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Logotyp

1.1

logot yp

primära logotyper

Reversed out logo

Sidas logotyp finns i två huvudvarianter, den i färg och den i
svart. Användningen av respektive avgörs av sammanhanget. I
dessa riktlinjer visas exempel på olika typer av användning.
	Huvudprincipen är att färglogotypen används när den ska
vara en solitär varumärkesbärare, det vill säga i de fall där den
i omfattande utsträckning inte kompletteras av övriga visuella
element. Exempel på denna användning är flaggor, skyltar,
kontorstryck och enstaka give aways.
Den svarta logotypen används i sammanhang när det finns
möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet.
Exempel på enheter är rapporter och mässmaterial.
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Logotyp Sida

1.2

logot yp

Logotypen I FÄRG

SVART
LOGOTYP
Reversed
out logo

Logotypens färger

VIT LOGOTYP

namnet
Namnet Sida används på svenska och engelska.
Det uttyds på svenska:
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.
Det uttyds på engelska:
Swedish International Development Cooperation Agency.
logotypen
Sidas logotyp består av två delar - dels en symbol bestående av
fyra stiliserade händer, dels ordbilden ”Sida”.
Logotypen ska betraktas som en enhet där ingående
element och deras proportioner inte får förändras. Därför ska
korrekta original alltid användas vid reproduktion.
färger
Logotypen kan användas i tre varianter:
• Symbolen i de fyra färgerna och svart ordbild.
• Negativ (vit) logotyp.
• Svart logotyp.
Till höger visas de korrekta färgerna för olika trycktyper.

PMS 3272
CMYK 100/0/47/0
rgb 0/150/147
HEX 00 96 93
NCS S 2555-B60G

PMS 123
CMYK 0/30/100/0
RGB 234/186/12
HEX EA BA 0C
NCS S 0570-Y10R

PMS 215
CMYK 0/94/34/27
rgb 156/32/80
HEX 9C 20 50
NCS S 3060-R10B

PMS 280
CMYK 100/72/0/18
rgb 9/70/133
HEX 09 46 85
NCS S 4550-R80B

PMS pantone black
CMYK 0/0/0/100
rgb 31/30/33
HEX 1F 1E 21
NCS S 9000-N
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Logotyp Asdi
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logot yp

Logotypen I FÄRG

SVART
LOGOTYP
Reversed
out logo

Logotypens färger

VIT LOGOTYP

namnet
Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.
Det uttyds på portugisiska:
Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Det uttyds på spanska:
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Det uttyds på franska:
Agence suédoise de coopération internationale au développement
logotypen
Asdi-logotypen består av två delar - dels en symbol bestående
av fyra stiliserade händer, dels ordbilden ”Asdi”.
Logotypen ska betraktas som en enhet där ingående
element och deras proportioner inte får förändras. Därför ska
korrekta original alltid användas vid reproduktion.
färger
Logotypen kan användas i tre varianter:
• Symbolen i de fyra färgerna och svart ordbild.
• Negativ (vit) logotyp.
• Svart logotyp.
Till höger visas de korrekta färgerna för olika trycktyper.

PMS 3272
CMYK 100/0/47/0
rgb 0/150/147
HEX 00 96 93
NCS S 2555-B60G

PMS 123
CMYK 0/30/100/0
RGB 234/186/12
HEX EA BA 0C
NCS S 0570-Y10R

PMS 215
CMYK 0/94/34/27
rgb 156/32/80
HEX 9C 20 50
NCS S 3060-R10B

PMS 280
CMYK 100/72/0/18
rgb 9/70/133
HEX 09 46 85
NCS S 4550-R80B

PMS pantone black
CMYK 0/0/0/100
rgb 31/30/33
HEX 1F 1E 21
NCS S 9000-N
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Logotypens friyta
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logot yp
Reversed out logo

Logotypens friyta

Friytan som ska finnas runt logotypen är minimiavståndet till
andra grafiska objekt. Friytan finns till för att inte utsätta
logotypen för visuell konkurrens och för att andra objekt inte
ska uppfattas som en del av logotypen.

1X
X
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Logotyp med uttydning
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logot yp

logotypversioner med uttydning

Logotyper med uttydd betydelse av Sida/Asdi finns för alla
språkversioner. Logotyperna har ett fastslaget utseende,
skapa inga egna versioner.
För logotyper, kontakta Sidas grafiska center.

Reversed out logo

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

AGÊNCIA SUECA DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
PARA O DESENVOLVIMENTO

SWEDISH INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
COOPERATION AGENCY

AGENCE SUÉDOISE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
AU DÉVELOPPEMENT

AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

logotypens friyta
1X

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE
2X

Address: S-105 25 Stockholm, Sweden.X Visiting address: Valhallavägen 199, Stockholm.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
Sidas grafiska riktlinjer Version 1.1
www.sida.se sida�sida.se
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Otillåten användning
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logot yp

exempel på otillåten användning av logotypen

Reversed out logo

• Ordbilden får aldrig användas utan symbolen.
• Logotypen ska alltid användas med symbolen till vänster
om ordbilden.
• De fyra färgerna ska alltid vara i den ordning som framgår av
bilden. De får alltså inte byta plats med varandra. Logotypen
får inte heller roteras eller spegelvändas.

Text i anslutning till logotyp

Logotypen får aldrig avbildas
utan symbolen

Logotypen får aldrig förvanskas

Logotypen får aldrig återges i andra
färger än de som visas på sidan 1.2

Ingen text – ex. webbadress, avdelningsnamn eller payoff – får
förekomma i anslutning till logotypen.

otillåten användning

www.sida.se

www.sida.se

SWEDISH INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
COOPERATION AGENCY

www.sida.se

SWEDISH INTERNATIONAL
Avdelningsnamn
DEVELOPMENT
COOPERATION AGENCY

Avdelningsnam

www.sida.se
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Placering av logotyp
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logot yp

placering av logotypen

Regeln är att logotypen hamnar ”först” eller ”sist”. Den placeras antingen i det högra nedre hörnet av en enhet, alternativt i
det övre vänstra hörnet.
2009:1

Newsletter
MAINSTREAMING

AT SIDA

Open Seminar February 23, 9-11.30
Lecture Hall A

Mainstreaming at Sida.
Fredrik Uggla.
(Sida Studies in Evaluat
ion
2007:05).

Successful Strategies
for Women’s Health

Regional programhandläggare

Lorem ipsum dolor

till ambassaden i Senegal
Om jobbet erostio nsequisim dui tem zzriurem volor sum niam, vulputem nibh eu
facipsu scidui eum velit aliquat do ent wis alismodip ea faccummodit ipsum quisi ea
feuguerilis aliquatet, si el ut lut inibh ex ex eu facil ulla feugait dolor sum num.
Om dig Odolobore duisl delisl ea at dunt aute feuis nonsequat alisi. Ulput vullam,
consenibh eugiatiscil exer am, commolorem zzrit accum inim vulla ad dolore commodit ad esseniam do consed magniatem nisl delis alismolutpat.
Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2009.
Kort text om Sida erostio nsequisim dui tem zriurem volor
sum niam, vulputem nibh eu facipsu scidui eum velit aliquat do
ent wis alismodip ea faccummodit ipsum quisi ea feuguerilis.
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Adressplacering
Här visas hur adressgruppen ser ut och hur den placeras med
logotyp. Uttydningen av Sida eller Asdi ska alltid skrivas ut
versalt och åtskiljas från resten av adressgruppen med en linje
som i exemplen till höger.
	Utgå ifrån det måttsatta exemplet när du sätter adressgruppen. Typografistorlekar och linjens tjocklek förändras
proportionerligt vid storleksförändring.

1.8

logot yp

Logo + adress

Reversed out logo

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY
Address: SE-105 25 Stockholm, Sweden.
Visiting address: Valhallavägen 199.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
www.sida.se sida@sida.se

FF DIN Regular 7,5/9,5 pt
Avstånd efter = 1,5 mm
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY
Address: S-105 25 Stockholm, Sweden. Visiting address: Valhallavägen 199, Stockholm.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
VAT. no: SE202100478901.
www.sida.se sida@sida.se

Linje 0,3 pt
FF DIN light 7,5/9,5 pt

möjliga placeringar av adress och logotyp

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

Address: SE-105 25 Stockholm, Sweden.
Visiting address: Valhallavägen 199.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
www.sida.se sida@sida.se

Address: SE-105 25 Stockholm, Sweden.
Visiting address: Valhallavägen 199.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
www.sida.se sida@sida.se
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Tillsammans med andra
Sidas roll i sammanhanget ska framgå tydligt när logotypen
placeras på andras material. Det är alltid utgångspunkten
när man överväger att placera logotypen på något som ges ut
av någon annan än Sida, oavsett vilken kanal det rör sig om.
Detsamma gäller alltså för såväl en bok eller webbsida som ett
pressmeddelande eller en T-shirt.
	Rollen tydliggörs vanligen genom en särskild text eller så
förklaras den av själva sammanhanget. Många gånger är Sida
med som ensam finansiär, samtidigt som vi inte kan säkerställa att vi helt och hållet ställer upp på innehållet i det som kommuniceras. Då behövs en särskild formulering som friskriver
Sida.
En vanlig och enklare variant är att logotypen står som en
bland flera logotyper – vilket normalt räcker för att tydligt visa
Sidas roll. I dessa fall ska logotypen med uttydning av Sidas
namn användas.
I sveriges samarbetsländer
Sidas logotyp ska inte finnas med på utrustning, byggnader
eller annat som är finansierade genom svenskt utvecklingsarbete. Istället är det Sverige som ska synas. Det är Utrikesdepartementet eller ambassaden i fråga som avgör hur den
exakta utformningen ska vara (flagga, Riksvapnet etc).

1.9

logot yp

Logo Med disclaimertext

Reversed out logo

This document has been ﬁnanced by the Swedish
International Development Cooperation Agency, Sida.
Sida does not necessarily share the views expressed
in this material. Responsibility for its contents rests
entirely with the author.

Detta dokument har ﬁnansierats av Sida, Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar
inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.
Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.

Este documento ha sido ﬁnanciado por la Agencia Sueca
de Cooperaci�n Internacional para el Desarollo, Asdi.
Asdi no comparte necesariamente los conceptos emitidos en
este material. El contenido del mismo queda enteramente
bajo la responsabilidad del autor.

Este documento foi ﬁnanciado pela Agência Sueca de
Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, Asdi.
A Asdi não compartilha necessariamente dos pontos de
vista expressos neste material. A responsabilidade pelo
seu conteúdo é unica e exclusivamente do autor.

Ce document a été ﬁnancé par l’Asdi, l’Agence suédoise de
coopération internationale au développement. L’Asdi ne
partage pas nécessairement les opinions qui y sont exprimées.
Leur auteur en porte seul l’entiére responsabilité.

sida som en av flera samarbetspartners

I samarbete med:

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE
Address: S-105 25 Stockholm, Sweden. Visiting address: Valhallavägen 199, Stockholm.
Phone: +46 (0)8-698 50 00. Fax: +46 (0)8-20 88 64.
www.sida.se sida�sida.se
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