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RIKTLINJER FÖR

GRAFISK PRODUKTION
Ett stöd för en gemensam grafisk profil för de KFUM Umeå-verksamheter 
som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, 
bildspel och storformat samt anvisningar för användning av mallar till dörr-
skyltar, visitkort, brevpapper och övrigt som är färdigdesignat.
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INLEDNING
Dessa riktlinjer är framtagna som ett stöd för att hålla 
ihop föreningens grafiska profil, vilket är viktigt dels 
för att allmänheten skall känna igen oss (oavsett vilken 
av våra verksamheter de möter) och dels för att stärka 
den egna identiteten och känslan av samhörighet i vår 
interna kommunikation. 

Dessa riktlinjer utgår från en nationell grafisk profil 
som anpassats och kompletterats med lokala in-
slag. Huvuddelen av riktlinjerna ger stort utrymme 
för egen kreativitet och formgivning medan vissa 
delar (t.ex. utformningen av logotyp, val av typ-
snitt och grundfärger) är förvalda för att skapa den 
sammanhållna identiteten. 

Om du känner dig osäker på formgivningsfrågor så 
kontakta gärna föreningens kommunikatör för stöd 
och vägledning: kommunikation@kfum.nu
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Grafiska former 13

När vi kommunicerar så får mottagaren en bild av vem 
vi är och vad vi gör. Därför är det viktigt att vi ut-
trycker oss på ett sådant sätt som vi vill att andra skall 
uppfatta oss. Sträva efter att låta både text och bild 
genomsyras av KFUM Umeå verksamhetsbeskrivning 
dvs föreningens övergripande mission, vision, verk-
samhetsidé och värdegrund.  

Till stöd för att kommunicera detta grafiskt så an-
vänder vi begreppen ”Empowering young people” 
och ”Body mind spirit” som båda är centrala delar av 
verksamhetsbeskrivningen. Dessa begrepp kan skrivas 
med valfri stil.

VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEGRUND
VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Vår verksamhet kännetecknas av:
- meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och 
engagemang
- samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
- body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
- utveckling genom ansvar
- hänsyn till de globala hållbarhetsmålen

VÅR MISSION
Varför vi finns till:
“Empowering young people”

VÅR VÄRDEGRUND
Våra värderingar vilar på:
- en helhetssyn på människan
- kristligheten
- människors lika värde

VÅR VISION
Vi eftersträvar en tillvaro där:
- unga mår bra och har en framtidstro
- unga har utrymme att utvecklas
- unga har makt utifrån intresse och engagemang
- unga lever i en värld som är hållbar och jämlik

EMPOWERING 
YOUNG PEOPLEEMPOWERING

YOUNG PEOPLE

Young
EMPOWERING

PEOPLEbodymindspirit
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LOGOTYP 
KFUMs logotyp är riksgemensam och framställs av 
KFUM Sverige som också tillhandahåller original för 
olika produktioner. Dessa finns att hämta i på www.
kfum.se/grafiskprofil där även andra riksgemensamma 
profilbilder finns att hämta.

Om logotypen läggs mot färgad bakgrund ska ut-
rymmet inom triangeln vara genomskinligt, d.v.s. ha 
samma färg som bakgrunden.

Om det behövs en särskild variation av logotypen 
t.ex. helsvart, helvit eller outline för att bilden skall 
framträda mot bakgrunden så tar KFUM Sverige fram 
sådant original. Kontakta då KFUM Sveriges kommu-
nikatör

Logotypen får inte användas som del av annan logotyp 
utan skall användas fristående i alla situationer.

Friyta: För att logotypen skall synas tydligt så får inga 
andra former eller linjer placeras i friytan. Den skapas 
genom att man markerar en marginal med det blå 
bandets bredd runt logotypen. 

FÄRGER
Detta är våra riksgemensamma profilfärger. Huvudfärgerna är blått och rött. Dessa kompletteras med mörkblå och 
mörkröd, en ljusblå bakgrundsfärg och hela gråskalan från svart till vitt. Profilfärgerna är viktiga för vårt grafiska ut-
tryck och används som förstahandsval. De kan kompletteras med andra färger t.ex. vid val av kulört på kläder och 
vid skapande av verksamhetsprofiler.

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

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

40% svart

Alla nyanser av grått 
är användbara

Vit SvartKFUM Ljusblå
CMYK: 9,1,2,0
RGB: 237, 244, 250
HEX: #edf4fa
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FÖRENINGSNAMN
KFUM Umeå är namnet på vår lokala förening och  
skall användas i all kommunikation där föreningen är 
avsändare. KFUM Umeå skrivs alltid med typsnittet 
HK Grotesk Medium. 

Föreningsnamnsmontering
Föreningsnamnet (KFUM Umeå) och logotypen pre-
senteras i en föreningsnamnsmontering som finns att 
ladda ner som original från dokumentbiblioteket.  I 
föreningsnamnsmontering skrivs KFUM  med versaler 
och Umeå med inledande versal och därefter gemena.

En variant av föreningsnamnsmontaget är att skriva 
KFUM Umeå under triangeln så att texten blir lika 
bred som det blå bandet. 

KFUM Umeå Umeå

Ännu en variant är att skriva endast ortsnamnet Umeå 
under logotypen. Storleken skall då vara den samma 
som om man skriver KFUM Umeå i samma bredd som 
det blå bandet. Denna variant skall endast användas 
då det tydligt går att läsa KFUM i det blå bandet.

Friyta
Friytan säkerställer att föreningsnamnsmontaget framträ-
der med tydlighet och har god läsbarhet. Friytans storlek 
runt montaget utgår från logotypens bredd/höjd. Inom 
friytan får inget annat  placeras. Inte heller papprets eller 
den layoutade ytans kant. Friytan är ett minimimått och 
kan gärna vara större.

KFUM Umeå

KFUM Umeå

Umeå

1

ÅRSREDOVISNING
2019

KFUM Umeå

Empowering young people
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KFUM Umeå bedriver en rad olika verksamheter som 
alla har egna namn. Ibland har dessa verksamheter ett 
behov eller önskemål av att synas med en egen profil. 
Det kan göras genom att skapa ett eget uttryck inom 
de grafiska riktlinjerna (t.ex. egen verksamhetslogotyp 
och egna profilprodukter). 

Samtidigt så är det viktigt att hålla ihop föreningens 
verksamhet kring vårt gemensamma föreningsnamn. 
Därför skall föreningsnamnet KFUM Umeå och vår 
gemensamma logotyp finnas med i verksamheternas 
kommunikation. 

En del av KFUM Umeå 
Som ett alternativ till att använda föreningsnamn-
smontaget (föreningsnamn och logotyp) kan man i 
stället skriva ”en del av KFUM Umeå” i kombination 
med logotypen. Det görs med typsnittet HK Grotesk 
medium. Om logotypen placeras på annan plats, 
fristående från texten, kan i stället triangelformer 
användas för att stärka profilen. Ett antal sådana 

VERKSAMHETSNAMN och LOGOTYP

NYDALA LÄGERGÅRD

N L
D

montage finns att hämta i dokumentbiblioteket och om 
inte de passar kan man själv skapa kombinationer av 
text och logotyp.

EN DEL AV 
KFUM UMEÅ

EN DEL AV 
KFUM UMEÅ

EN DEL AV         KFUM UMEÅ

EN DEL AV KFUM UMEÅ

EN DEL AV KFUM UMEÅ

N L
D KFUM Umeå

Norrbyskärs
lägergård

EN DEL AV 
KFUM UMEÅ

I situationer då verksamhetsnamn och verksamhetslo-
gotyp inte ryms tillsammans med föreningsnamn och 
vår riksgemensamma logotyp, t.ex. på tändstål, små 
ficklampor och liknande kan undantag göras och 
verksamhetsinformationen presenteras fristående. 
I sådana fall är det viktigt att verksamhetens totala 
kommunikation balanserar så att föreningstillhörighe-
ten blir tydlig.

Tänk på att vår logotyp inte får användas som del av 
annan logotyp. Läs mer om detta på sidan fem.

KFUM Umeå

9



10 11

HK Grotesk Light
HK Grotesk Light Italic
HK Grotesk Regular
HK Grotesk Italic
HK Grotesk Medium
HK Grotesk Medium Italic
HK Grotesk Semi Bold
HK Grotesk Semi Bold Italic
HK Grotesk Bold
HK Grotesk Bold Italic

RUbrik
(Ingress) Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Aenean pulvinar 
quam ac nulla adipiscing pharetra. 

Underrubrik
(Brödtext) Aenean tincidunt, massa at feugiat 
ultricies, eros leo viverra nisi, in hendrerit 
felis est vel est. Donec ultricies ultrices. 

TYPSNITT
KFUM Track är vårt primära typsnitt för rubriker. 
Typsnittet finns endast som versaler och i en tjocklek.
 
Typsnittet har utvecklats speciellt för KFUM Sverige 
utifrån ett befintligt typsnitt och får användas i kom-
mersiellt syfte gratis utan licens. 

När man skriver med KFUM Track så ska man skriva 
i versalt läge (Caps Lock) då blir alla tecken normala. 
Om man däremot skriver i gement läge (utan Caps 
Lock) så framträder alternativa tecknen som är bre-
dare för bokstäverna DEFJLTU. 

Rekommendationen är att undvika dessa breda alter-
nativa tecknen helt eller möjligen mycket sparsmakat 
som en extra twist för någon enstaka bokstav. 

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 kom-
mersiellt syfte utan licens. 

BODY
MIND
SPIRIT

KFUM TRACK

defjltu

Sekundärt typsnitt
I fall då KFUM Track och HK Grotesk inte går att 
använda så använder vi typsnittet Arial. Det är ett s.k. 
systemtypsnitt som går att använda nästan överallt. När 
Arial ersätter KFUM Track som rubriktypsnitt så skrivs 
det med versaler. 

Använd huvudsakligen HK Grotesk Bold till mellan-
rubriker och HK Grotesk Regular till brödtexter. Kur-
siva skärningar kan i bland användas för att lyfta fram 
textavsnitt, exempelvis ingresser, citat, författarnamn 
och liknande.

Till rubriker används i första hand profilfärgerna och 
till brödtext olika valörer från svart till vitt.

Exempel 
Här är exempel på hur typsnitten kan användas. Fler 
varianter finns i dokumentbankens mallar.
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Använd gärna bilder för att förstärka budskapet i en text 
och för att lätta upp textmängden. Välj hellre ett foto före 
en ritad bild för att bättre visa verkligheten som den är. 
Visa på mångfald och gemenskap genom att välja bilder 
av människor i par eller grupp. Visa på jämställdhet 
genom att lyfta fram både tjejer och killar. Använd gärna 
närbilder för att förstärka relation och personlighet.

Fotofilter

Genom att använda samma filter på våra bilder skapar vi 
en tydligare, gemensam profil utåt. Dessa filter är inte ett 
måste utan en möjlighet och de förbättrar ofta bildkvali-
teten. Genom att använda Instagramfiltret kan du sedan 
föra över bilden till Facebook och använda den där.

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.

BILDSPRÅK

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

MEJLSIGNATUR

Namn Efternamn
Titel

Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå
090- 18 57 07
Namn@kfum.nu
www.kfum.nu

Empowering young people

Namn Efternamn
Titel

Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå
090- 18 57 07
Namn@kfum.nu
www.kfum.nu

Empowering young people

Gör så här för att lägga in epostsignaturen i Office 365:
Öppna Outlook
Gå till ”inställningar” (kugghjulet)
Klicka på ”Visa alla Outlookinställningar”
Gå vidare till ”Skriva och svara”
I rutan för E-postsignatur:
Skapa signaturen som här ovanför
Ange hur du vill att signaturen skall användas

KFUM Umeå

KFUM Umeå

NYDALA LÄGERGÅRD

N L
D Nydala lägergård

Gör så här för att lägga in epostsignaturen i Gmail:
Öppna Gmail
Gå till ”inställningar” (kugghjulet)
Klicka på ”Visa alla inställningar”
Under rubriken ”signatur”, klicka på ”skapa ny”
Ange namn på signaturen och klicka på ”skapa”
Skapa signaturen som här ovanför
Ange hur du vill att signaturen skall användas
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AFFÄRSDOKUMENT
Affärskommunikation är en viktig kanal för att nå våra 
kunder, medlemmar, vänner och intresserade med vår 
värdegrund. Det är viktigt att mottagaren får en positiv 
upplevelse när hen tar del av affärsdokumentet och 
genom att synliggöra vår mission ”Empowering young 
people” så erbjuder vi en känsla av delaktighet i att 
skapa möjligheter för unga människor.

Montaget med logotyp och föreningsnamn placeras 
alltid överst till vänster. Missionen placeras alltid 
nederst till vänster. HK Grotesk 12pkt Semibold (vid 
A4-format)

Minsta marginal vid A4 = 16mm (se också friyta för 
logotyp)
Höjd på logotyp vid A4 = 12mm

I övrigt kan dokumentet utformas utifrån innehållet

Empowering young people

Faktura - kopia
Fakturanummer 3456
Kundnummer 78
Dröjsmålsränta 10,00% per år

Namn Efternamn
Adress
Postadress

KFUM Umeå
Järnvägsallén 20
903 28 Umeå

Telefon
090 - 18 57 00
Telefax
090 - 18 57 01

Hemsida
www.kfum.nu
E-postadress
faktura@kfum.nu

Organisationsnummer
8940000691
Momsreg.nr
894000-0691

F-skattenummer
SE894000069101
Bankgiro
317-7516

Er referens
Namn Efternamn

Vår referens
Namn Efternamn

Fakturakommentar

Fakturadatum 2017-01-01
Förfallodatum 2017-01-01
Betalningsvillkor  30 dgr netto

Benämning Antal Enhet á pris Rabatt % Summa

Marginaler för A4 = minst 16mm

Minsta höjd på logotyp vid A4 
= 12 mm
Montage med föreningsnamn placeras 
alltid överst till vänster

KFUM Umeås mission
12 pkt Semibold
HK Grotesk

Linje 0,5 pkt

ÖVRIGA MALLAR OCH DOKUMENT
I vårt dokumentbibliotek hittar du mer information om 
den grafiska profilen och där kan du också ladda ner 
underlag för grafisk produktion t.ex:

• Typsnitt
• Färgkoder
• Fotografier
• Logotyper
• Föreningsnamnsmontage
• Illustrationer
• Grafiska former
• Mallar för bl.a. dokument, brev, affischer, signa-

turer, presentationer, annonser, visitkort, dörr-
skyltar etc.

Dokumentbiblioteket hittar du i KFUM Umeås kun-
skapsbas: www.kb.kfum.nu
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ILLUSTRATIONER OCH
GRAFISKA FORMER 
För att förstärka vår identitet har KFUM Sverige
tagit fram ett antal illustrationer och grafiska former.
Dessa finns att hämta i dokumentbiblioteket och är 
fria att använda i KFUM Umeås verksamhet.

Illustrationerna visar olika verksamheter och är utfor-
made för att passa vår grafiska profil i bl.a. färgsätt-
ning som anspelar på vår logotyp. Kontakta KFUM 
Sveriges kommunikatör om illustrationer saknas för 
verksamheter.

Formerna är inspirerade av vår logotyp och används 
med profilfärgerna. Rekommendationen är att främst 
använda trianglar som har en stark anknytning till 
logotypen och enbart med de färger logotypen be-
står av (rött, blått och vitt). Formerna kan varieras i 
storlek och färg och antingen användas enskilt eller i 
grupp.

Formerna och illustrationerna används som grafiska 
element på olika enheter och kan användas mot 
enfärgade bakgrunder likväl som mot en bild. 
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Järnvägsallén 20
903 28 Umeå
090 18 57 00
www.kfum.nu

KFUM Umeå


