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Grundform och färg

Moderaternas logotype är M-symbolen som 
består av M:et och den cirkulära bottenplattan

Symbolen används som avsändare av all 
kommunikation.  Vi skriver inte ut namnet
Moderaterna i anslutning till symbolen
utom i undantagsfall, se sidan: Avsändare

Symbolen finns i flera olika färgvarianter,
Logotypens färger skall varieras genom alla
gränsnitt och tid.

Symbolen finns även i en gif-variant som byter
färg för digitala medier när detta är möjligt 

Sträva alltid efter att använda den symbol som
har störst kontrast mot bakgrunden och i en 
färg som matchar bakgrunden.    

Logotypen är en specialritad bildfil i vektor- eller 
pixelformat. Försök aldrig återskapa logotypen 
med typsnitt från en dator eller liknande.

Logotype/symbol



Den nya svenska modellen

Moderaternas tagline är “Den nya svenska 
modellen”
Denna tagline skall användas tillsammans med 
symbolen som avsändare för all kommunikation 
där det är relevant.

Om taglinen används som rubrik skall den inte 
användas som avsändare, den skall heller inte 
användas som avsändare i kommunikation där 
den inte är relevant. tex. Eu-valet.

Ordet “nya” skall förstärkas och återges i en 
annan färg än övrig text.

Färgen på texten skall motsvara de som finns
i symbolen Se till att god kontrast erhålls mot
bakgrunden.

Taglinen är när den används tillsamman med
symbolen en vektoriserad fil och skall
inte sättas i någon alternativ typografi
När texten används i rubriker sätts den i 
Helvetica LT Std i lämplig vikt. 
 

Tagline

Högerställd symbol Vänsterställd symbol Horisontell variant

Placering vid symbolen

Negativ variant



Moderaternas avsändare för all kommunikation
endast vara M-symbolen. Namnet Moderaterna
skrivs ej ut tillsammans med symbolen

I alla fall där det är tillämpligt skall symbolen
kompletteras med “tag-linen” Den nya svenska modellen 

I vissa fall där det är nödvändigt tex. distrikts 
avdelningar där det lokala namnet behöver 
förtydligas kan Moderaterna och det geografiska
namnet skrivas ut i Helvetica enligt exemplen på denna sida 

Om URL:en måste med i avsändaren kan den 
placeras i närheten av symbolen.

Avsändare

Moderaterna
Jämtlands Län

Moderaterna
Upplands-Bro



Symbolen finns i flera olika färgvarianter,
Symbolens färger skall varieras genom alla
gränsnitt och tid.

Symbolen finns även i en gif-variant som byter
färg för digitala medier när detta är möjligt 

Sträva alltid efter att använda den symbol som
har störst kontrast mot bakgrunden.

Färganvändning
Moderateraternas identitet har många färger,
det betyder dock inte att varje applikation har 
många olika färger utan att varje 
applikation endast har 2-3 färger och färgerna 
kombineras i par enligt uppställningen på denna
sida, ex: grönt / ljusgrönt + vitt

Symbolens färg anpassas efter färgen på
applikationen

Färgrecepturer

 

Färger

0f15b4X900 X400

7X00 0300

0XX0 03X0

X1X0 30X0

8dd8f8

702996 fcbdd8

ff0d16 ffb913

00a349 d6eb1c

CMYK RGB

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit 
sed diam



Rubriktypografi / Brödtext

Moderaternas typografi är Helvetica Neue.

Helvetica Neue 85 Heavy och 65 Medium lämpar sig för 
rubriker och underrubriker.
För all text utöver rubriker skall 55 Roman användas. 

Undvik att skriva rubriker genomgående versalt

Undantag:
När Helvetica inte är tillgängligt, eller i digitala 
dokument där mottagaren inte har tillgång till 
typsnittet (t ex korrespondens, PowerPoint och 
andra digitala dokument) ska typsnittet Arial 
Bold andvändas för rubriker och Arial Regular 
för text användas.

Typografi

ABCDEFGHIJKLMOPQR
stuvwxyzåäö 1234567890 %&/?

Helvetica Neue LT Std 85 Heavy

ABCDEFGHIJKLMOPQR
stuvwxyzåäö 1234567890 %&/?

Helvetica Neue LT Std 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMOPQR
stuvwxyzåäö 1234567890 %&/?

Helvetica Neue LT Std 55 Roman

Den nya svenska modellen  
MODERATERNA
framtid Sverige
Liberalkonservativ
Optimism EU-val



Cirkeln

För att ytterligare stärka identiteten änvänder vi 
ett grafisk format i layouten.
Det grafiska formatet utgår från cirkeln som kan 
beskäras på olika sätt.
Det grafiska formatet stärker igenkänningen och 
gör layout enklare genom att skapa ytor för 
bildbeskärning och placering av text.

Grafisk format

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 

Lorem ipsum
dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed


