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KFUMs Grafiska Manual är ett verktyg som tagits fram för  
att ge ett enhetligt uttryck utåt för alla våra föreningar runtom  

i Sverige. Manualen har skapats för att göra det enklare att vara 
en användare av KFUMs grafiska profil. Blir du osäker på något 
är du varmt välkommen att höra av dig till oss på KFUM Sverige.
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1.1 
KFUM LOGOTYP
Det här är KFUMs logotyp och den ska användas  
i det här utförandet. Ni kan också istället ersätta 
KFUMs logotyp med er egen föreningslogotyp  
om ni önskar (se nästa sida 1.2 för instruktioner 
angående det). 

I det dagliga arbetet när ni jobbar i exempelvis 
Word, PowerPoint eller liknande program, kan 
ni använda er av logotypen i formaten JPEG (vit 
bakgrund) eller PNG (transparent bakgrund).
 
Om ni ska skicka något på tryck bör ni helst 
använda er av logotypen i EPS- eller AI-format  
i färgläget CMYK eller Pantone, som är gjorda för 
tryck. Fördelen med formaten ovan är att logotypen 
går att förstora och förminska utan att den förlorar  
i kvalitet och blir pixlig.

Logotypen finns att ladda ner i alla nödvändiga  
fil-format på vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
1.0 LOGOTYP
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1.2 
AnvänD ER EGEN
FÖRENINGSLOGOTYP

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
1.0 LOGOTYP

Den grafiska identiteten för KFUM Sverige är given 
och vi vill att alla våra föreningar ska använda sig 
av den i kommunikationen. Däremot är det tänkt 
att man som förening kan använda sig av sin egen 
föreningslogotyp istället för KFUMs logotyp.

Regeln för byte av logotyp är väldigt enkel, det 
är samma regler och placering som gäller för er 
föreningslogotyp som reglerna för KFUMs logotyp, 
som ni finner här i den grafiska manualen.

På alla tillämpningar, som visas som exempel i 
manualen, kan man då istället se sin egen logotyp 
användas istället för KFUMs logotyp. 

Kommunikationsansvarig
+46 (0) 72 520 61 51

anna.casparan@kfum.se

KFUM Sverige 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

ANNA CASPARAN

tf Verksamhetschef 
+46 (0) 8 684 507 52

katarina@angsholmen.org

KFUM Ängsholmen 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.angsholmen.org

KATARINA GRANANDER

Niclas Sannerheim, internationell sekreterare på KFUM Sverige, är nyss 
hemkommen från en resa till Ghana där KFUM Sverige och YMCA Ghana 
driver projektet “Youth Justice” tillsammans. Ett projekt som handlar om att 
stötta personer med kriminell bakgrund och ge information i rättssäkerhet 
och hjälp till återanpassning i ett nytt sammanhang med jobb och familj.

Som alltid efter en sån här resa delar Niclas med sig av intryck och 
berättelser. Denna gång stötte han på ett spännande filmprojekt “All on 
board” som drivs av YMCA och finansieras av tyska Weltfilm.org och Bread 
for the World. Ett gäng unga filmskapare från Sierra Leone, Liberia och 
Ghana har fått utbildning och producerat dramadokumentärer och 
kortfilmer som skildrar unga människors utmaningar i vardagen. Filmerna 
har fått stor uppmärksamhet och visats på filmfestivaler och i nationell TV.

GRÄVER GRAVAR FÖR FRAMTIDEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce semper 
imperdiet erat, sed dignissim nulla imperdiet sodales. Nam finibus ex nisi, 
sit amet accumsan neque feugiat et. Vivamus vehicula dolor nec dui lacinia 
egestas. Sed pharetra pretium erat sed condimentum. Donec eu elit ut 
lectus faucibus convallis. 

Vivamus rhoncus leo sed egestas rhoncus. Quisque accumsan eros et enim 
porta sagittis. Nam vulputate dolor metus, quis faucibus nulla porta et. Duis 

PRESSRELASE
2019-02-20

1 (2)

DIGGING FOR
         A NEW LIFE

Niclas Sannerheim, internationell sekreterare på KFUM Sverige, är nyss 
hemkommen från en resa till Ghana där KFUM Sverige och YMCA Ghana 
driver projektet “Youth Justice” tillsammans. Ett projekt som handlar om att 
stötta personer med kriminell bakgrund och ge information i rättssäkerhet 
och hjälp till återanpassning i ett nytt sammanhang med jobb och familj.

Som alltid efter en sån här resa delar Niclas med sig av intryck och 
berättelser. Denna gång stötte han på ett spännande filmprojekt “All on 
board” som drivs av YMCA och finansieras av tyska Weltfilm.org och Bread 
for the World. Ett gäng unga filmskapare från Sierra Leone, Liberia och 
Ghana har fått utbildning och producerat dramadokumentärer och 
kortfilmer som skildrar unga människors utmaningar i vardagen. Filmerna 
har fått stor uppmärksamhet och visats på filmfestivaler och i nationell TV.

GRÄVER GRAVAR FÖR FRAMTIDEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce semper 
imperdiet erat, sed dignissim nulla imperdiet sodales. Nam finibus ex nisi, 
sit amet accumsan neque feugiat et. Vivamus vehicula dolor nec dui lacinia 
egestas. Sed pharetra pretium erat sed condimentum. Donec eu elit ut 
lectus faucibus convallis. 

Vivamus rhoncus leo sed egestas rhoncus. Quisque accumsan eros et enim 
porta sagittis. Nam vulputate dolor metus, quis faucibus nulla porta et. Duis 

PRESSRELASE
2019-02-20

1 (2)

DIGGING FOR
         A NEW LIFE

Exempel på byte av logotyp på visitkort, 
Word-dokument och PowerPoint.
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KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
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FÖRENINGEN

FÖRENINGEN

1.3 
KFUM LOGOTYP
+ ORTSNAMN
I de fall som du vill tydliggöra att du menar  
KFUM i en viss stad eller en viss verksamhet ska 
du använda vår gemensamma ortnamnsmontering. 
Genom att följa regeln får vi en tydligare gemensam 
bild utåt och minimerar risken att vår grafiska 
identitet spretar.

Förenings- och/eller ortsnamn får ej placeras i den 
röda triangeln eller i det blå bandet.

Följande mallar i Adobe Illustrator finns att ladda 
ner från vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil

För er som inte är trygga i Adobe Illustrator går 
det också utmärkt att maila oss på KFUM Sverige, 
info@kfum.se, om ni vill ha hjälp att producera 
en logotyp till er förening. Kostnaden för att få sin 
föreningslogotyp är 625 SEK inkl. moms.

Alt.1. Logotyp + ortsnamn  
Centrerad i höjdled

Alt.2. Logotyp + ortsnamn  
Centrerad i sidled
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KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
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1.4 
FRIZON
Logotypen förekommer ofta ihop med annan 
information, grafik och bilder. För att logotypen ska 
framgå tydligt även i dessa situationer finns det en 
frizon runtom logotypen.

Inga störande element får placeras innanför frizonen 
som stör logotypen. Frizonens avstånd är också 
närmsta placering av logotypen från kant.

En bra generell regel är att alltid hålla rent från 
andra grafiska element runt omkring logotyp
och symbol.

För att skapa frizonen runtom logotypen, så att det fungerar i alla 
storlekar logotypen kan förekomma i, så måste vi använda oss av 
en del från logotypen. För KFUMs logotyp använder vi den blå 
rektangelns bredd som ett mått runtom på varje sida av logotypen. 
Här ovan kan vi se den blå rektangeln placerad runtom logotypen  
i en viss transparens.

Exempel på hur grafik är rätt 
placerad utanför frizonen och 
inte stör logotypen.

Exempel på hur grafik är fel 
placerad innanför frizonen och 
då stör logotypen.

Här ser vi resultatet för logotypens frizon (utan de transparenta 
blå rektanglarna). Innanför den vita ytan ska alltså inga störande 
element placeras.
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KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
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1.5 
pLACERING
AV LOGOTYP
Vår logotyp har ingen strikt regel för placering, men 
beroende på medietyp, format, enhet, innehåll m.m. 
så placeras logotypen med fördel på följande vis.

Centrerad upptill. Centrerad nedtill. Nere i höger hörn. Centrerad på ytan.



2.0
FÄRGER
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2.1 
primära
FärgEr
Det här är KFUMs primära färgpalett. Genom att 
kombinera dem på rätt sätt så kommunicerar vi 
tydligt att det är KFUM som pratar. 

De mörka nyanserna (Mörkblå och Mörkröd) 
används oftast som bakgrundsfärg. Typsnitt  
och grafiska element används ovanpå i de  
klarare färgerna (Blå, Röd och Vit).

Vi får även använda oss av hela gråskalan. T.ex. 
så har vi en ljusgrå bakgrund i vår Powerpoint-
mall, som används då er förening har en logotyp 
som ej fungerar så väl mot de andra färgerna som 
bakgrund. 
 
Det är viktigt att välja rätt färgsystem/färgkod då 
färger uppträder olika beroende på om de är tryckta 
som Pantone eller fyrfärg; på ett bestruket eller 
obestruket papper, om de visas på en datorskärm 
eller målas på en vägg i ett rum.

Färgpaletten finns att ladda ner som Swatches  
(.ase-fil), i både CMYK och RGB, för användning  
i Adobe-programmen på vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil 

KFUM Mörkblå 
CMYK: 93, 69, 0, 75 
PMS: 282 C - 282 U 
RGB: 10, 27, 63 
HEX: #0a1b3f 
NCS: S 7020-R70B

KFUM Mörkröd 
CMYK: 0, 94, 69, 85 
PMS: 490 C - 490 U 
RGB: 69, 7, 2
HEX: #450702
NCS: S 7020-Y90R

KFUM Blå 
CMYK: 93, 53, 0, 0 
PMS: 660 C - 660 U 
RGB: 0, 105, 178 
HEX: #0069b2 
NCS: S 2565-R80B

KFUM Röd 
CMYK: 0, 94, 69, 0
PMS: Red 032 C - Red 032 U 
RGB: 229, 38, 62 
HEX: #e5263e
NCS: S 1070-R

Vit 
CMYK: 0, 0, 0, 0 
PMS: - 
RGB: 255, 255, 255 
HEX: #ffffff

Svart 
CMYK: 0, 0, 0, 0 
PMS: - 
RGB: 0, 0, 0 
HEX: #000000

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
2.0 FÄRGER



3.0
TypsniTT



De typsnitt som vi använder i första hand är våra primära typsnitt; 
KFUM Track och HK Grotesk. Tillsammans skapar de vårt grafiska 
uttryck. De primära typsnitten ska alltid användas i alla program. 

Om du t.ex. vill skicka iväg en PowerPoint-presentation, så är det 
viktigt att du sparar en PDF som du skickar istället, då mottagaren 

kanske inte har våra typsnitt installerade på sin dator. Om du måste 
skicka en öppen PowerPoint eller Word-fil till mottagaren, är det 

bäst att byta ut de primära typsnitten mot de sekundära (Arial finns 
på alla datorer, då det är ett s.k. system-typsnitt).

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT
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3.1 
PRIMÄRT TypsniTT: 
KFUM TRACK
KFUM Track är vårt primära typsnitt för rubriker.
Typsnittet finns endast som versaler och i en 
skärning (olika tjocklek av typsnittet).

Typsnittet har utvecklats vidare speciellt för  
KFUM Sverige utifrån ett befintligt typsnitt.

Typsnittet är gratis och får användas i kommersiellt 
syfte utan licens. 

A B C Dd Ee Ff 
G H I Jj K Ll M N 
O P Q R S Tt Uu 
V W X Y Z Å Ä Ö
0123456789#?!&%:;

Eta257

REGULAR
KFUM Track Regular – teckenöversikt med alternativa tecken

KFUM Track Regular – typografiska detaljer

Skärningar

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT
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3.1 
PRIMÄRT TypsniTT: 
KFUM TRACK
När man skriver med KFUM Track, så ska man 
skriva i versalt (Caps Lock) läge, då blir alla 
tecken normala. Om man däremot vill använda de 
alternativa tecknen, som är bredare, så skriver man 
den bokstaven i gement läge.

Tänk på att använda de alternativa tecknen 
sparsamt och se dem mer som en extra twist för 
någon enstaka bokstav, snarare än att ha med  
dem överallt.

Se kapitel 6.0 Tillämpningar för exempel på hur 
våra typsnitt används.

Typsnittet finns att ladda ner på vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil

BODY
MIND 
SPIRIT

body
minD 
spirit

Hur man kan variera text med alternativa 
tecken och uppnå ett mer “lekfullt” uttryck.

Text skriven i versalt läge (Caps Lock). Text skriven i versalt (Caps Lock) och gement läge.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT
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3.2 
PRIMÄRT TypsniTT: 
HK GROTESK

HK Grotesk Regular – teckenöversikt

HK Grotesk Regular – typografiska detaljer

Skärningar

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg  
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
0123456789#?!&%:;

Light
Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
SemiBold
SemiBold Italic
Bold
Bold Italic

Rki519
HK Grotesk är vårt primära typsnitt för all övrig 
text, såsom brödtext, mellanrubriker och bildtexter.
Typsnittet finns i många skärningar och är därmed 
väldigt lättanvänt för att särskilja och skapa 
hierarkier.

Typsnittet är gratis och får användas i kommersiellt 
syfte utan licens. 

Se kapitel 6.0 Tillämpningar för exempel på hur 
våra typsnitt används.

Typsnittet finns att ladda ner på vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil
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3.2 
PRIMÄRT TypsniTT: 
HK GROTESK
Exempel på hur HK Grotesk fungerar i olika 
storlekar och skärningar.

HK Grotesk – exempel på användning

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT

KFUM Sverige
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor 
kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter 
unga människors aktuella behov. Det viktiga 
är egentligen inte vad vi gör, utan varför och 
hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika 
aktiviteter inom KFUM.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor 
kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter 
unga människors aktuella behov. Det viktiga 
är egentligen inte vad vi gör, utan varför och 
hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika 
aktiviteter inom KFUM.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor 
kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter 
unga människors aktuella behov. Det viktiga 
är egentligen inte vad vi gör, utan varför och 
hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika 
aktiviteter inom KFUM.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor 
kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter 
unga människors aktuella behov. Det viktiga 
är egentligen inte vad vi gör, utan varför och 
hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika 
aktiviteter inom KFUM.
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3.3 
sEKUNDÄRT TYPSNITT: 
ARIAL
Arial ersätter både KFUM Track och HK Grotesk vid 
behov och används på samma sätt som respektive 
typsnitt. Dvs att rubriker skrivs endast i versaler.

Arial är ett s.k. system-typsnitt och ingår i alla 
datorer som standard, både Mac och PC.

Arial Regular – teckenöversikt

Arial – typografiska detaljer

Skärningar

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
3.0 TYPSNITT

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg  
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
0123456789#?!&%:;

Regular 
Italic 
Bold 
Bold Italic

Kct263
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4.1 
graFiska
FORMER
För att förstärka vår identitet som KFUM har vi 
tagit fram ett antal grafiska former baserade på 
de geometriska formerna. Bland annat kommer 
inspirationen till formerna från vår egna KFUM-
logotyp, som innehåller en triangel och en rektangel. 

Formerna används som grafiska element på 
olika enheter och kan användas mot enfärgade 
bakgrunder likväl som mot en bild. Formerna 
används helst ganska stort men får även användas  
i mindre format. 

Se kapitel 6.0 Tillämpningar för exempel på hur de 
grafiska elementen implementeras.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
4.0 GRAFISKA ELEMENT
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5.1 
BILDKÄNSLA
Vi vill visa upp vår gemenskap och mångfald på 
ett glädjefyllt sätt. Helst med flera barn och/eller 
ungdomar i par eller i grupp. Att visa jämställdhet, 
genom att lyfta fram både tjejer och killar, är viktigt. 
Genom att använda närbilder kan man förstärka 
relation och personlighet.

Använd gärna bilder för att förstärka budskapet i en 
text och för att lätta upp textmängden. Välj
hellre ett foto framför en illustrerad bild för att 
bättre visa vår inspirerande verksamhet.

För att erhålla en tydligare röd tråd i våra bilder, så 
har vi valt ut en enkel bildbehandling/filter till våra 
bilder, så att de ska hålla ihop ännu bättre. Se på 
nästa sida hur man applicerar filtret.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
5.0 BILDMANÈR
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5.2 
appLICERA FILTER  
PÅ BILDER

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
5.0 BILDMANÈR

Det finns inget krav att man måste applicera 
följande bildbehandling/filter till sina bilder. 
Däremot uppskattas det, då vi genom att använda 
samma filter på våra bilder skapar en tydligare 
gemensam uppfattning utåt. 

Filtret är en enklare bildbehandling, som inte gör så 
stor skillnad på bilder med bra kvalité, men på de 
bilder med lite sämre kvalité, ljus, kontrast m.m. så 
tillför effekten mer.

Filtret appliceras helst i Photoshop om möjlighet och 
kunskap finns, annars finns det ett likvärdigt filter 
även i Instagram.

Photoshop
1. Öppna original-bilden i Photoshop.
2. Under fliken “Bild” väljer du “Justeringar/Sök färg”.
3. Läs in “3DLUT-fil” och välj “Fuji ETERNA 250D Kodak 2395 (by Adobe).cube”.
4. Spara om bilden.

Instagram
1. Öppna original-bilden i Instagram.
2. Välj filtret “Gingham”.
3. Korrigera ner värdet till 75%.
4. Spara ner bilden eller lägg upp.



6.0
TILLÄMPNINGAR
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6.1 
VISITKORT
Våra visitkort kommer med olika placeringar av de 
grafiska elementen. På så vis kan alla anställda få 
sitt unika visitkort.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

Kommunikationsansvarig
+46 (0) 72 520 61 51

anna.casparan@kfum.se

KFUM Sverige 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

ANNA CASPARAN

Kommunikationsansvarig
+46 (0) 72 520 61 51

anna.casparan@kfum.se

KFUM Sverige 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

ANNA CASPARAN

Kommunikationsansvarig
+46 (0) 72 520 61 51

anna.casparan@kfum.se

KFUM Sverige 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

ANNA CASPARAN

Kommunikationsansvarig
+46 (0) 72 520 61 51

anna.casparan@kfum.se

KFUM Sverige 
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

www.kfum.se / PG: 90 1855-7

ANNA CASPARAN
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6.2 
powERPOINT mED
KFUM LOGOTYP
Det här är exempel på några slides från vår 
PowerPoint. Det är originalet där KFUMs logotyp 
används. Det går även bra att byta ut den till sin 
egen förenings logotyp på start- och slut-slide. 
(Se nästa sida för exempel).

PowerPointen finns som mall att ladda ner på  
vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil     

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

YOUTH FORUM 
        FN 2018

EUROPEAN YMCA

YOUTH FORUM 
        FN 2018

KAPITELSLIDE KAPITELSLIDE

KAPITELSLIDE KAPITELSLIDE

FÖRSTA INNEHÅLLET
—

ANDRA DELEN 
—

AVDELNING TRE I PRESENTATION
—

KAPITEL FYRA
—

DET FEMTE AVSNITTET
—

SJÄTTE OCH SISTA DELEN

HISTORIA YMCA-YWCA

• YMCA startades i London 1844 av Sir George Williams
• YWCA startades i London 1855 av Mary Jane   
   Kinnairce och Emma Robards
• Syftet var att utifrån en kristen värdegrund skapa 
   meningsfull och hälsofrämjande fritid för unga män 
   och kvinnor.
• Helhetssyn: Body Mind Spirit
• Världsorganisation: 130 länder 55 miljoner medlemmar
• Basket Volleyboll Scouting

WHAT WE WANT - FOKUSOMRÅDEN

• Jämställdhet
• Inkludering
• Identitet/Makt

Genom att:
• Ta plats
• Leva våra värderingar
• Jobba mer tillsammans

MITT 127 FESTIVALEN 2018

”Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad”
N A M N  N A M N S S O N ,  K F U M

”Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad”
N A M N  N A M N S S O N ,  K F U M

TACK FÖR IDAG! TACK FÖR IDAG! TACK FÖR IDAG!
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6.3 
powERPOINT mED
FÖRENINGSLOGOTYP
Här är fyra exempel på hur det ser ut med andra 
föreningars logotyper istället för KFUMs. Vissa 
logotyper är mer lika KFUMs logotyp medan andra 
är mer olika och innehåller andra former och färger. 

Logotyperna placeras främst på de mörka 
bakgrunderna eller mot bild. Den ljusgrå 
bakgrunden används endast i de sammanhang 
där er logotyp ej fungerar så bra mot de mörkare 
bakgrunderna.

PowerPointen finns som mall att ladda ner på vår 
hemsida: 
kfum.se/grafiskprofil 

I mallen är det KFUMs logotyp, och den får man då 
helt enkelt byta ut mot sin egen föreningslogotyp.     

YOUTH FORUM 
        FN 2018

EUROPEAN YMCA

YOUTH FORUM 
        FN 2018

YOUTH FORUM 
        FN 2018

EUROPEAN YMCA

YOUTH FORUM 
        FN 2018

YOUTH FORUM 
        FN 2018

EUROPEAN YMCA

YOUTH FORUM 
        FN 2018

YOUTH FORUM 
        FN 2018

EUROPEAN YMCA

YOUTH FORUM 
        FN 2018
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6.4 
WorD-DOKUMENT
Exempel på Word-dokument, som kan användas 
som vanligt brev, pressrelease eller liknande.

Rubriken i exemplet är vänsterställd, men man får 
även experimentera med att flytta andra raden en 
bit till höger för att få fram ett lite mer “lekfullt” 
uttryck om man önskar. 

Citat eller liknande skrivs i KFUM Track och 
centreras. Personen som sagt citatet får gärna 
highlightas i blått eller rött.

Man får självfallet ta bort rubrik och citat och 
endast använda brödtext om man vill.

Word-mallen finns att ladda ner på vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil      

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

Niclas Sannerheim, internationell sekreterare på KFUM Sverige, är nyss 
hemkommen från en resa till Ghana där KFUM Sverige och YMCA Ghana 
driver projektet “Youth Justice” tillsammans. Ett projekt som handlar om att 
stötta personer med kriminell bakgrund och ge information i rättssäkerhet 
och hjälp till återanpassning i ett nytt sammanhang med jobb och familj.

Som alltid efter en sån här resa delar Niclas med sig av intryck och 
berättelser. Denna gång stötte han på ett spännande filmprojekt “All on 
board” som drivs av YMCA och finansieras av tyska Weltfilm.org och Bread 
for the World. Ett gäng unga filmskapare från Sierra Leone, Liberia och 
Ghana har fått utbildning och producerat dramadokumentärer och 
kortfilmer som skildrar unga människors utmaningar i vardagen. Filmerna 
har fått stor uppmärksamhet och visats på filmfestivaler och i nationell TV.

En fin och stark film är Digging for a New Life som handlar om KDoe som 
arbetar med att gräva gravar och bokstavligen gräver sig till ett bättre liv.

Idén är på projektnivå ännu så länge och är du intresserad av att veta mer 
eller vara delaktig på något sätt så hör av dig till: 
niclas.sannerheim@kfum.se

PRESSRELASE
2019-02-20

1 (1)

DIGGING FOR
         A NEW LIFE

“DET VORE INTRESSANT OM VI KUNDE TA DENNA 
IDÉ VIDARE OCH LÅTA TEAMET PRODUCERA EN 

FILM OM VÅRT PROJEKT YOUTH JUSTICE” 
NICLAS SANNERHEIM

Niclas Sannerheim, internationell sekreterare på KFUM Sverige, är nyss 
hemkommen från en resa till Ghana där KFUM Sverige och YMCA Ghana 
driver projektet “Youth Justice” tillsammans. Ett projekt som handlar om att 
stötta personer med kriminell bakgrund och ge information i rättssäkerhet 
och hjälp till återanpassning i ett nytt sammanhang med jobb och familj.

Som alltid efter en sån här resa delar Niclas med sig av intryck och 
berättelser. Denna gång stötte han på ett spännande filmprojekt “All on 
board” som drivs av YMCA och finansieras av tyska Weltfilm.org och Bread 
for the World. Ett gäng unga filmskapare från Sierra Leone, Liberia och 
Ghana har fått utbildning och producerat dramadokumentärer och 
kortfilmer som skildrar unga människors utmaningar i vardagen. Filmerna 
har fått stor uppmärksamhet och visats på filmfestivaler och i nationell TV.

GRÄVER GRAVAR FÖR FRAMTIDEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce semper 
imperdiet erat, sed dignissim nulla imperdiet sodales. Nam finibus ex nisi, 
sit amet accumsan neque feugiat et. Vivamus vehicula dolor nec dui lacinia 
egestas. Sed pharetra pretium erat sed condimentum. Donec eu elit ut 
lectus faucibus convallis. 

Vivamus rhoncus leo sed egestas rhoncus. Quisque accumsan eros et enim 
porta sagittis. Nam vulputate dolor metus, quis faucibus nulla porta et. Duis 

PRESSRELASE
2019-02-20

1 (2)

DIGGING FOR
         A NEW LIFE

lorem orci, ullamcorper volutpat nunc ac, sollicitudin lacinia ante. Aliquam 
feugiat, arcu ac aliquet lobortis, arcu enim elementum ante, ultricies 
fringilla ante justo aliquet lectus. Suspendisse vehicula in urna ut fringilla.

En fin och stark film är Digging for a New Life som handlar om KDoe som 
arbetar med att gräva gravar och bokstavligen gräver sig till ett bättre liv.

Idén är på projektnivå ännu så länge och är du intresserad av att veta mer 
eller vara delaktig på något sätt så hör av dig till: 
niclas.sannerheim@kfum.se

2 (2)

“DET VORE INTRESSANT OM VI KUNDE TA DENNA 
IDÉ VIDARE OCH LÅTA TEAMET PRODUCERA EN 

FILM OM VÅRT PROJEKT YOUTH JUSTICE” 
NICLAS SANNERHEIM

PRESSRELASE
2019-02-20
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6.5 
nyhETSBREV
Exempel på nyhetsbrev.

Här är rubriken centrerad som även ingressen är 
undertill. Mellanrubrikerna i brödtexten är HK 
Grotesk satt i versaler. 

De grafiska formerna ligger bakom bilderna i toppen 
i exemplen, men de går såklart även att ta bort om 
man så önskar.

Man kan välja vit eller mörkblå bakgrund.

Nyhetsbrevet finns som Word-mall att ladda ner på 
vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

HVEM: Ungdommer fra hele verden (18 - 30år) 
STED: Rønningen Folkehøgskole
TID: 12.-18. august 
PRIS: 10 gratisplasser, etter dette er prisen 3000 NOK/pers.   
PÅMELDING: Fyll ut skjemaet under 
SPØRSMÅL: Kontakt Irina Stroia, irina.stroia@kfum.no

GLOBAL WEEK 2019
Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i 

arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og 
diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? 

Da er Global Week midt i blinken for deg!

GLOBAL WEEK ER KFUK-KFUM GLOBALS 
LEDERKURS
Hver sommer samles rundt 50 ungdommer i Norge 
for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, 
aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra 
rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig 
kan få følelsen av at verden er liten. Når 
ungdommer fra ulike deler av verden kommer 
sammen og blir kjent får man en bedre forståelse 
av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen 
kan bygge rettferdighet og fred. Global Week er 
for deg mellom 18 og 30 år.

PEACEMAKER GLOBAL WEEK 2019 - 
YOUTH PEACE AND SECURITY
Temaet for Global Week 2019 er ungdom, fred og 
sikkerhet. Visste du at FN mener ungdom har en 
viktig rolle i å skape fred? Forstår du hvor mye 
makt du har? Bli med på Global Week for å lære 
mer om hva som skjer i verden og om hvordan du 
kan påvirke framtiden. 

Vi som er unge har mulighet til å velge en 
rettferdig framtid. På Global Week skal vi jobbe 
med klimasaken, fredsprosesser, likestilling og 
etisk handel - med elementer fra FN-resolusjonen, 

ungdom, fred og sikkerhet som ramme. I løp av 
uka får du kjennskap til ulike konkrete verktøy du 
kan ta med deg hjem, og som du kan bruke for å 
bidra til en mer rettferdig verden både lokalt og 
globalt sei.

Å delta på Global Week er viktig fordi vi lever i en 
verden som står ovenfor mange og store 
utfordringer. Disse utfordringene er det 
betydningsfullt at vi som unge mennesker er med 
på å løse. Få med alle du kjenner som vil være 
med å jobbe for en mer rettferdig verden for!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

HVEM: Ungdommer fra hele verden (18 - 30år) 
STED: Rønningen Folkehøgskole
TID: 12.-18. august 
PRIS: 10 gratisplasser, etter dette er prisen 3000 NOK/pers.   
PÅMELDING: Fyll ut skjemaet under 
SPØRSMÅL: Kontakt Irina Stroia, irina.stroia@kfum.no

GLOBAL WEEK 2019
Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i 

arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og 
diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? 

Da er Global Week midt i blinken for deg!

GLOBAL WEEK ER KFUK-KFUM GLOBALS 
LEDERKURS
Hver sommer samles rundt 50 ungdommer i Norge 
for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, 
aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra 
rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig 
kan få følelsen av at verden er liten. Når 
ungdommer fra ulike deler av verden kommer 
sammen og blir kjent får man en bedre forståelse 
av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen 
kan bygge rettferdighet og fred. Global Week er 
for deg mellom 18 og 30 år.

PEACEMAKER GLOBAL WEEK 2019 - 
YOUTH PEACE AND SECURITY
Temaet for Global Week 2019 er ungdom, fred og 
sikkerhet. Visste du at FN mener ungdom har en 
viktig rolle i å skape fred? Forstår du hvor mye 
makt du har? Bli med på Global Week for å lære 
mer om hva som skjer i verden og om hvordan du 
kan påvirke framtiden. 

Vi som er unge har mulighet til å velge en 
rettferdig framtid. På Global Week skal vi jobbe 
med klimasaken, fredsprosesser, likestilling og 
etisk handel - med elementer fra FN-resolusjonen, 

ungdom, fred og sikkerhet som ramme. I løp av 
uka får du kjennskap til ulike konkrete verktøy du 
kan ta med deg hjem, og som du kan bruke for å 
bidra til en mer rettferdig verden både lokalt og 
globalt sei.

Å delta på Global Week er viktig fordi vi lever i en 
verden som står ovenfor mange og store 
utfordringer. Disse utfordringene er det 
betydningsfullt at vi som unge mennesker er med 
på å løse. Få med alle du kjenner som vil være 
med å jobbe for en mer rettferdig verden for!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i 
arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og 

diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? 
Da er Global Week midt i blinken for deg!

GLOBAL WEEK ER KFUK-KFUM GLOBALS 
LEDERKURS
Hver sommer samles rundt 50 ungdommer i Norge 
for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, 
aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra 
rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig 
kan få følelsen av at verden er liten. Når 
ungdommer fra ulike deler av verden kommer 
sammen og blir kjent får man en bedre forståelse 
av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen 
kan bygge rettferdighet og fred. Global Week er 
for deg mellom 18 og 30 år.

PEACEMAKER GLOBAL WEEK 2019 - 
YOUTH PEACE AND SECURITY
Temaet for Global Week 2019 er ungdom, fred og 
sikkerhet. Visste du at FN mener ungdom har en 
viktig rolle i å skape fred? Forstår du hvor mye 
makt du har? Bli med på Global Week for å lære 
mer om hva som skjer i verden og om hvordan du 
kan påvirke framtiden. 

Vi som er unge har mulighet til å velge en 
rettferdig framtid. På Global Week skal vi jobbe 
med klimasaken, fredsprosesser, likestilling og 
etisk handel - med elementer fra FN-resolusjonen, 

ungdom, fred og sikkerhet som ramme. I løp av 
uka får du kjennskap til ulike konkrete verktøy du 
kan ta med deg hjem, og som du kan bruke for å 
bidra til en mer rettferdig verden både lokalt og 
globalt sei.

Å delta på Global Week er viktig fordi vi lever i en 
verden som står ovenfor mange og store 
utfordringer. Disse utfordringene er det 
betydningsfullt at vi som unge mennesker er med 
på å løse. Få med alle du kjenner som vil være 
med å jobbe for en mer rettferdig verden for!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis 
nisl ut aliq. Lorem ipsum dolor sit amet, galore ei 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
kaluro sei nare nibh euismod tincidunt ut ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Kontakta Irina Stroia vid frågor:
irini.stroia@kfum.no

GLOBAL WEEK 2019
Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i 

arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og 
diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? 

Da er Global Week midt i blinken for deg!

GLOBAL WEEK ER KFUK-KFUM GLOBALS 
LEDERKURS
Hver sommer samles rundt 50 ungdommer i Norge 
for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, 
aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra 
rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig 
kan få følelsen av at verden er liten. Når 
ungdommer fra ulike deler av verden kommer 
sammen og blir kjent får man en bedre forståelse 
av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen 
kan bygge rettferdighet og fred. Global Week er 
for deg mellom 18 og 30 år.

PEACEMAKER GLOBAL WEEK 2019 - 
YOUTH PEACE AND SECURITY
Temaet for Global Week 2019 er ungdom, fred og 
sikkerhet. Visste du at FN mener ungdom har en 
viktig rolle i å skape fred? Forstår du hvor mye 
makt du har? Bli med på Global Week for å lære 
mer om hva som skjer i verden og om hvordan du 
kan påvirke framtiden. 

Vi som er unge har mulighet til å velge en 
rettferdig framtid. På Global Week skal vi jobbe 
med klimasaken, fredsprosesser, likestilling og 
etisk handel - med elementer fra FN-resolusjonen, 

ungdom, fred og sikkerhet som ramme. I løp av 
uka får du kjennskap til ulike konkrete verktøy du 

kan ta med deg hjem, og som du kan bruke for å 
bidra til en mer rettferdig verden både lokalt og 
globalt sei.

Lorem ipsum dolor sit amet, galore ei consec 
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy kaluro 
sei nare nibh euismod tincidunt ut ipsum dolor sit  
nonummy nibh euismod tincidunt.

Kontakta Irina Stroia vid frågor:
irini.stroia@kfum.no

FÅNGA BOLLEN!
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6.6 
MAILSIGNATUR
Vår mailsignatur med vår KFUM logotyp.

Här använder vi Arial som typsnitt, då det är ett  
s.k. system-typsnitt som återfinns på alla datorer.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

NAMN NAMNSSON
Titel
+46 (0) 70 123 45 67

KFUM Sverige
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm
www.kfum.se / PG: 90 1855-7

KFUM sätter barn och unga i centrum och skapar 
mötesplatser där de kan växa till sin fulla potential.
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6.7 
aFFISCHER
Exempel på hur man kan jobba med affischer i en 
serie, där de grafiska elementen går över mellan 
affischerna.

Man kan också se dem som singel-affischer där man 
t.ex. kan jobba med en färgad bakgrundsplatta och 
endast text. Eller ha ett foto som bakgrund med text 
ovanpå, viktiga att tänka på läsbarheten.

Fotot kan även monteras in i en grafisk form  
(se kapitel 6.8 Broschyrer för exempel).

Inspireras gärna av hur man kan “leka” med 
typsnitten, både med de alternativa tecknen samt 
hur raderna kan börja på olika ställen. Var bara 
aktsam på läsbarhet och tillgänglighet.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR
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6.8 
broschyrER
Exempel på broschyrer där man har placerat foto 
inuti en av av våra grafiska former.

Även här kan man inspireras av hur vi jobbar med 
typsnitten, både gällande raderna och färgsättning.

De grafiska formerna kan placeras både ovanpå  
och under bilder.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR
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6.9 
Tygpåsar
Exempel på tygpåsar med olika grafiska mönster  
på ena sidan och vårt budskap på andra sidan.

Tygpåsarna finns som tryckfärdiga original att 
ladda ner från vår hemsida:
kfum.se/grafiskprofil

Originalen finns som tryckfärdiga PDFer att 
skicka direkt till tryckeriet. Men det finns även en 
redigerbar Adobe Illustrator-fil för de som vill byta 
ut KFUMs logotyp till sin egen föreningslogotyp och 
egen hemside-adress.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR
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6.10 
väggmÅLNING
Exempel på hur vi kan måla eller stripa våra väggar  
i våra lokaler, både inomhus och utomhus.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR
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6.11 
kLÄTTERVÄGG
Exempel på hur man kan använda våra grafiska 
former på ett lekfullt sätt och bygga en klättervägg.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR
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6.12 
insTAGRAM
Exempel på hur vi kan blanda vårt Instagram-flöde 
med bilder, grafik och text.

Vissa bilder får grafiska former på sig medan andra 
är utan. Vissa bilder kan hänga ihop som en serie 
med grafik som går över mellan bilderna. Vissa 
bilder är ren text med grafik.

På vår hemsida kfum.se/grafiskprofil finns det 
ett antal kvadratiska PNG-filer (1080x1080 px)
med våra grafiska former att ladda ner om man 
vill addera det till sina bilder. PNG-filerna är 
transparenta förutom själva grafiken och kan då 
placeras ovanpå sin bild i t.ex. Adobe Photoshop, 
innan man lägger ut den på t.ex. Instagram.

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
6.0 TILLÄMPNINGAR

gången
FÖRSTA

JAG VÅGAR

”DET HÄR ÄR 

PÅ FEM ÅR SOM 
 
   PRATA PÅ 
           ETT MÖTE.”



7.0
APPENDIX
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7.1 
DIGITALA FILFORMAT
Det finns många filformat som har olika
användningsområden. Här har vi samlat
några av de mest förekommande.

(Encapsulated Postscript) är ett format för filer avsedda att monteras i andra
dokument samt för fotografi. Många bilder avsedda att tryckas är också sparade  
i detta format.

Vår logotyp förekommer oftast i EPS-format och är ritad med vektorgrafik. Det
innebär att den går att förstora och förminska utan att tappa i kvalitet. När du
öppnar en EPS-logotyp i något program så se till att du inte sparar om den som
pixelgrafik, då går vektorgrafikens egenskaper förlorade.

(Scalable Vector Graphics) är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella 
bilder som stöder animationer och interaktivitet. SVG tillåter tre typer av grafikobjekt: 
vektorgrafik, rastergrafik och text. Objekt, inklusive PNG- och JPEG-rasterbilder, kan 
grupperas, ges olika stil, transformeras och ingå i kompositobjekt med andra objekt. 
Idag används ofta SVG för t.ex. piktogram och logotyper på hemsidor, då de är skalbara 
på olika enheter utan att förlora i kvalité samt att man endast laddar upp en fil. I princip 
alla moderna webbläsare stödjer SVG i åtminstone någon utsträckning och kan rendera 
SVG-märkspråket utan tilläggsprogram.

(Utarbetat av Joint Photography Experts Group) är ett bildformat för färgbilder.
JPEG använder förstörande komprimering, vilket gör att man förlorar en del av
originalbildens kvalitet, medan filen blir väsentligt mindre.

(Portable Network Graphics) är ett format som fungerar bra i Microsoft Office program;
Word, PowerPoint, Excel m.fl. Bilder som sparas i det här formatet försämras
inte i kvalitet även om filen komprimeras. Formatet stöder genomskinlighet vilket
gör att tex en logotyp sparad i PNG-format kan placeras på en färgad bakgrund
utan att få en vit ruta bakom sig.

(Tagged Image File Format) är ett universellt bildformat som förutom själva bilden
innehåller information om bilden. Det används huvudsakligen för fotografi. En bild
i TIFF-format håller ofta en hög kvalitet och lämpar sig därför utmärkt för tryck.

(Graphics Interchange Format) är tillsammans med JPEG det vanligaste bildformatet
på webben. Det är mest lämpat till små bilder, enklare grafik och enkla animationer. 
Begränsat till 256 färger.

EPS

SVG

JPEG

PNG

TIFF

GIF

KFUM GRAFISKA GUIDELINES 
7.0 APPENDIX
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7.2 
FÄRGSYSTEM
Det finns flertalet färgsystem som används i olika 
sammanhang. Här har vi samlat några av de 
vanligast förekommande färgsystemen.

Internationellt system för benämning av ett tusental färger, s.k. dekorfärger. Används  
i stor utsträckning av formgivare och tryckerier. Färgerna finns redovisade i de s.k.
Pantonekatalogerna tillsammans med recept på hur de blandas. Pantonekatalogerna
trycks på både bestruket och obestruket papper då papperskvaliten ofta
påverkar upplevelsen av färgen. Det är därför det ofta står en ändelse,
C (coated = bestruket) eller U (uncoated = obestruket) efter ett Pantone-nummer. 
Pantone-färgerna används ofta för att säkerställa en viss färg-nyans, då det är en egen 
unik färgblandning, dvs inte en blandning av fyra färger som CMYK.

Innebär tryck med tryckteknikens tre grundfärger cyan (C), magenta (M) och gul (Y)
– samt svart (K). De blandas i nämnda ordning, i varierande proportioner, för att
åstadkomma önskad färg.

Står i detta sammanhang för blandningen av grundfärgerna rött (R), grönt (G)
och blått (B), speciellt avpassad för visning på skärm. RGB-blandningarna i våra
identitetsfärger är framtagna för att ses i färgrymden sRGB.

sRGB är sk ”färgrymd”. Microsoft och Hewlett-Packard använder sig av sRGB
som en standard i många av sina produkter. sRGB utgår från den kulörrymd som
en vanlig PC-bildskärm kan visa och det är även dess begränsning. Kulörrymden
är mycket mindre än de andra vanliga RGB-kulörrymderna och lämpar sig inte
för bilder som ska tryckas efter som tryckteknikens CMYK-kulörrymd är större än
denna kulörrymd.

Med HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna
RGB och vars tonvärden anges hexadecimalt. Man använder med andra ord
siffrorna 0 till 9 i sina vanliga betydelser samt bokstäverna A till F som siffror för
talen 10 till 15 när man anger färger. Systemet används i bland annat HTML-kod.

Ett system för benämning av cirka 1.950 färger. Systemet bygger på de färgegenskaper
som människan direkt kan uppfatta. Används bland annat inom färghandeln
och för att ange färg inom arkitektur och inredning.

PANTONE/PMS

CMYK

RGB

sRGB

HEX

NCS
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7.3 
TYPSNITTSFORMAT
Det finns tre vanliga filformat som typsnitt lagras 
i. Det är de traditionella Postscripts Typ 1 och 
TrueType och den nyare OpenType. De skiljer sig 
åt tekniskt och i de finesser de erbjuder. Alla tre 
fungerar bra i modern grafisk produktion, även om
formatet TrueType har ett rykte om sig att ställa till 
problem i äldre grafisk utrustning. OpenType är det 
modernaste formatet och har flertalet fördelar, som 
gör att det är formatet att föredra.

OpenType är ett modernt filformat för typsnitt som utvecklats av Adobe och Microsoft
tillsammans. Formatet har många fördelar. En är att samma typsnittsfil används för
Mac OS och Windows. Dessutom består typsnittet bara av en fil, inte av två som ett
typsnitt i Postscript Typ 1-format.

OpenType-typsnitt möjliggör också avancerad typografi eftersom typsnittet kan
innehålla flera varianter av samma tecken – exempelvis olika teckenvarianter
i början och slutet av ett ord eller anpassade varianter av samma tecken beroende
på vilken grad du använder.

Postscript Typ 1 är en typsnitts-typ utvecklad av Adobe i slutet av 80-talet. En
Postscript Typ 1-typsnitt består egentligen av två typsnittsfiler. Dels en skärmfont med
information om teckenbredder, kerningsinformation samt en lågupplöst pixelbaserad
skärmvariant av typsnittet, dels en konturfont, även kallad skrivarfont,
som beskriver tecknens form med hjälp av kurvor.

Filformatet är olika för Mac OS och Windows. I Windows har kontur-fonten
filändelsen .pfb (Printer Font Binary) och skärmfonten .pfm (Printer Font Metrics).

Ofta har man flera skärmfontfiler till en skrivarfontfil. De finns i ett antal
storlekar, grader, exempelvis 10, 12, 14, 16, 18 och 24 punkter. Skärmfonter till
en teckensnittsfamilj i Mac OS kan lagras i en speciell typ av mapp kallad
typsnittsväska. En Postscript Typ 1-font kan innehålla max 256 olika tecken.
Därför behövs olika fonter för exempelvis fet, mager, smal eller kapitäl variant
liksom språkvarianter av samma teckensnitt.

TrueType-typsnitt består av en fil. Typsnittstypen utvecklades ursprungligen av Apple
och introducerades 1991. Den stöds numera både av Mac OS och Windows, dock
är filformatet olika i Mac OS och Windows.

TrueType är helt baserat på kurvor, s.k. b-spline-kurvor, och har alltså bara en
konturfont och inte någon separat pixelbaserad skärmfont såsom Postscript Typ 1.
I vissa äldre rippar har TrueType-typsnitt en tendens att ge problem vid rippning.
När man sparar en layout med TrueType-typsnitt som en PDF-fil konverteras  
typsnitten vilket gör att utskrift även fungerar på en ripp som inte stödjer TrueType.

OPENTYPE

POSTSCRIPT TYP 1

TRUETYPE
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7.4 
TRYCKTEKNIKER
De vanligaste tryckteknikerna när det kommer till 
tryck på papper och kartong.

När man trycker fyrfärgstryck med färgerna cyan (C), magenta (M), gul (Y) och
svart (K) använder man Offsettryck. I processen trycker man ett bestämt antal små
punkter med olika vinklar på en yta. Genom att blanda dessa fyra färger så kan
man återskapa ett stort spektra av olika färger. Detta är det vanligaste sättet att
trycka om man ska producera ett större antal trycksaker. Offset är den teknik som  
ger bäst tryck-resultat, speciellt för bilder och lämpar sig bäst till upplagor som ej  
är för små.

Man kan även addera eller ersätta CMYK-färger med dekorfärger (Pantone/PMS)  
för att säkerställa en viss färg-nyans. 

Digitaltryck är en kostnadseffektiv och snabb produktionsprocess där man
använder en digital press som arbetar direkt från digital data, vilket förkortar
produktionskedjan avsevärt. Dagens digitaltryck är mycket högkvalitativt och  
står sig relativt bra i konkurrens med offset. Digitaltryck lämpar sig mycket bra  
för mindre upplagor och produktioner med mycket olika variationer. 

Kan även kallas silkscreen printing. Denna tryckteknik fungerar på så sätt att färg
pressas genom ett finmaskigt nät som spänns över en ram. Denna ram bildar en
stencil som definerar tryckytan. De hål i nätet som är stängda släpper inte igenom
någon färg. Screentryck är idealiskt för att trycka på svåra ytor, som kläder eller
plastobjekt.

OFFSET

DIGITALTRYCK

SCREENTRYCK
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7.5 
orDLISTA
Vi har samlat diverse förkortningar, uttryck  
och användbara ord som förekommer i den  
grafiska branschen.

antikva Typsnitt med seriffer och varierande 
tjocklek på staplarna, tex Times, Sabon, Bembo och 
Garamond.

bestruket papper Papper med ytskikt av 
bestrykningssmet för jämnare yta. Ger bättre kvalitet 
på bildtryck än obestruket papper.

CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Key Colour (svart). 
Färgsystem som används i fyrfärgstryck och 
fyrfärgsskrivare.

dpi Dots per inch, antal punkter per tum. Anger 
upplösning på skrivare och fotosättare.

font Komplett uppsättning av bokstäver och andra 
tecken i ett visst typsnitt. OpenType, TrueType- och 
Postscript är de vanligast förekommande.

gif (Graphics Interchange Format) Filformat för 
digitala bilder, mest använt för webben. Begränsat till 
256 färger.

grad Teckenstorlek, anges i punkter (pt).

jpeg Filformat för digitala bilder som komprimerar 
med förstörande metod, dvs. ju kraftigare och ju fler 
komprimeringar, desto sämre bildkvalitet.

kägel Radavstånd. Ursprungligen mått på blytypens 
höjd.

linjär Teckensnitt utan seriffer och med jämntjocka 
staplar, tex Akkurat, Arial och Helvetica. Kallades 
förut grotesk.

logotyp Ordbild (logos = ord). Dvs. ett namn eller 
annat ord utformat på ett speciellt sätt. Ofta 
kombinerat med någon symbol.
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lpi Lines per inch, antal rasterlinjer per tum. Anger 
rastertäthet vid tryckning. Dagstidningar trycks i ca 
85 lpi, konstböcker i ca 175 lpi.

obestruket papper Papper utan pålagt ytskikt. 
Skrovligare yta än bestruket papper. Ger sämre 
bildtryck men bättre läsbarhet av tryckt text.

OpenType Det vanligaste och mest funktionella 
typsnittsformatet idag, då det dessutom fungerar 
på både Mac och PC.

parallell publicering När samma material publiceras 
både på papper och elektroniskt.

PDF (Portable Document Format) Plattforms-
oberoende filformat (kan obehindrat flyttas mellan 
Mac och PC) baserat på Postscript. Ger kompaktare 
filer än EPS och är mer flexibelt.

pixel Bildelement i digital bild eller bildskärm.

PMS (Pantone Matching System) Internationellt 
referenssystem för att ange dekorfärger.

Postscript Sidbeskrivningsspråk som används för 
grafiska utskrifter (i såväl vissa kontorsskrivare som 
hos tryckerier för utskrift till tryckfilm eller tryckplåt).

Postscript Typ 1 Ett vanligt förekommande 
typsnittsformat, som dock börjar försvinna mer 
och mer, pga det mer funktionella typsnittsformatet 
OpenType.

ppi Pixels per inch, antal pixlar per tum (ofta
slarvigt benämnt dpi). Anger bildupplösning.
Skärmens upplösning är 72 ppi. Vid tryckning
av färg- och gråskalebilder krävs 200–350 ppi
(beroende på rastertäthet), medan streckbilder
utan gråtoner bör ha ca 1.200 dpi.

seriff Tvärstreck i slutet på bokstävernas staplar. 
Kallades förut klack.

skärmupplösning En bildskärm kan ställas in
för att visa olika antal pixlar. De vanligaste är 
1024x768, 1920x1280 (full-hd) och 1280x800. Hur 
hög upplösning man kan ha beror på skärm och 
grafikkort.

TIFF (Tagged Image File Format). Filformat för
digitala bilder.

TrueType Ett vanligt förekommande typsnittsformat.

typografi Boktryckarkonst, utformning av text.

upplösning Anges i ppi eller dpi.

ytvikt Mått på papperets vikt. Mäts i g/m2.



Vid eventuella frågor kring KFUMs Grafiska Manual och
den grafiska identiteten, var vänlig kontakta oss.

KFUM Sverige
Rosengatan 1, SE-111 40 Stockholm

+46 (0) 8 677 30 00
info@kfum.se
www.kfum.se

Det här är KFUMs Grafiska Manual, version 1.0,
den är skapad i maj 2019.
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