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Välkommen
Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades
i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar
är vi en del av Rädda Barnen, men det är
väsentligt att vi har en egen grafisk profil
som appellerar till ungdomar och tydliggör
vår existens.
Varje dag utsätts vi människor för ett
myller av olika budskap. I detta myller vill
vi snabbt kunna hitta information som
berör just oss. Därför orkar vi sällan ta in
information från okända avsändare.

03.

När kommunikationen är konsekvent
skapas igenkänning och förtroende. Denna
igenkänning är möjligt att åstadkomma
med hjälp av några få enkla regler. I den här
manualen får du lära dig de reglerna.
Det är viktigt att ta vara på det
förtroendekaptial som finns i Rädda
Barnens varumärke, och som Rädda
Barnens Ungdomsförbund kan dra nytta av.

För att Rädda Barnens Ungdomsförbund
ska synas bra är det sålunda viktigt att
presentera sig på ett tydligt, enhetligt och
konsekvent sätt.
Den grafiska profilen är en sammanhållen
idé om hur organisationen ska presenteras.
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GRAFISK PROFIL

00. Namnet

7.

Organisationen heter Rädda Barnens
Ungdomsförbund.
Rädda Barnens Ungdomsförbund skrivs i
löpande text med versal begynnelsebokstav
i samtliga tre ord.
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01. Ordmärke
Ordmärket är det mest centrala elementet
i Rädda Barnens Ungdomsförbunds grafiska
profil.
Ordmärkets originalstorlek är 45 mm
bred. På mindre trycksaker (A6-vykort)
kan ordmärket användas med 30 mm
bredd. På större trycksaker ( t.ex. affischer)
kan logotypens storlek ökas till 60 eller
75 mm.

8.

Använd dessa mått då det är möjligt
eftersom en konsekvent storlek på
ordmärket bidrar till igenkänningen.
Undantag är till exempel stora trycksaker
som rollups med mera, då logotypen
behöver vara större.
Ordmärket ses aldrig förekomma i någon
tillämpning utan att den åtföljs av Rädda
Barnens logotyp (se s. 17).

Ordmärket i 30, 45, 60, och 75 mm bred.
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01.1 Ordmärkets friyta
För att ordmärket ska synas tydligt även
när den visas tillsammans med annan
information är det viktigt att inte tränga in
den. Ordmärket behöver gott om utrymme
för att komma till sin rätt.

9.

En bra regel är att hellre göra ordmärket
mindre och fri än stor och inträngd. På så
sätt syns ordmärket bättre.

Ett mått att hålla sig till för friytan är
att använda sig av måttet av en versal
bokstavs höjd på sidorna samt såväl ovan
som under.
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01.2 Ordmärke, förbjudet

Förändra inte ordmärlets
proportioner.

10.

Skriv inte till någonting till
ordmärket.

Rädda Barnens
Ungdomsförbund
Ändra inte ordmärkets färger.

Byt inte ut typsnittet i ordmärket.

Ändra inte de olika delarnas placering (eller
storlek) i förhållande till varandra.
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01.3 Ordmärkets bakgrund

1 1.

Sträva efter att ha så hög kontrast mellan
ordmärke och bakgrund som möjligt.
Lägg inte ordmärket direkt på ett foto. Lägg
i så fall en färgad platta bakom logotypen.

Gör gärna såhär

Men inte såhär
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02. Färger

12.

Rädda Barnens Ungdomsförbunds
primärfärger är röd och svart. Dessa
kompletteras med sekundärfärger. Det är
färger som inte har en lika framträdande
plats men som används konsekvent när/om
en större färgskala behövs.
Som sekundärfärger används turkos
och beige.

Primärfärger

PMS
CMYK
RGB
HMTL

30%

30%

60%

60%

90%

90%

485
0/100/100/0
255/0/0
#FF0000

PMS
CMYK
RGB
HMTL

–
0/0/0/100
0/0/0
#000000

PMS
CMYK
RGB
HMTL

–
0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

Sekundärfärger

PMS
CMYK
RGB
HMTL

30%

30%

60%

60%

90%

90%

3125
84/0/23/11
0/164/182
#00A4B6

PMS
CMYK
RGB
HMTL

7535
14/14/24/13
193/186/170
#C1BAAA
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03. Typografi
Genom att konsekvent använda samma
typsnitt i all kommunikation blir det
lättare att känna igen Rädda Barnens
Ungdomsförbund som avsändare.
Rädda Barnens Ungdomsförbund använder
typsnitten Interstate och Adobe Garamond
i skriven text.

13.

Rubriker sätts i Interstate bold. I brödtext
används Interstate light eller Adobe
Garamond regular. För att betona vissa
ord används en kursiv variant. I bildtexter
används en mindre version av Interstate
light eller Adobe Garamond regular.

Interstate light

Interstate bold

Interstate light condensed

Interstate bold condensed

Adobe Garamond

Adobe Garamond bold

Adobe Garamond italic

Adobe Garamond bold italic
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04. Grafiska element
Grafiska element används för att markera
text och skilja ut viktig information. De
lättar upp sidan och gör innehållet enklare
att ta till sig.

14.

Vid behov kan det vassa formspråket
kompletteras med rundare former.

I grafiska element använder vi framför
allt ett vasst och kantigt formspåk som
bygger på 70/110 graders vinklar. Detta
kan användas för att bygga pratbubblor,
textrutor etc.

Vinkeln: I programmet Illustrator skapar du vinkeln enklast genom att utgå från en rektangel
och därefter använda vertyget Transform > Shear > 20°.
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05. Bildspråk
Bilden ett viktigt kommunikativt verktyg.
Genom bilder är det lätt att både förtydliga
budskapet och att väcka känslor och
intresse.

15.

• 	Blanda kön, etnicitet, grupper och åldrar.
• 	Visa ungdomars energi och
initiativförmåga.

Bilder kan fylla olika syften. De kan till
exempel användas för att skapa en viss
känsla (imagebilder) eller för att förklara
innehållet i en text. Generellt för Rädda
Barnens Ungdomsförbunds bilder
gäller att:
• 	Kontrollera samtycke
	Om någon inte vill bli fotograferad
eller önskar vara anonym måste detta
respekteras.
• 	Använd namn
	Skriv ut namnet på den avporträtterade
(också för detta krävs aktivt samtycke).
Ett namn är ett sätt att visa respekt för
den avbildade, och det får publiken att
lättare knyta an till budskapet.
• 	Se till att bilden är sann och aktuell
Låt bilden representera en verklig
situation.
• 	Respektera copyright
Upphovsmannens namn ska alltid
nämnas.
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06. Papper

16.

Papperets tyngd, färg och känsla i handen
är alla en viktig del av den grafiska profilen
när det gäller printmaterial.
Rädda Barnens Ungdomsförbund använder
sig i korrespondensmaterial av Scandia
2000 white. Det är ett obestruket papper
som är bra för både bild och text. Papperet
är tillverkat av Lessebo Bruk som jobbar
mycket med att minska sin miljöpåverkan.
För visitkort används pappersvikten
300 gram. För brevpapper och liknande
som skrivs ut på kontoret används vikten 
100 gram.
Det finns också flera olika sorters kuvert
tillverkade av Scandia 2000 white.
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07. Relationen till Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbunds
ordmärke är helt svart i sin originalversion
och kan därför lyftas fram genom
användandet av de grafiska elementen.
Alternativt används ordmärket i sin
negativa form vilket exemplifieras i
korrespondensmaterialet.
Rädda Barnens logotyp placeras i sin
originalversion (röd symbol och svart
ordbild) på samma sida som Rädda Barnens
Ungdomsförbunds ordmärke, men tydligt
åtskilda i diagonalt motsatt riktning som
exemplet nedan visar. I undantagsfall kan
Rädda Barnens logotyp i negativ form
användas mot en röd eller svart bakgrund.

Brevpapper

17.

Rädda Barnens logotyp får endast återges
som helt svart till fax och inte i några som
helst sammanhang som helt röd.
Vid placering av Rädda Barnens logotyp
ska alltid riktlinjer om minimistorlek, friyta
etc. följas. För mer information, se avsnittet
“Grafisk identitet” i Rädda Barnens
kommunikationshandbok.
Rädda Barnens Ungdomsförbunds
ordmärke fungerar som huvudavsändare
medan Rädda Barnens logotyp uppträder
som ”kvalitetsstämpel”. Ordmärket måste
således alltid användas tillsammans med
Rädda Barnens logotyp oavsett tillämpning.
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TILLÄMPNINGAR

08. Korrespondensmaterial

19.

Rädda Barnens Ungdomsförbunds
korrespondesmaterial består av brevpapper
(A4), korrespondenskort (A6), visitkort
(85x55) samt C4- och C5- kuvert.
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09. Affisch
På Rädda Barnens Ungdomsförbunds
affischer är budskapet i centrum. I sitt
grundutförande består affischerna därför
av enbart text tillsammans med grafiska
element.

20.

I exemplen här nedan ligger dessutom
Rädda Barnens Ungdomsförbunds
ordmärke på en platta för att betonas
framför Rädda Barnens logotyp.

På affischerna placeras Rädda Barnens
Ungdomsförbunds ordmärke i diagonalt
motsatt riktning från Rädda Barnens
logotyp.

DU ÄR INTE
FRAMTIDEN
DU ÄR NU!

DU ÄR INTE
FRAMTIDEN
DU ÄR I

NTE

DU ÄR INTE
ÄR INTE
FRAMTIDEN DU ÄR NU!

!

NU
R
Ä
U

D
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ettförbund där allarån
f 7–25 årkan
vara medlemmar. Vi är ettförbund av barn och ungaför barn och unga,
med verksamhet sombygger på rfivilligt engageman
g. Vi är ettreligiöst och
partipolitiskt obundet
förbund, somkämparför barnetsrättigheter ochför
att Barnkonventionen, FN:s ko
nvention om barnetsrättigheter, ska
efterlevas ochrespekteras.

NU!

Rädda Barnens Ungdoms
förbund är ettförbund där allarån
f 7–25 årkan
vara medlemmar. Vi är ettförbund av barn och ungaför barn och unga,
med verksamhet sombygger på rfivilligt engageman
g. Vi är ettreligiöst och
partipolitiskt obundet
förbund, somkämparför barnetsrättigheter ochför
att Barnkonventionen, FN:s ko
nvention om barnetsrättigheter, ska
efterlevas ochrespekteras.
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