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Logotyp Finansiell licensiering Logotyp Licensierad rådgivare

Swedsecs varumärke Swedsecs logotyper Hur får Swedsecs  
logotyper användas?

Swedsec® är ett registrerat varumärke, tillhörande  
Swedsec Licensiering AB (”Swedsec”). Varumärket samt 
Swedsecs logotyper får endast användas i enlighet med 
dessa rikt linjer. Undantag från dessa riktlinjer ska beslu
tas av Swedsecs verkställande direktör.

Swedsec har två logotyper som får användas av licens
havare, anslutna företag och anknutna ombud till anslutna  
företag enligt dessa riktlinjer. Logotyperna består av ord 
märket ”Swedsec” med texten ”Finansiell licen siering” 
respektive ”Licensierad rådgivare” (se nedan).

Logotypen finns i två färger, Swedsecblå och vit. 

Swedsecblå

Pantone: 2965 C 
CMYK: 100/80/46/55
RGB: 0/38/62
HEX: #00263E

Logotyperna får inte förändras på något sätt. Det är  
inte heller tillåtet att skapa egna original av logotyperna. 
Däremot kan logotyperna förstoras och förminskas.

Logotyperna får endast återges i någon av följande  
färger: Swedsecblå på ljus botten och vit på mörk botten. 
Finns det inte möjlighet att återge färg får logotypen 
även användas i svart mot ljus botten.

Friyta

Logotypen återges alltid med luft omkring, en så kallad 
friyta. Friytan är det minsta tillåtna avståndet till ett 
annat grafiskt element. Friytan motsvarar halva höjden 
av det inledande ”S:et” i logotypen.

Minsta storlek för logotyp med 
tilläggande text är 20 mm.

Är utrymmet mindre än 20 mm 
används logotypen utan tillägg.

Minsta storlek

20 mm

15 mm
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Vem får använda  
Swedsecs logotyper?

Swedsec®

Swedsecs logotyper får användas av anslutna företag och 
anknutna ombud till anslutna företag. Om ett anknutet 
ombud till ett anslutet företag, som inte själv är direkt
anslutet till Swedsec, använder någon av logotyperna 
måste det skriftligen intill logotypen anges vilket företag 
som är anslutet till Swedsec.

Licenshavare med aktiv licens får använda logotyperna 
endast vid utförande av arbetsuppgifter för ett anslutet  
företag (eller i förekommande fall för ett anknutet ombud 
till ett anslutet företag). När licensen inte längre är aktiv 
ska exempelvis visitkort med Swedsecs logotyp tas ur bruk.

Logotypen med texten ”Licensierad rådgivare” ska endast 
användas för licenshavare vars huvudsakliga arbetsupp
gifter avser bolånerådgivning och/eller rådgivning om 
placeringar och livförsäkringar med sparmoment.

Övriga kan begära särskilt tillstånd av Swedsec för att få 
använda logotyp med angivande av hur den ska användas.

Beteckningen ”Swedseclicensierad” eller liknande får 
användas endast när en licenshavare med aktiv licens 
utför arbetsuppgifter i ett anslutet företag eller hos  
ett anknutet ombud (se 4 kap 5 § i Swedsecs regelverk). 
Det är användning mot kunder och allmänhet som  
avses. En licenshavare får även ange att hen har licens 
vid sökande av jobb, till exempel i sitt CV. 

Om en licenshavare hos ett anknutet ombud till ett 
anslutet företag, som inte själv är direktanslutet till 
Swedsec, använder beteckningen ”Swedseclicensierad” 
eller liknande måste det skriftligen intill beteckningen 
anges vilket företag som är anslutet till Swedsec.

Exempel på visitkort med Swedsecs logotyp
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