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NY GRAFISK PROFIL
Vårt nya utseende förmedlar snabbt vilka vi är och vad vi står för. 
Svenska folket, media och även vi själva har länge kallat oss KD. 
Nu tar vi steget och gör det rent visuellt. Självklart är vi fortfarande 
Kristdemokraterna, men detta är vår logotyp som snabbt, i små som 
stora format, kommunicerar att det är vi som pratar. Vår nya logotyp 
är stilren, tidlös och modern.
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Logotyp mot bilder
Genom att ta tillvara på vår logotyps 
möjligheter, har vi skapat en varia-
tionsrikedom utan att bli spretiga. 
Utvalda bilder finns på partiets 
interna kanaler och verktyg.

VÅR NYA LOGOTYP ÄR UNIK
Det smarta och flexibla med vår nya logotyp är att den 
kan användas transparent och läggas på bilder eller olika 
bakgrunder. Genom att lägga logotypen på bilder sätter vi 
fokus på områden  och frågor vi vill fokusera på. Partiet 
väljer noga ut de bilder vi använder på detta sätt. Vi ska 
inte lägga logotypen på vilka bilder som helst. Anledning-
en till det är bland annat att vissa bilder har äganderätt 
och att när man använder bilder som politiskt parti måste 
de som är med på bilderna ha godkänt att de används på 
bilden i kommersiella syften.
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Logotyp mot KD-blå
Detta är vår logotyp. Denna logga 
med KD-blå grund används i de 
allra flesta sammanhang.



VÅR LOGOTYP – FRIZON
Vår logotyp behöver utrymme för att synas, så se till att 
text eller grafiska inslag inte ligger för nära. Här ser du 
hur du beräknar frizonen runt logotypen.
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SUM PUM  
ESCIDITAE 
SAM DOLO.

Sum cum esciditae sam dolo.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

Ma cusani Borit volorem ese num qui cum 
rem sende conemquae ellaut que nem rest.
Id quistis accae repreri bersper 
ibusam eates siminte turerum et 
acepedis ut volorio runtemo loreriam.

”Et porporum, ullorum 
aut as dolupta tiorpos 
qui doluptae porer”

Telefon: 08-723 25 00  •  www.kristdemokraterna.se

Förklarande text om det behövs

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM.

EXEMPEL: FRIZON + PLACERING
Oftast placeras logotypen nere i högra hörnet eller centrerad.  
Vi ser gärna att storleken varierar och att den är tänkt utifrån  
helheten. Det viktigaste är att vår logotyp alltid är tydlig.

Centrerad Höger Höger, upptill

Centrerad – Stor

Förklarande text om det behövs

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM



VÅR LOGOTYP – DISTRIKT/ORT
Så här räknar du ut var du placerar och hur stort ditt distrikts 
namn ska vara i förhållande till vår logotyp. Här ser du exempel 
för både stora och små format. 
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VÄSTRA GÖTALAND SÖDRA

XX

X
X

0,75 X
0,75 X

Logotyp + distrikt/ort
–

Små format

Logotyp + distrikt/ort
–

Stora format

Lägg ingenting  
innanför ramen.



VÅR LOGOTYP MOT BLÅ BAKGRUND 
– DISTRIKT/ORT
Så här räknar du ut var du placerar och hur stort ditt distrikts namn 
ska vara i förhållande till vår logotyp. Tänk på att det är lite skillnad om 
du ska placera logotypen mot KD-blå bakgrund. Här ser du exempel för 
både stora och små format. 
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VÄSTRA GÖTALAND SÖDRA

X X

 1,5 X

X

X
0,75 X

Logotyp + distrikt/ort
–

Små format

Logotyp + distrikt/ort
–

Stora format

Lägg ingenting  
innanför ramen.



KOMPLEMENTFÄRGER

EXEMPEL PÅ HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA KOMPLEMENTFÄRGER

KD-BLÅ

C: 100
M: 50
Y: 0
K: 15

R: 0
G: 94
B: 161

VÅRA NYA FÄRGER
Vår huvudfärg är självklart blå, men vi har reviderat den och tagit 
fram en lite varmare KD-blå. Våra nya komplementfärger är också 
varmare och naturligare.

C: 50
M: 20
Y: 30
K: 5

PMS: 5493 PMS: 720 PMS: 7490 PMS: 115

PMS: 2935

R: 138 
G: 171
B: 172

Atmosfär
C: 5
M: 30
Y: 50
K: 0

R: 241
G: 190
B: 138

Skymningssol

LOREM IPSUM LOREM IPSUMLOREM IPSUM LOREM IPSUM

C: 0
M: 15
Y: 85
K: 0

R: 255
G: 214
B: 47

Soldränkt allé
C: 50
M: 20
Y: 75
K: 5

R: 143
G: 164
B: 90

Sommargräs
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VÅRA NYA TYPSNITT
Gemensamt för alla våra nya typsnitt är att de är samtida och lättlästa. 
En stor fördel är att de är öppna, alltså gratis att skaffa och att de är 
standardtypsnitt i PC-miljö, alltså finns i de allra flesta datorer. Detta 
gör att vi framträder enhetligt oavsett om vi sprider vårt budskap på 
en affisch på stan eller på en banner på internet.

Arial
Bold – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Italic – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Regular – The quick brown fox jumps over the lazy dog

Georgia
Bold – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Italic – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Regular – The quick brown fox jumps over the lazy dog

Akrobat
BLACK – THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
Black – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Bold – The quick brown fox jumps over the lazy dog
Regular – The quick brown fox jumps over the lazy dog

Huvudtypsnitt – Rubriker, ingresser, mellanrubriker, infotexter.

Typsnitt – Kortare brödtext

Typsnitt – Ingresser och längre brödtext
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SUM PUM  
ESCIDITAE  
SAM DOLO.

Förklarande text om det behövs

AKROBAT – BLACK Akrobat – Regular
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Exempel på budskapsaffisch

EXEMPEL – AFFISCHER
Här ser du några exempel på hur lättarbetat, spännande 
och tydligt vårt parti kommer att bli i framtiden. 

Förklarande text om det behövs

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM.



Så här skriver vi Kristdemokraterna i brödtext.

RÖSTA PÅ  
KRISTDEMOKRATERNA
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EXEMPEL – KRISTDEMOKRATERNA
Är Kristdemokraterna med i rubriken, ska det skrivas i versaler.  
I brödtext så skrivs det med versalt/gement.

Så här skriver vi Kristdemokraterna i brödtext. Ciis veniet  
aligendicte moluptio quo conem ipis molorer natus.
Fuga. Aperionsed maio odit utat.

RÖSTA PÅ  
KRISTDEMOKRATERNA 

Exempel på budskapsaffischExempel på banner

Rubik – Versalt

Rubik – Versalt

Brödtext – Versal/gement

Brödtext – Versal/gement
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Förklarande text om det behövsFörklarande text om det behövs

Förklarande text om det behövs

Förklarande text om det behövs. Sunt isquide nihilit aturem qui 
conserit, que volorer uptatis pel eum quisquam voluptassime 
mincipictio omni as enis eos voluptu struptat qui quam.

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM

KRISTDEMOKRATERNA  
SAM UT ALIA VOLORUPTUR

Budskap på en rad, med förklarande text om det behövs.

Budskap på två rader, med förklarande text om det behövs.

När vi gör delabilder eller andra bilder är det viktigt att det framgår 
vem som är avsändaren. Är det KD i Skövde? Eller KD riks?

Så här får man inte göra. Se till att avsändare och budskap är tydligt. Budskap på två rader, med förklarande text om det behövs.

Förklarande text om det behövs
ESCIDITAE DOLO

AKROBAT – BLACK Akrobat – Regular

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM

EXEMPEL – BANNER,  
DELABILDER, COVERPHOTOS
Bilder som ska användas väljs ut noga och finns på partiets interna  
kanaler och interna verktyg. Där kan vi välja bland ett antal vitsippebilder, 
genrebilder eller bakgrunder.



Exempel på folder

  

Statligt ansvar för sjukhusvården
Möjligheterna att överleva cancer skiljer 
sig åt beroende på var i landet du bor. Det 
är ett exempel på oförsvarbara skillnader  
i vårdresultat och överlevnad mellan olika 
landsting. Vi föreslår att staten tar över 
ansvaret för den avancerade sjukhusvården. 
På så vis kan vi nyttja våra gemensamma 
resurser på ett bättre sätt och du möts av 
erfaren personal som har stor vana att 
behandla just den sjukdom som du har. 
Cancersjuka, personer med sällsynta 
sjukdomar, multi- och kroniskt sjuka, har 
rätt till den allra bästa vården oavsett var  
i landet de bor.

Korta vårdköerna
Var fjärde patient får vänta längre än 
vårdgarantins maxgräns på tre månader  
för en operation. Det är lång tid med smärta 
och oro. Nuvarande regeringen har 
avskaffat kömiljarden och nu växer köerna 
igen. Vi vill återinföra kömiljarden och 
skärpa vårdgarantin. 

Inför vårdserviceteam
Vårdpersonalen är vårdens viktigaste resurs. 
Vi vill införa så kallade vårdserviceteam som 
kan avlasta vårdpersonal från de arbetsupp-
gifter som är viktiga, men som inte kräver en 
lång vårdutbildning. På så sätt kan läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor få mer 
tid för vård i vården.

Lätt att få tid på vårdcentralen
Behöver du träffa en läkare, så upplevs 
sjukhusets akutmottagning oftast som det 
enda alternativet. Vi vill ändra på det. Vi vill 
satsa 3 miljarder kronor på primärvården,  
så att vårdcentraler och närakuter kan ha 
längre öppettider och bättre möta behoven 
hos framförallt barn, äldre och den som har 
flera eller kroniska sjukdomar. Det ska vara 
enkelt att få vård i närheten där du bor.

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM

Idag oroas många över om vården verkligen kommer att finnas där när 
man behöver den. Du kanske undrar om unga med psykisk ohälsa får rätt 
hjälp eller om vi kan ge en vård i världsklass till de allra svårast sjuka. Så 
ska det inte behöva vara. Alla har rätt till en god vård i tid.

Vi måste också kunna lita på att det finns närakuter och vårdcentraler 
som är öppna när vi behöver komma dit. Ofta räcker det med att få 
träffa en läkare, sjuksköterska, psykolog eller någon annan profession 
som kan möta behovet. När det stora sjukhusets resurser inte behövs, 
så ska du inte behöva vänta i akutens väntrum. 

Nu växer tyvärr vårdköerna. Även om svensk vård är fantastisk, med 
kunniga läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, så sjunker 
tilliten till vården. Det skiljer också stort när det gäller vårdkvalitet  
och överlevnad mellan olika delar av landet. 

Sverige behöver en reformagenda för en bättre och mer tillgänglig vård. 
Vi kristdemokrater är redo för att återuppta det arbetet. Men då krävs  
en ny regering. En Alliansregering.

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM

SUM PUM DOLO 
ESCIDITAE SAM.

Sverige är ett bra land att leva i, men utvecklingen går åt fel håll. Tilliten till 

samhällets grundläggande funktioner är inte längre självklar. Tryggheten är  

på många håll hotad. Livet är inte alltid enkelt, men vi vill göra det lite lättare. 

Politiken ska inte detaljstyra människors liv, utan istället stötta och se till att 

samhället fungerar. Då få du tid till viktigare saker som familjen, föreningslivet  

och företaget – de goda värden som bygger Sverige starkt. 

 • Stöd familjerna – 1000 kronor i månaden i sänkt skatt till föräldrar som jobbar. 

 • Familjen, inte politiker, vet bäst – fri föräldraförsäkring som kan  

    överlåtas till närstående, exempelvis morfar.

 • Trygghet för alla – fler poliser i hela Sverige.

 • Mer tid för vård – vårdserviceteam som avlastar läkare och sjuksköterskor.

 • Slopa pensionärsskatten – äldre ska kunna leva på sin pension.

 • Äldreboendegaranti – ingen ska behöva åldras ensam och otrygg.

 • Introduktionsanställningar – riktigt jobb, riktig lön och en sänkt tröskel  

    in på arbetsmarknaden.

Vi vill byta regering – vill du? Bli medlem!
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

SUM PUM DOLO ESCIDITAE

Telefon: 08-723 25 00  •  www.kristdemokraterna.se

facebook.com/kristdemokrater
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @BuschEbba
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EXEMPEL – FOLDER


