
E N  G U I D E



H I S TO R I A  –  S A M T I D  –  F R A M T I D

Nöjestraditionen på Djurgården sträcker sig hundratals år tillbaka i 

tiden. Marken har varit kunglig sedan 1400-talet. Här hyste Drottning  

Kristina lejon och i skogarna bedrevs kunglig jakt. Vanligt folk lockades 

till krogar och värdshus. Bellmans mustiga sånger och epistlar hämtade 

mycket av sitt stoff härifrån. 

Efter hand expanderade nöjeslivet med teater, varietélokaler, musik- och dans- 

salonger. 1850 slog det första tivolit upp sina portar, Hasselbacken invigdes 1853 och 

Cirkus stod färdigt 1891. Samma år invigdes världens första friluftsmuseum – Skansen. 

Djurgården har också varit platsen för stora evenemang som Allmänna 

Konst- och Industriutställningen 1897, Konstindustriutställningen 1909 och Stock-

holmsutställningen 1930. Efter Stockholmsutställningen byggdes flera museer på 

platsen där utställningen hållits, som idag kallas Museiparken. 

I närheten ligger Kaknästornet, Stockholms högsta byggnad, med namn efter en av 

de kungsgårdar som tidigare låg i området. 

Traditionen har levt vidare in i vår tid – Djurgården går i arv. 

Har man som liten lärt känna vägen till Skansen eller Gröna Lund, är det ett säll-

samt nöje att vandra samma väg med sitt eget barn i handen. 

Detta arv ska vi förvalta och utveckla.

N U  L A N S E R A R  V I
R OYA L  D J U R G Å R D E N

Vad är Djurgården?  Vilka är vi och vilka vill vi vara när vi samarbe-

tar på Djurgården? Hur låter vi när vi talar om vår gemensamma 

plats? Under 2017 har vi på Djurgården samtalat om platsens själ. 

Syftet har varit att tillsammans skapa en tydligare 
kommunikation runt Djurgården, men kanske än vik-
tigare – att finna en gemensam grund för att stärka 
samarbetet mellan oss som verkar här. Denna guide 
ska ses som ett hjälpmedel för att åstadkomma detta. 

DET HANDLAR OM SAMARBETE. 

Att vi tillsammans talar med en röst när vi berättar om 
vårt fantastiska Djurgården – i relation till besökare 
såväl som till omgivande aktörer. Vi talar om helheten 
och representerar också varandra och alla Djurgårdens 
delar. Samarbete gör att vi kan visa upp ett fantastiskt  
utbud, men också utveckla det som finns här. Och 
utifrån våra gemensamma värderingar kan vi identifi-
era vad vi gör bättre tillsammans, än var och en. På så 
sätt blir vi alla starkare.

DET HANDLAR OM ATT 

TA PLATS SOM VÄRLDSAKTÖR.

Att vi tillsammans vågar sticka ut hakan och tala om 
Djurgården som Skandinaviens främsta attraktion. 

Vi tar emot fler besökare än kinesiska muren och 
med vår historia, med vårt fantastiska utbud och med 

vår ambition att ständigt utvecklas erbjuder vi en  
attraktion i världsklass. Det vill vi berätta.

DET HANDLAR OM ATT INVESTERA. 

Att vi tillsammans har valt att investera vår tid, vår 
kraft, vår själ och resurser här. Och vi investerar i ett 
öppet välkomnande Djurgården för alla. Vi investerar 
i upplevelser och i att ta vårt gemensamma kulturarv 
framåt. 

Vi investerar i Stockholms och Sveriges – ja, Skandi-
naviens attraktionskraft helt enkelt. Det är ett löfte.

DET HANDLAR OM ATT TA ANSVAR. 

Vi verkar i världens snabbast växande bransch och vi 
lever upp till ambitionen att ständigt utvecklas. 

Samtidigt bär vi en 400-årig tradition vidare och vi 
förvaltar Djurgården för framtida generationer. Det 
innebär att vi har ett särskilt ansvar att tillsammans 
se till att den utveckling som sker på Djurgården sker 
på ett hållbart sätt. För att säkerställa detta behöver 
vi samarbeta, dela kunskap med varandra och visa i 
handling att vi menar allvar, men det kräver också att 
kringliggande aktörer delar vår vision. 

Välkommen att vara en del av Djurgården.



V Å R  P O S I T I O N

Djurgården är i sanning en unik plats. Här finns plats 
för djur och natur, här finns plats att andas, njuta, lära 
och roa sig. 
 Djurgården betyder mycket för Stockholm. 
 Stockholmarna älskar sitt Djurgården och söker sig 
ständigt tillbaka hit. Och dit stockholmarna söker sig, 
dit dras också besökare från när och fjärran.

Vi välkomnar mer än 15 miljoner besökare varje år. 
Ett enormt antal. Det gör att vi kan jämföra oss med 
de största av världens attraktioner och placerar oss 
främst i Skandinavien. 
 Ett öppet och välkomnande Djurgården för alla är 
del av vår mission och var och en av våra besökare är 
lika viktiga för oss.

Läget mitt i huvudstaden, tillgängligheten, det lev- 
ande kungliga arvet, parkerna och den stadsnära 
naturen, vattnet, historien och de berättelser vi bär, 
den stora bredden av museer, attraktioner och mat- 
upplevelser gör varje upplevelse unik. 

Det gör att vi nu med stolthet presenterar Djurgården 
som Skandinaviens främsta attraktion. Nya attraktio- 
ner tillkommer och befintliga utvecklas. Djurgården 
är i ständig rörelse. De närmaste fem åren kommer 
Djurgårdens olika intressenter att investera över 2 
miljarder kronor i sina verksamheter. 
 På så sätt säkerställer vi vår position som Stockholms, 
Sveriges och Skandinaviens främsta attraktion även  
i framtiden. 

  15 miljoner besöker Djurgården varje år 
  – det är långt fler än kinesiska muren. 

8 av våra aktörer investerar tillsammans över 2 miljarder på Djurgården 
och i Stockholms attraktionskraft under de närmaste fem åren.

  Två av Skandinaviens största museer hittar du på Djurgården - Skansen 
  och Vasamuseet. Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum 
  och museets hall är 126,5 meter lång och 24 meter hög och därmed 
  ett av Sveriges största icke kyrkliga rum.

   850 000 personer besöker årligen 
   konserter på Gröna Lund, Cirkus och Skansen.

Årets museum 2017 är Waldemarsudde och stockholmarna har utsett Junibacken till barnens favoritmuseum.

 Tekniska museet har vunnit de internationella priserna Best Cultural Event, 
 International Design Communication Awards, Children in Museums Award 
 och Ecsite Strategic Partnership Award 2016. Årets museum 2016.

   Stjärnkockarna söker sig till Djurgården: 
   Oaxens Magnus Ek och Agneta Green driver Stockholms enda krog 
   med 2 stjärnor i Guide Michelin här hos oss. 

  Ulla Winbladh innehar Bib Gourmand sedan 10 år tillbaka. 

 Prisbelönta Petter Nilsson driver Spritmuseums restaurang, Pontus Fritjof nyöppnar på Tekniska, 
 Monika Ahlgren möter vi på Thielska Galleriet, KC Wallberg på Gubbhyllan 
 och från jord till bord skapar Rosendals Trädgårds köksmästare Billy White sin meny. 



V Å R A  V Ä R D E R I N G A R

I samarbetet på Djurgården spelar våra värderingar en avgörande 

roll. De får oss att tänka efter, de påverkar våra val och utgör den 

grund vi står på när vi agerar och fattar gemensamma beslut. Öppna
tillsammans

välkomnande
hållbara

framåtblickande

För oss är våra värderingar löften som vi strävar efter 
att uppfylla. 

ÖPPET,  TILLGÄNGLIGT OCH VÄLKOMNANDE

Djurgården är öppet för alla. Tillsammans arbetar 
vi för ett tillgängligt Djurgården där alla känner sig  
inkluderade och välkomna och alltid möts med  
respekt, värdighet och omtanke.

INTE STÅ STILL

Vi utmanar hela tiden oss själva att utvecklas och 
vi investerar själ, hjärta och stora summor i att föra 
Djurgården vidare in i framtiden. Både etablerade 
och nya aktörer på Djurgården arbetar för att ständigt 
utvecklas och förnya sina verksamheter. Vi bejakar 
förändring och vill hela tiden utvecklas för att vara en 
grön, skön plats att besöka.

TÄNKA LÅNGSIKTIGT

Djurgården har en lång och rik tradition som gör att 
hållbart och långsiktigt tänkande känns helt naturligt.

Det innebär att vi i vårt dagliga arbete värnar de 
värden vi har att förvalta, samtidigt som vi tar hänsyn 
till framtidens utmaningar när vi investerar här.

GÖRA DET TILLSAMMANS

Insikten att Djurgården som helhet är större än sum-
man av de enskilda delarna var för sig är ett av våra 
viktiga fundament. Därför är samarbete en självklar 
del i vad vi står för och ett verktyg för utveckling. 

Tillsammans kan vi bättre ta hand om våra gäster 
och lättare presentera och stärka vårt breda utbud. 
Samarbete är också av stor vikt för att vi ska kunna 
lösa våra framtida utmaningar. Vårt löfte är att till-
sammans ta ansvar och att fortsätta att investera i 
Djurgårdens framtid som Skandinaviens främsta att- 
raktion. Vi välkomnar alla att bidra i det arbetet till-
sammans med oss.

VÅRDA VÅRT KULTURARV 

OCH BLICKA FRAMÅT

Djurgården har en stolt historia och en stark musei- 
tradition. För oss är det viktigt att vårda och visa vårt 
kulturarv. Vi vill dela berättelser och ta med perspektiv 
in i framtiden. 

Väl förankrade i samlingar, kunskap och reflektion 
vill vi utveckla Djurgården för framtiden. Genom 
våra satsningar investerar vi såväl i vårt kulturarv 
 som i Stockholms och i Sveriges attraktionskraft.



H Å L L B A R H E T  F I N N S  I  V Å R  S J Ä L

För över 400 år sedan startade Djurgårdens historia som en plats 

att mötas, lära nytt och att roa sig.

År 1897 hölls den Allmänna Konst- och Industriut-
ställningen på Djurgården. Det allra senaste visades 
då upp och framtidstron var stark när industrialismen 
på allvar tog fart kring förra sekelskiftet.

Dock har industrialismen visat sig ha både för- och  
nackdelar. 1896, året före utställningen på Djurgården, 
beskrev professor Svante Arrhenius för första gången 
växthuseffekten, vår generations största utmaning. 

VI VILL VARA DELAKTIGA

Vi på Djurgården vill vara delaktiga i att lösa dagens 
utmaningar. På våra anläggningar, och genom våra ak-
tiviteter och utställningar, inspirerar och folkbildar vi 
årligen miljontals besökare. Genom att fördjupa vårt 
samarbete inom hållbarhet vill vi förstärka det varje 
aktör redan bidrar med.

AGERA MER HÅLLBART

Vårt arbete med hållbarhet sker i flera steg. Vårt förs-
ta steg är att inventera det vi har på Djurgården för att 

se vad vi kan göra för att agera mer hållbart. Genom 
att ha kunskap kring vår miljö- och klimatpåverkan 
från mat och dryck, person- och godstransporter samt 
inköp och leverantörspåverkan kan vi ta kloka beslut 
för att minska den negativa påverkan.

SAMARBETA

Vårt nästa steg är att samarbeta. Genom att samarbeta 
och dela kunskap inspirerar vi varandra till att stärka 
vårt hållbarhetsarbete och bidra till en positiv sam-
hällsutveckling. Ambitionen är att agera på ett sådant 
sätt att vi även kan inspirera andra i vår omgivning till 
att tänka och agera hållbart. 

OCH LEDA UTVECKLINGEN

Vårt yttersta mål är att leda utvecklingen. Vi ser håll-
barhet som en helt central del av vår identitet och 
vår attraktionskraft som Stockholms, Sveriges och 
Skandinaviens främsta attraktion. Vi vill vara ett 
föredöme för andra och ligga i framkant. 

  Djurgården och Nationalstadsparken har ett rikt 
  växt- och djurliv med över 800 olika blomväxter, 
  mer än 1200 skalbaggsarter och cirka
  100 häckande fågelarter.

    Baltic Sea Science Center växer fram på Skansen.

  Tekniska museet har öppnat Matematikträdgården, 
  en lekpark för alla åldrar som är gratis och öppen dygnet runt.

   Skansen och Rosendals Trädgård samarbetar 
   så att gödsel från Skansen blir näring åt Rosendals 
   biodynamiska odling.

Vasamuseet, Gröna Lund och Skansen har alla fått S:t Julianpriset 
för sitt arbete kring tillgänglighet för funktionshindrade.

 Tekniska museet har vunnit de internationella priserna Best Cultural Event 
 och International Design Communication Awards.

   Scandic Hasselbacken sorterar i 17 fraktioner.

  Aquaria sätter varje år ut Östersjööring som 
  sedan återvänder via deras laxtrappa.

 Sveriges största kompostmaskin för matavfall – bortsett från 
 rena återvinningsanläggningar – finns i Rosendals Trädgård.



V Å R  M I S S I O N

Till våra besökare säjer vi: vi finns här för dig!

Dela
uppleva
njuta

inspireras

Vår mission är att finnas här för våra besökare varje 
dag, idag och i framtiden. Vi bjuder in alla till ett 
öppet, tillgängligt och välkomnande Djurgården. Vi 
finns här för att de ska få njuta, ha roligt, lära något 
nytt, bli inspirerade och få dela upplevelser. 

NJUT OCH HA ROLIGT

Välkommen hit för att njuta. Djurgården har en lång 
tradition som plats för nöjen och rekreation. En tra-
dition som lever vidare genom en stor mängd spän-
nande och intressanta besöksmål. Och genom alla de 
parker, grönområden och trädgårdar som här finns 
att besöka. Djurgården är en plats där det är lätt att 
både njuta och ha roligt. 

FÅ NY KUNSKAP

Välkommen hit för att lära nytt. Genom kreativa och 
interaktiva utställningar, breda museiprogram och 
spännande visningar delar vi våra samlingar och kun-
skaper med alla besökare. Lärandet blir så mycket 
roligare om vi får använda alla våra sinnen och här 
går lekfullhet och lärande hand i hand. Djurgården är 
en plats där det är roligt att få ny kunskap. 

BLI INSPIRERAD

Välkommen hit för att finna inspiration. Djurgården 
är en mångfacetterad plats med stor spännvidd. Här 
kan man finna allt från pulserande platser till stilla 
oaser. Du kan komma till Djurgården vare sig du 
gillar hög puls eller vila; här finns allt från berg-och-
dalbanor till kärleksstigar. Vi finns här för att inspi- 
rera våra gäster med spännande utställningar, vackra 
 miljöer, god mat och inte minst ett brett utbud av 
aktiviteter och evenemang – från visningar till stora 
konserter. Djurgården är en plats att bli inspirerad av 
– dygnet runt året om.  

DELA UPPLEVELSER

Välkommen hit! Vi finns här för att göra ditt besök 
till en upplevelse. Vi vill visa dig det bästa vi har och 
väcka din nyfikenhet med våra berättelser.

Vårt goda värdskap, välkomnandet, berättarlusten 
och vår genuina önskan att ge våra gäster en upplev-
else att komma ihåg skapar en bestående relation till 
våra gäster. Det är med stolthet vi vill dela med oss av 
vårt Djurgården. 

Djurgården är en plats för delade upplevelser. 



Vår vision är enkel.  Vi har sammanfattat den i tre ord 

– störst, grönast, skönast.

STÖRST

Djurgården är Skandinaviens främsta attraktion med 
över 15 miljoner besökare varje år. Ingen annan plats i 
Skandinavien kommer i närheten när det gäller utbudet 
av aktiviteter och saker att göra och upptäcka. Vi är 
också stora i det kulturarv som vi förvaltar och för 
med oss in i framtiden. Det är ett ansvar vi känner stor 
ödmjukhet inför. 

Djurgården är öppet, välkomnande och tillgängligt 
för alla. Både vi som arbetar här och alla våra besök- 
are, var för sig och tillsammans, är medskapare till 
att Djurgården är den plats som flest människor vill 
besöka i hela Skandinavien.

 GRÖNAST

Djurgården är en grön oas mitt i Stockholm där besök- 
are kan uppleva naturen. Djurgården är en del av den 
Kungliga Nationalstadsparken som är världens första 
nationalstadspark. Här är naturvärden skyddade av 
lag. Vi vill bevara dessa naturvärden som betyder så 

mycket för oss, samtidigt som vi är öppna och vill ta 
emot ännu fler besökare. Vi ser utmaningen i och tar 
ansvaret för att vi verkar i en av världens snabbast 
växande branscher, i en av Europas snabbast växande 
städer. Vi vill därför arbeta på ett sätt som utmärker 
oss när det gäller hållbarhet. 

SKÖNAST 

Wow! Vilket skönt ställe! Djurgården är otroligt 
vackert, härligt och ymnigt på samma gång. Det är en 
oförliknelig plats med sin rika blandning av det män-
niskor vill ha – en mix av upplevelser, historia, nöje, 
mat, kultur, vetenskap och konst i kombination med 
park och natur – mitt i en stad. Djurgården väcker 
många härliga känslor var man än befinner sig. Och 
det är en plats där man kan  slappna av och låta axlarna 
sjunka ned! 

Alla vi som verkar på Djurgården eller alla de som 
besöker oss är med och gör Djurgården till den sköna 
plats den är. 

Störstgrönast
skönast

V Å R  V I S I O N



Bakom samarbetet står Kungl. Djurgårdens Intressenter, en medlemsorganisation som samlar och engagerar 44 intressenter på Djurgården: 

AB Stockholms Spårvägar, ABBA The Museum, Aquaria Vattenmuseum, Cirkus, CoffeeCow AB, Djurgårdsbrons Sjöcafé, Djurgårdskyrkan, 

Ebba på Djurgården, Etnografiska Museet, Gröna Lunds Tivoli, Handarbetets Vänner, Junibacken, Kioskerna på Djurgårdsslätten, 

Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Liljevalchs Konsthall, Lilla Hasselbacken, Nordiska museet, Nya Djurgårdsvarvet, Oaxen Krog & Slip, 

OceanBus Stockholm AB, Parkteatern Sthlm Stadsteater AB, Polismuseet, Pop House, Prins Eugens Waldemarsudde, Rederi Ressel AB, 

Restaurang Kaknästornet AB, Riksidrottsmuseet, Rosendals Slott, Stiftelsen Rosendals Trädgård, Scandic Hotel Hasselbacken, Sjöhistoriska museet, 

Skansen, Spritmuseum & Absolut Art Collection, STHLM Music City, Stockholms Info AB, Strömma Turism & Sjöfart AB, Tekniska museet, 

Thielska Galleriet, Vasamuseet, Vikingaliv, Villa Godthem, Villa Källhagen, Visit Stockholm, Wasahamnen samt Wärdshuset Ulla Winbladh.

Djurgårdsfärjorna är ett klassiskt inslag i Stockholms miljö sedan 1897 
Utformningen av vår symbol för Royal Djurgården har funnit sin inspiration här.

D E T  K U N G L I G A  D J U R G Å R D E N

1286
Kungliga Djurgårdens historia börjar redan 1286 när kung Magnus Ladulås 
förvärvar Södra Djurgården, för att snart skänka den till Klara kloster. 

 1452
 År 1452 byter kung Karl Knutsson Bonde till sig ön igen och sen dess är den 
 kungliga traditionen obruten. Med reformationen blir även Norra Djurgården kunglig mark.

1579
Med Johan III föddes namnet Djurgården då han 1579 anlade en ”diwregårdh” med hjort och älg, samt snart även 
renar, omskötta av en same. På drottning Kristinas tid fanns här en lejonkula, varav namnet Lejonslätten, och det sista
kungliga lejonet dog först 1792, ägt av Gustav III. Djurgårdens ställning som jaktpark befästes av Karl XI som på
1680-talet lät inhägna området med ett två mil långt staket och som där innanför bland annat jagade varg 
med sin unge son, den blivande Karl XII.

   1733
   Under 1700-talet utvecklades Djurgården till ett utflyktsmål för stockholmarna 
   och redan 1733 fanns över 30 krogar med sprittillstånd. Bellman omsjöng både 
   Norra och Södra Djurgården i ett flertal sånger och epistlar under detta sekel.

 1818
 Vid 1800-talets början regleras den kungliga dispositionsrätten till Djurgården som ännu gäller och med den 
 nya ätten Bernadotte på tronen 1818 riktas Karl XIV Johans ögon mot området. Han låter bygga lustslottet 
 Rosendal och Kungliga Borgen på Gärdet, där stora militärövningar blir vanliga under kungligt överinseende. 
 Samtidigt växer Djurgårdens betydelse för stockholmarnas nöjen och rekreation under 1800-talet, 
 vilket kulminerar med den stora utställningen 1897, invigd av Oskar II.

1905
År 1905 gör konsten sitt intåg på allvar på Djurgården med Prins Eugens Waldemarsudde, 
följt av Thielska galleriet av samme arkitekt. Under 1900-talet växer insikten om Djurgårdens 
värden och behovet av att skydda dessa. Något som leder fram till bildandet av 
Kungliga Nationalstadsparken 1995, världens första, invigd av Carl XVI Gustaf. Idag har vi hunnit 
fram till Bernadotteåret 2018, då kungaätten ihågkommer 200 år på tronen, 
vilket inte minst firas på Djurgården.



R I K T L I N J E R



Nyfiket
ödmjukt

välkomnande

överraskande

TO N A L I T E T

Hur låter Djurgården när vi talar?

Vi älskar att ta emot våra gäster. Och Djurgården är 
en plats dit människor söker sig på sin lediga tid för 
att roa sig, att få lära och uppleva något nytt. 

Detta återspeglar sig i den ton vi tar när vi talar om 
Djurgården. Nyfiket, välkomnade, positivt och gärna 
lite överraskande och med glädje och humor. Och 
självklart innehåller vår kommunikation något som 
står ut från det vardagliga. 

Samtidigt finns där en ton av allvar. Vi vill ta ansvar 
och vi lägger stor vikt vid vår uppgift att dela berättel- 
ser och att ta historien in i framtiden. Hävdar vi något, 
så visar vi att det finns fog för det. Vi lever upp till det 
vi lovar. Det är så vi bygger trovärdighet. 

Vi är stolta över att vara Skandinaviens främsta attrak-
tion, men är aldrig skrytsamma. Ödmjukt framhäver 
vi hellre det personliga och unika, framför storlek.



V Å R  S Y M B O L

I vår gemensamma kommunikation har vi valt att använda oss av 

namnet Royal Djurgården.

   = F R I Z O N

Det finns ett stort värde i att vi befinner oss på kunglig 
mark och det är något vi vill berätta om, inte minst 
för våra utländska besökare. För stockholmaren och 
i löpande text kommer namnet fortsättningsvis vara 
Djurgården och Kungliga Djurgården är ett också ett 
begrepp som består i många sammanhang – grunden 
till vår historia. 

Vi har valt att skapa en symbol för vår gemensamma 
plats. Den ska stärka vår gemensamma identitet, men 
inte konkurrera med våra redan starka varumärken 
på plats. 

Royal Djurgårdens symbol är ren och enkel, skriven 
med ett eget typsnitt inspirerat av den raka, enkla text 

som pryder Djurgårdsfärjorna sedan 120 år tillbaka. 
Rent, enkelt och tillåtande. Färgerna symboliserar 
den lekfullhet och mångfald som finns på Djurgården. 

FRIZON

Vår symbol ska placeras så att det finns en fri zon till 
närmaste objekt. Den fria zonen ska motsvara höjden 
på bokstaven R i logotypen.

TAGLINE

Vår tagline, som är vår positionering, kan användas 
tillsammans med vår symbol.

Alla symboler finns att hämta på vår hemsida.



A LT E R N AT I V  S Y M B O L  O C H  TA G L I N E

Vår alternativa symbol är framförallt gjord för att användas för att  

kombinera med egna logotyper. 

   = F R I Z O N

Tanken är att Royal Djurgårdens symbol inte ska 
dominera, den är ett komplement, ett sätt att under- 
stryka vår gemensamma tillhörighet.

Välj den färg på symbolen som passar bäst med 
den egna logotypen. I första hand ska någon av de 
sju färgerna i Royal Djurgårdens färgskala användas. 
Om det inte går att kombinera någon av dessa färg-
er med den egna logotypen finns svart, vitt eller grått 
som alternativ. 

FRIZON

Vår symbol ska placeras så att det finns en fri zon till 
närmaste objekt. Den fria zonen ska motsvara höjden 
på bokstaven R i symbolen.

TAGLINE

Vår tagline, som är vår positionering, kan även här 
användas tillsammans med vår symbol.

Alla symboler finns att hämta på vår hemsida.



K O M B I N E R A

Här är några inspirationsexempel på hur du kan använda vår 

gemensamma symbol tillsammans med din egen logotyp. 

ROYAL DJURGÅRDEN    ENJOY, LEARN, INSPIRE, EXPERIENCE & DISCOVER

ROYAL DJURGÅRDEN                          MUCH MUCH MORE

ROYAL DJURGÅRDEN                           MUCH MUCH MORE

Scandinavia’s #1 attraction

Scandinavia’s #1 attractionScandinavia’s #1 attraction

Scandinavia’s #1 attractionScandinavia’s #1 attraction



T Y P O G R A F I F Ä R G E R

PMS 
Process

Blue

PMS 
Black

CMYK
C  0
M  0
Y  0
K  100

CMYK
C  100
M  20
Y  0
K  0

CMYK
C  0
M  100
Y  0
K  0

CMYK
C  0
M  30
Y  100
K  0

CMYK
C  10
M  100
Y  100
K  0

CMYK
C  85
M  0
Y  100
K  0

CMYK
C  50
M  70
Y  0
K  0

CMYK
C  100
M  60
Y  0
K  0

RGB
R  0
G  0
B  0

RGB
R  0
G  130
B  195

RGB
R  230
G  0
B  126

RGB
R  253
G  196
B  46

RGB
R  213
G  19
B  23

RGB
R  19
G  165
B  56

RGB
R  149
G  96
B  164

RGB
R  60
G  93
B  168

PMS 
Magenta

PMS 
123

PMS 
186

PMS 
361

PMS 
2582

PMS 
7455

CMYK
C  0
M  0
Y  0
K  30

RGB
R  189
G  189
B  187

PMS 
Cool

Gray 4

CMYK
C  0
M  0
Y  0
K  0

RGB
R  255
G  255
B  255

PMS 
White
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FÄ
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E
R

G I L L  S A N S

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 !”#%&/()=?
Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa
S I M O N C I N I  G A R A M O N D

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 !”#%&/()=?
Aa Aa Aa
W E N DY  L P

Aabcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789 !”#%&/()=?
Aa Aa Aa

Huvudtypsnitten för vårt gemensamma kommunikationsmaterial 

är Gill Sans och Simoncini Garamond.

 

Våra färger andas lekfullhet och glädje. Det är fritt fram att välja 

den färg som passar med det egna varumärket, eller för ändamålet.  

Gill Sans ska alltid användas i vår kommunikation.

Rubriker: Gill Sans, alltid i versaler. 
För brödtext rekommenderas Gill Sans Light eller 

regular, bildtexter: Gill Sans Light Italic och för under- 
rubriker Gill Sans Regular eller Bold. 

Simoncini Garamond Roman är ett allternativ för 
brödtext ett brev eller ett juridiskt dokument. För bild- 
texter används Simoncini Garamond Roman Italic.
Wendy är ett typsnitt som bara ska användas för  
dekorativa syften, t.e.x på förpackningar. 

Använd alltid Postscript typsnitt – aldrig TrueType.



I P R A K  T I K E N



E X E M P E L  F Ö R  I N S P I R AT I O N

Vår gemensamma symbol kan med fördel användas på produkter. 

Här har vi tagit fram några exempel.

VISIT THE NEW VIKING MUSEUM 
IN STOCKHOLM, SWEDEN

Read more at  www.vikingaliv.se

F R Å N  V Å R  T R Ä D G Å R D

Blåbärssaft

F R Å N  V Å R A  E G N A  B I N

Honung

Att arbeta hållbart är en viktig del av det arbete vi gör  
tillsammans. Därför ska vi alltid säkerställa att hänsyn 
tas till hållbarhetsaspekter när vi sätter vår gemensamma 

symbol på produkter. Tänk på val av material och 
processer. Här visar vi några exempel, några faktiska 
och några fiktiva för inspiration.
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Alla färger i paletten

Svart eller vit

Svart, vit eller en färg utanför paletten

Mitt förslag är guld,
mer “Royal” och lite utanför den
övriga paletten.
Grönt tycker jag blir för mycket “eco”

Nordiska Museet, Box 27820, 115 93 Stockholm

Tel: 070 990 69 73

info@royaldjurgarden.se

www.royaldjurgarden.se

#royaldjurgarden

Djurgården är Skandinaviens främsta attraktion. Med en unik historia och 
med ett läge mitt i Stockholm samsas här 21 unika museer, härliga bergodal-
banor med fantastiska restauranger, djur och natur. Tillsammans välkomnar 
vi 15 miljoner besökare årligen – fler än kinesiska muren.

Men vad är Djurgården? Vilka är vi och vilka vill vi vara när vi samarbetar 
på Djurgården? Och hur låter vi när vi talar om vår gemensamma plats? 

Denna guide har arbetats fram av Kungl. Djurgårdens Intressenter till-
sammans med 44 av Djurgårdens aktörer. Den markerar starten på ett än 
starkare samarbete och ska ge vägledning i vår gemensamma ambition att i 
samverkan stärka Djurgårdens och Stockholms attraktionskraft. Alltid med 
hänsyn till den unika plats vi har att vårda för framtida generationer.
 
Kungl. Djurgårdens Intressenter är en medlemsorganisation som samlar och engagerar 44 intressenter på 

Djurgården: AB Stockholms Spårvägar, ABBA The Museum, Aquaria Vattenmuseum, Cirkus, 

CoffeeCow AB, Djurgårdsbrons Sjöcafé, Djurgårdskyrkan, Ebba på Djurgården, Etnografiska Museet, 

 Gröna Lunds Tivoli, Handarbetets Vänner, Junibacken, Kioskerna på Djurgårdsslätten, 

Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Liljevalchs Konsthall, Lilla Hasselbacken, Nordiska museet, 

Nya Djurgårdsvarvet, Oaxen Krog & Slip, OceanBus Stockholm AB, Parkteatern Sthlm Stadsteater AB, 

Polismuseet, Pop House, Prins Eugens Waldemarsudde, Rederi Ressel AB, Restaurang Kaknästornet AB, 

 Riksidrottsmuseet, Rosendals Slott, Stiftelsen Rosendals Trädgård, Scandic Hotel Hasselbacken, 

Sjöhistoriska museet, Skansen, Spritmuseum & Absolut Art Collection, STHLM Music City, 

Stockholms Info AB, Strömma Turism & Sjöfart AB, Tekniska museet, Thielska Galleriet, Vasamuseet, 

Vikingaliv, Villa Godthem, Villa Källhagen, Visit Stockholm, Wasahamnen samt Wärdshuset Ulla Winbladh.


