
GRAFISK MANUAL DESTINATIONSMARKNADSFÖRING



Destinationsvarumärket Malmö är den bild vi vill ge av staden mot omvärlden  
– till alla malmöbor och utomstående som besökare, inflyttande, företag som 
ska etablera sig etc.

Alla verksamheter i Malmö som på något sätt arbetar för att öka upplevelsen 
och attraktiviteten av platsen och staden Malmö är välkomna att använda 
Malmös destinationsvarumärke. Vårt enda krav är att du delar de värderingar 
och den tonalitet som ligger till grund för budskapet.  

Vänligen kontakta malmo.turism@malmo.se för att få tillgång till logotypen.



MALMÖS TONALITET OCH BERÄTTELSE



Rakryggad

En rakryggad tonalitet, orädd och med ett driv framåt. 
Vi står för vad vi tycker och behöver inte be om ursäkt 
för det. Staden är stolt. Den är på riktigt och behöver 
varken floskler eller metaforer för att beskriva sig själv.

På väg

Energin i Malmö sprudlar. En ständig puls vibrerar, 
skakar om och förändrar staden för var dag som går. 
Denna dynamik – detta tempo – ska återspeglas i 
sättet vi pratar om staden, utan att det för den delen 
känns forcerat.

För alla

I Malmö finns en öppenhet som släpper in utom- 
stående och samarbetar med alla, oavsett vilka de  
är eller var de kommer ifrån. Tonaliteten är därför  
tolerant, varm och inbjudande utan att bli mjäkig  
eller fjäskig.

Tonalitet     

Destinationsvarumärkets tonalitet ska spegla den 
känsla du får när du kommer till Malmö.

Tonaliteten kan liknas vid en personlighet där ett 
par utmärkande egenskaper kan urskiljas. Dessa 
tre egenskaper ska vara vägledande för hur Malmö 
kommuniceras och hur vi vill porträttera stadens 
personlighet.

All kommunikation med destinationsvarumärket   
ska kunna stämmas av mot dessa tonalitetsord. 



Berättelse        

Ramberättelsen är den kommunikativa berättelsen 
om Malmö som destination – både mot interna och 
externa målgrupper.

Den levandegör strategin för destinationen Malmö  
genom en emotionell berättelse om Malmös unika 
anda.

Ramberättelsen är en ram för kommunikationen om 
Malmö som destination. Känslan av berättelsen och 
det löfte vi ställer ut i den ska realiseras i valet av 
innehåll och tonalitet i kommunikationen.

Vi är inte en region. Vi är inte en närhet till något eller 
ett avstånd till något annat. Vi söker inte trygghet i 
stabilitet eller gamla sanningar. Vi är en byggarbets-
plats, en skådeplats, en marknad. En läroplats, en 
mötesplats, en rörelse.

Vår rörelse. Du känner den. Alla känner den. När vi gör 
affärer eller musik, när vi bygger eller forskar. Och allt 
skapar vi från grunden. Från noll. Två tomma händer, 
två öppna ögon, två raska fötter. Inga glastak eller 
gamla strukturer. Ingenting inpinkat eller cementerat. 
Ungt. Ofärdigt. Malmö.

Det börjar här.



LOGOTYPEN



Logotyp

Logotypen för destinationsvarumärket Malmö består 
av bokstäverna MALMÖ och en ikon i form av en 
”playknapp”.

Ordbild och ikon ligger negativt (vitt) på ett platta med 
rundande hörn enligt bilden. Bokstävernas form  
grundar sig på det M som finns i organisationsvaru-
märket och är aningen rundat i sina spetsar. 



Färg

Logotypen i sitt grundutförande går i samma röda 
som återfinns i organisationsvarumärket.

Pantone: 186 C
CMYK: 2/100/85/6 
RGB: 200/16/46



Alternativa utföranden

Logotypen finns i rött, svart och vitt.
Rött används i alla trycksaker och digitala 
sammanhang där färg förekommer i övrigt.
I vissa sammanhang där en svart logotyp krävs 
– i sponsorsammanhang eller där väldigt många 
färger förekommer till exempel – används den 
helsvarta eller vita beroende på ljus/mörker  
i övrigt material.



Alternativa utföranden 

Logotypen går även att använda tillsammans med 
officiella webbadressen malmotown.com

Övriga tillåtna tillägg:
malmobusiness.com
Convention Bureau

Inga andra tag-ons, webbadresser eller textrader får 
förekomma i samband med logotypen.

Texten skrivs i Myriad Pro Bold enligt angivna exempel,  
d v s inte i samma bredd som logotypen och inte  
heller för litet så att texten blir svårläst.

När Malmö-logotypen är liten (under ca 15 mm)  
blir det väldigt svårläst och dessa tillägg bör därför 
undvikas under dessa storlekar.

malmotown.com malmobusiness.com

Convention Bureau Convention Bureau



Placering – allmänt

Logotypen bör aldrig vara mindre än 15 mm och alltid 
vara placerad minst logotypens höjd från kanterna. 

Logotypen bör heller aldrig dras upp för stort på ett 
begränsat utrymme.

En bra tumregel är att aldrig dra upp logotypen till 
större än en tredjedel av den befintliga bredden.

Minimum 15 mm

Föreslagen maxstorlek i vanliga trycksaker Logotypen bör inte dras upp större om inte situationen 
kräver det (undantag finns t ex i väldigt små annonser 
och specialsammanhang)



Användning av röd platta

I de flesta sammanhang där bakgrunden kräver det 
och inte består av för mycket färger i kombination då 
den röda logotypen kan bli svårtydlig.

På enfärgade bakgrunder där den röda färgen 
inte skär sig/ligger för nära i ”tyngd”.

På mörka bakgrunder där den röda blir tydligt 
ljusare än bilden/bakgrunden.



Användning av svart platta
– endast i ”nödsituationer”

Där en mångfärgad bakgrund är av den samman-
sättningen (med mycket färger som skär sig mot 
rött t ex) gör att logotypen blir tydligare av att 
vara svart.

På vitt i en miljö där andra varumärken 
förekommer i svart.

VARUMÄRKE 1

VARUMÄRKE 2



Användning av vit platta

Där en mångfärgad bakgrund gör att logotypen 
blir tydligare av att vara vit.



Applicering

Utöver basregler kring placering och logotypens  
storlek är flexibiliteten stor vid logotypens applicering.



Applicering

Utöver basregler kring placering och logotypens 
storlek är flexibiliteten stor vid logotypens applicering.



Applicering

Utöver basregler kring placering och logotypens 
storlek är flexibiliteten stor vid logotypens applicering.



TYPOGRAFI OCH FÄRG



Typografi i samband med destinationsvarumärket

Typsnittet som används för destinationsvarumärket  
är detsamma som för Malmö stads organisations- 
varumärke, det vill säga Myriad Pro. 

Som rubriktypsnitt ska Myriad Pro Bold användas, 
såväl versal/gemen som versal. 

Finns inte Myriad Pro till hands fungerar Arial som 
alternativt typsnitt.

MYRIAD PRO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

MYRIAD PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö



Basfärger

Det grafiska programmet innehåller två basfärger, 
destinationsvarumärkets röda huvudfärg och svart.

Komplementfärger

Komplementfärgerna används i samband med den 
röda och svarta då variation krävs. Det är ALDRIG 
tillåtet att använda en av dessa färger i stället för 
den röda och svarta utan enbart som komplement / 
i kombination med dessa.

Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt 
med en exakt färgåtergivning, som för exempelvis 
brevpapper och visitkort. CMYK (cyan, magenta, 
gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket
man definierar färger för trycksaksproduktioner.
RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid 
digitala produktioner, som till exempel PowerPoint-
presentationer.  
Hexadecimalt är webbproducenternas skala.

Pantone: 186 C
CMYK: 2/100/85/6
RGB: 200/16/46
HEXADECIMAL:

#C8102E 

Pantone 325 C
CMYK: 54/0/22/0
RGB: 99/206/202
HEXADECIMAL:

#63CECA

Pantone 389 C
CMYK: 20/0/85/0
RGB: 222/221/58
HEXADECIMAL:

#DEDD3A

Svart
CMYK: 0/0/0/100

RGB: 0/0/0
HEXADECIMAL:

#000000

Pantone 136 C
CMYK: 0/27/76/0
RGB: 251/195/78
HEXADECIMAL:

#FBC34E

Pantone 100 C
CMYK: 0/0/56/0

RGB: 243/236/122
HEXADECIMAL:

#F3EC7A



GEMENSAM ANVÄNDNING



Gemensam användning     

Friheten är stor när det gäller användningen av  
destinationslogotypen tillsammans med logotyper för 
andra verksamheter. Men dessa riktlinjer ska följas:

• Din verksamhet delar de värderingar och den 
tonalitet som ligger till grund för  
destinationsvarumärket.

• Verksamheten bidrar på något sätt till att stärka 
upplevelsen av Malmö och till att öka stadens 
attraktivit.

• Vid användningen av destinationslogotypen ses 
den som en ”rubriksättning” och en del av bud-
skapet i kommunikationen.

• Det är fortfarande din egen verksamhet som är 
avsändare för det som kommuniceras så logo-
typen för den bör också finns med. Placeras 
förslagsvis i nedre högra hörnet.

• Logotyperna får inte ligga bredvid varandra.  
Detta kan skapa förvirring kring avsändaren för  
kommunikationen.

Har du frågor kopplade till användningen av  
destinationslogotypen, vänligen kontakta  
Malmö Turism på malmo.turism@malmo.se.



www.mediaevolution.se    

Foto: jesperberg.se

JOIN US!

Media Evolution möjliggörs av Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, 
Helsingborgs stad, Malmö högskola, Lunds universitet, NetPort Karlshamn 
och närmre 400 företag och organisationer i södra Sverige. 

Exempel gemensam användning     

Exempel på hur man kan placera destinationslogotypen 
vid gemensam användning med andra logotyper. 

Observera att detta är fi ktiva exempel.



ANVÄNDNING INOM MALMÖ STAD



STADEN MALMÖ

- möjligt för ett flertal intressenter 
(inkl. privata verksamheter etc.) 

att använda.

DESTINATIONSVARUMÄRKET  
– STADEN MALMÖ  

Denna logotyp används för att marknadsföra 
staden Malmö mot intressenter som näringsliv, 
turister, kongressdeltagare med flera. Om innehållet 
i det som ska kommuniceras fokuserar på att öka 
attraktiviteten av att bo, jobba eller besöka Malmö 
så använd destinationsvarumärket. Destinations-
logotypen fungerar som en ”rubriksättning” och en 
del av budskapet i kommunikationen. 

ORGANISATIONSVARUMÄRKET  
– MALMÖ STAD

Denna logotyp används för att visa att 
organisationen Malmö stad står bakom  
det som kommuniceras. Varumärket 
Malmö stad har en egen grafisk profil.

Destinationsvarumärke

Organisations- 
varumärke

MALMÖ STAD

- gemensam avsändare för stadens 
kommunala förvaltningar. Får bara 

användas av Malmö stad.



Riktlinjer för gemensam användning     

Använd destinationsvarumärket om innehållet 
i det du ska kommunicera fokuserar på att 
öka upplevelsen och attraktiviteten av staden 
Malmö. Följ dessa riktlinjer vid användning av 
destinationsvarumärket:

• Destinationslogotypen fungerar som en 
”rubriksättning” och en del av budskapet i 
kommunikationen.

• Grundregeln är att organisationslogotypen 
ska finns med som avsändare även när 
destinationsvarumärket används. Placeringen 
av organisationsvarumärket styrs av riktlinjerna 
i Grafisk manual för Malmö stad.

• Vid gemensam användning av logotyperna 
ska destinationslogotypen alltid vara större än 
organisationslogotypen.

• Logotyperna får inte ligga bredvid varandra.

• Organisationslogotypen placeras nere i högra 
hörnet. Enda undantagen är Eurosize, där den 
placeras uppe i högra hörnet.

Riktlinjer för enskild användning  
av destinationslogotypen 

Endast vid undantagsfall får Malmö stad använda 
destinationslogotypen enskilt d v s utan att 
organisationslogotypen finns med som avsändare. 
Enskild användning får ske: 

• Om målgruppen utgörs av potentiella besökare till 
Malmö och det inte är av betydelse att visa den 
kommunala anknytningen.

• När logotypen används som en del av dekor/
inramning i samband med publika arrangemang  
och events.

• Vid användning av logotypen på olika typer av  
give-aways som pennor och liknande.

Har du frågor kopplade till Malmö stads grafiska 
manual vänligen kontakta Stadskontorets 
kommunikationsavdelning.



EUROSIZE

Välkommen till Malmö / Welcome to Malmö!
Vi finns mitt emot Centralstationen och hjälper dig med hotellbokning, tips, 
idéer på allt som finns att se och göra i Malmö. / We are situated by the Central 
Station and will gladly help you with hotel reservations, information and ideas 
about what to do in Malmö. 
 
Open Monday-Friday 9-17, Saturday-Sunday 10-14.30. Phone +46 40 34 12 00.

Turistbyrå / Tourist Centre
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Exempel gemensam användning     

Exempel på hur man kan placera destinationslogotypen 
vid användning inom Malmö stad.

Observera att detta är fi ktiva exempel.

Lätt att boka på malmotown.com / 
Easy booking at malmotown.com!
Malmö erbjuder ett rikt utbud av boende i alla prisklasser. 
Malmö offers a variety of accommodation - from youth hostels to 
top quality hotels.

Sök hotell /
Search for a hotelSearch for a hotel

Lätt att boka på malmotown.com / 
Easy booking at malmotown.com!
Malmö erbjuder ett rikt utbud av boende i alla prisklasser. 
Malmö offers a variety of accommodation - from youth hostels to 
top quality hotels.

Sök hotell /
Search for a hotel



Exempel enskild användning     

Exempel på hur destinationslogotypen kan användas 
enskilt av Malmö stad. 

Observera att enskild användning är undantagsfall.



Icke-exempel

• Vid gemensam användning med Malmö stads 
organisationslogotyp ska organisationslogotypen 
ligga nere till höger och destinationslogotypen 
uppe till höger eller vänster.

Observera att detta är fiktiva exempel RättFel

INBJUDAN 
 
 

Evenemangen i Malmö avlöser varandra. Nyss har vi avslutat 
Melodifestivalens 2:a deltävling och nu är det dags för Hockey-
VM för Damer! 

Vi vill gärna heja fram våra Damkronor tillsammans med dig 
och en kollega under matchen Sverige-Tyskland den 31/3.

Under mästerskapet pågår parallellt även Passion Academy, 
för att ge arrangemangets besökare ett mervärde i form av 
bland annat inspirationsföreläsningar. Kvällens föredragshål-
lare är Paolo Roberto.
 
Plats:  Malmö Isstadion
Datum: Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 17.30
(17.30 Mingel & förtäring, 18.30 Inspirationsföreläsning kring kost och träning 
med Paulo Roberto, 19.30 Fikapaus, 20.00 VM-match Sverige-Tyskland) 

Klicka på denna länk för att anmäla dig, senast den 13 mars
Inbjudan är personlig och gäller för två personer.

Begränsat antal biljetter så först till kvarn gäller.

Väl mött önskar vi på
Malmö Turism/Evenemangssektionen

Katarina, Karin, Tina och Fredrik



Icke-exempel

• Malmös destinationslogotyp ska inte ligga bland 
andra logotyper utan oftast uppe till höger eller 
vänster.

Observera att detta är fi ktiva exempel

Ett samarrangemang av:

Nya mötesmöjligheter växer fram i Malmö – ta del av dessa och var samtidigt med i Sveriges mäkti-
gaste matlagningstävling! 
 
Malmö är inne i en expansiv fas och just nu händer det mycket i området kring Centralstationen. Här har
ett fantastiskt spännande mötes- & eventkluster vuxit fram och det vill vi gärna visa dig. Under kvällen
kommer vi att få en guidad tur på Malmö Live och Slagthuset. 

Dessutom bjuder vi på den efterföljande matlagningsaktiviteten ”Cookalong” på Glasklart. 
Ta gärna med dig en vän eller kollega. Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!

Datum: 1 oktober 2015
Tid: 16.30-21.30
Plats: Samling i reception på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4.
Anmälan: Klicka här!
O.S.A: senast 10 september

Varmt välkomna!

Ett samarrangemang av:

Nya mötesmöjligheter växer fram i Malmö – ta del av dessa och var samtidigt med i Sveriges mäkti-
gaste matlagningstävling! 
 
Malmö är inne i en expansiv fas och just nu händer det mycket i området kring Centralstationen. Här har
ett fantastiskt spännande mötes- & eventkluster vuxit fram och det vill vi gärna visa dig. Under kvällen
kommer vi att få en guidad tur på Malmö Live och Slagthuset. 

Dessutom bjuder vi på den efterföljande matlagningsaktiviteten ”Cookalong” på Glasklart. 
Ta gärna med dig en vän eller kollega. Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!

Datum: 1 oktober 2015
Tid: 16.30-21.30
Plats: Samling i reception på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4.
Anmälan: Klicka här!
O.S.A: senast 10 september

Varmt välkomna!

RättFel



Icke-exempel

• När uppleversen och attraktiviteten av staden 
Malmö kommuniceras bör destinationslogotypen 
användas. 

Observera att detta är fiktiva exempel

Rätt

Fel



Icke-exempel

• Malmös destinationslogotyp ska alltid vara större 
än Malmös organisationslogotyp.

Observera att detta är fiktiva exempel

RättFel

EUROSIZE


