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VARUMÄRKET
SKÅNE1

Och en visuell

Detta är en guide till varumärket Skånes visuella identitet.
Skåne är ett brokigt landskap. Här finns alltid något mer att
upptäcka och just denna mångsidighet är vår styrka – värd att
hylla och kommunicera.
Med varumärket Skåne som grund bygger vi visuella och
verbala historier om en mångsidig, öppen och välkomnande
plats. Vi gör det på ett lekfullt och opretentiöst vis som alla
förstår. Här exkluderas ingen, alla är inbjudna att bli en del av
denna spännande region.

identitet
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Skog & nytänkande & fotboll & urbant & fotoner & falafel
& tradition & värme & raps & bron & vidder & mångfald &
möjligheter… & du förstås!

OM VARUMÄRKET SK ÅNE
Den visuella identiteten bygger på Skånes varumärkesplattform, som du kan läsa mer om på vår sajt sharingskane.se.
Med sharingskane.se blir det lite enklare och roligare att föra
berättelsen om Skåne vidare ut i världen.
Material att använda kopplat till den visuella identiteten
hittar du på sharingskane.se
Om du har frågor kring den visuella identiteten eller varumärket kan du alltid ta kontakt med Business Region Skåne,
som ansvarar för varumärket Skåne. Kontaktuppgifter hittar
du i slutet av denna manual.
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Logotyp
LOGOT YP
Vår logotyp består av ordet ”skåne”,
satt helt i gemener. Å:et dubbeltjänstgör
som ett &-tecken för att visa att vi alltid
är redo att inkludera något nytt i vår
värld, att det alltid finns något nytt att
upptäcka.
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Logotyp
LOGOT YP MED PAYOFF
Ibland behöver logotypen kompletteras
med en payoff. Sätt den enligt
instruktionerna på denna sida.
Observera att payoffen i exemplet är
en exempel-payoff. För mer info om
payoffer, se sharingskane.se.

X

0,8X
Gotham Bold
optisk kerning +60

0,8X Maxhöjd
Maxbredd
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Logotyp
VERSIONER

Logotyp utan payoff

Logotyp med payoff

VARMGRÅ LOGOT YP
Den positiva logotypen används mot
vit bakgrund. Den använder sig av den
varmgrå primärfärgen.

NEGATIV LOGOT YP
Den negativa logotypen används mot bild
eller färgad bakgrund. Observera att den
negativa logotypen aldrig får användas
mot en färgplatta. När den används mot
färg är det för att hela bakgrundsytan är
färgad.

SVART LOGOT YP
Om de tekniska förutsättningarna kräver
det (t.ex. vid enfärgstryck) används den
svarta logotypen.
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Logotyp
FRIZON OCH MINSTA STORLEK
Denna sida visar hur stor logotypens
frizon minst bör vara. Observera att
frizonen i nederkant skiljer sig mellan
logotyp och logotyp med payoff.
Vår logotyp behåller sin läsbarhet även
i små storlekar. För att kunna urskilja att
å:et också är ett &-tecken ska man inte
sätta den med en mindre bredd än 18
mm. Detta gäller logotypen utan payoff.
Med payoff är grundregeln att aldrig
sätta logotypen mindre än att det går att
läsa payoffen.

Minsta tillåtna storlek:
18 mm
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Logotyp
TILLSAMMANS MED ANDRA
L OGOT YPER/AVSÄNDARE
Respektera alltid frizonen vid
placering av logotypen tillsammans
med andra avsändare. Utöver detta
finns inga regler då detta är väldigt
sammanhangsberoende.
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Logotyp
PLACERING
Logotypen ska alltid placeras centrerat
i horisontell ledd. I vertikal ledd kan
logotypen placeras i ovankant, nederkant
eller centrerat på ytan.
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Logotyp
PLACERING PÅ BILDER
Placera aldrig logotypen över brokiga
partier i bilder så att läsbarheten
försämras, utan hitta lugna ytor.
Placera gärna logotypen över två eller
fler bilder för att förstärka logotypens
inkluderande idé. Regler för sådan
placering syns till höger på denna sida.
Observera att eftersom Å:et inte sitter
exakt i mitten av logotypen kommer det
att innebära att logotypen inte placeras
exakt centrerat i sidled på ytan, men
optiskt sett kommer det att upplevas så.

Placera logotypen så att spetsen
som bildas av K:ets sneda staplar
hamnar ovanpå kanten

Båda bilderna är lika breda. 
Placera inte logotypen exakt
centrerat i sidled, utan placera den
så att Å:ets övre ögla centreras
över kanten.
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Grafiskt element
DELAT Å
Vårt grafiska element är egentligen fyra
olika. En höger- respektive vänsterhalva
och en övre respektive undre halva av
å/&-tecknet.
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Grafiskt element
PLACERING
För att ytterligare tydliggöra logotypens
idé om mångsidighet, och ge känslan
av att här kan vi addera nya saker i
oändlighet, använder vi å/&-tecknena
utfallande i marginalerna. ”Utanför bild”
fortsätter historien! Detta får gärna
användas i hög utsträckning i annonser
och på förstasidor på trycksaker eller
webbsidor. Var dock restriktiv med
användning i inlagor.
Regler för exakt placering av de
grafiska elementen finns på denna sida.
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Å:et delas vertikalt så att dess
övre ögla centreras under snittet.

Å:et delas horisontellt längs en linje på
samma höjd som spetsen som bildas av
K:ets sneda staplar ligger på.
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Färger
LOGOT YPFÄRGER
Primärfärgerna är logotypens olika
möjliga färger. I första hand vitt eller
varmgrått. Den varmgrå ersätter
helt svart i alla applikationer som
visas på skärm, d.v.s. även brödtext.
I tryck fungerar det inte så bra med
fyrfärgsblandningar i liten text – där
används 100 % svart istället.
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PMS
White

PMS
Black 7 C

CMYK
0, 0, 0, 100

CMYK
0, 0, 0, 0

CMYK
40, 40, 45, 75

RGB
0, 0, 0

RGB
255, 255, 255

RGB
61, 57, 53

HEX
#000000

HEX
#FFFFFF

HEX
#3D3935
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Färger
PROFILFÄRGER
Sekundärfärgerna är våra
profilfärger, och de bidrar till en
varm och välkomnande framtoning.
Använd gärna dessa friskt.
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PMS
2577 C

PMS
1225 C

PMS
360 C

CMYK
40, 67, 0, 0

CMYK
0, 30, 95, 0

CMYK
60, 0, 75, 0

RGB
159, 108, 166

RGB
241, 188, 64

RGB
131, 184, 110

HEX
#9F6CA6

HEX
#F1BC40

HEX
#83B86E

PMS
2232 C

PMS
1785 C

PMS
468 C

CMYK
63, 5, 25, 0

CMYK
0, 80, 60, 0

CMYK
18, 28, 55, 0

RGB
114, 182, 193

RGB
241, 91, 91

RGB
212, 186, 136

HEX
#72B6C1

HEX
#F15B5B

HEX
#D4BA88
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Typografi
T YPSNITT
Vi använder primärt två olika typsnitt.
Ivar är en seriff-familj från svenska
typsnittsmakarna Letters From
Sweden, med mycket karaktär i de feta
skärningarna. Gotham är en modern
klassiker skapat av Tobias Frère-Jones,
insprierat av skyltar i New York.
Vi använder följande skärningar av
typsnitten:

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
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Ivar Display Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
Ivar Text Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Gotham Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Gotham Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Gotham Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
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Typografi
TILLÄMPNINGAR
Regler för hur du använder de olika
typsnitten, och till vad.

Kategorisering
Ivar Display Bold,
optisk kerning,
spärra 200/100.
Radavstånd =
1,2 x textstorlek.

Rubrik Nivå 1
Används till förstasidor,
kapitelsidor, intron, etc.
Max 6 rader.
Varannan rad
(1, 3, o.s.v.)
Ivar Display Bold,
optisk kerning, +-0/100.
Radavstånd =
textstorlek.
Varannan rad
(2, 4, o.s.v.)
Gotham Black,
optisk kerning, +-0/100.
Radavstånd =
textstorlek.
Textstorlek =
90 % av Ivar Displays.

Ingress
Gotham Bold,
optisk kerning,
knip -20/100.
Radavstånd =
1,4 x textstorlek.

Brödtext
Ivar Text Regular,
optisk kerning,
+-0/100.
Radavstånd =
1,3 x textstorlek.

Rubrik Nivå 2
Gotham Black,
optisk kerning,
+-0/100.
Radavstånd =
1,2 x textstorlek.

Nordic noir is the biggest thing to hit international tv
for years, so while you’re here, why not take a guided
tour in the home towns of our most famous detectives?

M AT & DRYC K

A story

about Skåne:

Daniel Berlin

Daniels mamma Irene ansvarar för köksträdgården, hans
pappa Per-Anders för vinerna som serveras. Råvarorna
hämtar han från odlarna och jägarna i närheten. Med
denna trygghet som grund har Daniel Berlins krog i
Skåne Tranås på Österlen tagit sig in bland de hundra
främsta i världen och fått en stjärna i Michelinguiden.
Det är tidig morgon i Malmö där Daniel Berlin är bosatt. Han har precis
köpt en ”hämtekaffe” att ha med sig i bilen när han ska köra till sin minst
sagt omtalade restaurang, Daniel Berlin Krog i Skåne-Tranås.
– Jag tycker att det är en rätt perfekt sträcka, den tar femtio minuter att
köra och gör att jag mentalt hinner förbereda mig på vad som ska göras
under dagen.
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Experience the drama
in 5 famous film settings

Rubrik Nivå 2

med underrubrik
Ivar Display Bold,
optisk kerning,
+-0/100.
Radavstånd =
1,2 x textstorlek.
Textstorlek =
Ca 75 % av rubrikens.

Rubrik Nivå 3
Gotham Bold,
endast versaler,
optisk kerning,
spärra 60/100.
Radavstånd =
1,3 x textstorlek.
Textstorlek =
Samma som
brödtextens.

Dining experiences
– restaurants worth a visit!
Skåne is rapidly gaining a reputation as one of the
most exciting gourmet destinations in Europe. There
is a huge range of venues to choose from when dining
here, but below are some of the more interesting
restaurants, places especially worth visiting if you
want to experience the finest food and hospitality the
region has to offer.

BASTARD
Cooking up rather a storm over the past
year is the irreverently-named Bastard,
a sexy restaurant in Malmö serving up
fabulous meat dishes cooked in the open
kitchen. The ambience is effortlessly
cool and DJ’s are spinning records in
their cozy outdoor bar. Grab a plate of
top quality charcuterie, a glass of organic
wine and settle down for the evening.
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Typografi
AVDELARSTRECK UNDER
INGRESS
De tungt satta ingresserna får stabilitet
av ett avdelarstreck, härlett ur typografin,
speciellt när brödtexten följer omedelbart
under. Observera att ingressen inte
behöver avslutas med strecket, utan det
är valfritt.

Daniels mamma Irene ansvarar för köksträdgården, hans
pappa Per-Anders för vinerna som serveras. Råvarorna
hämtar han från odlarna och jägarna i närheten. Med
denna trygghet som grund har Daniel Berlins krog i
Skåne Tranås på Österlen tagit sig in bland de hundra
främsta i världen och fått en stjärna i Michelinguiden.

X
X
1,5X

Det är tidig morgon i Malmö där Daniel Berlin är bosatt. Han har precis
köpt en ”hämtekaffe” att ha med sig i bilen när han ska köra till sin minst
sagt omtalade restaurang, Daniel Berlin Krog i Skåne-Tranås.
– Jag tycker att det är en rätt perfekt sträcka, den tar femtio minuter att
köra och gör att jag mentalt hinner förbereda mig på vad som ska göras
under dagen.
Avdelarstrecket ska vara lika
tjockt som ett talstreck satt
med ingresstypografin. –
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Typografi
T YPOGRAFI I FÄRG
Vid typografi på vit bakgrund kan
eventuell kategorisering, rubrik och
ingress med avdelarstreck sättas i
en sekundärfärg.
Var alltid uppmärksam på hur god
läsbarheten blir, tillgänglighetsaspekten
är viktig för platsvarumärket Skåne.

M AT & DRYC K

A story

about Skåne:

Daniel Berlin

Ingången in i längre text kan
sättas i en sekundärfärg, dock
ej gul eller beige då det inte
skulle ge tillräcklig läsbarhet.

Daniels mamma Irene ansvarar för köksträdgården, hans
pappa Per-Anders för vinerna som serveras. Råvarorna
hämtar han från odlarna och jägarna i närheten. Med
denna trygghet som grund har Daniel Berlins krog i
Skåne Tranås på Österlen tagit sig in bland de hundra
främsta i världen och fått en stjärna i Michelinguiden.
Det är tidig morgon i Malmö där Daniel Berlin är bosatt. Han har precis köpt en
”hämtekaffe” att ha med sig i bilen när han ska köra till sin minst sagt omtalade
restaurang, Daniel Berlin Krog i Skåne-Tranås.
– Jag tycker att det är en rätt perfekt sträcka, den tar femtio minuter att köra
och gör att jag mentalt hinner förbereda mig på vad som ska göras under dagen.
Just den här dagen står först en intervju med tillhörande fotografering för en
mattidning på menyn och sedan väntar en som vanligt fullsatt restaurang på
kvällen i det gulmålade huset i utkanten av den lilla byn Skåne Tranås.
– Ja, det är fullt ös, gästerna kommer halv sju så då ska såklart allt vara
på plats. Den typ av restaurang som jag driver är i hög grad beroende av
omfattande förberedelser, det är till exempel mycket som ska hämtas vilket tar
rätt mycket tid bara det.
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Bildmanér
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brokiga mångfald. Tänk på att bilder kan
komplettera varandra och ge en mångfacetterad bild snarare än att de olika bilderna ska visa på motsatser. Håll alltid i
åtanke att ge en rättvisande, diversifierad
och bred bild av Skåne. Detta innefattar
såväl kön, etnicitet, ålder med mera.
Här är exempel på hur flera bilder kan
användas tillsammans. Bilder att ladda
ner hittar du på sharingskane.se.
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BILDMANÉR
Utgå alltid från platsvarumärket Skånes
kärnvärden; öppet, nära och mångsidigt
när du väljer bilder.
På sharingskane.se hittar du bilder
inom flera olika kategorier som alla är
fria att använda för att kommunicera
eller marknadsföra Skåne.
Använd gärna flera bilder intill varandra för att förstärka intrycket av Skånes

Bildmanér

Två bilder med
gemensam
horisontallinje.
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BILDCOLLAGE
Använd gärna flera bilder intill varandra
för att förstärka intrycket av Skånes
brokiga mångfald. Här är exempel på hur
flera bilder kan användas tillsammans.

Bildmanér
BILDCOLLAGE
Använd gärna flera bilder intill varandra
för att förstärka intrycket av Skånes
brokiga mångfald. Här är exempel på hur
flera bilder kan användas tillsammans.

Två bilder med
gemensam
horisontallinje i två
lager, d.v.s. fyra
bilder totalt.
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Bildmanér

Collage med bilder
i olika storlekar placerade delvis ovanpå varandra. Kan
även kombineras
med att vissa bilder
ligger kant-i-kant, se
sidan 20 för exempel
på det.
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BILDCOLLAGE
Använd gärna flera bilder intill varandra
för att förstärka intrycket av Skånes
brokiga mångfald. Här är exempel på hur
flera bilder kan användas tillsammans.

Inspiration
INSPIRATION
Följande sidor innehåller exempel på hur
du kan använda vår visuella identitet,
ämnade att fungera som inspiration.
Använd gärna flera bilder ihop och
tänk på att förmedla Skånes mångsidighet genom bildurvalet.
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Inspiration
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Inspiration

Dining experiences
– restaurants worth a visit!
Skåne is rapidly gaining a reputation as one of the most exciting gourmet
destinations in Europe. There is a huge range of venues to choose from
when dining here, but below are some of the more interesting restaurants,
places especially worth visiting if you want to experience the finest food
and hospitality the region has to offer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LYRAN
Don’t miss out on Lyran, a small restaurant in Malmö’s hip area Möllan. The
chefs prepares uncompromising food in
the open kithen in a pulsating atmosphere. The menu is based on ingredients and
vegetables picked freshly for the day and
the composed dishes is a real treat for
your taste buds. Enjoy with a carefully
selected natural and biodynamic wine.
BASTARD
Cooking up rather a storm over the past
year is the irreverently-named Bastard,
a sexy restaurant in Malmö serving up
fabulous meat dishes cooked in the open
kitchen. The ambience is effortlessly
cool and DJ’s are spinning records in
their cozy outdoor bar. Grab a plate of
top quality charcuterie, a glass of organic
wine and settle down for the evening.

The pantry

of Sweden

–Come share

the passion

VISU E LL IDE NTITET VARU MÄRKET SK ÅNE

SALTIMPORTEN CANTEEN
What happens when a pair of acclaimedyoung chefs take over a dockside warehouse in Malmö and opens up a restaurant two hours a day? The answer is, success and food prepared of the fabulous
ingredients from the neighbourhood with
lots of love!
The name means “salt import,” which
witness of the space they occupy. Can be
difficult to find so check in advance.

HÖRTE BRYGGA
Acesedit atibus ad ma quibercius con
pre et re diosam, odiande lesendu citium
lacearum se voles ut unt a qui dit lacest,
secae dustibus dolorem que officiande
prem ex eat eatur, od molorera incidem
porpos utate dellandit hitatquunt earum
desendelecae culparc ilignisit, se repre
pedit exerit rerumet aut et faciendae. It
eiur, em reiciatem ipsandendae exeris.
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Inspiration
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Inspiration
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Inspiration
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Kontakt

MÅNS RENNTUN
Kommunikationsansvarig
Business Region Skåne
040-675 34 80
mans.renntun@skane.com
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Läs mer om varumärket Skåne på
sharingskane.se.
Om du vill veta mer om hur du kan
använda varumärket Skåne får du
gärna kontakta oss:

FOTO: ANDERS TUKLER

Ansvariga för varumärket Skåne är
Business Region Skåne. Tillsammans
med dotterbolagen Event in Skåne, Invest
in Skåne, Film i Skåne och Tourism in
Skåne arbetar Business Region Skåne
för att locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne. Business Region Skåne
ägs av Region Skåne och de skånska
kommunerna.
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