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1. Logotypen
Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke
och bokstavsmärke används alltid tillsammans
och SR får aldrig plockas ut från ordmärket och
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användas separat. Logotypen finns i vit och svart
version. Beroende på bakgrundens kulör används
antingen vit eller svart logotyp – här är det viktigt
att alltid uppnå bästa kontrast och läsbarhet.
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1.1 Logotyp för fyrfärgstryck
Dessa logotyper används för tryck på ett tryckeri
och finns i mappen Till_tryck.

sverigesradio_cmyk.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
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Sverigesradio_cmyk_neg.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
För mörk bakgrund.
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1.2 Logotyp för webb
Dessa logotyper är i formaten eps och png. De används när du gör webb- eller skärmpublikationer.
Logotyperna finns i mappen Till_webb.
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Sverigesradio_srgb.png
För webb

Sverigesradio_srgb_neg.png
För webb
För mörk bakgrund.

Sverigesradio_srgb.eps
För webb

Sverigesradio_srgb_neg.eps
För webb
För mörk bakgrund.
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1.3 Logotyp för kontorsbruk
Logotyper i formatet png för PowerPoint och emf
för Word. De finns i mappen Till_Officepaketet
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Sverigesradio_ppt.png
För ppt

Sverigesradio_ppt_neg.png
För ppt
För mörk bakgrund.

Sverigesradio_word.emf
För Word

Sverigesradio_word_neg.emf
För Word
För mörk bakgrund.
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1.4 Minsta storlek
Logotypen kan används ner till 20 millimeters
bredd som minsta storlek.

Minsta storlek
= 20 mm
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1.5 Friyta
Logotypen finns ofta jämte annan information
och graﬁk. För att den ska behålla sin stringens
även i dessa situationer finns en bestämd friyta.
På denna yta får inget annat placeras. En bra
regel är att alltid hålla fritt från andra graﬁska
element runt logotypen.

Friytan motsvarar höjden hos bokstaven ”S” i
bokstavsmärket. När logotypens storlek
förändras, ändras även friytan, proportionerligt
med logotypen.
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1.6 Placering på högkant
I enstaka sammanhang, då formatet är begränsande eller vid utrymmesbrist, kan logotypen
placeras på högkant. Det görs då med bokstaven
S nedåt, för bästa balans. Eftersom läsbarheten
försämras när logotypen placeras på högkant,
används denna lösning endast undantagsvis.
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1.7 Beskärning av logotyp
Till extra små format eller då man vill maximera logotypen på en yta kan man låta beskära
den. Denna version av logotypen har en fast
beskärning och finns som färdig logotyp.

Kontakta marknadsavdelningen för tillgång till
denna logotyp.

Exempel på användning av beskuren
logotyp - Sveriges Radio Play ikon.
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1.8 Tillägg, webbadress
Eftersom logotypen aldrig får förses med tillägg
(förutom tillägg av gudie eller lokalkanal) kan inte
adressen placeras direkt intill den. I annonser där
logotypen ligger i nedre högra hörnet, placeras
adressraden i det nedre vänstra hörnet och linjerar
alltid med logtypen. När logotyp och webbadress
skall samsas på en mindre ytan, t ex på profilmaterial
placeras webbadressen centrerad under logotypen.

sverigesradio.se
Exempel tillägg webbadress profilmaterial /
mindre ytor

sverigesradio.se

Exempel tillägg webbadress på annons / större ytor
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1.9 Bakgrund
Logotypen kan placeras på både vita och färgade
ytor, samt bilder och mönster. Viktigt är dock att
den alltid kontrasterar underlaget tillräckligt för
att bli så tydlig som möjligt. Undvik dock alltid
stökiga och oroliga bakgrunder.

Ändra aldrig färg på en del av logotypen.

Gärna såhär: Logotypen kontrasterar
bakgrunden och syns därför tydligt.
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Men inte såhär: Logotypen störs av
bakgrunden och framstår som otydlig.
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1.10 Förbjudet
Vår logotyp är unik. Det betyder att man inte får
skapa egna versioner, med liknande form eller
bokstäver. Den får inte heller manipuleras formmässigt på något sätt.

Lägg aldrig till grafiska element som förändrar
logotypens utseende

Placera aldrig logotypen i en form eller ram

sverige adio
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Pressa aldrig ihop eller drag ut logotypen

Återskapa aldrig logotypen av andra typsnitt

Addera inte effekter, såsom t ex skugga

Förändra aldrig storleken på enstaka delar

Lägg aldrig till text i logotypen

Ändra aldrig färg på logotypen

sveriges radio VER 1.3
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1.11 Om digitala format
EPS (Encapsulated Postscript)
Format för filer avsedda att monteras i digitala
dokument samt för fotografi. Många bilder avsedda för tryck är också sparade i detta format.
Vår logotyp förekommer oftast i eps-format och
är ritad med vektorgrafik. Då kan den förstoras
och förminskas utan att förlora i kvalitet. Formatet eps har de logotyper i logotypbanken som
är anpassade för i huvudsak tryck.

Arbeta alltid i rätt dataprogram: Layoutprogram för
trycksaksproduktion, webbprogram för webbproduktion och PowerPoint till digitala presentationer o s v.
Var även mycket noga med att välja rätt filformat!

JPEG (Joint Photography Experts Group)
Bildformat för färgbilder. Jpeg använder förstörande komprimering, vilket gör att man förlorar
en del av originalbildens kvalitet, medan filen blir
väsentligt mindre.
PNG (Portable Network Graphics)
Format lämpligt för program som PowerPoint,
Excel m fl. Bilder som sparas i det formatet försämras inte i kvalitet även om filen komprimeras.
Formatet stöder genomskinlighet, vilket gör att
logotypen kan placeras på en färgad bakgrund
utan att få en vit ruta bakom sig. Formatet png
har de logotyper i logotypbanken som är anpassade för användning i PowerPoint och Webb.
TIFF (Tagged Image File Format)
Universellt bildformat som förutom själva bilden
innehåller information om bilden. Det används
huvudsakligen för fotografi.
EMF (Enhanced Metafile)
Vektorbaserat grafikformat för användning på
Windowsplattformen. Formatet emf har de logotyper i logotypbanken som är anpassade för användning i Word.
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2. Logotypens färg
Sveriges radios logotyp finns i färgerna svart
och vitt.

CMYK 0/0/0/0
sRGB 255/255/255

CMYK 0/0/0/100
sRGB 0/0/0
Black
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White
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2.1 Komplementfärger
Sveriges Radio har även en palett med komplementfärger som består av de fyra guidefärgerna. De kan användas i mindre utsträckning
och får inte bli alltför dominerande.

PMS Pantone 319
CMYK 68/0/20/0
sRGB 50/205/215
NCS S2040-B20G
PMS 319

PMS Pantone Orange 021
CMYK 0/65/100/0
sRGB 255/90/0
NCS S0585-Y60R
PMS 021

PMS Pantone 3395
CMYK 85/0/60/0
sRGB 0/200/140
NCS S2555-B80G
PMS 3395
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PMS Pantone 246
CMYK 30/95/0/0
sRGB 195/30/170
NCS S2060-R30B
PMS 246
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2.2 Om färgsystem
Fyrfärg/cmyk innebär tryck med tryckteknikens
tre grundfärger cyan (C), magenta (M) och gul (Y)
samt svart (K). De blandas i nämnda ordning, i
varierande proportioner, för att ge önskad färg.
NCS är ett system för benämning av cirka 1500
färger. Systemet bygger på de färgegenskaper
som människan direkt kan uppfatta. Används
bl a inom färghandeln.
Pantone eller PMS är ett internationellt system
för benämning av ett tusental färger. Används i
stor utsträckning av formgivare och tryckerier.
Färgerna redovisas i kataloger tillsammans med
recept på hur de blandas.
RGB eller sRGB står för blandningen av grundfärgerna rött (R), grönt (G) och blått (B), speciellt
avpassad för visning på skärm.
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3. Typografi
En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all
skriven kommunikation. Vår typografi behöver
vara tydlig, sympatisk och stämma överens med
identiteten i övrigt. Därför har vi vår egen identitetstypografi att använda främst vid trycksaksproduktion. I vardagstypografin ingår de typsnitt
vi använder i daglig kommunikation, t ex när vi
skriver brev. I digitala medier, exempelvis i en
PowerPoint-presentation, är det också lämpligt
att använda vardagstypografin.
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3.1 Identitetstypografi
Sveriges Radios identitetstypsnitt heter Avenir.
Använd det gärna i generös grad som rubrik.
Våra guider har egna identitetstypsnitt som

alla är specialritade varianter av Avenir.
Gemensamt för oss alla är att vi alltid använder
Avenir i våra brödtexter.

AVENIR – EXEMPEL

ABCDE
AVENIR ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
AVENIR ROMAN OBLIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
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3.2 Vardagstypografi
Till vardags, i brev, PowerPoint och annat egenproducerat material, använder vi typsnitt som
redan finns i våra datorer – Arial som är en linjär
och Times som är en antikva.

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
TIMES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
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3.3 Om typografi
Skillnaden mellan linjär och antikva kan enkelt
beskrivas med att en antikva har serifer eller
»klackar» medan en linjär är utan. Till rubriker
och kortare texter lämpar sig linjärer medan en
längre text oftast blir mer lättläst med en antikva.

Om du ofta producerar trycksaker eller känner
dig osäker kan det vara bra att titta i en bok om
typografi, till exempel »Typografisk handbok»
av Christer Hellmark från Ordfront förlag
(isbn 91-7324-606-9).
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3.4 Stationärt material
Logotypen är alltid stor och placerad i botten
på korrespondensmaterialet. I PowerPoint
används komplementfärgerna som kapitelstarter och grafer.

Behöver du beställa visitkort eller få tillgång
till Word- och PowerPointmallar kontakta
marknadsavdelningen.

SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm, Sweden
SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm, Sweden

Besök Oxenstiernsgatan 20
sverigesradio.se
Besök Oxenstiernsgatan 20
sverigesradio.se
SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm, Sweden
Besök Oxenstiernsgatan 20

Tel +46 8 784 21 68
Fax +46 708 16 61 99
sverigesradio.se

SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm, Sweden
Besök Oxenstiernsgatan 20

Fax +46 708 16 61 99
Ort
år-månad-dag
sverigesradio.se

Tel +46 8 784 21 68
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sverigesradio.se / namn.namnsson@sr.se
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3.5 Profilmaterial
Nedan följer exempel på bilar, puffskydd och
tygkasse. För att kunna maximera logotypen
på små och ibland komplicerade format kan
man beskära logotypen enligt speciella riktlin-

jer (se kapitel 1.7). Man kan även låta logotypen
löpa runt ett föremål (se exempel på puffskydd).
Till bilar låter man beskära vissa bokstäver i ordbilden för att kunna maximera logotypen på ytan.

YDD
YDD
FORDON

PUFFSK YDD
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FRAM

T YGPÅSE T-SHIRT

BAK

FRAM

BAK
FÄRGER
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