
Riktlinjer för användning av logotyp ”Vår demokrati – värd 

att värna varje dag” 

Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en logotyp som 

signalerar vikten av att värna demokratin.  Logotypen innehåller 

texten ”Vår demokrati, värd att värna varje dag” och är gjord som en 

rund knapp som kan sättas på budskap eller initiativ som främjar vår demokrati. Aktörer 

som undertecknat Deklaration för en stark demokrati får använda logotypen inom ramen 

för sina demokratisatsningar. Om en aktör som inte undertecknat deklarationen vill 

använda logotypen kan det göras efter godkännande av kommittén.   

Logotypen ägs av kommittén Demokratin 100 år och får användas av tredje part under 

förutsättning att följande uppfylls:  

Aktören har undertecknat Deklaration för en stark demokrati i samråd med kommittén 

Demokratin 100 år.  

 

eller  

Aktören inhämtar ett skriftligt godkännande på förhand.  Sådant godkännande kan ges 

om: 

• logotypen inte används på ett sätt som kan vilseleda allmänheten till att tro att 

kommittén Demokratin 100 år ansvarar för budskapen eller initiativen, programpunkterna 

eller dylikt om så inte är fallet.  

• logotypen inte används i samband med mål och aktiviteter som är oförenliga med 

kommittén Demokratin 100 års mål, värderingar och principer – som finns att läsa på 

www.vardemokrati.se och i Deklaration för en stark demokrati 

Logotypen ska användas i sin helhet utan att dess komponenter snedvrids, ändras eller 

separeras. Logotypen får som helhet vridas åt olika håll för att t.ex. ge intryck av att vara 

”påklistrad” på en text eller ett programblad.  

Tillstånd att använda kommittén Demokratin 100 års logotyp medför inte rättigheter att 

använda logotypen i andra sammanhang än vad som följer av punkterna ovan eller genom 

överenskommelse med kommittén. Kommittén behåller samtliga rättigheter till 

logotypen. Om det råder osäkerhet kring huruvida ett användande av logotypen ligger 

inom ramen för kommitténs godkännande ska aktören kontakta kommittén för att få 

godkännande innan användning. Begäran om tillstånd ska lämnas in till kommittén 

Demokratin 100 år via kontakt@vardemokrati.se 

http://www.vardemokrati.se/
mailto:kontakt@vardemokrati.se

