
5SH Pension  |  Grafisk manual  |  Logotyp

Vår logotyp

Logotypen är den allra viktigaste  
beståndsdelen i vår grafiska profil och 
 består av vår symbol tillsammans med  
ordbilden ”SH Pension”. Logotypen ska an-
vändas som en helhet i så stor utsträckning 
som möjligt – det betyder att vi inte separerar 
symbolen från resten av logotypen vid normal 
användning.

Vår nuvarande symbol och logotyp togs fram 
i januari 2019 och ersätter den gamla 
logotypen i all kommunikation, både tryckt 
och digitalt. 

Symbol Ordbild

Logotyp
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Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon. 
Frizonen ska motsvara minst halva symbolens 
diameter.

 Frizonen är minimiavståndet till annan gra-
fik, text eller bild. Frizonen gäller också som 
minimiavstånd till ytterkanten på de material 
där logotypen placeras, t ex papprets kant. 
Syftet med frizonen är dels att logotypen ska 
framträda tydligt, dels att texter och bilder 
inte ska uppfattas som en del av logotypen. 

Tänk på att frizonen endast är ett minimum 
och att logotypen framträder tydligare ju 
mer fri yta som finns kring den.  
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Logotypens
färger

Logotypen ska i första hand alltid användas 
i vår blå identitetsfärg. Logotypen får också 
förekomma i vitt då den placeras på någon 
av våra komplementfärger eller på vår blå 
profilfärg. Vi undviker i största möjliga mån 
att placera vår logotyp på foto, om detta är 
oundvikligt ser vi till att välja en logotyp som 
ger största möjliga kontrast mot bakgrunden. 

Då det inte finns möjlighet att använda  
logotypen i färg, t ex vid svartvita utskrifter, 
kan den också återges i 100% svart.

Se exempel här intill på möjliga färgkombi- 
nationer mellan logotyp och bakgrundsfärg.  

Rekommenderade färgkombinationer Möjliga färgkombinationer
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Felaktig 
användning

1. Logotypens proportioner får aldrig ändras
2. Logotypen får aldrig roteras
3. Logotypen får aldrig linjeras
4. Logotypen får aldrig skuggas
5. Logotypens ordbild får aldrig ändras
6. Symbolens storlek i förhållande till 

ordbilden får aldrig ändras.
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