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1. Inledning 
 

Om SUSA 
Vi arbetar med att utveckla och förvalta standarder och metoder under parollen – Standarder för en 

hållbar framtid. 

Föreningens syfte och uppgift:  
• Verka för en hållbar utveckling i kommersiella, offentliga och ideella verksamheter 

• Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet   

• Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg  

• Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter 

• Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen  

• Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt 
 

Vår målsättning – Standarder för en hållbar framtid 

Standarderna och metoderna ska: 

• användas  

• spridas 

• och vara nationellt erkända 

 

För att det ska hända vill SUSA växa både genom fler medlemmar, fler diplomerade verksamheter 

och verifierade event. 
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Våra logotyper och deklarer - Hur och när får de användas? 

SUSA logotypmanual anger vilka som får använda logotyper och dekaler,  och hur de ska användas. 

Logotypmanualen måste följas av alla användare. 

Logotyperna får användas av: 
• Föreningen SUSA – Sustainable Standards 

• medlemmar och utfärdare 

• diplomerade verksamheter som har ett giltigt diplom 

• intressenter anlitade av föreningen eller en utfärdare 
 

Diplomerade verksamheter 
Diplomerade verksamheter får tillgång till logotyperna av sin utfärdare.  

 

2. Logotyper och färgkoder 
 

Logotyper 
 

 
 

 

 

 

 

Färgkoder 

 

#003B49 #00859B #B1E4E3 

#F0BF9B #E87722 #76232F 
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3. Logotyper och dekaler 

Svensk Kvalitetsbas logotyp/dekal 

 

Svensk Miljöbas logotyp/dekal 
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4. Diplom 
 

Svensk Miljöbas kravstandard(4:2017)             

 

 

  

Färgkod bakgrund: 

#B1E4E3 

Färgkod text: #003B49 
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Övergångsregler till och med 2023-12-31  
Till och med 2023-12-31 har utfärdaren möjlighet att kombinera det nya utformandet av diplom med 
den gamla logotypen enligt nedan.  
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Svensk Kvalitetsbas kravstandard(2:2019)    
 

 

 

 

  
  

5. Användning av logotyper och dekaler 
  

SUSA:s  logotyper och dekaler får användas till att marknadsföra:  
• föreningen och dess standarder och metoder  

• diplomeringstjänster som är godkända av SUSA  

• den egna verksamheten under perioden med godkänt diplom  
  

Färgkod bakgrund: 

#F0BF9B 

Färgkod text: #003B49 
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Följande grupper får använda SUSA:s logotyper och dekaler 
 

• SUSA:s medlemmar:   
För att marknadsföra föreningen eller de av Svensk Kvalitetsbas godkända tjänster som medlemmen 
erbjuder.   

• Organisationer som samarbetar med godkänd utfärdare/medlem:  
I samband med att diplomeringstjänster utförs i utfärdarens/medlemmens ställe. Medlemmen 
ansvarar då för att samarbetsparten har tagit del av och följer reglerna för användandet av 
logotyperna.  

• Verksamheter med giltigt diplom  
Utfärdaren ansvarar för att den diplomerade verksamheten informeras om att logotypmanualen ska 
följas och var den finns att hämta. Logotyperna får användas på hemsida, offerter, fakturor, dekaler, i 
signatur på e-post och liknande.  

• Andra aktörer:  
I samband med föreläsningar och liknande. Se avsnitt - Tillfälligt användning.  
  

SUSA:s  logotyper och dekaler får inte användas:  
 

• så att den egna organisationen kan antas inneha ett godkänt diplom om så inte är fallet  
• i sammanhang eller på trycksaker där medlemmen/samarbetsparten representerar sin 
egen organisation så att det kan antas att det är SUSA som företräds  
• om medlemskap eller samarbetsavtal med medlem upphör att gälla   
• om giltighetstid för diplom passerats - i dessa fall ska logotyper som finns på exempelvis 
dokument, dekaler, trycksaker, fordon eller webbplats tas bort eller avvecklas  
• på varor som en verksamhet erbjuder till kund får inte märkas med SUSA:s logotyp - 
riskerar då att felaktigt tolkas som en produktmärkning  

  

Tillfällig användning   

 

Samtidigt som det är bra att sprida SUSA:s logotyper är det noga med var de exponeras. Innan andra 
aktörer, såsom föreläsare och liknande, använder logotypen måste användningen godkännas av 
föreningen eller av berörd medlem innan exponering.   
 

Övriga instruktioner  
 

Tillgång till logotyperna  
Logotyper och dekaler eerhålls från någon av de godkända utfärdarna eller från representant i 
SUSA:s styrelse.   
Verksamheter med godkända diplom erhåller logotyperna från ansvarig utfärdare efter att de tagit 
del av logotypmanualen.   
  

Logotypernas placering  
 

Placering av logotyperna i föreningens interna material styrs av respektive dokuments helhetsintryck. 
Mallar finns framtagna för dokument (Word) och för diplom.   
 

  

Förbjuden zon  
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För att logotyperna ska komma till sin rätt tillsammans med text och/eller bilder, bör den omgärdas 
av en otillåten zon. Denna zon får inte överträdas av vare sig bild eller text.   
Låt logotypen få en frizon runt om.  
   

Minsta möjliga storlek  
 

Logotypen får inte få vara mindre än att texten framgår tydligt.  
  
  

Logotypen i kombination med andra symboler  
 
Logotyperna får av SUSA:S medlemmar inte användas på så sätt att den egna 
medlemsorganisationen kan antas inneha ett godkänt diplom om så inte är fallet.  
SUSA:s logotyp kan användas tillsammans med den diplomerade verksamhetens egna logotyp.  
  
 


