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tydliggör vad din titel står för
Många ledamöter har märkt av att den generella kunskapen kring advokatens särställning ofta är mycket 
låg. Nedan finner du/ni förslag på informationstext som du som ledamot/ni som ledamöter kan använda 
tillsammans med kännetecknet (se nedan) för att förtydliga för mottagaren vad kännetecknet står för. Det är 
inte något krav att använda en sådan text, utan det ska ses som ett hjälpmedel och ett förslag på formulering. 
Texten kan också användas självständigt.

Alla vet inte vad advokattiteln innebär

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att jag är 
ledamot av Sveriges advokatsamfund innebär att jag är advokat.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag också 
etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. 
Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, 
min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och skyldighet att se till att mina 
uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsam-
fundet ansvarar jag för att jag, mina biträdande jurister och annan personal 
på advokatbyrån, följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så 
berättar jag gärna mer.

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är 
ledamöter av Sveriges advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också 
etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. 
Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, 
vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och skyldighet att se till att våra 
uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsam-
fundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på 
advokatbyrån, följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så 
berättar vi gärna mer.
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ett sätt att utmärka sig
Liksom tidigare finns särskilda versioner av Advokatsamfundets 
logotyp att använda för samfundets ledamöter. Dessa versioner 
fungerar kommunikativt som som ett sätt att utåt visa att man 
är en advokat/advokatbyrå. Advokatsamfundet uppmuntrar 
samtliga ledamöter att använda dessa kännetecken för att särskilja 
sig från andra juridiska rådgivare och öka medvetenheten om 
advokattitelns innebörd.

Kännetecken för samfundets ledamöter

Advokat är en skyddad titel enligt lag. Titeln får aldrig användas av 
annan än ledamot av Sveriges advokatsamfund. Det samma gäller 
Advokatsamfundets kännetecken.

Ledamot/ledamöter ska alltid använda versioner med tillägg ’ledamot’, 
respektive ’ledamöter’ alternativt de engelska ’member’ respektive  
’members’. Ledamot får inte använda Sveriges advokatsamfunds 
logotyper utan detta tillägg. Kännetecknet ska alltid placeras i direkt 
samband med person som är advokat eller en advokatbyrå.

Andra versioner än de som visas här (se sid. 5 för komplett 
sammanställning) och tillhandahålls på Advokatsamfundets webbplats 
bör inte förekomma. Redan upptryckt profilmaterial m.m. med äldre 
versioner som tidigare tillhandahållits av Advokatsamfundet, kan 
emellertid användas upp.

vänsterställd eller oval?
Den vänsterställda versionen ska ses som den primära och den 
bör i de flesta sammanhang också fungera bäst med avseende 
på storlek och placering, exempelvis i sidhuvud eller sidfot på 
webbplats. För de ledamöter som föredrar det traditionella 
ovala ’emblemet’ finns denna möjlighet kvar. Observera dock att 
utseendet uppdaterats år 2020 och att äldre version ska bytas ut. 

Oavsett om man väljer att använda den vänsterställda eller ovala 
versionen finns riktlinjer att följa, se kommande sidor.
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CMYK  100/51/0/30
RGB  0/81/140
HEX  #00518c

Samfundets blå

blå, vit eller svart?
Originalutförandet är blått mot vit bakgrund, och det är 
de blå versionerna som ska användas i första hand. De blå 
versionerna kan användas mot annan bakgrund än helvit 
om bakgrunden är tillräckligt ljus och enhetlig för att 
logotypen ska synas väl, se exempel nedan.

Då den blå färgen används som bakgrund, eller logotypen 
annars behöver placeras mot en mörk bakgrund, ska de 
vita versionerna användas för att logotypen ska framträda 
tydligt. Liksom med ljus bakgrund bör bakgrunden vara 
enhetlig och kontrasten i förhållande till logotypen hög, se 
exempel nedan.

Den svarta versionen ska endast användas då det av 
tekniska skäl inte är möjligt med färgtryck och man annars 
hade valt den blå versionen. Syftet är att undvika att 
logotypen blir grå, vilket är fallet exempelvis om den blå 
versionen skrivs ut på svartvit skrivare.

Andra färger på logotypen än dessa tre får inte förekomma.

Rätt färg på rätt plats

rätt blå färg
De filer som tillhandahålls på 
Advokatsamfundets webbplats har 
rätt blå färg. Skulle fråga ändå uppstå 
i något sammanhang är detta de 
färgkoder som ska användas.

exempel:
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håll avståndet
Kännetecknet ska alltid omges av en frizon. Frizonen motsvaras 
av bredden på kännetecknets bildelement, paragrafen. Innanför 
frizonen får inga andra kännetecken, bildelement eller text 
förekomma.

Frizon, storlek och form

gör inte logotypen för liten
Storleken måste vara tillräcklig för att texten ska vara 
läsbar utan svårighet. I fall då höjden är begränsad, är den 
vänsterställda versionen att föredra för att få en bra storlek på 
texten. Omvänt är den ovala versionen att föredra om det istället 
är bredden som är begränsad.

se upp med proportionerna
När en bild ska göras mindre eller större är det lätt hänt att 
detta inte görs proportionerligt. Se alltid till att proportionerna 
bibehålls om du justerar storleken.
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Samtliga versioner
ladda ner i eps eller png på advokatsamfundets webbplats.

SV 

ENG

https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/tjanster-service-och-formaner/Advokatsamfundets-logotyp/

