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Varför en grafisk profil?

Enhetligt ansikte 

Vår grafiska profil syftar till att stärka Mörbylånga kommuns  
visuella identitet, genom att kommunen med sina  
verksamheter visar upp ett enhetligt ansikte utåt när vi som 
kommun har en gemensam grafisk profil, som alltid  
kommunicerar samma värden, får mottagaren en enhetlig och 
tydlig bild av oss. Då har vi med hjälp av ett enhetligt ansikte 
skapat en förutsättning för att bygga en stark och framgångsrik 
verksamhet.

Ett arbetsredskap 

Målet med vår grafiska profil är att den ska fungera som ett 
arbetsredskap, ett verktyg som höjer kvaliteten i det dagliga 
arbetet. Genom vår grafiska profil kan arbetet med utformning 
av information underlättas, effektiviseras och tydliggöras.
 
Fastställd av Kommunstyrelsen i september 2002.
Revidering godkänd av kommunstyrelsen den 9 maj 2017. 
Revidering godkänd av kommunstyrelsen den 3 devember 2019.
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Logotyp

Kommunvapnet tillsammans med texten
”Mörbylånga kommun” är vår logotyp. Syftet med logotypen är 
att ge en enhetlig bild av kommunen. För att bilden av  
Mörbylånga kommun ska bli tydlig krävs att vi använder  
logotypen i samma utformning och på samma sätt, oavsett var 
den förekommer. Med vår logotyp kan vi sprida kunskap om  
vilka verksamheter som drivs i kommunal regi. För att alla lätt 
ska kunna identifiera kommunen som avsändare till en viss 
information, ska logotypen finnas med på allt material som når 
externa mottagare.

Det är också viktigt att logotypen finns med i samband med 
projekt och aktiviteter som kommunen deltar i eller står 
bakom. Logotypen är ett verktyg för att tala om var vi är aktiva. 
Logotypen får endast användas i kommunala ändamål och inte 
i kommersiellt syfte. Sist men inte minst – logotypen är viktig 
även för vår egen kommunala identitet. Den skapar  
samhörighet bland förtroendevalda och medarbetare i  
kommunen. 

Typsnitt i logotyp
All text i logotypen har typsnittet Garamond. 
Logotyperna finns i original hos kommunikationsavdelningen  
– och automatiskt i våra mallar.
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Varför en grafisk profil?

Vapen Text

Mörbylånga kommuns logotyp

Logotyp

5   /   morbylanga.se



6   /   morbylanga.se

Logotyp

Användning 
Val av logotyp skall grundas på kanal, yta som finns att tillgå 
och tydlighet. I de fall huvudlogotypen kan användas skall 
den alltid användas. 

Logotypen finns också i svartvitt och som 
inverterad i vitt, se exempel.

Frizon 
För att logotypen ska framstå så tydligt som möjligt finns 
det en ”frizon” som beskriver det minsta 
rekommenderade avståndet till exempelvis marginaler 
/kanter eller till övriga grafiska element i en layout.

Frizonen styrs av hur stor du väljer att göra 
logotypen.

Använd halva vapnets bredd som minimimått för frizonen.
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Vapen

Vapen 
Mörbylånga kommuns vapen har i grundoriginalet
tre färger; rött, blått och guld. Kommunvapnets färger är 
fastställda av Riksheraldikern. I vardagen ersätts guldfärgen 
(pms 871) med gult, pms 1235. 
 
Den blå och den röda färgen får däremot inte ersättas.

Kommunvapnets historik 
Mörbylånga kommuns vapen har funnits sedan
1980. Vapnet togs fram under kommundelningsreformen 
1974 när kommunen bildades. Konstnären Sven-Bertil 
Svensson från Mörbylånga fick uppdraget att framställa  
vapnet. Vapnet har sedan godkänts av Riksheraldikern.  
Vapnets nedre del består av en blå våg. Den blå färgen  
symboliserar att den större delen av vår kommun är  
kringfluten av vatten.  
 
Vapnets övre del är bottnad med guld och ovanpå ligger en 
röd, stiliserad skans med fem uddar, varav en pekar uppåt.
Skansen ska symbolisera den rika förekomsten av
fornborgar på södra Öland.  
 
Användning 
Använd vapnet i original som finns hos 
kommunikationsavdelningen. I vissa sammanhang kan 
vapnet förekomma utan namnet ”Mörbylånga kommun”. Ett 
exempel på detta är vissa fasadskyltar och i sociala  
medier. Alla avsteg från regeln att använda hela logotypen 
ska godkännas av kommunikationsavdelningen.

Blå  
PMS 293 
CMYK 100, 56, 0, 0

Röd  
PMS 032 
CMYK 0, 91, 87, 0

Gul  
PMS 1235 
CMYK 0, 27, 76, 0
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Södra Öland-randenSödra Öland-randen

Södra Öland-randen är ett grafiskt element som stärker vår profil. Syftet med randen är att visa upp ett enat 
ansikte utåt när vi specifikt arbetar med information och marknadsföring.
 
Södra Öland-randen används som ett komplement till logotypen och varumärket Mörbylånga kommun.  
Södra Öland-randen ska alltid, när den används, användas tillsammans med vår logotyp. Randens utformning 
bygger på den grafiska profilen. 

Södra Öland-randen står inte primärt för Mörbylånga kommun som organisation, utan som en plats där det är 
attraktivt att leva, bo och arbeta. Givetvis med god service från organisationen Mörbylånga kommun.

Användning 

Södra Öland-randen används utåt utanför
kommunen när vi marknadsför vår kommun för 
inflyttning, rekrytering och företagsetablering. I 
detta sammanhang ska randen skapa intresse för 
Mörbylånga kommun som plats att leva, bo och 
arbeta i. Även här fungerar randen som en 
igenkänningsfaktor.
 
Södra Öland-randen används endast när
Mörbylånga kommun står som ensam avsändare.  
 
När Mörbylånga kommun är en av flera avsändare 
ska randen inte användas. Randen används primärt 
i print och behöver inte användas i digitala medier.

Placering
 
Södra Öland-randen ska alltid ligga som en utfallande 
bild, allra längst till höger.  
 
Södra Öland-randen finns som original hos 
kommunikationsavdelningen. Randen finns också i 
svartvitt.

Färger 

Södra Öland-randen använder våra primärfärger i 100 
%. I det rödbruna fältet står det ”södra” i gult och i det 
gula ”öland” i vitt. All text i fältet är skrivna med 
gemener.
 
Om randen används svartvit ersätts den rödbruna 
färgen med 80 % svart och den gula med 20 % svart. 
”södra” skrivs i vitt och ”öland” skrivs i svart text.
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Typografi

Flygande bäckasiner  
söka hwila
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Flygande bäckasiner  
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Typsnittens egenskaper 

Meta är ett typsnitt som fungerar väl både 
i rubriker och långa texter. Det har både 
karaktär och tydlighet, vilket gör det både 
funktionellt och vackert.

Meta används framförallt i extern 
kommunikation, till exempel annonser 
och profilmaterial.

Typsnittet är installerat i datorer hos de 
personer som har till arbetsuppgift att 
producera den här typen av 
material. Du som inte har Meta använder 
istället Arial och Times. Arial används till 
rubriker och ingresser samt till mellan-
rubriker, bildtexter och text i  
informationsrutor.

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt krävs en gemensam typografi i 
allt kommunikationsmaterial. Med begreppet typografi avses det som  
bestämmer bokstävernas mellanrum och utformning. I Mörbylånga  
kommuns grafiska profil ingår tre typsnitt: Meta, Arial och Times.

Times New Roman passar för långa texter 
och används till brödtexter.
 
Texter skrivs i möjligaste mån med både 
versaler och gemener, även i rubriker. 
Det ger större variation och ökar därmed 
läsbarheten.  

Undvik att skriva med endast versaler.  
För mer detaljerad information; kontakta
kommunikationsavdelningen.
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Södra Ölands-siluett

Södra Öland-siluetten är ett grafiskt  
element som kompletterar vår logotyp och 
vårt varumärke. Syftet med siluetten är 
att visa upp delar av vår kommun som vi 
är stolta över och som vi tycker har stark 
känndom hos både våra kommuninvånare 
men också människor som inte har full 
koll på vår kommun.

Användning 
Siluetten har två användningsområden.

Södra Öland-siluetten används utåt  
utanför kommunen när vi marknadsför vår 
kommun för inflyttning, rekrytering och 
företagsetablering. I detta sammanhang 
ska siluetten skapa intresse för  
Mörbylånga kommun som plats att leva, 
bo och arbeta i. Även här fungerar  
siluetten som en igenkänningsfaktor. 
Men Södra Ölands-siluetten används även 
i vår kommunikation med  
kommuninvånarna. Södra Öland-siluetten 

används endast när Mörbylånga kommun 
står som ensam avsändare. 
  
När Mörbylånga kommun är en av flera 
avsändare ska siluetten inte användas. 
Siluetten kan användas både i digitala 
som analoga medier

Placering
 
Södra Öland-siluetten ska alltid vara  
placerad som en sidfot längst ner.  
 
Södra Öland-siluetten finns som 
original hos kommunikationsavdelningen.

Färger
 
Södra Ölands-siluetten finns i olika färger 
och format för att möta kraven från ett 
föränderligt digitalt medielandskap. 
 
Fråga kommunikationsavdelningen vilka 
möjligheter och begränsningar som finns. 
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Varumärken under 
kommunen

Riktlinjer 
När vi kommunicerar externt så slåss 
vi idag mot ett informationsflöde i 
realtid där skräddarsydda annonser, 
texter och grafiskt innehåll anpassas 
efter just dig på den enhet du  
befinner dig. 
 
Det finns därför en efterfrågan att i 
kommunen, inom vissa  
verksamheter, ha möjlighet till ett 
eget grafiskt uttryck och logotyp. 
Anpassat efter just den  
verksamhetens målgrupp. 
 
Kommunikationsavdelningen  
ansvarar för vilka verksamheter som 
skall ha egen logotyp och anpassat 
grafisk uttryck. 

Reservationer 
Verksamheter under Mörbylånga 
kommun måste alltid ha färger och 
typsnitt från kommunens grafiska 
profil. 
 
Vid skräddarsydda logotyper måste 
även Mörbylånga kommuns logotyp 
eller texten ”En del av Mörbylånga 
kommun” finnas med.  
 
Vid frågor kontakta  
kommunikationsavdelningen. 

EXEMPEL PÅ VERKSAMHET

EXEMPEL PÅ VERKSAMHET
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Färgschema

Mörbylånga kommuns färger är rödbrunt, gult 
och orange.

Se färgnummer på nästa sida. Färgerna speglar 
den unika tonalitet som vår kommun står för. 
Den rödbruna färgen symboliserar den kalkrika 
jorden, de dova tonerna från alvarets orkidéer 
och nyanserna i åkerns mylla. Den gula 
färgen är en saftigt gul ton från växtligheten, 
sprungen ur saffran och ockragult, med inslag av 
Arontorpsrosens gula nyans. Den orangea färgen 
står för den gyllene kvällssolen över havet och 
alvaret, glädjen, friheten och energin som södra 
Öland erbjuder.

Färgerna kan användas både i 100 % och i
nyanser därav. Nyanser används främst till plat-
tor och ramar, för att markera vissa textavsnitt, 
och i grafik.

För att skapa dynamik och variation i vår 
kommunikation kompletteras primärfärgerna 
med två komplementfärger, blått och rött samt 
svart och grått. Den blå och den röda färgen är 
hämtade ur vapnets färger.

Blått, rött, svart och grått kan användas både i 
100 % och i nyanser.

Komplementfärgerna kan användas på liknande 
sätt som nyanser av primärfärgerna; för plattor 
och ramar samt i grafik. Svart och procent av 
svart är också mest lämplig för alla rubriker. 

Primärfärger Komplementfärger
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Pantone 209 C 
CMYK: 0,100,34,53 
RGB: 111,38,61 
HEX: #6f263d 

Pantone 293 C 
CMYK: 100,56,0,0 
RGB: 0,61,165 
HEX: #003da5 

Pantone Black C 
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 44,42,41 
HEX: #1D1D1B  

Pantone 425 C 
CMYK: 62, 50, 47, 40 
RGB: 83,87,90 
HEX: #55585a  

Pantone 1235 C 
CMYK: 0, 29, 91, 0 
RGB: 255,184,28  
HEX: #ffb81c

Pantone 1375 C 
CMYK: 0, 49, 82, 0 
RGB: 244,150,58  
HEX: #f4963a

Pantone 1375 C 
CMYK: 0, 49, 82, 0 
RGB: 244,150,58  
HEX: #f4963a

Primärfärger

Komplementfärger

Färgschema

NYHET
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Kontorsmaterial

Titel
Tfn: 0485-XXX XX 
E-post: john.doe@morbylanga.se 
Besöksadress: Testgatan 23, 
Mörbylånga

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga       
Tfn: 0485-470 00 
www.morbylanga.se

John Doe

Följ oss

Kontorsmaterial benämns allt material som 
används i det dagliga arbetet och som finns i 
digital version i våra datorer. Det är till exempel 
brevpapper, protokoll och skrivelser. Allt detta 
material följer automatiskt den grafiska profilen. 
Kuvert och annat som beställs från tryckerier 
ska innehålla kommunens logotyp och följa den 
grafiska profilen.
 
Visitkort och korrespondenskort
 
Du beställer visitkort och korrespondenskort hos 
kommunikationsavdelningen.

Brevpapper
 
Vid all korrespondens är det viktigt att använda 
kommunens mallar för skrivelser etc. Mallarna 
finns installerade i samtliga datorer.
 
Kuvert
 
Kuvert ska se likadana ut oavsett varifrån de 
beställs. Våra kuvert innehåller logotypen i svart.
 
E-postsignatur 

All e-post som skickas från kommunen ska ha en 
tydlig och enhetlig utformning och innehålla en 
e-postsignatur. I samtliga datorer finns ett  
program som skapar en signatur. De uppgifter 
som hämtas är ditt namn, titel, telefon och 
e-postadress. IT-service kan hjälpa dig med 
detta.
 
Powerpoint-presentationer 

Mall för powerpoint-presentationer finns i alla 
datorer. För innehållet används typsnitten  
Arial och Times New Roman.
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Profilmaterial 

Profilmaterial innebär material som används för
information och marknadsföring. I detta avsnitt berör vi 
tryckt media. Det kan till exempel vara informationsblad, 
broschyrer, inbjudningar och affischer.
 
I profilmaterial använder vi typsnittet Meta.  
För affischer och inbjudningar kan också Arial och
Times användas.

På Mörbylånga kommuns skyltar används typsnittet
Meta. Texten skrivs i versal/gement, alltså aldrig i bara 
versaler.
 
Behöver du mer information om skyltar, kontakta
kommunikationsavdelningen.

PRINT SKYLTAR

BILAR
Logotypen ska alltid vara med. Respektera frizonen.  
”Södra Öland-randen” kan inkluderas.
 
Vill du göra avsteg från profilens rekommendationer,
kontakta kommunikationsavdelningen.

På Mörbylånga kommuns bilar placeras logotypen alltid på 
framdörren, se exempel. Respektera frizonen.
 
På vita bilar används logotypen i fyrfärg medan mörka bilar 
stripas med vit logotyp.
 
För ytterligare stripning på bilar, kontakta 
kommunikationsavdelningen för råd och riktlinjer.
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Digitala medier

Digitala medier innefattar webbplatser, sociala medier och 
annan digital media. 
 
I ett föränderligt digitalt medielandskap så är det viktigt att 
vi tänker på hur vi kommunicerar och formulerar oss samt 
vilket format vi publicerar material i.  Vi vill vara  
inkluderande och inbjudande och bidra till dialog. 
 
Med tanke på hur snabbt rådande förutsättningar förändras 
i dessa medier, så kontakta kommunikationavdelningen 
vid frågor. Alla officiella kanaler för Mörbylånga kommun 
skall ha profil- och omslagsbilder som kommer från 
kommunikationsavdelningen.

Vill du göra avsteg från profilens rekommendationer,
kontakta kommunikationsavdelningen.
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Rekryteringsannonser

Mörbylånga kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska 
också synas när vi annonserar efter nya medarbetare. Våra 
rekryteringsannonser ska vara enhetliga, följa våra grafiska 
riktlinjer men det grafiska utseendet skall också anpassas 
utifrån målgrupp för att det skall kännas relevant för 
mottagaren. 

Tänk på att inte använda för mycket text i dina annonser utan 
att referera vidare till vår hemsida via länkade knappar eller 
vanliga länkar.  På så sätt kan informationen hållas kort, bli 
tydligare och kostnaden för annonseringen blir mindre.  
 
Hänvisa alltid till kommunens webbplats eller kampanjsida där 
den som söker kan hitta mer information om vår kommun.
 
För att vår annonsering ska bli enhetlig görs alla annonser av  
kommunikationsavdelningen.
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Rekommendationer för avsteg
från den grafiska profilen

Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Även om vi är 
verksamma inom olika områden har vi gemensamma  
värderingar och mål. När vår kommunikation är enhetlig 
blir avsändaren tydlig, vilket underlättar för mottagaren att 
ta till sig den information vi vill nå ut med.
 
Inom den grafiska profilens ramar finns stora möjligheter 
att variera kommunikationen med färg, typografi och 
bildval. Grundregeln är att avsteg från den grafiska profilen 
ska ske så restriktivt som möjligt. Men i en stor 
organisation som vår kan det ibland vara nödvändigt med 
ett eget grafiskt uttryck för en specifik verksamhet.  
Kontakta kommunikationsavdelningen om du bedömer att
din verksamhet kräver ett eget grafiskt uttryck för att 
mottagaren bättre ska kunna ta till sig informationen.

Avsteg från den grafiska profilen får endast ske i
samråd med kommunikationsavdelningen.
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