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Visuell identitet V.1 
Bakgrund

Försvarsmaktens visuella identitet ska porträttera försvarets mångfald, 

både vad gäller anställda och frivilliga och typen av uppdrag som 

ligger under Försvarsmakten. Den visuella identiteten ska ge utrymme 

för att kommunicera på olika nivåer. Att på ett tydligt, rationellt och 

förtroendeingivande sätt informera om verksamheten eller det rådande 

läget i nationen samt att visa en mer emotionell och intressant sida 

som bygger Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare.
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Visuell identitet V.1 
Bakgrund

Strukturerad        →
& Trovärdig       

Mänsklig                 →
& Inbjudande          

Samtida                  →
& Särskiljande

Den grafiska profilen ska återspegla FM 

genom att vara tydlig, enkel och stark. 

Genom att renodla de grafiska elementen 

och skapa ett sammanhållet uttryck 

kunna kommunicera i olika kanaler på ett 

sätt som är lätt att koppla till FM.

Med det nya manéret skapar vi en 

försvarsmakt som med värme och styrka 

alltid arbetar tillsammans. En identitet 

som gestaltar Sverige, Sveriges intressen 

och människorna som berörs.

Skapa en bild av en modern FM som med 

särskiljande drag skiljer oss från andra 

aktörer och ger ett attraktivt intryck. 
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Visuell identitet V.1 
Logotyp

Logotyp
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Försvarsmaktens heraldiska vapen 

består av lilla riksvapnet krönt med en 

sluten kunglig krona och lagt över ett 

stolpvis stående svärd. Lilla riksvapnet 

är i grundutförande blått med tre 

kronor av guld, ordnade två över en. 

Svärdet är i grundutförande i guld. 

Svärdet är en mycket gammal 

symbol för det vi i dag känner som 

militär verksamhet.

Det heraldiska vapnet är grunden 

i Försvarsmaktens logotyp 

tillsammans med Försvarsmaktens 

ordbild. I logotypen används 

Försvarsmaktens förenklade 

heraldiska vapen i svartvitt.

Det detaljerade heraldiska vapnet används 

enbart  i ceremoniella sammanhang, till 

exempel på prydnadsföremål och diplom.

2.1 Logotyp
Logotyper

PRIMÄRT ANVÄNDANDE:
Försvarsmakten använder sig primärt 

av logotyp med enfärgad sköld. Detta 

appliceras i all kommunikation och alla 

enheter där inte mer detaljerad sköld 

krävs.

ANVÄNDS VID TRADITIONELLA 
SAMMANHANG:
Denna sköld används endast 

i traditionella sammanhang 

och liknande.

6



2.1 Logotyp
Logotyper

Vi använder oss av tre olika utföranden 

av Försvarsmaktens logotyp. De två 

varianterna med sköld närvarande 

används primärt, och endast ordbild 

används sekundärt. Ordbild och sköld 

får aldrig brytas isär och får heller 

aldrig färgsättas i färger som skiljer 

sig från varandra. 

PRIMÄR LOGOTYP: 

FM_LOGO_HORIZONTAL.EPS

PRIMÄR LOGOTYP: 

FM_LOGO_VERTICAL.EPS

SEKUNDÄR LOGOTYP: 

FM_LOGO_CLEAN.EPS
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2.2 Logotyp
Användning

Liggande logotyp placeras vänsterställd 

på stående format. Logotyp ställs längs 

sköldens räta linjer och följer grid i 

resterande placering. Placering upptill 

och nedtill är tillåten och används 

generellt inte centrerad.
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2.2 Logotyp
Användning

Vid liggande format placeras logotyp 

nedtill, antingen till höger eller vänster 

beroende av resterande objekt. 
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2.2 Logotyp
Användning

Stående logotyp placeras centrerad 

på stående format, och ska i regel 

inte användas i liggande format. 

Undantagsfall är när logotyp 

agerar ensam, såsom startsidor till 

presentationer etc. Logotyp kan 

placeras upptill eller centrerad 

höjdleds. 
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Organisationsenheter kan antingen 

placeras upptill eller nedtill. Med 

eller utan avdelare från resten av 

dokumentet.

2.3 Logotyp
Samarbeten
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2.4 Logotyp
Exemplifierad logotypplacering
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Visuell identitet V.1 
Typografi

Typografi
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3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans

Försvarsmakten använder sig primärt 

av det unika typsnittet Försvarsmakten  

Sans. Typsnittet finns i display-format 

och textformat. Som display finns 

även den karaktäristiska stencilen 

som används för tydlig igenkänning till 

Försvarsmakten. Stenciltypsnittet 

kan användas på rubriker eller som 

dekorativt element. 

Nedanstående: Försvarsmakten 

Sans Condensed ST.

AbC
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Försvarsmakten använder sig primärt 

av det unika typsnittet Försvarsmakten 

Sans. Typsnittet finns i display-format 

och textformat. Som display finns 

även den karaktäristiska stencilen 

som används för tydlig igenkänning till 

Försvarsmakten. Stenciltypsnittet 

kan användas på rubriker eller som 

dekorativt element. 

Nedanstående: Försvarsmakten 

Sans Condensed.

AbC
3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans
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Försvarsmakten använder sig primärt 

av det unika typsnittet Försvarsmakten 

Sans. Typsnittet finns i display-format 

och textformat. Som display finns 

även den karaktäristiska stencilen 

som används för tydlig igenkänning till 

Försvarsmakten. Stenciltypsnittet 

kan användas på rubriker eller som 

dekorativt element. 

Nedanstående: Försvarsmakten 

Sans Bold.

Abc
3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans
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Försvarsmakten använder sig primärt 

av det unika typsnittet Försvarsmakten 

Sans. Typsnittet finns i display-format 

och textformat. Som display finns 

även den karaktäristiska stencilen 

som används för tydlig igenkänning till 

Försvarsmakten. Stenciltypsnittet 

kan användas på rubriker eller som 

dekorativt element. 

Nedanstående: Försvarsmakten 

Sans Regular.

Abc
3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans
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Försvarsmakten använder sig primärt 

av det unika typsnittet Försvarsmakten 

Sans. Typsnittet finns i display-format 

och textformat. Som display finns 

även den karaktäristiska stencilen 

som används för tydlig igenkänning till 

Försvarsmakten. Stenciltypsnittet 

kan användas på rubriker eller som 

dekorativt element. 

Nedanstående: Försvarsmakten 

Sans Light.

Många användningsområden där 

italic tidigare använts, ersätts nu 

med light. 

Abc
3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans

18



Försvarsmakten SANS 
STENCIL VID RUBRIKER.

Försvarsmakten Sans Bold används 
exempelvis vid citat i gement utförande.

Försvarsmakten Sans är Försvarsmaktens unika typsnitt som är framtaget tillsammans med Letters From Sweden. 
Typsnittet finns i fem olika utföranden för att skapa variation och sammanhållning i alla led. Det är både anpassat 
för digitalt och analogt användande, till vilket man väljer olika typsnittsformat utefter ändamål. Försvarsmakten 

Försvarsmakten Sans Light kan exempelvis användas vid ingresser 
och liknande där texten bör komma upp i storlek.

3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans

Sans finns delvis som stencil-typsnitt som med sin karaktäristiska ton tydligt talar Försvarsmakten. Typsnittet är ett 
geometriskt linjärt typsnitt, som med modernitet och tidlöshet ger ett starkt och samtida uttryck. Den är uppbyggt från 
tydliga referenser hittade hos Försvarsmaktens materialverk och har anpassats till en unik, lättarbetat och lättläst font. 
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Försvarsmakten SANS 
CONDENSED VID RUBRIKER.

Försvarsmakten Sans Bold används 
exempelvis vid citat i gement utförande.

Försvarsmakten Sans är Försvarsmaktens unika typsnitt som är framtaget tillsammans med Letters From Sweden. 
Typsnittet finns i fem olika utföranden för att skapa variation och sammanhållning i alla led. Det är både anpassat 
för digitalt och analogt användande, till vilket man väljer olika typsnittsformat utefter ändamål. Försvarsmakten 

Försvarsmakten Sans Light kan exempelvis användas vid ingresser 
och liknande där texten bör komma upp i storlek.

3.1 Typografi
Försvarsmakten Sans 

Sans finns delvis som stencil-typsnitt som med sin karaktäristiska ton tydligt talar Försvarsmakten. Typsnittet är ett 
geometriskt linjärt typsnitt, som med modernitet och tidlöshet ger ett starkt och samtida uttryck. Den är uppbyggt från 
tydliga referenser hittade hos Försvarsmaktens materialverk och har anpassats till en unik, lättarbetat och lättläst font. 
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Visuell identitet V.1 
Layout

Layout

21



4.1 Layout
Vertikal

Försvarsmakten arbetar i regel 

vänsterställt med så stora rubriker 

som möjligt. Angiven logotypstorlek 

används vid standardformat och kan 

anpassas i specialfall. 

Logotyp placeras utefter sköldens 

vänstra räta linjer och ordbildens 

botten.

Exempel nedan är anpassat efter 

A4 med 12x16 grid.

BARA ETT AV
VÅRA TUSENTALS
TRÄNINGSCENTER.

BARA ETT AV
VÅRA TUSENTALS
TRÄNINGSCENTER.

22



4.1 Layout
Vertikal

Försvarsmakten har även en 

uppställning där färgad platta placeras 

på bild. Angiven logotyp-storlek 

används vid standardformat och kan 

anpassas i specialfall. 

Logotyp placeras utefter sköldens 

vänstra räta linjer och ordbildens 

botten.

Exempel nedan är anpassat efter 

A4 med 10x14 grid.

BARA ETT AV

VÅRA TUSENTALS

TRÄNINGSCENTER.

BARA ETT AV

VÅRA TUSENTALS

TRÄNINGSCENTER.
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4.2 Layout
Horisontell

Vid liggande format flyttas logotyp till 

nedre högerkant och placeras utefter 

svärdets räta linjer samt ordbildens 

högersida.

DIN KOMPIS VILL
INTE HA FÖR
MYCKET HJÄLP VID
NATURKATASTROFER.
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4.3 Layout
Exemplifierad poster & kommunikation

25



4.4 Layout
Exemplifierad redaktionell design
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4.3 Layout
Exemplifierad PPT
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4.3 Layout
Exemplifierad PPT
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Visuell identitet V.1 
Färger

Färger
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5.1 Färger
Färgvärld

Försvarsmaktens färger ska med 

modernitet och tydlighet tala samma 

språk som vi gör i vår övriga färgvärld. 

Vi går ifrån mättade färger som blöt 

mossa, och landar istället i en dämpad 

elegantare färgskala som för tankarna 

till dimma och torkade löv. För att 

addera tydlighet och energi adderar 

vi även accentfärger som står ut 

och vägleder i rätt riktning.

PRIMÄRFÄRGER:
Försvarsmaktens primärfärger finns 

i fyra grundutföranden med tre olika 

nyanser. Det är en dämpad elegant 

färgskala som skapar lugn och är 

förtroendeingivande. 

SIGNALFÄRGER:
Våra signalfärger finns i fyra 

utföranden som skapar energi 

och särskiljning. 
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5.1 Färger
Färgvärld

Vänster: Primärfärg som bakgrund 

med utmärkande signalfärg på text.

Mitten: Två primärfärger arbetar 

tillsammans på text.

Höger: Signalfärg agerar ensamt som 

identitetsbärare.
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CMYK:

53, 35, 41, 18

CMYK:

48, 33, 30, 11

CMYK:

43, 38, 38, 18

CMYK:

40, 31, 30, 9

RGB:

#7A8581

RGB:

#8C949B

RGB:

#8E8785

RGB:

#9D9DA0

PMS:

444

PMS:

7544

PMS:

WARM 

GRAY 8

PMS:

COOL 

GRAY 7

Skog     →

Hav        → 

Jord      → 

Aska     →

5.2 Färger
Primärfärger

Försvarsmaktens primärfärger finns 

i fyra grundutföranden med tre olika 

nyanser. Det är en dämpad elegant 

färgskala som skapar lugn och är 

förtroendeingivande. 
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CMYK:

59, 43, 48, 32

CMYK:

53, 35, 41, 18

CMYK:

48, 33, 30, 11

CMYK:

43, 38, 38, 18

CMYK:

40, 31, 30, 9

CMYK:

37, 21, 29, 4

CMYK:

37, 23, 24, 4

CMYK:

31, 29, 29, 7

CMYK:

31, 23, 23, 3

CMYK:

63, 46, 40, 27

CMYK:

50, 47, 44, 32

CMYK:

53, 43, 42, 27

RGB:

#606965

RGB:

#7A8581

RGB:

#8C949B

RGB:

#8E8785

RGB:

#9D9DA0

RGB:

#ABB5B1

RGB:

#AAB3B6

RGB:

#B3A9A6

RGB:

#B9B8B9

RGB:

#5E6971

RGB:

#736968

RGB:

#717171

PMS:

446

PMS:

444

PMS:

7544

PMS:

WARM GRAY 8

PMS:

COOL GRAY 7

PMS:

442

PMS:

428

PMS:

WARM GRAY 4

PMS:

COOL GRAY 4

PMS:

7546

PMS:

WARM GRAY 11

PMS:

COOL GRAY 11

5.2 Färger
Primärfärger

Försvarsmaktens primärfärger finns 

i fyra grundutföranden med tre olika 

nyanser. Det är en dämpad elegant 

färgskala som skapar lugn och är 

förtroendeingivande. 
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5.2 Färger
Primärfärger

Försvarsmaktens primärfärger finns 

i fyra grundutföranden med tre olika 

nyanser. Det är en dämpad elegant 

färgskala som skapar lugn och är 

förtroendeingivande. 

Primärfärger anpassade för 

digitalt format. Vänster kolumn är 

bakgrundsfärger och höger kolumn 

är textfärger. Används endast 

digitalt.

Digitala bakgrundsfärger:

RGB:

#4F5957

RGB:

#545F66

RGB:

#5C5952

RGB:

#B2AFAE

Digitala textfärger:

RGB:

#39403E

RGB:

#393E40

RGB:

#403D39

RGB:

#716F6F

RGB:

#E7EDEB

RGB:

#E4EAED

RGB:

#EDEAE6

RGB:

#F7F7F7

RGB:

#BDD1CA

RGB:

#BDCAD1

RGB:

#D1CABD

RGB:

#F2F0EE
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CMYK:

70, 0, 36, 0

CMYK:

0, 0, 93, 0

CMYK:

0, 67, 43, 0

CMYK:

98, 52, 0, 0

RGB:

#2BDB8C

RGB:

#F5E500

RGB:

#FF675C

RGB:

#005EAB

PMS:

922

PMS:

YELLOW

PMS:

178

PMS:

2175

Radar  →

Skarp    → 

Signal → 

Klaff     →

5.3 Färger
Signalfärger

Våra signalfärger finns i fyra 

utföranden som skapar energi 

och särskiljning. 
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CMYK:

70, 0, 36, 0

CMYK:

0, 0, 93, 0

CMYK:

0, 67, 43, 0

CMYK:

98, 52, 0, 0

RGB:

 

RGB:

#F5E500

RGB:

#FF675C

RGB:

#005EAB

PMS:

922

PMS:

YELLOW

PMS:

178

PMS:

2175

5.3 Färger
Signalfärger

Våra signalfärger finns i fyra 

utföranden som skapar energi och 

särskiljning. 

Då signalfärgernas intensivitet 

kräver PMS-tryck har vi även 

alternativa färgkoder som används 

vid CMYK-tryck.
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5.4 Färger
Exemplifierad poster & komminukation
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Visuell identitet V.1 
Symboler

Mönster
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6.1 Mönster
M90

Försvarsmakten använder sig av ett 

klassiskt M90-mönster i modernt 

utförande. Mönstret finns i hela 

vår färgskala, i två nyanser och kan 

användas både stort och litet.

Stort när stora ytor ska täckas,          

och nära beskuret i alla andra fall. 

Vi vill att mönstret ska ge ett 

modernt grafiskt uttryck med militär 

närvaro och inte agera som ett 

tydlig kamouflage. 

39



6.2 Mönster
Användning

Försvarsmakten använder sig av ett 

klassiskt M90-mönster i modernt 

utförande. Mönstret finns i hela 

vår färgskala, i två nyanser och kan 

användas både stort och litet.

Stort när stora ytor ska täckas,          

och nära beskuret i alla andra fall. 

Vi vill att mönstret ska ge ett 

modernt grafiskt uttryck med militär 

närvaro och inte agera som ett 

tydlig kamouflage. 

Skala 1:1:

M90 kan även användas i makro:

M90_SKOG_M.EPS

M90_HAV_M.EPS

M90_JORD_M.EPS

M90_ASKA_M.EPS

M90_SKOG_L.EPS

M90_HAV_L.EPS

M90_JORD_L.EPS

M90_ASKA_L.EPS
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6.3 Mönster
Exemplifierad användning av mönster
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Visuell identitet V.1 
Symboler & grafiska element

Symboler &
grafiska element
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7.1 Symboler & grafiska element
Upplägg

Försvarsmaktens ikonmanér ska på ett 

tydligt och attraktivt sätt vägleda och 

inspirera betraktaren i rätt riktning. 

Vi ska arbeta särskiljande, med tydlig 

koppling till vår verksamhet, men 

aldrig tappa trovärdighet genom att 

uppfattas alltför dekorativa. 

IKONMANÉR:
Våra ikoner är inspirerade av stencil 

men är uppbyggt för att inte uppfattas 

alltför dekorativt.

STENCIL SOM DEKORATIVT ELEMENT:
FM Sans Condensed ST kan även användas 

som grafiskt element på ett flertal sätt.
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7.2 Symboler & grafiska element
Ikonmanér

Våra ikoner är inspirerade av stencil 

men är uppbyggt för att inte uppfattas 

alltför dekorativt.
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7.2 Symboler & grafiska element
Ikonmanér
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Skala 1:1:

Stencil kan även beskäras:

7.3 Symboler & grafiska element
Stencil

FM Sans Condensed ST kan även 

användas som grafiskt element på ett 

flertal sätt.
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7.4 Symboler & grafiska element
Exemplifierad miljö
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Visuell identitet V.1 
Bildmanér

Bildmanér
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Försvarsmaktens bildmanér ska på ett 

inspirerande och varierande sätt gestalta 

Försvarsmaktens vardag och verklighet. Vår 

största uppgift blir att bjuda in i bilden istället 

för ett passivt betraktande, och med värme 

visa på mångfald och öppenhet.

8.1 Bildmanér
Övergripande
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Porträtt        →       

Rörelse          →

Omgivning        →

Detalj              →

För att säkerställa vårt mål delar vi 

upp bilderna i fyra kategorier som 

med variation stöttar och kompletterar 

varandra. De hjälper oss att visa vår 

omgivning såväl som personerna, 

Försvarsmaktens sammanhållning 

såväl som individen. Att genom ett 

nyanserat och kontrollerat resultat 

säkerställa att vi delar med oss 

av hela Försvarsmakten och vår 

närvaro i samhället. 

8.1 Bildmanér
Övergripande

Med våra porträtt riktar vi fokus på personerna inom Försvarsmakten. Både som 

enskild individ men även visa tydligt på vår sammanhållning. Till skillnad från 

andra kategorier är det alltid personen/personerna i fokus på dessa bilder, med 

mål att få dem så ”pratande” som möjligt. Dessa bilder har en mer regisserad 

känsla än de dokumenterande. 

I den här kategorin arbetar vi mer iakttagande. Vi bjuder in i bilden och låter 

betraktaren leva sig in vår värld och vardag. Vår spelplan är allt ifrån träningspass 

till ute på fält och vi arbetar med att få en så dokumentär och fartfylld känsla som 

möjligt på bilderna. 

I vår tredje kategori visar vi på ett mer dekorativt sätt upp Försvarsmaktens 

omgivning. Allt ifrån svenska landskap till råa stads- och kontorsmiljöer. Vi visar 

alltid ett äkta intryck, med hårda väderlekar, tidiga morgnar och smutsiga gathörn 

där vi går bort ifrån förskönande husknutar och klippta gräsmattor. Bilderna kan 

både vara väpnade och enkla miljöer.

Vår fjärde kategori används för att skapa variation och inspiration till betraktaren. 

Vi visar här upp detaljbilder från vår vardag, på antingen talande eller dekorativt 

sätt.
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Med våra porträtt riktar vi fokus på 

personerna inom Försvarsmakten. 

Både som enskild individ men även 

visa tydligt på vår sammanhållning. 

Till skillnad från andra kategorier är 

det alltid personen/personerna i fokus 

på dessa bilder, med mål att få 

dem så ”pratande” som möjligt. 

Dessa bilder har en mer regisserad 

känsla än de i rörelse.

8.2 Bildmanér
Porträtt

EXEMPEL:
Klassiskt porträtt. Tyldig närvaro med avslappnat 

uttryck.

EXEMPEL:
Helkroppsbild i tjänst. Fokus på soldat med rörelse 

i bakgrund.

EXEMPEL:
Gruppfotografi. Tydlig känsla av sammanhållning.
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I den här kategorin arbetar vi mer 

iakttagande. Vi bjuder in i bilden och 

låter betraktaren leva sig in vår värld 

och vardag. Vår spelplan är allt ifrån 

träningspass till ute på fält och vi 

arbetar med att få en så dokumentär 

och fartfylld känsla som möjligt på 

bilderna. 

8.3 Bildmanér
Rörelse

EXEMPEL:
Tydlig sammanhållning och vinkel som bjuder in till 

bilden. 

EXEMPEL:
Iakttagande vinkel.

EXEMPEL:
Iakttagande vinkel.
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I vår tredje kategori visar vi på ett mer 

dekorativt sätt upp Försvarsmaktens 

omgivning. Allt ifrån svenska landskap 

till råa stads- och kontorsmiljöer. 

Vi visar alltid ett äkta intryck, med 

hårda väderlekar, tidiga morgnar 

och smutsiga gathörn där vi går 

bort ifrån förskönande husknutar 

och klippta gräsmattor. Bilderna 

kan både vara väpnade och enkla 

miljöer.

8.4 Bildmanér
Omgivning 

EXEMPEL:
Enkel skogsmiljö.

EXEMPEL:
Miljöbild med aktivitet.

EXEMPEL:
Miljöbild med fordon.
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Visuell identitet V.1 
Exemplifierat

Exemplifierat
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9. Exemplifiering
Profilprodukter

56



9. Exemplifiering
Stationary
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9. Exemplifiering
Profilprodukter
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9. Exemplifiering
Redaktionell design
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9. Exemplifiering
Poster & kommunikation
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9. Exemplifiering
Poster & kommunikation
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9. Exemplifiering
Poster & kommunikation
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9. Exemplifiering
Hemsida
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9. Exemplifiering
Hemsida
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9. Exemplifiering
Möbler TRM
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Visuell identitet V.1 
Kontaktuppgifter

Kontakt:
Robert Forss
Marknadschef
robert.forss@mil.se
P: +46 8-788 71 64
M: +46 70-576 14 00

Anders Sjödén
Projektledare Digitala Medier
anders.sjoden@mil.se
P: +46 8-788 75 69
M: +46 70-243 45 32 
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