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Svenska Aikidoförbundet är ett underförbund till 
Svenska Budo- & Kampsportsförbundet ”SB&K”. 
Svenska Aikidoförbundets grafiska profil ska bidra 
till att ge en enhetlig och tydlig bild av förbundet, 
såväl internt som externt. 
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Svenska Aikidoförbundets logotyp består av förbundets namn samt 
en kalligrafi i kanji av Hiroko Kimura. Logotypen förekommer i två 
versioner. En huvudvariant samt en för mycket små format. Denna 
ska användas sparsamt. Logotypen ska alltid förekomma i sin helhet 
och får inte förvanskas.

Huvudlogotyp Logotyp för format mindre 
än 3 cm bred
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Vid internationell representation kan behovet av svensk märkning 
förekomma. Till logotypen kan då läggas en svensk flagga. Varianten 
med flagga och logotyp finns färdig med korrekta färger och 
proportioner och får inte ändras eller förvanskas.

Flaggans färger: Gul PMS 109 U, Blå PMS 301 U.

Huvudlogotyp med svensk flagga

Logotyp med svensk flagga förstärkt
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RUBRIKER SKRIVS MED VERSALER

RUBRIKER SKRIVS MED VERSALER

Mellanrubrik skrivs med versalgemen

Mellanrubrik skrivs med versalgemen

För webben samt öppna dokument används Verdana då 
det är ett webb-anpassat typsnitt som generellt finns 
tillgängligt för alla. Samma typografiska principer som 
ovan gäller.

Serumquo evelecae pre el id quis adit reperibus voluptate non rempore, inis 
dit, accupta temolup tiscime niscita spellaut fugit ut velisci psaped quibea natem. 
Nempore molupta tioribusa nos eatem seque conseculles num iundebis et 
aditem facit repudig nisqui autem autem et, nonet volorat etumquam faccupt 
aepratem aliquunt quam sunt, et quiasit quia qui ilit eat.

Gill Sans std Regular
9/11,5

Serumquo evelecae pre el id quis adit reperibus voluptate non 
rempore, inis dit, accupta temolup tiscime niscita spellaut fugit ut 
velisci psaped quibea natem. Nempore molupta tioribusa nos eatem 
seque conseculles num iundebis et aditem facit repudig nisqui autem 
autem et, nonet volorat etumquam faccupt aepratem aliquunt quam 
sunt, et quiasit quia qui ilit eat.

Gill Sans std Light
11/13

Gill Sans std Light

Gill Sans std Regular

Gill Sans std Regular

Gill Sans std Bold

Verdana
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Röd 
CMYK 15 100 100 0
RGB 205 23 25

Svart 100%

Grå
Svart 50%
Svart 30%
Svart 20%
Svart 10%
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Fotograf: Andrea EmbringFotograf: Magnus HartmanFotograf: Magnus Hartman Illustration: Andrea Embring Undvik!

Bilder för förbundets räkning ska hålla god kvalitet, dvs uppfylla krav 
så som skärpa, tydlighet, tillräcklig upplösning för ändamålet samt god 
komposition. Porträtt och bilder då personer framträder tydligt kan 
kräva tillstånd av dessa. Bilder på barn kräver alltid skriftligt tillstånd 
från vårdnadshavare. Bilder av personer ska alltid väljas med respekt 
samt ge en värdig bild av aikido. Undvik bilder där tori är fotograferad 
bakifrån. Bilder från förbundets bildbank får användas fritt. Fotografen 
ska alltid namnges.

Illustrationer kan användas där så behövs. Sträva efter ett sammanhållet 
uttryck och undvik illustrationer med mycket färg. Beakta copyright och 
använd inte bilder eller illustrationer från internet som inte godkänts av 
upphovsman. Namnge illustratören där så efterfrågats.
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Förbundets texter ska vara sakliga och enkla att förstå. Texter som 
vänder sig till allmänheten behöver vara tydliga och inbjudande. Interna 
termer ska övervägas efter textens syfte. Beakta alltid mottagaren och 
formulera texten så att inga språkliga barriärer hindrar budskapet.

Förbundets texter håller god ton och förmedlar förbundets värderingar.
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Hemsidan har två huvudsyften; att stötta utövare och medlemsklubbar i deras 
respektive verksamheter och att informera en nyfiken allmänhet om vad 
aikido är. Därför ska hemsidans struktur vara byggd för att på ett tydligt sätt 
erbjuda vägar för båda sakerna. Formen följer i övrigt riktlinjerna för färg, form 
och typografi.
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Vid publicering av filmer med Svenska Aikidoförbundet som avsändare 
ska följande delar finnas med:

Logotyp
Årtal för publicering
Webbadress
Medverkande i filmen



 11

GRAFISK PROFIL 
SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET

 2  BAKGRUND
 3 LOGOTYP
 5  TYPOGRAFI
 6  FÄRGER
 7  BILDER & ILLUSTRATIONER
 8  TEXTER
 9  WEB
 10  FILM
11  SOC MEDIA
12  ADRESS & WEBBADRESS
13  TILLÄMPNINGAR
16  KONTAKT

De konton Svenska Aikidoförbundet har på sociala media ska ses som 
officiella kanaler för aikido såväl som för förbundet. Det betyder att det 
förbundet publicerar på sina konton också förknippas med aikido som 
helhet i och med förbundets officiella status. 

På sociala media har man möjlighet till kontakt med medlemmar och 
allmänhet, vilket är fördelaktigt för att förstå vilka frågor som är av 
betydelse för utövare och andra. Men det betyder också ett ansvar att 
förvalta kontot, svara på frågor som postas där och frekvent uppdatera 
sidan med relevant information.
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Kontaktuppgifter ska alltid anges på publikationer från förbundet.
I alla former av stationary skrivs det i Gill Sans std Light, 8/9,5 pt och 
centreras längst ner på sidan. Se även sid 13 om ”tillämpningar”.

Där hänvisning till förbundet görs ska förbundets hemsida 
alltid anges. Adressen till hemsidan skrivs utan ”www”:

svenskaikido.se

Placera webadressen synligt. Förekommer den i löpande text 
kan den med fördel skrivas i bold. Se exempel nedan.

Ficiet, si int pror sanisit alististem volore sum fuga. Ciumenducium eati sitest, 
que laut pore la necae volent at. Quibus alique doluptibusae natio tem laute 
simolore asiminctatus svenskaikido.se magnias perferem hilignatenis 
maximolo quae voluptatur. Am, nimaximi, que deri aut la velis.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-714 88 70  |  info@svenskaikido.se  |  svenskaikido.se
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Exempel på sidhuvud till affisch med 
fler avsändare än enbart förbundet. 

AFFISCH t ex
FRÅN ANNAN AKTÖR

Förbundet
ANVÄNDER

OVANSTÅENDE  SIDHUVUD 

!
AVSÄNDAREN

KAN FRITT 
NYTTJA

SATSYTAN
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AIKIDO
SJÄLVFÖRSVAR
SMIDIGHET
STYRKA

Copyright 2014 Svenska Aikidoförbundet

Den mest utbredda stilen Aikikai organi
seras och förvaltas av den japanska 
moder organisationen Aikikai, samt genom 
International Aikido Federation som sedan 
1980talet är en del av SportAccord 
(organisationen för alla internationella 
idrottsförbund). Aikikai leds av grundarens 
sonson Moriteru Ueshiba.

AIKIDO I SVERIGE
Det första aikidopasset i Sverige hölls den 
6 februari 1961 och redan några år senare 
kom den förste japanske instruktören att 
bosätta sig här för att instruera aikido i 
Sverige. Flera japanska instruktörer har 
sedan dess verkat i landet på heltid eller 
genom regelbundna besök. 

Aikidon i Sverige spreds snabbt och med 
tiden fick även svenska utövare rätten att 
utfärda dangrader. Många klubbar startade 
och intresset ökade successivt. Idag finns 
ca 4500 aktiva utövare i landet fördelat på 
ett hundratal klubbar.

SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET
Aikido i Sverige är organiserat genom 
Svenska Aikidoförbundet som är ett 
underförbund till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet, som i sin tur ingår 
i Svenska Riksidrottsförbundet. Svenska 
Aikidoförbundets hemsida har ett register 
över alla verksamma klubbar om du vill få 
kontakt med någon i ditt närområde:
www.svenskaikido.se/klubbar.

Schema 
Nyantagning sker på nedanstående tider. Anmälan behövs ej. 
Medtag träningsoverall med långa ärmar och ben.
Träningen bedrivs i Vällingby Sim- och Idrottshalls budosal.

Barn & Ungdom (7-13 år) Tisdagar & torsdagar 17.30-18.30
Vuxna (från 13 år) Tisdagar & torsdagar 18.30-20.00

Kontakt
Epost: hikari@budokan.se
Web: budokan.se/hikari
facebook.com/HikariAikidoklubb

PROVA PÅ AIKIDO HOS OSS

AIKIDO

NYBÖRJARTRÄNING 
Barn (7-13 år) Tisd & Torsd 17.30-18.30
Vuxna (från 13 år) Tisd & Torsd 18.30-20.00

KLUBBNAMN AIKIDOKLUBB
Budohuset, Budosala
www.aikidoklubb.se

SJÄLVFÖRSVAR
SMIDIGHET
STYRKA

LOGOTYP

VAD ÄR AIKIDO? ORDET AIKIDO

Aikido är en kraftfull och effektiv 
japansk självförsvarskonst. Den kan 
också beskrivas som ett sökande efter 
alltings harmoni, ”Den fredliga kamp-
konsten” eller helt enkelt en tränings-
form för kropp och själ. 

Att sätta en etikett på aikido är svårt 
eftersom den rymmer allt detta och mer 
ändå. Somliga tränar aikido för att lära sig 
ett självförsvar, andra för att bygga upp sin 
smidighet, koncentration, kondition eller 
balans. De flesta utövare upptäcker med 
tiden fler dimensioner av aikido och 
utvecklar andra syften med träningen än 
vad som var tanken när man började. 

Aikidons grundfilosofi är att aldrig skada 
eller använda våld, att vara i harmoni med 
sig själv och sin omgivning och kunna leda 
undan en anfallares rörelseenergi istället 
för att möta ”kraft mot kraft”. 

Aikido bygger på att lära sig känna in 
anfallarens rörelser och balans, ligga steget 
före dennes intentioner och mjukt kunna 
manövrera undan den tänkta attacken och 
kontrollera anfallaren utan att orsaka skada. 

På japanska skrivs ordet aikido med tre 
tecken, s.k. kanji. Det första tecknet ”Ai” 
betyder ”tillsammans, mötas, harmonisera”. 
Det andra tecknet ”Ki” står för ”universell 
kraft, energi, anda”. Det tredje och sista 
tecknet ”Do” är symbolen för ”väg, livsstil”.  

Tillsammans kan tecknen för aikido över
 sättas ”Vägen till harmoni med livskraften” 
eller ”Vägen till universell harmoni”. 

VAPEN
I aikido förekommer även övningar med 
bokken (träsvärd), jo (stav) och tanto 
(kniv) som är traditionella vapen inom de 
japanska kampkonsterna. Vapenteknikerna 
är nära förbundna med de vapenlösa, och 
rörelserna bygger på samma tanke om 
cirkulära rörelser som leder undan kraft 
och avvärjer konflikt. 

GRADERING
Graderingen är tillfället då man visar upp 
sina färdigheter inför en jury i försök att 
bli godkänd för nästa grad. Barn och ung 
domar börjar vanligtvis på 12 kyu medan 
vuxna börjar på 6 kyu för att successivt 
avancera upp till 1 kyu. Därefter kommer 
svartbältesgraderna som börjar på 1 dan. 

I Sverige bär man vanligtvis vitt bälte till 
och med 1 kyu. Förutom träningsdräktens 
vita jacka och byxor bär man från 3 kyu 
traditionella svarta eller blåa byxor (hakama). 
I andra länder förekommer det att dessa 
bärs först efter att man uppnått 1 dan.

Aikido tränas i par där den ena anfaller 
och den andre utövar försvarsteknikerna, 
som i huvudsak bygger på nedläggningar 
och kast. 

Som anfallare lär man sig hantera att bli 
nedlagd eller kastad i mattan utan att göra 
sig illa. Som försvarare tränar man sitt fokus 
och utvecklar sin skicklighet i teknikerna. 

Genom träningen ökar medvetenheten 
om den egna kroppen, ens rörelser och 
ens balans. Man övar sin koncentration 
och mentala närvaro, något som många 
ser som det bästa med träningen. Även 
andningen har en central plats i aikido – 
såväl i teknikernas genomförande som i 
stillheten som inleder och avslutar ett 
träningspass. 

AIKIDONS URSPRUNG
Aikido utvecklades under 1900talet av 
Morihei Ueshiba (18831969) som länge 
studerat traditionella japanska kampkon
ster, däribland Daito ryu aikijutsu som 
tränades i Japan redan på 800talet. 

Aikidon har under åren vuxit i popularitet 
och spritts över världen men förblivit 
budons mål trogen och i enlighet med 
Ueshibas ideal skiljer den sig från andra 
kampkonster i och med att tävlingsmo
mentet saknas i aikido. Morihei Ueshiba 
tränade och undervisade i aikido fram till 
sin död, år 1969. Han var då 86 år gammal. 
I samband med spridningen av aikido har 
också olika grenar utvecklats och ett antal 
instruktörer har valt att utveckla egna 
stilar av aikido.

En ömsesidig respekt för varandra och 
varandras förutsättningar är en självklarhet 
i träningen. Detta gör träningen tillgänglig 
för alla. Barn, vuxna, kvinnor och män kan 
träna tillsammans och det finns ingen 
bortre gräns för när man kan börja eller 
för hur länge man kan trän aikido. 

För många blir aikido en livslång resa som 
aldrig slutar att fascinera. Det är träningen 
som är viktig. Det är där man upplever 
och utforskar sin kapacitet. Det är där 
man hittar sitt fokus. Man tränar för att 
utvecklas, inte för att vinna. Detta är en 
anledning till att det inte förekommer 
tävlingar i aikido. 

O’Sensei Morihei Ueshiba (18831969)

Rekryteringsaffisch för ungdom med plats för 
medlemsklubbar att lägga in egen information.

Informationsfolder
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Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-714 88 70  |  info@svenskaikido.se  |  svenskaikido.se
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Exempel på brevpapper i A4-format
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Vid frågor om Svenska Aikidoförbundets grafiska profil
kontakta Per-Åke Wilhelmsson, tel: 070 - 662 02 00.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel kansliet: 08-714 88 70
info@svenskaikido.se
svenskaikido.se
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