
Destinationen Malmö
Riktlinjer för ramberättelse

Hur vi arbetar med Malmös destinationsvarumärke för 

en enhetlig och positionerande bild av Malmö mot externa målgrupper.



Intro
Det här dokumentet beskriver Malmös destinationsvarumärke. Det är den bild vi 

vill ge av Malmö mot omvärlden – främst mot besökare som är här som turister eller 

i sitt arbete, men också mot inflyttande, företag som vill etablera sig här, och andra. 

Grunden för arbetet är en ramberättelse som speglar kärnan i Malmö – den 

berättelse vi vill ska vara ramen för alla aktiviteter och kommunikation om Malmö 

som destination. Riktlinjerna ska hjälpa oss att realisera den berättelsen och skapa 

en enhetlig bild av Malmö.

Vi vill att det ska vara inspirerande och enkelt för alla att kommunicera Malmös 

destinationsvarumärke. Därför ska de här riktlinjerna ge en tydlig övergripande 

riktning som olika grupper sedan kan ta ut i aktiviteter för olika kanaler. 
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1. Bakgrund



Grunden för arbetet med destinationsvarumärket Malmö är ”Mötesplats Malmö  
– en strategi för destinationen Malmö”. Den sätter ramen för hur vi arbetar med  
staden Malmös destinationsvarumärke

Vision: 
”Malmö ska vara en av Europas ledande 
destinationer för aktiviteter som innebär 
delaktighet och förverkligande”

Position: 
”En lekfull och nyfiken stad med ett brett 
utbud av kultur, nöjen och aktiviteter som 
lockar till möten och får människor att 
växa och utvecklas. En stad som ständigt 
förnyar sig och överraskar”

Destinationens personlighet: 
”En nyfiken kreativ aktör”

Destinationens essens: 
”Här vill människor mötas”

Här vill 
människor mötas

En nyfiken kreativ aktör

Välkomnande Energisk Lekfull Levande

Nytänkande Öppenhet

Engagerande Mångfald

Attraktiv-stadsmiljö Fysiskt-tillgänglig Interaktiv-stad

Belägenhet-mitt-i-Öresundsregionen Evenemangsplatser-i-stadsrummet

ord MINT-gruppen-&-Malmö-stads-organisationer ord

Destinationsnätverket/samverkansorganisationer Stora-&-små-mötes--&-evenemangsaktörer

Återkommande-&-nyskapande-evenemang nya-arenor-&-besöksanläggningar

 

Essens

Personlighet

Stämning

Särskiljande nyckelfaktorer

Aktörer

Värden



Utvalda värdeord

• Inkluderande

• Energifylld stämning

• Engagerande

• Nytänkande

• Mångfald

• Trivsam

• Levande

I ”Mötesplats Malmö” finns en rad värdeord som beskriver Malmö som 
destination. Värdeorden kan ses som inspiration och vägledning i hur  
vi vill att Malmö uppfattas. Värdeorden genomgick under 2015 en  
uppdatering så att antalet reducerades. I dag är värdeorden följande:



Malmö i Malmös händer
Utgångspunkten för destinationsvarumärket är att 
organisationen Malmö stad bara har en begränsad 
möjlighet att påverka destinationsvarumärket Malmö.

Hur Malmö upplevs av besökare och potentiella 
besökare formas av alla som bor, studerar eller arbetar i 
staden, men också av tidigare besökare och malmöbor. 

Malmö stad kan bidra med verktyg och resurser, men 
kan inte (och ska inte) kontrollera varumärket Malmö. Citat ur ”Mötesplats Malmö – en strategi för destinationen Malmö” 

”Varumärket för en  
destination är ägd av ingen  
– men alla har en del i det.”



Malmö stad har identifierat tre grupper som ska vara 
”ambassadörer” för destinationsvarumärket Malmö och 
sprida det i olika kanaler.

Malmö stads egna medarbetare (främst de som arbetar 
med evenemang/turism/näringsliv) är en viktig grupp. 
Media och andra opinionsbildare ska inspireras att 
berätta om Malmö som destination. Den lokala och  
regionala besöksnäringen ska lockas att delta med  
aktiviteter och arrangemang som stärker destinations- 
varumärket Malmö.

Ska aktivt använda och  
aktivera varumärket

Ska sprida och validera  
varumärket

Ska sprida varumärket och 
säkra att det används rätt

Tre grupper ska sprida  
destinationsvarumärket

Opinionsbildare 
/media

Medarbetare  
i Malmö stad

Besöksnäringen



2. Ramberättelse
Ramberättelsen är den kommunikativa berättelsen om Malmö som destination  

– både mot interna och externa målgrupper.

Den beskriver strategin för destinationen Malmö, “Mötesplats Malmö”,  genom  

en emotionell berättelse om Malmös unika anda. 

Ramberättelsen är en ram för all kommunikation om Malmö som destination. 

Känslan i berättelsen och det löfte vi ställer ut i den ska realiseras i valet av  

innehåll och tonalitet i kommunikationen.

En ramberättelse är som kanten på ett pussel. Den sätter gränserna för vad som ska 

kommuniceras, men innanför dessa gränser råder stor frihet om hur man uttrycker 

budskapet. Det handlar om att hela tiden vara relevant för respektive målgrupp.

På följande bilder ger vi en kort introduktion till tankarna bakom ramberättelsen.



Malmö har ett eget sätt att tänka

När du kommer till Malmö...

Bjuds du in Möter du nya perspektiv Är du med i starten Gör du ett avtryck Kan du växa

I Malmö finns en öppenhet som 
släpper in utomstående och 
samarbetar

I Malmö bryts konventionerna 
genom att lekfullt och kreativt 
blanda folk, metoder, regler, 
områden

I Malmö finns det plats för och 
en känsla för de saker som är 
up-and-coming, inte bara det 
etablerade

Malmö gör skillnad i världen och 
de som kommer till Malmö gör 
en skillnad för Malmö

I Malmö finns förutsättningar 
för att bli något, hitta nya 
vägar, utvecklas, uppleva det 
annorlunda



Malmö är som frukost 
– full av möjligheter och förväntan 

Morgon Lunch Middag

Piggt

Starten

Skapande

Möjligheter

Stress Refl ektion

Mitt i Lugn

Status quo Förnöjt

Förvaltar Vila

Snurrar Trygghet

Rörelse Nedtrappning

Förväntan

Framåt

På väg

Morgon

Piggt

Starten

Skapande

Möjligheter

Förväntan

Framåt

På väg



I Malmö fi nns en känsla av att 
staden vaknar till något nytt



Vi använder bilder och uttryck 
som visar känslan av en ny tid



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 byggarbetsplats, 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.

Ramberättelsen om  
destinationen Malmö



3. Tonalitet
Kommunikationens tonalitet ska spegla den känsla man får när man kommer till staden.

Tonaliteten kan liknas vid en personlighet där ett par utmärkande egenskaper kan 

urskiljas. Vi har här ställt upp tre egenskaper som blir vägledande för hur vi ska se på 

vår stad och hur vi vill porträttera Malmös personlighet.

All kommunikation ska kunna stämmas av mot dessa tonalitetsord som även är 

grunden i våra riktlinjer för innehåll, bilder och språk. Observera dock att orden 

beskriver tonaliteten – de är inte ord som måste användas i text.



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 förhastat. 



För alla
I Malmö finns en öppenhet som släpper in utomstående 

och som gärna 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. 



4. Riktlinjer innehåll
Malmö har massor att erbjuda. Och vad vi erbjuder beror självklart på kanaler, 

målgruppen och sammanhanget. 

Det innehåll vi väljer att lyfta är minst lika viktigt för bilden av Malmö som hur vi 

väljer att kommunicera.

Riktlinjerna för innehåll är ett par nyckelord och exempel som kan agera inspiration 

och kravställning på vilket innehåll vi väljer att kommunicera. Exemplen är utvalda 

för att visa på typ av innehåll som matchar nyckelorden, inte innehåll vi har beslutat 

att kommunicera. 



Innehåll
Med en ramberättelse som profilerar Malmö som en rakryggad, 

öppen stad på väg ska vi lyfta innehåll som bevisar just detta.

Involverande: Aktiviteter och platser man kan delta i, som man 

kan vara med att utveckla och skapa. Exempel: Skejtparken i 

Stapelbädden. Den nära upplevelsen i Malmö City Horse Show. 

Folkfester som Sommarscen och Malmöfestivalen. Restaurant 

Day. Allsång på Limhamn.

Kontrasterande: Aktiviteter och platser som blandar folk, 

metoder, innehåll. Som ger nya perspektiv på det befintliga.

Exempel: Ett nytt perspektiv på Malmö genom Hitta ditt 

Malmö. Den kontrastrika stadsdelen Varvsstaden. Blandningen 

av sektorer och perspektiv i Media Evolution City. Mötet mellan 

ideellt och kommersiellt i Yallatrappan. Pop-up butiker mitt 

bland etablerade kedjor.

Innovationsrikt: Det som känns nyskapande, stort som smått. 

Allt i relation till det sammanhang man befinner sig i. Exempel: 

48 h spelinnovation med Arabic Game Jam. Klimatinnovationer 

från Malmö Cleantech City. Integration genom TV-serieformat 

med Kryddor från Rosengård.



Den visuella bilden vi väljer att visa av Malmö – i foto som på film – är en stark 

emotionell bärare av destinationsvarumärket. Valet av bilder kommer direkt ge en 

känsla av staden och upplevelsen av att besöket börjar redan här. 

De visuella riktlinjerna innefattar både manéret och motivet. Manéret är vilken 

känsla bilderna ska förmedla och hur vi uppnår det genom tekniska riktlinjer som 

vinklar, ljus och toner. Motivet är på vilket sätt vi porträtterar innehållet.

5. Visuella riktlinjer



Manér: Känsla Ramberättelsen ‘Det börjar här’ är det övergripande manéret för bilderna vi använder. 
Känslan av att vi reser någonstans – en riktning framåt. Saker och ting rör på sig, växer, 
tar med oss på en resa. Bilderna har ett annorlunda perspektiv som visar på en stolthet 
att vara egen. De bär på en dynamik som ger en blandning och en öppenhet för att 
upptäcka det nya.



Manér: Tekniskt Vilka motiv vi än väljer – fasta objekt, byggnader, miljöer eller människor – så ska sättet 
vi tar bilderna på, återspegla stadens drivkraft framåt. Vi använder oss gärna av skuggor 
eftersom de bidrar med ett djup och ger känslan av att någonting växer. Vi blandar på 
ett naturligt sätt olika människor och platser som kontrasterar varandra. Vi använder 
gärna morgonljus för att visa att dagen (och staden) startar här och nu.



Motiv: 
Stadsmiljö Använd

När vi använder oss av bilder på statiska objekt – byggnader, landmärken eller fasta 
föremål – så försöker vi hela tiden addera ett annorlunda perspektiv. Det kan handla om ett 
framträngande ljus, skugga på en husfasad, en oväntad lutning, känslan av att något i just 
detta moment börjar eller att något utanför bilden är på väg att hända. Byggnader fotas till 
exempel underifrån, slingrandes uppåt eller i ett annorlunda ljus, inte statiskt framifrån. 



Motiv:
Stadsmiljö Undvik

Statiska bilder på fasta föremål återspeglar sällan känslan av att ‘Det börjar här’. Dessa typer 
av bilder måste ändå ibland användas men bör då till så stor utsträckning som möjligt bära 
på ett mervärde – något i bilden som ökar spänningen och dynamiken eller ljussatt på ett 
sätt som följer manéret.



Motiv: 
Människor Använd

Malmö har inga statister, bara medborgare och aktiva människor. När vi framställer män-
niskor på bild så ska det vara människor som inte poserar utan som personifi erar stadens 
drivkraft framåt – de gör någonting som fångar vårt intresse. Porträttet av en kock på en 
restaurang är till exempel när hen är in action lagandes mat. Människor i stadsmiljö blir en 
del av platsen och fi nns i fokus.



Motiv: 
Människor Undvik

Vi undviker uppstyrda porträttbilder på människor samt bilder som saknar en tydlig 
idé. Människorna i staden går inte att regissera. De är inga statister, de står inte still 
– de rör sig, gör spännande saker och lever livet fullt ut. 



Det språk vi använder handlar inte enbart om innehåll utan även om vilken ton 

vi använder. Olika personligheter uttrycker sig olika och Malmö som destination 

behöver en enhetlig röst. 

De språkliga riktlinjerna gäller både för skrift och tal. Det innebär att de ger 

riktning både åt en text och en voice-over i en film eller ljudupptagning. Valet  

av ord, språk men även val av röst och dialekt bör följa riktlinjerna.

De språkliga riktlinjerna är uppdelade i vilken attityd språket har, hur vi  

beskriver saker och ting, samt vilka ordval som är lämpliga.

6. Språkliga riktlinjer



Vad har vi för attityd 
när vi skriver?
Kaxig. Men välkomnande.  Vi säger vad vi tycker och är inte 

rädda att sticka ut hakan. Men vi blir aldrig exkluderande utan 

strävar efter att bjuda in alla människor. Vi är stolta men blir 

aldrig skrytiga eller stöddiga.

Exempel: 

Nej: Det finns inget bättre ställe i världen för miljön.  

Ja: Upplev världsledande miljöteknik i Rosengård.



Hur beskriver  
vi Malmö?
Målande. Inte faktaorienterad. När vi beskriver Malmö 

så ska vi fokusera på känslan av staden, snarare än bara 

fakta. Utan att förlora substans i innehållet är vi gärna 

målande i vår beskrivning, men använder aldrig floskler 

eller metaforer för att beskriva staden.

Exempel:  

Nej: Malmö stad har 300 000 invånare och är Sveriges tredje 

största stad.   

Ja: Malmö stad vibrerar genom mötet mellan människor och 

kulturer från världens alla hörn. 



Vilka typer av ord använder vi oss av?
Verb 

Verb levandegör texten medan adjektiv 

tenderar att göra den mer passiv. Vi an-

vänder därför verb i så stor utsträckning 

som möjligt när vi beskriver staden.

Exempel:  

Nej: Staden är pulserande och har en 

sprudlande energi.  

Ja: Staden pulserar och energin sprudlar. 

Uppmaningar  

‘Välkommen’, ‘följ med in’, och ‘upptäck’  

– vi använder oss gärna av ord som bjud-

er in mottagaren, utan att bli fjäskiga. 

 

Exempel: 

Nej: Malmös små gallerier är så fantastiska 

att du verkligen ska ta en titt.  

Ja: Upptäck konsten i Malmös små gallerier.

Okonstlat 

Vi krånglar inte till det i onödan utan är 

rakt på sak när det behövs. Vi använder 

ett lättbegripligt språk så att alla förstår 

och tar till sig innehållet. 

Exempel: 

Nej: Relaxa i ångbastu på ett härligt spa 

och få en känsla av pånyttfödelse. 

Ja: Koppla av och njut på stadens spa.



Här presenterar vi en rad exempel på hur ramberättelsen, bildmanéret, de språkliga 

riktlinjerna och värdeorden kan användas i praktiken.

7. Tillämpning



Under 2015 togs en ny logotype fram för destinationsvarumärket Malmö. Den tidigare 

logotypen hade grafi ska begränsningar och var svår att trycka med vissa tekniker. 

Den nya logotypens typsnitt baseras på Malmös stadsvarumärke, där också den röda 

färgen hämtats. Ordet Malmö har kompletterats med en play-knapp för att anknyta till 

budskapet “Det börjar här”. 

Logotypen har en färg och form som ska göra den enkel att upptäcka i alla sammanhang, 

från rinkreklam till trycksaker. Logotypen är fri att använda för alla som ställer upp på 

värdeorden och tankarna bakom Malmös destinationsvarumärke. Det går att ladda ner 

grafi ska riktlinjer för logotypen på malmotown.com. 



Logotype 
- användning

Logotypen skall användas i alla sammanhang då staden Malmö lyfts 

fram mot externa besökare eller där upplevelsen Malmö är för alla, både 

invånare och besökare. Det fi nns en manual som beskriver användandet 

i detalj – denna går att ladda ner på malmotown.com.



Sociala medier Bilden visar fullt av Malmöbor som lever tillsammans. I förgrunden syns 

cyklar – en viktig symbol för Malmö. Ingenting i bilden är tillrättalagt 

utan den visar en ögonblicksbild från staden, med tydlig anknytning till 

besöksnäringen..

Tonen i meddelandet är positiv och framåtriktad. En beskrivande rad följs 

av en uppmaning att komma dit och vara med.

Vår strävan i sociala medier ska vara att publicera material som är enkelt 

och spännande att dela och som skapar stolthet och engagemang. 

Gärna fi lm.



Evenemang Evenemang som använder sig av destinationsvarumärket Malmö måste 

uppfylla de värdeord som beskriver varumärket. Det innebär till exempel 

att evenemanget ska vara inkluderande och nyskapande. Med det menas 

både att det ska vara tillgängligt för Malmöbor och besökare och att 

evenemanget i sig ska tillföra nya typer av upplevelser.

För att ett evenemang ska få stöd av Malmö stad, ekonomiskt eller på 

annat sätt, måste det uppfylla kraven i Malmö stads evenemangsstrategi. 

Denna går att beställa från Malmö Turism.



Artiklar När vi skriver artiklar om Malmö som destination är det viktigt att 

använda bilder och ett språk som stämmer med riktlinjerna för 

destinationsvarumärket. Tillsammans skapar det en helhet som känns 

relevant, spännande och nyskapande. Här visar bilderna engagemang 

och aktivitet, medan texten är energirik och samtidigt informativ. 



2014 

Malmö 

Annonser Använd gärna bilder på människor som på något sätt personifi erar 

stadens drivkraft framåt – de gör någonting som fångar vårt intresse. 

Språket ska vara lättbegripligt och inbjudande så att alla förstår och 

kan ta till sig innehållet.



2014 

Guide Malmö är en levande stad, full av människor. Staden är dagens första 

solstrålar, inte kvällen som skymmer. Staden är tempo, inte stilla vatten. 

Det börjar i Malmö och det ska vi visa på omslag, roll-ups och i guider. 

2014 

Malmö 



Nyhetsbrev Bilder: Använda människor på bild i så stor utsträckning som möjligt för 

att skapa känslan av att något händer. 

Språk: Vi pratar på ett enkelt och inbjudande sätt och undviker 

konstaterande meningar. 

Upplev vackra  
Katrinetorp 

Julen 
börjar här 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum



Om du behöver mer råd och stöd kring hur du ska 
arbeta med Malmös destinationsvarumärke är du 

välkommen att kontakta Malmö turism eller  
Malmö stads kommunikationsavdelning.

Vi har lanserat en ny verktygslåda för alla som vill använda platsvarumärket Malmö. 

På sajten www.malmotown.com/varumarke finns allt du kan tänkas behöva för att 

göra det så enkelt som möjligt att prata om Malmö. Vi har här samlat allt från bilder 

och filmklipp, till texter, presentationer, riktlinjer och grafisk manual. Genom att 

vara en del av och vara med och sprida varumärket är du med i en större rörelse. 

Samtidigt som du drar nytta av de uppbyggda, positiva värden som finns  

i varumärket, bidrar du till att ge Malmö en tydlig och enhetlig profil.


