Tillämpning av Stockholms stads grafiska profil

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet
Grafiska riktlinjer

Inledning

Stockholms stad har två fantastiska museer med en gemensam
uppgift: att berätta om Stockholm, nu och då. Vi har dock
en utmaning i att skapa kännedom och kunskap om våra
verksamheter och skapa en stark relation till stockholmare och
besökare. Genom gemensamma och förtydligade riktlinjer
har vi nu ett verktyg i arbetet med att kommunicera våra
verksamheter. Om vi är konsekventa och tar vår uppgift på allvar
så kommer vi att lyckas.

Detaljerade riktlinjer, färgvärden, originalfiler och mallar finns på
varumarkesmanual.stockholm.se

Stockholms stad

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är, tillsammans med
Stockholms stads övriga verksamheter, med och bidrar till den
övergripande visionen om ett Stockholm i världsklass. Vi gör
det genom att aktivt levandegöra vår stads uppkomst och
utveckling. Genom att utgöra en trovärdig röst för Stockholms
alla berättelser. Och genom att vara tillgängliga, i hjärtat av
staden och öppna för alla våra besökare.

Genom att alla stadens verksamheter utgår från en gemensam
plattform lever vi upp till löftet om ett mångsidigt och
upplevelserikt, innovativt och växande Stockholm.

Verksamhetsidé

Stockholmsberättelser
Aktuella. Historiska. Personliga. Angelägna. Mörka. Roliga.
Viktiga. Vackra. Stora. Små. Staden har alltid varit fylld av
berättelser.
Vi ser det som vår uppgift att tillgängliggöra dessa berättelser.
Vi gör det genom att samla, forska, värna, bevara, beskriva,
dokumentera, engagera, förtjusa, inspirera, levandegöra, lära,

lyssna och underhålla. Berättelserna får oss att minnas vår
stads historia och uppkomst. Berättelserna ger oss en inblick i
vår stads utveckling. Och samtidigt som vi blickar bakåt så ger
berättelserna oss perspektiv på vår egen tid.
Vår idé är att finnas mitt i allt det där. Mitt i berättandet.
Vi vill vara en plats för stockholmsberättelser. En plats för
stockholmare och stadens besökare.

Stockholmsberättelser
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Stadsmuseet
Grafiska riktlinjer

Namn / Logotyp

Typsnitt

Stadsmuseet
City Museum
En av många
stockholmsberättelser.

Stockholm Type Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890.,:?!%=?&*><#
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Stockholm Type Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890.,:?!%=?&*><#
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Färger

Färgvärden finns på varumarkesmanual.stockholm.se/farger
Bilder

Kommunikationskoncept

Vår idé kommer till uttryck i vår kommunikation genom att vi
lyfter fram ett urval stockholmsberättelser. Ett datum, ett årtal
och en kort förklarande text som avslutas med ”En av många
stockholmsberättelser” utgör kommunikationskonceptet.

Vi använder kommunikationskonceptet främst när vi vill lyfta
fram Stadsmuseet snarare än en specifik utställning.

Genom att visa på ett antal datum och årtal visar vi både på
den stora bredd av berättelser som vi tillgängliggör och det
tidsomfång som vår verksamhet omfattar.

�6.5
�900
26 maj 1900. Bokhållare Forslund blir den första bilisten i Sverige som grips och döms för fortkörning,
efter att ha sprungits ikapp av Poliskonstapel Karlsson på Strandvägen. En av många stockholmsberättelser.

Typografisk hantering

I rubriker, och motsvarande texter, ska i första hand Stockholm
Type Bold användas. Texten sätts vänsterställd. Samma grad
används så långt det är möjligt. Blankrader undviks. Hierarkier
skapas i huvudsak genom färg. (A)
På skyltar, samt när färg inte är lämpligt, används istället Bold
och Regular för att skapa hierarkier. (B)

A.

På affischer, i annonser och liknande enheter ställer vi upp
informationen enligt nedan:
1. Utställningens titel
2. Ev. Undertitel
3. Ev. Datum
4. Stadsmuseet

Stadsvandring
Stadsmuseet
Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Stadsmuseet

B.

Stadsmuseet
City Museum

Designsystem

Stockholms stads designsystem (grid) ska alltid användas när
exempelvis en affisch eller annons ska göras.

Mallar i stående och liggande format finns att ladda ner på
varumarkesmanual.stockholm.se.

Systemet för stående format är uppbyggt av 14 spalter i bredd;
satsytan utgör 12 spalter och marginalerna utgörs av 1 spalt
vardera. Stockholms stads logotyp placeras i ett av de nedre
hörnen och ska alltid utgöra 3 spalter i bredd.

Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Stadsmuseet

Stadsmuseet
City Museum

stadsmuseet.stockholm.se

Stadsmuseet

City Museum

Utställningar
Butik
Kafé Ryssgården

Måndag–söndag 11–17
Torsdag 11–20

Faktarummet

Tisdag & torsdag 12–16

Torget – ett lekrum
för barn

Måndag–söndag 11–16
Torsdag 11–18

Exhibitions
Shop
Café Ryssgården

Mon–Sun 11 am–5 pm
Thurs 11 am–8 pm

Documentary Room

Tues & Thurs 12 pm–4 pm

Torget – children´s
play area

Mon–Sun 11 am–4 pm
Thurs 11 am–6 pm

Capital of Scandinavia

Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Stadsmuseet
stadsmuseet.stockholm.se

Capital of Scandinavia
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Medeltidsmuseet
Grafiska riktlinjer

Namn / Logotyp

Typsnitt

Medeltidsmuseet
Medieval Museum
En stockholmsberättelse
om ...

Stockholm Type Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890.,:?!%=?&*><#
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Stockholm Type Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890.,:?!%=?&*><#
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Färger

Färgvärden finns på varumarkesmanual.stockholm.se/farger
Illustration

Kommunikationskoncept

Vår idé, stockholmsberättelser, kommer till uttryck genom bilder
av illustratören Dennis Eriksson. Illustrationerna hjälper oss att
levandegöra stadens uppkomst och historia på ett modernt och
aktuellt sätt. Totalt använder vi oss av 8 illustrationer med 8 olika
teman (brott, religion, kärlek, hamn, stad, barn, fest och krig) i vår
kommunikation.
En illustration kan också kompletteras med en text som beskriver
bilden på ett tillgängligt, intressant och roligt sätt.

Texten avslutas med ”En stockholmsberättelse om…” Exempel:
”Det blev aldrig något parkeringsgarage åt riksdagsmännen.
En grop med skelett och en gammal mur stod i vägen.
Byggarbetarna fick gå hem och arkeologerna släppas lös.
En stockholmsberättelse om medeltid, nutid och ett unikt
museum.”

Typografisk hantering

I rubriker, och motsvarande texter, ska i första hand Stockholm
Type Bold användas. Texten sätts vänsterställd. Samma grad
används så långt det är möjligt. Blankrader undviks. Hierarkier
skapas i huvudsak genom färg. (A)
På skyltar, samt när färg inte är lämpligt, används istället Bold
och Regular för att skapa hierarkier. (B)

A.

På affischer, i annonser och liknande enheter ställer vi upp
informationen enligt nedan:
1. Utställningens titel
2. Ev. Undertitel
3. Ev. Datum
4. Medeltidsmuseet

Stadsvandring
Medeltidsmuseet
Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Medeltidsmuseet

B.

Medeltidsmuseet
Medieval Museum

Designsystem

Stockholms stads designsystem (grid) ska alltid användas när
exempelvis en affisch eller annons ska göras.

Mallar i stående och liggande format finns att ladda ner på
varumarkesmanual.stockholm.se.

Systemet för stående format är uppbyggt av 14 spalter i bredd;
satsytan utgör 12 spalter och marginalerna utgörs av 1 spalt
vardera. Stockholms stads logotyp placeras i ett av de nedre
hörnen och ska alltid utgöra 3 spalter i bredd.

Medeltidsmuseet
Medieval Museum

Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Medeltidsmuseet
medeltidsmuseet.stockholm.se

Capital of Scandinavia

Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet
Museum of Medieval

medeltidsmuseet.stockholm.se

Medeltidsmuseet
Medieval Museum
Capital of Scandinavia
Det blev aldrig något parkeringsgarage åt riksdagsmännen. En grop med skelett och en gammal
mur stod i vägen. Byggarbetarna fick gå hem och
arkeologerna släppas lös. En stockholmsberättelse om medeltid, nutid och ett unikt museum.
There was never any parking garage to the MPs.
A pit with a skeleton and an old wall stood in the
way. Construction workers had to go home and
archaeologists unleashed. A Stockholm tale of
medieval, contemporary and a unique museum.
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Stadsmuseet
Medeltidsmuseet
Gemensam kommunikation
och samarbeten

Gemensam kommunikation

stadsmuseet.stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

Program
Feb–maj 2014
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Skuggsidan
Brott, straff, trygghet
1.2.2014–11.1.2015
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

I vissa sammanhang ska båda våra museum stå med i
kommunikativt material. Exempel på detta kan vara vår
entrébiljett, vårt programblad eller en gemensam utställning.
Vi tillämpar då samma typografiska hantering och uppställning
av information som på övriga enheter. Museerna skrivs ut under
varandra med Stadsmuseet överst och Medeltidsmuseet underst.

Capital of Scandinavia

City Museum
Medieval Museum

Genom att konsekvent tillämpa samma uppställning både när
våra museum kommunicerar individuellt och när vi kommunicerar
gemensamt skapar vi en tydlighet i vår kommunikation.

Årsbiljett
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet
Annual ticket
City Museum
Medieval Museum

Samarbeten

I sammanhang då vi står som gemensam avsändare tillsammans
med en extern samarbetspartner för en aktivitet som exempelvis
en utställning eller en festival ska vi, liksom i övriga sammanhang,
följa Stockholms stads riktlinjer.
Det innebär att Stockholms stads logotyp står som tydlig
avsändare för vår del av samarbetet. Stadsmuseet eller
Medeltidsmuseet inblandning i samarbetet kommunicerar vi i
övrig information (exempelvis rubrik eller text).

Ibland kan den kommunicerbara ytan vara så pass begränsad
att enbart logotyp får plats eller tillåts. Även då ska enbart
Stockholms stads logotyp exponeras.
Mer information kring samarbeten hittar du på
varumarkesmanual.stockholm.se/samarbeten
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