everovit dipsus et quos sunditi orehendus est quodi beatusant 
doluptibus aliqui debis idit ersperovit fugiaesed quiatur?
Us, simporiberum volor molo que quatenimendi offic totas magniendit fugia con exper-
namus velitione destestrum quasitat.

TITELRUBRIK 4 TREBUCHET REGULAR 10PT VERSALER

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. Tuis 
digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velismolorem 
do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

• Punklista Georgia Regular 10/12 pt. Dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis 
augue doluptat nim rillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat

• Vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, 
quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit. Tuis 
digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num riure velismolorem 
do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros.

Rubrik 1 Trebuchet Bold 18pt
Rubrik 2 Trebuchet Regular 12pt

2016-04-30

Våra rapportmallar finns i fyra varianter, 
med och utan försättsblad i färg respektive 
svartvitt. De i färg används externt, de i 

svartvitt internt. De har alla ett utsnitt av 
illustrationen. Avsändaruppgifter samlar 
vi längst ner på sidan.
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Designtillämpningar – företagspresentation

Presentationer – broschyr, omslag och uppslag, företagsnivå

10

På öret.
På sekunden.

Varje dag ser vi till att nära 50 miljarder 
kronor hamnar där de ska. På  så 
sätt bidrar vi inte bara till att göra din 
vardag bekväm och trygg. Dessutom 
bidrar vi till att att den svenska 
ekonomin fungerar, att kostnaderna 
sänks och att riskerna minskar. 

Acus nis dolorestio. Ratio dolupta 
estoremodion nus eumque necusciti 
imin estios nobit vernatur mi, conse-
quid ut voluptatem. Ihit aut laut ve-
lenda musdam, si aut liciasp erferum 
aut excepreperit intorem cus, volorro 
cuptatio voluptum estin consed quo 
excesti optates tibusam sundic totati 
renda num consenda vellaceptam 
aspererum ea del ilit volorum que pori 
dolupta tasped ea quam, incillenda 
samus repro temolore nem lam vel-
lant magnien imusdam, conserspe. 

Tur sin ea digenimaios volupta 
spernatatem estibusti re prehendiae 
nosam et et aliqui ipsandi tatenimus 
que simaioria cum fugit, ius eum ut 
adigenet magnati beaquiatur, sam 
facimil itatem suntur, te laborepercia 
doluptat as as miliquo od mos et, ut 
est, coriore strunto quiscipsaped mos 
esequibus aut autatem nisciendam 
rem ratemollesti sequia con et 
pa ium re vendae vollabo reseque 
nectus, eum lam, aut accae nobis 
repudae cus, voloria volupic tem atia 
quidemossi sed mos pa aut rerione 
simus enis sam ut dollupi squodigent 
volorum dignatia qui deria delenimaio 
berissim quamend ipitasi arum nobis 
quis milit que voluptaquae sum volut 
unt reptatecto earcietum aditate mpo-
reperci aut as is quam sitaeru ptatem 
ulpa consequiam iur milicit

10

Presentationer – broschyr, omslag och uppslag, företagsnivå

På öret.
På sekunden.

I företagspresentationen låter vi våra 
viktigaste visuella byggstenar ta stor plats. 
Som vår unika illustration, vårt särpräglade 
typsnitt DIN Pro, och våra svartvita bilder.

Den delar vi ut till banker, samarbetspartners, 
nyanställda och andra aktörer som önskar få 
en bild av vår verksamhet.



DESIGNMANUAL BANKGIROT / 2016 VERSION 2.0

42

Designtillämpningar – produkt- eller tjänstebroschyrer

Presentationer – broschyr, omslag och uppslag, produktnivå

Ita de dit ea dis etur maxime sit excessit repu-
dae natibus aut fuga. Itatatiorat rerciis tiundel 
itibusc illatur, sunt vel ium quo dus inuscillore 
sendige ndaeper ovideles net voloruptium 
natempore solorrum re voluptae omnis renec-
tinciis el min con experi que pre dis dis doluptat.
Cus dolor mi, ommolo odi tem quae. Pudis volo 
ipidendunt harchil illit quia venitia nis vent quis 
aut ent volupta temquatias ea nus, ut et in eicia 
conecae nime cus ut eicia samenit estecus. 
Onecae nime cus ut eicia samenit vent quis.

Varför är Autogiro
bra för dina kunder?
Peribere ctiossintius et est liti totae cuscia vendit ut que 
sinvel most es es dolor aut quatesed minvel eicat.
Uptam fugit, si none perspero dene none voluptae lant, 
iunture pratis minveratatis ut plignihic tem a consequo 
dendunduci optatibus dia vel maximent maximenimpor 
simporumque ra qui ommodit, ipsamus.

Lorem ipsum iberferori 

•	  Pic iumquat iberferori beria volorum 
quis nim eicipsa ntiate intis est andae 
pre sum eat aut aut.

•	  Pic iumquat iberferori beria volorum 
quis nim eicipsa ntiate intis est andae 
pre sum eat aut aut.

•	 Pic iumquat iberferori beria volorum  
 quis nim eicipsa ntiate intis est andae  
 pre sum eat aut aut.

Lorem ipsum eratis esti aliqu

Autogiro

BOmni te vellab incillant, quatis 
eiciatis am vellend uciissit porem 
repudissitis es quoditiunti untiis 
eum dolorporio ime plique dunt 
ma cus as etur siti dolori dolore, 
eatiumquae voluptus doluptatur 
asimet expedi cusam, omnit fu
giam restesto ommo ium et molut 
officipsande a vit la es doluptas di 
vellabo. 

Hilla voluptae es aliti dus et lit 
ellabor ionectius et que cumquas 
imil eum nihit endam labora ad 
molorit endis volo et, sit, volup
tati verum eum resci consed 
quibero quam laudis ere volum 
quia aut dipitio nsequam fugitatet 
voluptat ut liquaecus ipic te sus 
aliquisquas esequiae num cum 
sus is enissintis maio quatur? 
Quia doluptae volupta quia sequae 

labor rehenis sin et re corenda 
eruptur remporio. Ad minctur am 
ditatest estio bea delessin nobi
testius, ut evenimin entibus nulpa 
dignis es eicatemporem

Hui si autet que dolupta cusdam, 
eos veliqua ecatur a doloriscit, ea 
que nam, commolluptas de re, 
inihici tiuscii ssintur a simustrum 
etume poritati doloriatem reriatur 
adioratis maximen tionetusaes 
accumque pliae doluptiberia sin
cto volo maiore pliquas itiatiist.

Rem cus, cuptas ipit landest 
ionsequo optus exceptaqui num 
que re parupta sum il min nones-
sequam venihil ma num lant 
fugiatur, quaecta nem et volor re, 
omnimpos et unt qui quatum il 
iduci bea que solre emeosolore.

Tyi si autet que
lorem ipsum dolo
riscit lorem ipsu.

Hui si autet que dolupta cusdam, 
eos veliqua ecatur a doloriscit, ea 
que nam, commolluptas de re, 
inihici tiuscii ssintur a simustrum 
etume poritati doloriatem reriatur 
adioratis maximen tionetusaes 
accumque pliae doluptiberia sin
cto volo maiore pliquas itiatiist.

Hui si autet que dolupta cusdam, 
eos veliqua ecatur a doloriscit, ea 
que nam, commolluptas de re, 
inihici tiuscii ssintur a simustrum 
etume poritati doloriatem reriatur 
adioratis maximen tionetusaes 
accumque pliae doluptiberia sin
cto volo maiore pliquas itiatiist.

Rem cus cuptas ipit landest ions-
equo optus exceptaqui num que re 
parupta sum il min nonessequam 
venihil ma num lant fugiatur, 
quaecta nem et volor re, omnim-
pos et unt qui quatum doluptas 
veliqui quis arum venim. Hui si 
autet que dolupta cusdameciae.

Lorem ispum 
doloriscit 

• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum. 
• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum.
• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum. 
• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum. 
• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum. 
• Dolupta cusdam simustrum
    etume poritat lorem ipsum.  

125.00
Lorem  apistium invendi assi
nis rerum, volupta dem quunt 
rehendellam quia si tatio nse-
quistio lorem ispum. Hendae. 
Nam, corehenim alia qui qui 
corum laccum quiande llenis 
dellorem. Facea et utenimaio 
molum ium voluption com.

Kontakta

Motae liquis untium quam lor 
sam int repro tet ero tem far
ceped quasimi llitius es tiore
seristi am quis nihitis volor 
soluptis dolupic tem vid min
ctatur soluptam invendi tatatia 
vendae versped itatus dolorec 
aboremqui unt et officil mos 
dolentur, nus il most conse
quia dolorem oluptat re ese
quodi aliquas molese

Velentis modi quiae. Nam co
reperum ad utemquo dolorpo 
raturia spienim exerum rers
per itiatet, coreictem. Nemqui 
vite la de periores et, ute 
que doloritati comnim ullaut 
dolenim oluptur sinihiliquam 
volumquam fugia sition ni om
nimusfugia sition ni omnimus.

Lorem ipsum tiore 
In niet quo vent ut offictate so
lorat. Litius es tiore. Versped 
itatus dolorec aboremqui unt 
et officil mos dolentur nus 
il most, consequia dolorem 
oluptat reesequodi aliquas 
molese consequia dolorem
lorem ipsum es tiore. 

Lorem ipsum tiore
Versped itatus dolorec abo
remqui unt et officil mos do
lentur, nus il most, consequia 
dolorem oluptat re esequodi 
aliquas molese.maiostius, 
omnient volor alit estiae sIhi
liciatet fugit aut ium reperum 
que perfernat pro mod modis 
natur audis eate modite labor 
asita volor sitatur lorem.

Koluptur sinihiliquam volumquam fugia sition niom. Oluptur sinihiliquam 
volumquam fugia sition niom imusfugia sition nio.

Nolupti tent et lab is dolor repudan delestiate.

2012

Presentationer – broschyr, omslag och uppslag, produktnivå

Lorem ipsum
rerori lorem 

Enskilda produkter och tjänster presenteras 
närmare i produktbroschyrer. Broschyrer har 
enbart vår logotyp som avsändare. 
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Designtillämpningar – våra produktblad

Presentationer – produktblad, stående A4

En tjänst som skapar 
enklare och effektivare 
rutiner i vardagen.
En heltäckande tjänst som skapar enkla, ef-
fektiva rutiner i hanteringen av inbetalningar 
och avstämningar i kundreskontran. Efter-
som all redovisning sker elektroniskt får ditt 
företag en möjlighet att automatisera av-
stämningsarbetet. 

PASSAR ALLA FÖRETAG 
Bankgiro Inbetalningar är en flexibel tjänst 
som passar både det större och mindre före-
taget som vill automatisera och effektivisera 
hanteringen av inbetalningar och kundres-
kontran. Bankgiro Inbetalningar har ett antal 
standardfunktioner och går dessutom bygga 
ut med olika tillval, som anpassas till företa-
get och dess behov. 

ENKLARE OCH EFFEKTIVARE HANTERING 
Bankgiro Inbetalningar redovisar alla inbe-
talningar helt elektroniskt. Redovisningen 
kommer på betalningsdagen i en inbetal-
ningsfil som innehåller all information som 
finns med i betalningen. Informatione kom-
pletteras med betalarens namn, adress och 
organisationsnummer när uppgifterna finns 
tillgängliga. Redovisningen svarar på frågan 
vilka kunder som har betalat och vilka ford-
ringar i kundreskontran som kan prickas av 
som betalda. För dig innebär Bankgiro...

Inbetalningar bättre förutsättningar till au-
tomatiserad hantering och därmed mindre 
manuellt arbete. 

BANKGIRO INBETALNINGAR – TILLVAL
I sitt standardutförande är Bankgiro Inbe-
talningar ett effektivt hjälpmedel för företag. 
För ännu mer effektiv hantering av inbetal-
ningar finns ett antal tillval:

OCR-REFERENSKONTROLL
För att underlätta automatisk avprickning i 
kundreskontran kan du fakturera dina kunder 
med OCR-referensnummer. Referensnumret 
innehåller checksiffra och eventuell längd-
siffra som möjliggör kontroll av referensen 
vid betalning i Internetbanken. Företaget kan 
även välja mellan olika kontrollnivåer. Ju hö-
gre kontrollnivå desto fler betalningar med 
korrekt OCRreferens och därmed effektivare 
avprickning.

Bankgiro
Inbetalningar

Automatiserad hantering 
Bankgiro Inbetalningar – Förenklar din 
vardag lorem ipsum.

•  Alla inbetalningar i en elektroniskfil – inget papper
•     Möjlighet till automatiseradavstämning av alla  

inbetalningar
•  Kan anpassas till företagets-behov genom olika tillval
•  Informationen finns även tillgänglig i Insättnings- 

uppgift via Internet
•  Redovisningen levereras en eller flera gånger per dag

Information

Du som idag använder Inbetalningsservice 
OCR återfinner samma kontroller i Bankgiro 
Inbetalningar tillsammans med ett antal för-
bättringar. I Bankgiro Inbetalningar redovisas 
all tillgänglig information om betalningen, 
däribland avsändarens namn, adress och
organisationsnummer, om denna informa-
tion finns tillgänglig. Ytterligare fördelar med 
Bankgiro Inbetalningar är att flera referens-
nummer kan redovisas till en betalning samt 
att alla betalningar med OCR-referenser
även redovisas i Insättningsuppgift via Inter-
net. Med Bankgiro Inbetalningar kan du där-
för öka dina förutsättningar till automatise-
rad hantering i ditt ekonomisystem.

UTÖKAD BLANKETTREGISTRERING 
Vill du få med referenser på inbetalningsavier 
(som inte är OCR-avier) i inbetalningsfilen 
väljer du utökad blankettregistrering. De 
referenser som finns angivna på avierna 
registreras enligt dina önskemål och redo-
visas i betalningsfilen. Ditt företag kan välja 
att få kontroller av referenserna utförda. Med 
utökad blankettregistrering ökar.

BILDFIL
Bildfil är en separat fil med elektroniska bil-
der av betalningar gjorda med inbetalnings-
avier (förutom med OCR-avier). Avierna redo-
visas som bilder i filen. Tillvalet ger möjlighet 
att integrera bildfilen i företagets ekonomi-
system för avprickning. Bilderna av avierna 
finns även tillgängliga via Insättningsuppgift 
via Internet.

ATT KOMMA IGÅNG
För att komma igång med Bankgiro Inbe-
talningar tecknar du avtal med din bank. 
Du behöver även ett ekonomisystem och en 
kommunikationslösning som stödjer Bank-
giro Inbetalningar. På BGCs hemsida kan du 
läsa mer om vilka ekonomi- och affärssys-
tem som stödjer Bankgiro Inbetalningar samt 
vilka kommunikationssätt som kan användas 
för att hämta redovisningen från Bankgirot.

MER INFORMATION
Kontakt din bank eller besök www.bgc.se om 
du vill veta mer om om hur Bankgiro Inbetal-
ningar kan hjälpa dig att effektivisera hante-
ringen av inbetalningar och kundreskontran.

OCR-referens
Du som fakturerar med OCR-referens

•  Ännu effektivare matchning med Bankgiro Inbetalningar
• All redovisning på fil
•  All tillgänglig information om betalaren inklusive namn, 

adress och organisationsnummer redovisas
• Fler OCR-referenser kan redovisas i en betalning
•  Tillvalet Utökad blankettregistrering innebär att  

OCRreferenser på manuellt skrivna betalningsavier 
inkluderas i filen

•  Alla betalningar redovisas i Insättningsuppgift via 
Internet

Effektivare avprickning
Grunden till en effektiv avprickning av 
betalningarna ligger i utformningen av 
fakturan och referensnumret.

•  Tydlig faktura – fler betalare anger då rätt referens 
begrepp

•  Korta, enkla referenser – underlättar när betalaren  
själv registrerar referensnumret vid betalning

•  Referensnummer med checksiffra och längdsiffra 
– kontroll av referensnumret kan göras redan vid 
betalningstillfället

Bankgirots produkter presenteras på ett 
överskådligt sätt i våra produktblad. Lyft 
gärna fram viktiga fakta i färgade block 
eller siffror för att göra texten så intressant 
och lättläst som möjligt.
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Designtillämpningar – displaymaterial/miljöer 

På öret.
På sekunden.
Varje dag ser vi till att nära 
50 miljarder kronor hamnar 
exakt där de ska. 

Roll up
Kombinera gärna bilder och/eller illustrationer 
med budskap på roll-ups. Ska flera roll-ups 
användas tillsammans eller i en kontext där 
Bankgirots logotyp tydligt framgår, behöver 
inte logotypen finnas på samtliga.
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Designtillämpningar – displaymaterial/miljöer 

Förutsättningarna för displaymaterial och
fysiska miljöer kan vara väldigt olika. Därför
har vi ingen fast mall för hur vår identitet ska
appliceras på väggar och i montrar. Inspireras
gärna av vår illustration och våra huvudfärger

vid utveckling av displaymaterial eller miljöer
och fånga gärna upp formspråk och färger i
möblerna.

Tänk på att vår logotyp alltid ska synas tydligt.
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Designtillämpningar – profilprodukter

Vid behov tar vi fram profilprodukter. Valet 
av produkter ska alltid harmoniera med  
Bankgirots varumärke. Vår logotyp ska i 
princip alltid finnas med i sin helhet. 



DESIGNMANUAL BANKGIROT / 2016 VERSION 2.0

47

Designtillämpningar – digitala miljöer

Webben är navet i vår kommunikation och  
därmed både en prioriterad kanal och en 
viktig profilbärare. Vi kommunicerar aktivt 
genom intranätet, Portalen, och den externa 
webbplatsen bankgirot.se.

Designens främsta funktion på webben är att
underlätta navigeringen och hjälpa använda-
ren att snabbt hitta den information hon eller
han söker. På webben används alla visuella
byggstenar som vår identitet består av.

Typsnitt
På webben används DINPro i rubriker och 
brödtext. För att förstärka budskap använder 
vi oss av siffror i typsnittet OCRA Tribute.
 

Färg
Bankgirots identitetsfärger, den röda och
den grå färgen, ska dominera på webben. 

Bilder
Samtliga bilder som publiceras på
bankgirot.se ska vara i svartvitt. Däremot  
kan nyhetsbilder på intranätet vara både i 
svartvitt och i färg. Medarbetarbilder 
publiceras alltid i svartvitt.

Rubriker
Röda rubriker i DIN 
Pro medium 18 pt. 
Rubrikerna bör inte 
ha några under-
strykningar.

Bröd text
Grå text i DIN Pro 
light eller medium. 
Storleksexempel 11pt 
eller mindre.

Notisbilder
Svartvita notisbilder 
som förtydligar bud-
skap, livar upp och 
skapar gör sidan mer 
mänsklig.

Variation 
Puffar, boxar och 
länkar varieras med 
olika gråtoner och 
tunna ramar. 
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På gång

Mest lästa

Mest kommenterade

Nyheter

Genvägar Mina samarbetsrum

1

3

4

2

Ny webbplats: Projekt Blockchain

Komunikations
Samarbetsrum

A-Ö
Modictur renditem eaque nostior ionsequ iaspid 
quo et omniam nihiliq uibussus remque pel
lore as ini blabor accus, qui cuptatem earum ele
nemo imincis suntquam atioblabo. Imusam utet 
et que volorehent dit et excepta quatectae voles 
et ad quas ea dolore serovidis que maio.

Telefonkatalog

Kommunikations Samarbetsrum

Årsredovisning

Portalens redaktörers Samarbetsrum

Dynamics ÄHS/CRM

Payroll Tidrapporter

Service Desk

Bg Online

Cognos

Fakturaportalen (Raindance)

Portalens Dokumentbibliotek

431 3 42

PORTALEN Sök

Om bankgirot Styrning och proceser Stödsystem och Support Min anställningStart

Senast besökta

Den 11 april hålls två hörsalsmöten 
om lokalfrågan

Ny affärsutvecklingsenhet bildas

Tillförordnad Produktchef Autogiro

Vart är vi på väg? Ledtråd 1

Vart är vi på väg? Ledtråd 2

Midnattsloppet 2016

2016-04-07

2016-04-07

2016-04-07

2016-04-08

2016-04-08

2016-04-19

Nyheter Lägg till nyhet

Mina uppgifter

Meddelanden

Omvärldsnyheter

Ständiga förbättringar inom 
hela Bankgirot
2016-06-20
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Portalen 
Namnet Portalen 
ska synas tydligt och 
skrivs med versaler. 
Det får aldrig upp-
fattas som en ny 
logotyp. Typsnittet 
är DIN Pro och i vår 
röda identitetsfärg.

Orientering
För att orientera 
läsaren vid bläddring 
bland sidor eller 
nyheter markeras 
befintlig sidhänvis-
ning i rött, och 
övriga i grått.

Plattor
En platta markerar 
inledningen på en 
kategori, som nyheter 
eller på gång. Den 
täcker hela bredden. 
Enbart Mina uppgifter 
har en kortare 
platta.

Understrykning 
Eftersom under-
strykningar indikerar 
länkar på nätet, 
använder vi Din PRO 
utan understrykning 
i alla digitala 
sammanhang.

Intranätet följer samma principer som webben 
(sidan 47), med några få undantag:
 
För att undvika att förväxlas med vår webb har 
vi lyft fram namnet ”Portalen” i stället för en 
övergripande bildkarusell med kundbudskap. 
Det ska vara tydligt för alla medarbetare att 
det är en intern kanal som har fokus på styr-
ning, stödsystem, interna nyheter, och vad 
som är på gång.
 
Det bakomliggande ramverket för intranätet 
skiljer sig från webben, den har andra mått, 

saknar bakgrundsbild, och har fler kolumner. 
Men, alla designelement som förekommer 
i olika fält, som sidhänvisning, plattor, och 
boxar, ska ha samma proportioner, samt 
grad och skärning på typsnitt.
 
Intranätet använder komplementfärgerna i 
högre utsträckning än webben, för att kate-
gorisera eller gruppera innehåll.

Designtillämpningar – digitala miljöer, Portalen
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Goda exempel  att inspireras av 

Årsredovisning

ORDET  I  2012 I KORTHET 
3

* Public Key Infrastructure (PKI) är en infrastruktur för att skapa och hantera elektroniska certifikat 
som t.ex. kan användas för att möjliggöra säker elektronisk kommunikation.

Styrelseordförande 
har ordet
Hur ser styrelsen på Bankgirots roll och uppgift  
på den svenska betalningsmarknaden?
Bankgirot är det enda clearinghuset för massbetalningar 
i Sverige. Det ger Bankgirot en central roll i den svenska 
betalningsinfrastrukturen och i samhället i stort. Bank-
girots verksamhet är en förutsättning för att den svenska 
ekonomin ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Svensk 
betalningsinfrastruktur är en av de mest effektiva, säkra 
och tillgängliga i världen och Bankgirot bidrar därmed 
till att samhällets kostnader för betalningsförmedling 
kan sänkas och att riskerna minskar. Det är med denna 
utgångspunkt Bankgirot verkar. 

Vilka är det viktigaste prioriteringarna för Bankgirot 
under de närmaste åren?
Bankgirot tillhandahåller clearing av betalningar, konto-
överföringar, gireringar, elektronisk fakturering och sä-
kerhet på internet i Sverige. Eftersom Bankgirot utgör 
en så pass viktig beståndsdel i den svenska finansiella 
infrastrukturen är en av de viktigaste prioriteringarna att 
säkerställa den dagliga leveransen i samtliga produkter 
och tjänster. Bankgirot får helt enkelt inte fallera. En an-
nan högt prioriterad uppgift är att framtidssäkra vår del 
av den svenska finansiella infrastrukturen. Här bedriver 
Bankgirot tillsammans med bankerna ett omfattande 

arbete kring hur den framtida betalningsinfrastrukturen 
kan utformas men även hur framtidens tjänster för digital 
information, till exempel E-faktura, ska se ut.

Vad skiljer Bankgirot från andra  
betalningsleverantörer?
Det finns ett antal olika särdrag som gör Bankgirot unikt. 
Bankgirot är den enda aktören för massbetalningar i  
Sverige som står under tillsyn av Finansinspektionen och 
övervakning av Riksbanken. Bankgirot har även erhållit 
tillstånd från Finansinspektionen att bedriva clearing-
verksamhet. Dessutom är den övervägande delen av 
Bankgirots verksamhet, inom vilken Bankgirots betal-
ningssystem ingår, inte vinstmaximerande. I denna del 
av verksamheten är Bankgirots långsiktiga målsättning 
istället att sänka priserna för deltagarna i systemen vil-
ket åstadkoms via kostnadssänkningar och volymtillväxt i 
betalsystemen. Detta sammantaget gör att Bankgirot har 
en unik position som nav i betalningssystemen och sär-
dragen möjliggör synergier för aktörerna på marknaden. 
Oavsett om det avser nya innovativa betalsystem som 
Betalningar i realtid eller betalningsrelaterade tjänster 
som exempelvis bankgemensamma säkerhetslösningar 
baserade på PKI-teknik*. n

NILS-FREDRIK NYBLAEUS
SEB, ordförande  

i Bankgirots styrelse

Bankgirot på 59 sekunder
00:00:59
Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att 
leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet 
som ökar kundernas konkurrenskraft. 

Som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige 
har Bankgirot en central roll i den svenska betalnings
infrastrukturen och hanterar den stora merparten av  
denna typ av betalningar. Varje dag året runt garanterar 
Bankgirot ett snabbt och säkert betalflöde i det finansiella  
systemet. Varje timme flödar betalningar mellan av
sändare och mottagare, och varje dag ser vi till att mer än  
50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska. På så sätt 
bidrar vi inte bara till att göra din vardag bekväm och trygg. 
Dessutom bidrar vi till att kostnaderna sänks och att  
riskerna minskar men inte minst till att den svenska  
ekonomin fungerar.

Vi garanterar flödet. 

Bankgirots verksamhet startades 1959 och sysselsätter 
idag cirka 240 medarbetare. Bankgirot ägs av SEB,  
Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank,  
Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. 

VD för Bankgirot är Birgitta Simonsson. 
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Kommunikationsavdelningen
Bankgirot | 105 19 Stockholm
Telefon: +46 8 725 60 00 
Mejl: info@bankgirot.se

Kontakt och support


