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GRAFISK MANUAL
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EN ENHETLIG BILD AV MORA

Mora kommuns grafiska profil beskriver
hur och när kommunen ska använda sin
logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska
element. Målet är att skapa en stark,
enhetlig och positiv bild av Mora kommun.
Därför är det viktigt att riktlinjerna följs
av alla som använder eller skapar grafiskt
material för Mora kommun.
Kontakta kommunens kommunikationsenhet
om du har frågor om den grafiska
profilen.

Manualen är beslutad: April 2018
Uppdaterad: 20 september 2018

Våra kommunikativa utmaningar
1. Visa och berätta om värdet vi tillför
Mora kommun ska lyssna på sina målgrupper och driva förändring/förbättring --> vår
utmaning är att visa och berätta om de insatser vi gör, så att våra målgrupper förstår
värdet av det vi tillför.
2. Effektivare kommunikation
Genom att använda denna grafiska verktygslåda och budskapsplattform, är målet
att fler målgrupper ska uppfatta vår kommunikation och uppleva ett större mervärde.
Därmed använder vi våra befintliga resurser för kommunikation mer effektivt.
3. Digitalisering
En separat målsättning från och med 2018 är digitalisering - Mora kommuns
målgrupper ska i större utsträckning kunna utföra fler av sina ärenden via Mora
kommuns nya webbplats. Den grafiska verktygslådan är bättre anpassad för digital
kommunikation.
4. Användbarhet och samordning
Den nya designen är smidigare för interna användare då till exempel typsnitt utgår
ifrån vad vi har i våra datorer. Med hjälp av riktlinjer och mallar får vår kommunikation
ett mer samordnat intryck.
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LOGOTYP
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LOGOTYP

LOGOTYP
Mora kommuns logotyp finns i två
utföranden, en stående och en liggande.
Detta för att logotypen ska passa för alla
ytor. Vilken som ska användas beror på
var den ska placeras och hur stor ytan
är. Om logotypen inte ska ta stor plats,
om den ska vara stående eller om den
ska ligga på en kvadratisk yta, är den
stående varianten att föredra. Är ytan
däremot rektangulär eller om logotypen
behöver ta stor plats rekommenderas den
liggande varianten.
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LOGOTYP

FÄRGVARIANTER
Logotypen finns i två versioner - en positiv
version som används mot ljus bakgrund
och en negativ version som används mot
mörk bakgrund. Välj alltid den version som
har bäst kontrast mot bakgrunden. Då blir
Mora kommun en tydlig avsändare i alla
typer av kommunikativa sammanhang.
I kommunikation utåt och på de grafiska
elementen ska alltid negativ logotyp
prioriteras.

A) Positiv – ska alltid användas på vit
bakgrund.

POSITIV

NEGATIV

A

B

C

D

E

F

G

H

B) Negativ – mot mörka bakgrunder.
C) Positiv – mot ljus, nästan vit
bildbakgrund.
D) Negativ – Mot de flesta
bildbakgrunder.
E) Gråskala – används för utskrifter på
svartvit skrivare. Mot ljus bakgrund.
F) Gråskala – används för utskrifter på
svartvit skrivare. Mot mörk bakgrund.
G) Svartvit – används endast vid enstaka
tillfällen, på profilprodukter eller
arbetskläder.
H) Svartvit – används endast vid enstaka
tillfällen, på profilprodukter eller
arbetskläder.
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LOGOTYP

KORREKT

EJ KORREKT
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LOGOTYP

LOGOTYPENS FRIYTA

X

X

”Friyta” är den luft som alltid ska omge
logotypen.
X-höjden är den gemensamma höjden på
ordbilden MORA KOMMUN

X
X

X
X

KOMMUNGEMENSAMMA
LOGOTYPER
Mora kommun har flera
gemensamma nämnder och
förvaltningar med
grannkommunerna Orsa och
Älvdalen. Därför har vi ett antal
alternativa varianter när mer än
en kommun behöver
representeras grafiskt.

X
X
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FÄRGER
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FÄRGSKALA

PRIMÄR FÄRG
Den röda färgen är en varm färg
som drar blicken till sig. Rött är
Mora kommuns primära färg.
Färgen är hämtad ur Moras anrika
historia och har sitt ursprung i
den traditionella sockenfärgen för
regionen.

CMYK		
PANTONE
RGB		
HEX		

C20 M100 Y80 K15
187
R176 G24 B43
#B0182B

ACCENTFÄRGER
Den sekundära färgskalan används som
stöd till identiteten i olika applikationer
till exempel webb och trycksaker, där det
kan finnas behov för en vidare färgskala.
Det kan till exempel vara på material där
grafiken inte bör vara för framtonad, i
exempelvis bakgrundsgrafik där text ska
ligga i förgrunden.

CMYK
PANTONE
RGB
HEX

C0 M14 Y70 K0
120
R255 G218 B98
#FFDA62

CMYK
PANTONE
RGB
HEX

C75 M0 Y70 K0
2250
R43 G173 B112
#2BAD70

CMYK
PANTONE
RGB
HEX

C70 M25 Y20 K0
7459
R70 G145 B180
#4691B4

CMYK
PANTONE
RGB
HEX

C0 M0 Y0 K70
Cool Gray 10c
R112 G111 B111
#706F6F

CMYK
PANTONE
RGB
HEX

C0 M0 Y0 K15
Cool Gray 3c
R227 G227 B227
#E3E3E3
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TYPOGRAFI
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TYPOGRAFI

TYPSNITT
Mora kommuns identitetstypsnitt är
Tw Cen MT som skapar en igenkänning till
Mora kommun. Typsnittet ingår i Microsoft
Office och ska finnas på alla datorer.
Tw Cen MT ska användas i all
kommunikation som innehåller kortare
texter och budskap. För längre texter se
undantag på nästa sida.
För att få rätt uttryck så kom ihåg att
använda radavstånd och kerning (kerning,
framför allt i rubriken).

För Mora idag
och imorgon.
Arum rese labo. Nam, et odicimin rat. Equia si tem et harumquae et dolorio
enturit rem et explique ex essunt, suntemqui consed ut delenimus aliquia
simpos sum alibusci cus volupta.Arum rese labo. Nam, et odicimin rat. Equia si tem
et harumquae et dolorio enturit rem et explique ex essunt, suntemqui consed ut delenimus
aliquia simpos sum alibusci cus volupta velitio tem ium voluptibus minusandae pra doles maionec
aborpos doluptae es ipsapellam, offictaque rem nonsedit, alit totaturandi.

Webbtypsnitt
För webb använder vi ett Google Fontstypsnitt som heter Quicksand. Typsnittet
går att ladda ner på fonts.google.com

Tw Cen MT Bold ABCDEFghijklm1234567890
Tw Cen MT Bold italic ABCDEFghijklm1234567890
Tw Cen MT Regular ABCDEFghijklm1234567890
Tw Cen MT Regular italic ABCDEFghijklm234567890

Exempel:
Rubrik Tw Cen MT Bold
Storlek: 60pt, Radavstånd: 60pt
Kerning -25
Obs! Radavstånd samma som
teckenstorlek

Ingress alt 1. Tw Cen MT Bold
Storlek: 12pt, Radavstånd: 16pt
Kerning -25
Brödtext alt 1. Tw Cen MT Regular
Storlek: 10pt, Radavstånd: 14pt
Kerning -25
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TYPOGRAFI

UNDANTAG

För Mora idag och imorgon.

Georgia används som brödtext i brev och
dokument med mycket text. Georgia är
ett seriftypsnitt och har bättre läsbarhet i
längre texter.

Arum rese labo. Nam, et odicimin rat. Equia si tem et harumquae
et dolorio enturit rem et explique ex essunt, suntemqui consed ut
delenimus aliquia simpos sum alibusci cus volupta.

Ingress alt 2. Georgia Bold
Storlek: 10pt, Radavstånd: 14pt
Kerning 0

Till rubriker används alltid TW Cen MT.

Arum rese labo. Nam, et odicimin rat. Equia si tem et harumquae et dolorio enturit rem

Brödtext alt 2. Georgia Regular
Storlek: 9pt, Radavstånd: 14pt
Kerning 0

et explique ex essunt, suntemqui consed ut delenimus aliquia simpos sum alibusci cus
volupta velitio tem ium voluptibus minusandae pra doles maionec aborpos doluptae es
ipsapellam, offictaque rem nonsedit, alit totaturandi.

13

GRAFISKA ELEMENT
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GRAFISKA ELEMENT

Ett grafiskt element finns till för att skapa
igenkänning hos betraktaren. Igenkänning
som i sin tur bidrar till känslan av något
som inte är främmande, utan tryggt.
De grafiska elementen är utsnitt av
platsvarumärket Moras kurbits illustration.
På detta sätt får kommunvarumärket
Mora ett eget grafiskt uttryck som har ett
släktskap med platsvarumärket.
Kurbitsen har samma färgvärden som
bakgrunden men är multiplicerade i 100%
ovanpå för att få en mörkare ton.
Kurbitsen ska användas i sin helhet. Ett
undatag för detta kan vara på små
ytor där hela kurbitsen inte får plats.
Då kan delar av kurbitsen användas. Se
profilexempel för detta längre fram i
manualen.
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GRAFISKA ELEMENT
EJ KORREKT

KORREKT

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!

Hej!
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APPLICERINGSEXEMPEL
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APPLICERINGSEXEMPEL

VISITKORT

Anders Rosén
KOMMUNIKATIONSCHEF

Telefon:
0250-261 02
Telefon vxl:
0250-260 00
Sms:
070-330 97 13
E-post: anders.rosen@mora.se

Kommunledningskontoret
Mora kommun
792 80 MORA
www.morakommun.se
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APPLICERINGSEXEMPEL

PLATSANNONS
Våra platsannonser byggs upp enligt
följande modell:
1. Rubrik
Skriv rubriken enligt Mora kommuns
kommunikativa koncept “...idag,
...imorgon.” (Se Lathund under
Kommunikativt koncept i denna
manual).
2. Underrubrik
Förtydliga vilken/vilka tjänster
annonsen avser.
3. Brödtext
Fördjupa informationen med till
exempel krav på tjänsten och hur
rekryteringsprocessen går till.
Avsluta med den kommungemensamma
texten.
4. Avslutning/aktivering
Led läsaren vidare till korrekt
webbadress för att skicka ansökan och/
eller kontakta den som är ansvarig för
rekryteringen.
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APPLICERINGSEXEMPEL

EVENEMANGSANNONS

Köer idag.
4 filer imorgon.
Här arbetar vi med att bredda
stationsvägen för bättre framkomlighet. Klart sommaren 2018.
morakommun.se
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APPLICERINGSEXEMPEL

Nyckelband

Kaffemugg

Roll-up

Beachflag

Tygkasse
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APPLICERINGSEXEMPEL
Ryggsäck

T-shirts
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APPLICERINGSEXEMPEL

Bildesign
Kommunens bilar är vita med en
positiv logotyp och ska placeras på
framdörrarna. Logotypen finns i ett
utförande och får inte vändas spegelvänt.
Ska ett budskap kompletteras på
bilarna ska detta stämmas av med
kommunikationsenheten.
På kommungemensamma bilar ska
den logotyp som tillhör värdkommunen
användas.
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BILDER
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BILDRIKTLINJER

Riktlinjerna syftar till att skapa en
enhetlighet i Mora kommuns visuella
kommunikation. Målet är att stärka
kommunens varumärke, identitet och
igenkänning. Bilder är budbärare av
kommunens kärnvärden.
En bild fångar ögat snabbare än text.
Bilder förmedlar och förstärker budskap,
kommunicerar värderingar och känslor,
illustrerar komplicerade företeelser och
processer.
•

En bild skapar ett mervärde i all
kommunikation.

•

Bilder används för att förstärka ett
budskap och komplettera textinnehåll.

•

Bilder är en viktig del av Mora
kommuns interna och externa
kommunikation.

Bildspråk
All användning av bilder ska inge
förtroende och tydliggöra kommunen som
aktör. I första hand används fotografiska
bilder som ska vara tagna i Mora. I andra
hand används illustrationer som kartor,

skisser, ritningar, affischer eller planscher.
Microsoft Office Clipart-illustrationer
(serieteckningar) eller motsvarande ska
aldrig användas i något sammanhang,
vare sig externt eller internt.
Bilder ska förstärka bilden av Mora
kommun och signalera kommunens
kärnvärden:
Människor – bildmotiven ska främst
gestalta kommunanställda i situationer där
de utför sitt arbete.
Närhet – bilder på personer, platser,
miljöer och detaljer ska avbildas nära och
med värme.
Trygghet – bilder ska kommunicera
utveckling och tradition och visa ett öppet,
inkluderande och inbjudande Mora.
Jämlikhet – bilder ska kommunicera
mångfald och lika värde när det gäller
kön, etnicitet och ålder. Var normkritisk när
du väljer bild!
Trivsel – bilder ska kommunicera stolthet,
gemenskap och samarbete.

Checklista för att söka och
hitta en bild

Engagemang – bilder ska kommunicera
och visa det aktiva Mora.
Alla bilder ska
… hålla en hög teknisk och estetisk kvalitet
samt vara högupplösta i rätt format för
webb/tryck.

•

Sök bland kommunens bilder på
imagevault.mora.se.

•

Sök bland bilderna i bildbanken
www.mostphotos.com. Maila
objektsnummer #xxxxx till din
förvaltningsadministratör för hantering.

•

Låna kameran från
kommunikationsenheten och ta bilden
själv.

… vara realistiska och spegla verkliga
förhållanden.

Fotografer, bildbyråer, bildbanker
och hantering
Mora kommun använder flera olika
fotografer, bildbyråer och bildbanker.
Kommunens gemensamma bildbank finns
på: imagevault.mora.se.
Information om hur bildbanken får
användas finns på MittMora >Service och
stöd>Kommunikation>Bilder.
I Mora kommun hanteras bilder av utsedda
representanter för varje förvaltning.
Vid behov av bilder gå till: MittMora >
Service och stöd>Kommunikation>Bilder
och kontakta förvaltningens
bildadministratör.
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BILDMANÉR
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KOMMUNIKATIVT
KONCEPT
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KOMMUNIKATIVT KONCEPT

Mora kommuns kommunikation idag

Vad ska det kommunikativa konceptet tillföra?

Vi är bra på att informera våra medborgare

Vi ska bli bättre på att kommunicera med
medborgarna i vår kommunikation

Vår personlighet bygger mycket på stolthet över
vår historia och våra traditioner

Vi ska bygga intern och extern stolthet över Mora
kommun genom att kommunicera nyttan av det vi
gör för medborgarna i framtiden

Vi saknar ett enkelt sätt att kommunicera det
viktigaste budskapet i allt vi gör

Konceptet gör det lättare att skriva tydliga
rubriker som lyfter fram nyttan i allt vi gör
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PROGRAMFÖRKLARING

Vad är Mora kommun?
Egentligen.
Mora är större än gränser på en karta.
Mer än antalet anställda och antalet timmar.
Mer än varje enskild händelse, separat åtgärd och fylld
funktion.
Mora kommun är alla vi som jobbar här.
Det är summan av dem vi är och allt vi gör.
Varje dag.
Varje hemtjänstbesök, busslinje, förskollärare och
studentfirande.
Varje vägarbete, övergångsställe, sjuksköterska och
bygglov.
Vi är den stabila grund som våra invånare förlitar sig på.
Det som betryggar, lyssnar och lugnar.
Det som bara ska funka.
Stödet och omsorgen. Vägarna, vattnet, avloppet och
miljöskyddet.
Kommunikationen, äldrevården, utbildningarna och
näringslivet.

Vi är närheten till naturen och den rena luften.
De gamla traditionerna och de nystartade företagen.
Vi är vår fantastiska historia men också det som tar
oss framåt.
Möjligheter och förutsättningar för att varje individ, varje
förening och varje företag ska komma igång, kunna
utvecklas och få blomstra.
Vi är kraften som tar initiativet.
Som driver förändring, utvecklar och som har modet att
gå sin egen väg.
Och tillsammans gör vi Mora till mer än bara ett stopp
på vägen.
Till mer än något att växa i och flytta till.
Tillsammans gör vi Mora till ett hem.
För oss alla att trivas och leva i.
Idag och imorgon.
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VÅRT KOMMUNIKATIVA KONCEPT

För Mora.
Idag och imorgon.
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LATHUND FÖR ATT SKRIVA RUBRIK

Hur använder vi det kommunikativa konceptet i vårt vardagliga
arbete?
Utgångspunkt
Utvecklingsenheten på Mora kommun vill skapa en inbjudan till nätverksträff.

Gör så här
1. Dela upp inbjudan i Syfte (vad vill vi ska hända just nu?) och Mål (vad är den tänkta
framtida nyttan?)
2. Formulera rubriken enligt modellen nedan:

3. Skriv förklarande brödtext till inbjudan
4. Slutför layout och publicera

Träffas idag.
Skapa affärer
imorgon.
Välkommen till höstens företagsträffar på Mora
Parken. Exakta datum och tider hittar du på
morakommun.se
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EXEMPEL PÅ BUDSKAP

Till er tjänst.
Idag och imorgon.
Varje dag gör vi det möjligt för
Morabor att bo kvar och känna
trygghet i det egna hemmet.

Köer idag.
4 filer imorgon.
Här arbetar vi med att bredda
stationsvägen för bättre framkomlighet. Klart sommaren 2018.

Bullrigt idag.
Blixtsnabbt
imorgon.
Nu bygger vi ut fibernätet
så att alla Morabor kan
surfa på maxfart.
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Fredsgatan 16, 792 80 MORA
0250 - 260 00
www.morakommun.se

