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Logotyper  
MSE och helägda dotterföretaget MKN har olika logotyper. Koncernlogotypen är MSE. För att 
förtydliga koncerntillhörigheten ska MKN i vissa sammanhang förses med en förtydligande text,  
”Ett företag i MSE-koncernen”. Logotyperna får enbart användas enligt profilprogrammets 
riktlinjer eller efter godkännande av MSE:s marknadsavdelning. 
 

Friområde runt våra logotyper 
Det är alltid två L:s höjd fritt utrymme runt vår 
logotype. Detta gäller även för logotype på 
”platta” eller med ”kontur” för exponering på 
mörk botten. Den streckade linjen på 
”logobilderna” symboliserar friområdet. 

 

 
MSE 
Det finns några varianter av logotypen med givna storleksförhållanden.  
Logotypen kan förstoras och förminskas, men proportionerna mellan höjd och bredd får inte ändras.  
 

 
Den centrerade logotypen (Grundlogotypen) 
Den mest använda, är den centrerade logotypen  
(se punkten ”Friområde runt våra logotyper”). 
Den streckade linjen på ”logobilderna” 
symboliserar friområdet. 
 

 

 
Den vänsterställda logotypen 
På vissa trycksaker används den vänsterställda 
varianten (se punkten ”Friområde runt våra 
logotyper”). 
 

 
 

 
Undertexter och slogan 
När det används undertexter på logotypen ska 
det alltid vara rätt avstånd gentemot logotypen 
(se punkten ”Friområde runt våra logotyper”). 
 
Undertexten ska skrivas med teckensnittet 
Calibri, se exempel bredvid. 
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Undertext, www-adress 
När det används undertexter på logotypen ska 
det alltid vara rätt avstånd gentemot logotypen 
(se punkten ”Friområde runt våra logotyper”). 
 
Undertexten ska skrivas med teckensnittet 
Calibri, se exempel bredvid. 

 
 

Logotyper för exponering på mörk botten 
Logotypen ska i möjligaste mån exponeras på 
vit botten. När det inte är möjligt använder 
vi oss i första hand av logo på ”platta”.  
 
OBS! Beakta friområdet! Minst L:ets bas 
runtom logotypen på ”plattan” och minst 
L:ets bas som friområde utanför plattan. 

     
 

    
 

 

 
Logotype outline/kontur 
När det inte passar med ”plattan” kan vi 
(i sista hand) använda oss av logo med ”kontur”. 
 
Den finns som vävt märke, tex när logotypen 
ska exponeras i litet format på profilkläder mm. 
 
OBS! Friområdet, minst L:ets liggande bas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MKN  
MKN har logotype med tydligt släktskap till MSE. De röda, stiliserade blockbokstäverna blir på så vis 
ett signum för koncernen. Det finns 2 varianter av MKN logotypen med givna storleksförhållanden.  
Logotypen kan förstoras och förminskas men proportionerna mellan höjd och bredd får inte ändras.  
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Den centrerade logotypen (Grundlogotypen) 
Den mest använda, är den centrerade logotypen  
(se punkten ”Friområde runt våra logotyper”). 
Den streckade linjen på ”logobilderna” 
symboliserar friområdet. 

 

 
Den vänsterställda logotypen 
På vissa trycksaker används den vänsterställda 
varianten (se punkten ”Friområde runt våra 
logotyper”). 
 
 

 
 

 
Logotype – Ett företag i koncernen 
För att förtydliga koncerntillhörigheten kan man 
i vissa fall använda MKN logotypen med 
tilläggstexten ”Ett företag i MSE-koncernen”.  
 
Denna skall ses som en egen logotype! 
 

 
 

Logotyper för exponering på mörk botten 
Logotypen ska i möjligaste mån exponeras på 
vit botten. När det inte är möjligt använder 
vi oss i första hand av logo på ”platta”.  
 
OBS! Beakta friområdet, minst L:ets bas 
runtom logotypen på ”plattan” och minst 
L:ets bas som friområde utanför plattan. 

     
 
 

    
 
 

 
 

 
Logotype outline/kontur 
När inte ovanstående alternativ passar (i sista 
hand) kan vi använda oss av logo med ”kontur”. 
 
Den finns tex som vävt märke för att  exponeras i 
litet format på profilkläder mm. 
 
OBS! Friområdet, minst L:ets liggande bas. 
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PMS 485 + SVART 
Varumärke + Företagnamn 

 

  
Grundlogotypen  

 
Logo på ”platta” 

 
Logo outline/kontur  

 
Varumärkena får användas i rött, svart och vitt. Inga andra färger är tillåtna!  
Varumärket får tryckas i svart på ljus botten och vitt på mörk botten vid behov, tex vid 1-färgstryck. 
OBS! Detta gäller endast varumärkena INTE hela loggan! 

 
 

RÖD PMS 485 

 
 

Svart på ljus botten 

 
 

Vit på mörk botten 

 

Exempel på vilka färger som får användas på varumärke och logotypen MKN 
Logotyperna ligger i den ordningsföljd som vi i första hand bör använda dom. 

 

PMS 485 + SVART 
Varumärke + Företagnamn 

 

  
Grundlogotypen 

 
Logo på ”platta” 

 
Logo outline/kontur 

Logotypen - Ett företag i MSE-koncernen 
PMS 485 + SVART 
För att förtydliga koncerntillhörigheten,  
skall denna ses som en egen logotype! 

 

Varumärkena får användas i rött, svart och vitt. Inga andra färger är tillåtna!  
Varumärket får tryckas i svart på ljus botten och vitt på mörk botten vid behov, tex vid 1-färgstryck. 
OBS! Detta gäller endast varumärkena INTE hela loggan! 

 
 

RÖD PMS 485 

 
 

Svart på ljus botten 

 
 

Vit på mörk botten 
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Våra färger för tryck 
 

år 


