
GRAFISK MANUAL



LOGOTYPEN
Grundlogotypen är den främsta identitetsbärare för vårt parti. 
Denna grafiska manual visar hur vår logotyp ska presenteras utåt. 
Det är en regelsamling och ett verktyg som handlar om hur vår
logotyp, symbol och färg får och inte får användas. 
Med hjälp av denna manual kan vi vara tydliga och tala med ett 
och samma språk. Allt för att förmedlar en så enhetlig och stark 
identitet som möjligt.
Den grafiska profilen skall vara närvarande i allt vi gör.
Vår grundlogotyp finns även med namnet Demokraterna i vitt
och en variant med symbolen D. i vitt.



ALTERNATIV
LOGOTYP
Vid de tillfällen där vår centrerade grundlogotyp 
inte lämpar sig, som t ex vid platsbrist, så finns 
denna liggande variant att tillgå.
OBS! Vår centrerade grundlogotyp är alltid vårt  
förstahandsval före denna alternativa logotyp.



LOGOTYPEN I SVARTVIT
Vid de tillfällen där logotypen av olika anledningar inte kan tryckas i färg 
ska denna logotyp användas.

30% svart



PARTISYMBOLEN
Partisymbolen kan användas på platser där symbolen 
gör sig bäst utan namnet Demokraterna som t ex 
på give aways, vissa flaggor, pins m m.



FÄRGER I LOGOTYPEN

CMYK  0  7  100  0
Pantone  803
RGB  255  226  0
#�ed00

CMYK  0  0  0  100
Pantone  Black
RGB  29  29  27
#1d1d1b



LOGOTYPENS FRIZON
Runt logotypen finns en så kallad frizon. Frizonen är minimiavståndet 
till annan grafik, text eller bild. Observera att frizonen är ett minimum; 
ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. 
Tänk på att ju mindre logotypen är, desto mer frizon krävs.
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Vid användandet av logotypen i bild är det för det mesta 
varianten med vit text som är bäst.
Använd inte logotypen i bild om bakgrunden är rörig.
Ordet Demokraterna skall alltid synas tydligt och vara lättläst.

I vissa sammanhang kan en helgul bakgrund ge ett starkt uttryck som 
t ex på en flyer. Då använder vi logotypen med den vita symbolen.

OBS! Den gula bakgrundsfärgen måste vara 
i vår gula nyans. Se färger.



FEL ANVÄNDNING
AV LOGOTYPEN
1. Beskär inte logotypen på något sätt.

2. Snedställ inte logotypen.

3. Använd inte skuggor eller några andra e�ekter för
logotypen.

4. Ändra inte proportionerna på logotypen.

5. Använd inte logotypen mot rörig bakgrund.
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