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För dig som samarbetar 
med Musik i Syd.



Det här är ett utdrag ur Musik i Syds Designmanual. 
Här får du som samarbetar med Musik i Syd en över
blick hur vi arbetar med vårt visuella uttryck. Hur vi 
med bilder, typografi, färger och designspråk bygger 
ett starkt och tydligt varumärke.

Manualen visar även hur du som samarbetspart till 
Musik i Syd arbetar med vår logotyp.

Att kommunicera Musik i Syd ska vara som musik för 
ögonen. Har du frågor så vänd dig gärna till din 
kontaktperson på Musik i Syd.

Ett partitur för ögat
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1.0 LOGOTYP

Logotypen är den officiella visuella 
representanten för Musik i Syd och 
är den viktigaste och mest synliga 
komponenten i kommunikationen.

Ett korrekt och konsekvent använ
dande av logotypen ger därför en 
sammanhållen och tydlig bild av 
verksamheten.
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1.0 LOGOTYP / HUVUDVERSION
Postiv / Negativ

Huvudversionen av logotypen 
används i första hand. Logotypen 
får aldrig ändras eller förvrängas 
och återges alltid i svart eller vitt, ej i 
någon annan färg.
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1.1 LOGOTYP / FÖRENKLAD VERSION
Postiv / Negativ

Förenklad version är lämplig att 
använda framför allt på en liten yta. 
Logotypen får aldrig ändras eller 
förvrängas och återges alltid i svart 
eller vitt, ej i någon annan färg.
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1.2 LOGOTYP / FRIZON & STORLEK 1. Frizon
För att säkerställa att logotypen 
framträder tydligt finns en definie
rad frizon. Innanför denna frizon får 
inga andra element placeras.
Frizonen är lika med avståndet 
mellan linjerna över och under  
”Musik i Syd”.

2. Minimistorlek
I tryck bör inte logotypen vara min
dre än 30 x 10 millimeter.

1. 2.



8

1.3 LOGOTYP / SAMARBETEN EXTERNA PARTER
Musik i Syd som avsändare

När Musik i Syd samarbetar med externa par
ter har vi tre olika roller: avsändare, garant och 
medarrangör. Logotyper arrangeras därefter.

Avsändare: Projekt initierat av Musik i Syd där 
andra parter bjudits in.

Musik i Syds logotyp i övre vänstra hörnet. 
Logotyper för samarbetspartner placeras 
längst ner på satsytan.

Tryckt media exempel affisch Digital media exempel video

Logotyp 1 Logotyp 2 Logotyp 3

1. Musik i Syds logotyp fast i övre
vänstra hörnet under hela filmen.

3. Filmen avslutas med Musik i Syds
logotyp.

2. Logotyper för samarbetspartners
i filmens outro.

Logotyp 1

Logotyp 2

Logotyp 3
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1.3 LOGOTYP / SAMARBETEN EXTERNA PARTER
Musik i Syd som garant

Garant: Projekt som drivs av 
en annan part med Musik i Syd 
som medaktör.

Musik i Syds logotyp underställd
arrangörs logotyp.

Tryckt media exempel affisch

arrangörs
logotyp

Digital media exempel video

1. Arrangörs logotyp fast under 
hela filmen.

3. Filmen avslutas med arrangörs
logotyp.

2. Musik i Syds logotyp i outro för 
filmen.

arrangörs
logotyp

arrangörs
logotyp
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1.3 LOGOTYP / SAMARBETEN EXTERNA PARTER
Musik i Syd som medarrangör

Medarrangör: Samarbete med 
två eller fler jämbördiga parter, 
där alla är likvärdiga avsändare.

Musik i Syds logotyp jämställd mer övriga.

Tryckt media exempel affisch

arrangörs
logotyp

Digital media exempel video

1. Vid samarbete med ytterligare 
en arrangör kan bådas logotyp 
ligga med under hela filmen. Vid 
samarbete mellan många parter 
läggs samtligas logotyper i slutet 
av filmen, se nedan.

2. Filmen avslutas med alla arrang
örers logotyper. I en bildruta eller 
uppdelat på flera.

arrangör 1 logotyp

arrangör 2 logotyp

arrangörs
logotyp
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Att tänka på
1. Undvik att lägga effekt på logotypen, 
som t ex skugga.
2. Använd inte färg i logotypen.
3. Rotera inte logotypen.
4. Använd ej rörig bakgrundsbild, säkerställ att 
logotypen syns.
5. Använd inte huvudlogotyp och logotyp för 
produktvarumärke i nära anslutning till  
varandra (undantag i avsändare för mejl, se 
sidan 61).

1.4 LOGOTYP / GÖR INTE SÅ HÄR

1.

4.

2.

5.

3.
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2.0 TYPOGRAFI

Typografin är en viktig bestånds
del i en visuell identitet. Både ur 
en estetisk synvinkel och för att 
skapa tydlighet, hög läsbarhet 
och personlighet. Typografin bi
drar till att förstärka varumärket. 

Kommunikation från Musik i Syd 
är som mest effektiv när orden 
är konsekventa både till innehåll 
och utseende.

Montserrat

Minion Pro
Lovelo
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Montserrat är Musik i Syds primära typsnitt 
och som utgångspunkt används skärningarna 
Light, Regular, Semibold och Bold med till
hörande kursiv.

Typsnittet är ursprungligen ritat av Julieta 
Ulanovsky och fungerar både för digitala och 
tryckta medier, detta ger möjligheten att 
konsekvent använda samma typsnitt till all 
kommunikation. 

Montserrat finns att tillgå från Google Fonts 
eller Adobe Fonts.

Montserrat Light
Monserrat Light Italic

Montserrat Regular
Monserrat Italic

Montserrat Semibold
Monserrat Semibold Italic

Montserrat Bold
Monserrat Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö

1234567890

2.1 TYPOGRAFI /  TYPSNITT / MONTSERRAT
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Lovelo används för större rubriker och an
vänds främst i skärningen Black. Typsnittet, 
ritat av Renzler Design, finns endast med 
versaler och fungerar väl både för digitala och 
tryckta medier. 

Finns att tillgå från fontfabric.com.

Lovelo black

2.2 TYPOGRAFI /  TYPSNITT / LOVELO

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

Exempel på användning. Rubrik affisch.
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Minion Pro används främst för längre bröd
texter. Som utgångspunkt används skärning
arna Regular, Italic, Semibold och Semibold 
Italic. Minion Pro är ritat av Robert Slimbach 
och finns att tillgå från Adobe Fonts.

Har man inte tillgång till Adobe Fonts går det 
bra att använda datorns standardtypsnitt  
Georgia, som har god läsbarhet både i tryck
saker och på skärm.

Minion Pro Regular
Minion Pro Regular Italic

Minion Pro Semibold
Minion Pro Semibold Italic

2.3 TYPOGRAFI /  TYPSNITT / MINION PRO

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö

1234567890
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3.0 BILD

Musik i Syd förmedlar musik av 
hög kvalitet. Denna kvalitet ska 
även genomsyra vårt bildspråk.

För att stärka varumärket använ-
der vi bilder som berikar, inklude-
rar, berör och sätter människan i 
centrum. 

Våra bilder berättar om Musik 
i Syds verksamhet och vardag. 
Alla våra bilder behöver inte  visa 
människor men bilder av miljöer, 
situationer och instrument ska 
visa spår av människor och att 
Musik i Syd verkar här.

Vi eftersträvar att använda bilder 
av hög fotografisk kvalitet, tydlig 
bildkomposition, detaljer som 
väcker nyfikenhet. Våra bilder ska 
kännas ärliga och vara mer doku-
mentära än arrangerade.
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3.1 BILD
Exempel
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4.0 FÄRG

Musik i Syds färgpalett har stor 
betydelse i verksamhetens 
kommunikation.
Ett konsekvent användande av 
valda profilfärger i kommuni
kationen hjälper till att stärka 
igenkänningen av varumärket.
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Fyra färger i respektiver tre olika nyanser samt 
vitt och svart ger en sammanhållen men va
riationsrik palett att arbeta med. Vi använder 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
för att säkerställa kontrastkraven mellan text 
och grundfärg vid digital publicering.

Har bakgrundsfärg och textfärg tillräcklig kon
trast? Testa här: https://contrastchecker.com

4.1 FÄRG
Översikt / Färgkoder

CMYK 0 / 8 / 8 / 25
RGB 209 / 203 / 199
PANTONE PMS Warm Gray 3
# cec4c0

CMYK 3 / 3 / 3 / 0
RGB 242 / 239 / 238
# f2efee

CMYK 61 / 57 / 59 / 35
RGB 76 / 71 / 68
PANTONE 411 C
# 4c4744

Varmgrå

Ljus varmgrå

Mörk varmgrå

CMYK 0 / 20 / 20 / 50
RGB 136 / 113 / 104
PANTONE PMS Warm Gray 9
# 887068

CMYK 7 / 7 / 7 / 0
RGB 231 / 226 / 224
PANTONE 663 C
# e7e2e0

CMYK 55 / 60 / 62 / 37
RGB 82 / 68 / 63
PANTONE 7518 C
# 52443f

Brun

Ljusbrun

Mörkbrun

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
PANTONE PMS Black
# 000000

Svart

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
# ffffff

Vit

CMYK 62 / 0 / 38 / 0
RGB 87 / 194 / 177
PANTONE PMS 3258
# 60beb0

CMYK 23 / 0 / 13 / 0
RGB 186 / 226 / 219
PANTONE 9521 C
# bae2db

CMYK 82 / 40 / 61 / 23
RGB 85 / 94 / 85
PANTONE 5545 C
# 285e55

Grön

Ljusgrön

Mörkgrön

CMYK 0 / 85 / 55 / 0
RGB 234 / 67 / 88
PANTONE PMS 1787
# e94256

CMYK 0 / 49 / 21 / 0
RGB 249 / 143 / 153
PANTONE 197 C
# f48f99

CMYK 27 / 92 / 75 / 22
RGB 143 / 42 / 50
PANTONE 704 C
# 8f2a32

Röd

Ljusröd

Mörkröd




