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Introduktion
Den här manualen är till för dig som på något sätt ska göra grafiskt material inom  
ramen för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. En grafisk manual är till för att göra ditt 
jobb enklare och roligare. Med ett gemensamt uttryck för hela Svenska Kyrkans Unga 
stärks samhörigheten i organisationen och organisationen blir också enklare att känna 
igen. Manualen innehåller en helhetsbeskrivning av Svenska Kyrkans Ungas grafiska pro-
fil. För att sedan kunna arbeta med hela den grafiska profilen behövs lite olika element.

För att ta del av alla element i den grafiska profilen: kontakta förbundskansliets  
kommunikatör via e-postadressen kommunikation@svenskakyrkansunga.se. 
Anledningen till att alla element inte är tillgängliga för fri nedladdning har med  
licenser och upphovsrätt att göra. 

Ta del av den här manualen för kunskap, men också inspiration! Gör så gott ni kan och 
finns det frågor, släng iväg ett mejl till kommunikation@svenskakyrkansunga.se.



Logga

3

Svenska Kyrkans Ungas logga innehåller vårt namn och en symbol. I centrum står  
korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en 
grodd, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller därför treenigheten: Kristus  
och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind. Loggans 
primära färg är PMS 200 (röd).

Loggan får inte ändras eller manipuleras. Loggan ska alltid finnas med i alla typer av 
informationsmaterial och profilprodukter där Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Den 
ska också finnas med i de fall Svenska Kyrkans Unga samarbetar med andra aktörer.

Symbol

Box/platta
Färg: PMS 200 (röd)

Text

Symbolen får endast 
användas separat om 
Svenska Kyrkans Unga är 
ensam avsändare och om 
det framgår tydligt att 
Svenska Kyrkans Unga är 
avsändare trots avsak-
nad av den fulla loggan. 
Symbolen kan vid separat 
användning bestå av mer 
än en profilfärg, men i 
huvudsak ska den vara vit.

Logga i 50 % svart (grå)
Används främst vid svart/
vitt tryck och utskrift.

Logga i svart
Används främst vid  
kopiering.

Logga i vita konturer
Används främst på profil-
produkter. Viktigt att den 
vita ramen följer med för 
att behålla den rektangu-
lära formen.
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Logga – distriktslogga

LULEÅ

Distriktsloggan består av Svenska Kyrkans  
Ungas logga (PMS Röd) med en kloss i någon 
 av kompletteringsfärgerna. I klossen står 
distriktets namn och under klossen står ordet 
”stift”. All text är i versaler (stora bokstäver). 
Distrikten har själva valt den kompletterande 
färgen i klossen. Det går att byta färg, men 
rekommendationen är att stå fast vid sin färg. 
Prata med kommunikatören på förbunds- 
kansliet om tankar kring förändringar i  
distriktsloggan finns.

Så här ser distriktens loggor ut. Dessa används när ett distrikt är avsändare av ett  
arrangemang, material, produkt med mera. Det går alltid att använda Svenska  
Kyrkans Ungas vanliga logga också. Men vill distriktet visa sig själv som tydlig  
avsändare används distriktsloggan.
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Logga – distriktslogga

Ibland finns det inte möjlighet att trycka eller  
skriva ut i färg. Då går det att använda den grå  
varianten med svart kloss. För att bibehålla effek-
ten av två olika färger. Om det finns möjlighet att 
trycka en färg + svart kan den andra loggan an- 
vändas. Med röd huvudlogga och 50 % svart kloss.

Tänk på! Tryckerier ber ofta om vektoriserade loggor. 
Det betyder att de är högupplösta. I vanliga fall 
är det loggor i formatet .eps. Ta kontakt med för-
bundskansliets kommunikatör om ni behöver stöd i 
kontakt med tryckerier. Formatet .eps kan inte alltid 
öppnas på datorer som saknar vissa programvaror, 
men det behöver inte betyda att filen är trasig.

Det går att trycka loggan med vita kon-
turer. Till exempel på t-shirts eller andra 
profilprodukter. Det som är viktigast då 
är att den vita ramen följer med, så att 
loggan behåller sin rektangulära form. 
Loggan får samma bakgrundsfärg som 
produkten loggan trycks på. Distriktets 
namn trycks även det i samma färg som 
bakgrunden, alternativt svart text.
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Logga – lokalavdelningslogga

Lokalavdelningarnas loggor görs genom att lägga till lokalavdelningens namn  
vid Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200.  

Lokalavdelningarna har två alternativ när det gäller att lägga till sitt lokalavdelningsnamn till  
loggan; under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Bliss 
Medium med versaler (stora bokstäver). Lokalavdelningens namn får aldrig gå utanför loggans  
kanter när namnet skrivs under loggan.

Om lokalavdelningen har ett namn som ”Svenska Kyrkans Unga i Knäckebrödhults församling” ska 
ett gement ”i” finnas med i loggan. Det går alltid att höra av sig till förbundskansliets kommunika-
tör för att få hjälp med att göra en lokalavdelningslogga. Kommunikatören levererar alltid loggan i 
tre olika format: .eps, .png, .jpg. För tryck används .eps. För all annan användning används .png.  
Om .png inte fungerar används .jpg, och då alltid mot vit bakgrund.

Tips! En del lokalavdelningar har tagit 
fram egna typer av ”loggor” eller 
emblem. Använd gärna dessa som ett 
komplement till en regelrätt Svenska 
Kyrkans Unga-logga. Allt för att stärka 
vårt gemensamma grafiska uttryck. 
En lokalavdelning får alltid använda 
Svenska Kyrkans Ungas generella 
logga, men komplettera gärna med 
en lokalavdelningsspecifik logga om 
ni vill skylta extra med ert namn. 

Exempel på hur en lokalavdelningslogga INTE får se ut
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RÖD

PMS CMYK RGB WEBB

ORANGE

ROSA

LILA

BLÅ

GRÖN

PMS 200 (M)

PMS
ORANGE
021 (M)

PMS 233 (M)

PMS 266 (M)

PMS 
PROCESS
BLUE (M)

PMS 382 (M)

100 magenta 
63 yellow
12 black 

Röd: 208
Grön: 4
Blå: 60

#D0043C

53 magenta 
100 yellow

11 cyan
100 magenta

79 cyan
90 magenta

100 cyan 
10 magenta

10 svart

29 cyan 
100 yellow 

Röd: 242
Grön: 140

Blå: 0

Röd: 213
Grön: 0
Blå: 127

Röd: 91
Grön: 53
Blå: 140

Röd: 0
Grön: 139
Blå: 203

Röd: 202
Grön: 212

Blå: 0

#F28C00

#D5007F

#5B358C

#008BCB

#CAD400

Färger
Tänk på! Alla olika färgkoder är inte 100 % kompatibla med varandra. Välj en 
färgkodstyp, exempelvis CMYK, och håll dig till den i hela ditt dokument. Koderna 
är anpassade så att färgerna ska se så likadana ut som möjligt oavsett kodtyp.
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Typsnitt

Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypsnitt som heter Bliss och Adobe Garamond. 

Bliss
Används i första hand till rubriker och brödtexter, och är det typsnitt som Svenska Kyrkans Unga använ-
der sig mest av. Typsnittet hjälper till att förstärka Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, vilket gör att 
det är viktigt att använda Bliss så ofta det går. Detta dokument är helt och hållet skrivet i Bliss.

Adobe Garamond
Används främst till längre texter och brev. Adobe Garamond kan vara ett mer lättläst typsnitt, vilket gör 
att Adobe Garamond är bättre att använda i handlingar till årsmöten eller liknande. Om Adobe Gara-
mond inte finns tillgängligt på datorn går det också bra att använda typsnittet Garamond, som ska 
finnas förinstallerat på samtliga datorer som har Microsoft Office-paketet installerat.

Blur
Ett tredje typsnitt som Svenska Kyrkans Unga ibland använder är typsnittet Blur. Blur  
används mest till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker och är ett typsnitt som numera är be-
gränsat till användning av Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli, på grund av licenser.

Om en lokalavdelning eller ett distrikt inte har tillgång till typsnitten kan de kontakta förbundskansli-
ets kommunikatör för att få typsnitten skickade till sig. Kommunikatören kan även bistå med hjälp till 
lokalavdelningen och distriktet gällande hur typsnitten bäst kan användas.

Läs mer om typsnitt för digitalt bruk i kapitlet ”Webb och sociala medier” (sid 14–15).

Bliss
Adobe Garamond

Garamond
Blur
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Typsnitt – användningsexempel

DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA 
(Huvudrubrik, Bliss Bold, 14 punkter, versaler)
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka  
och dela kristen tro. (Ingress, Bliss Medium, 12 punkter)

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt 13 500 medlemmar i mer än 300 lokalavdel-
ningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som 
arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Bliss Light, 12 
punkter)

En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter)
I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och 
mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och li-
vet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar 
ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. 
(Brödtext, Bliss Light, 12 punkter)

Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter)
Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i 
samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla 
människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att 
bidra med och röster som är värda att lyssna på. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter)

DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA 
(Huvudrubrik, Bliss, 14 punkter, versaler)

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela 
kristen tro. (Ingress, Adobe Garamond Bold, 12 punkter)

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt 13 500 medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar 
över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för 
att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 
punkter)

En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter)
I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och 
mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. 
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen 
roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Bröd-
text, Adobe Garamond Regular, 12 punkter)

Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter)
Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i 
samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla 
människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att 
bidra med och röster som är värda att lyssna på! (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter)
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Illustrationer

I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer och mönster  
som kan användas i trycksaker och på webben.

Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar (som gör sig bäst i svart mot vit bak-
grund – vill du ha en variant med vita linjer eller linjer i Svenska Kyrkans Ungas andra färger, hör av 
dig till förbundskansliets kommunikatör). Illustrationerna är indelade i kategorierna: Svenska Kyr-
kans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung, Demokrati, Sommar och Vinter. För att få tillgång 
till illustrationerna: skicka ett mejl till kommunikation@svenskakyrkansunga.se. 

Ska illustrationerna användas i tryck är .eps-formatet att föredra. Men illustrationerna finns också  
i .jpg-format bland annat.

Användning
Illustrationerna får under inga omständigheter manipuleras eller förändras. Kontakta gärna kommu-
nikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli om du vill ha tips på hur du bäst kan använda 
illustrationer i din kommunikation. Illustrationerna får bara användas i Svenska Kyrkans Ungas sam-
manhang. Svenska Kyrkans Unga måste alltså vara avsändare eller medavsändare av en verksamhet 
för att illustrationerna ska få användas. Exempel: En församling i Svenska kyrkan vill göra roligare 
inbjudningar till konfirmationen och vill då använda Svenska Kyrkans Ungas illustrationer. Då måste 
också Svenska Kyrkans Unga stå med som avsändare av verksamheten, helst med Svenska Kyrkans 
Ungas logga och hänvisning till www.svenskakyrkansunga.se.
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Mönster

Alla illustrationer finns som ett sammanhängande mönster (Sommar och Vinter uteblivna). Mönst-
ret finns i de olika profilfärgerna och kan användas på olika sätt beroende på sammanhang och 
målgrupp. Mönstren kan användas mot vit bakgrund och med bakgrund i Svenska Kyrkans Ungas 
profilfärger. Vad gäller användning gäller det samma här som med illustrationerna.



12

Fotografier

När foton används för att kommunicera Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att dessa 
foton tydligt visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och gör. Fotona ska inte bara kom-
municera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett tydligt sätt förmedla 
en känsla av det Svenska Kyrkans Unga står för; att Svenska Kyrkans Unga är en öppen 
gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. 

Samtycken
Kom ihåg att personer som utmärker sig på de foton du vill använda informeras om hur fotona ska 
användas, och ger sitt samtycke till att vara med.

Användningsexempel
Nedan finns exempel på foton som på olika sätt representerar Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och 
värderingar. Om fotona ska ha en bildtext är det viktigt att lyfta fram vad fotot föreställer och på ett 
enkelt sätt göra det klart för mottagaren vad fotot har med Svenska Kyrkans Ungas verksamhet att 
göra. I bildtexten bör det även framgå vem eller vilken organisation det är som har tagit fotot.

Röstkort i luften under omröstning på Svenska Kyrkans 
Ungas Riksårsmöte 2017.  Foto: Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga har Kristus i centrum. Så står 
det i syftesparagrafen.  Foto: Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Ungas Ageravolontärer är redo att gå 
Pride-parad med banandräkt. Foto: Svenska Kyrkans Unga

I Svenska Kyrkans 
Unga får du 
upptäcka och 
dela kristen tro, 
oavsett ålder. 
 Foto: Svenska 
 Kyrkans Unga
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Kuvert och brevpapper

Det finns mallar för kuvert och brevpapper, dels till förbundet och dels till distrikten. 
Kuvertets och brevpapprets uppgift är att förtydliga att det är Svenska Kyrkans Unga 
som är avsändare av brevet, och för att redan på kuvertet visa upp vår grafiska profil för 
mottagaren. Kuvertmallarna finns för både C4- och C5-storlekar, brevpappret för A4.

Kuvert
Kuvertet består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 
200). För distrikten är det bäst om plattan har samma färg som används i distriktets logga. I botten 
av plattan placeras sedan Svenska Kyrkans Ungas förbundslogga i PMS 200 (när förbundet är avsän-
dare) eller en distriktslogga (när ett distrikt är avsändare). Till höger om loggan placeras avsända-
rens kontaktuppgifter. Denna text ska vara i PMS 200.

Brevpapper
Brevpapprets huvud består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger 
(utom PMS 200). För distrikten är det bäst om plattan har samma färg som används i distriktets 
logga. Bredvid mönsterplattan till höger placeras Svenska Kyrkans Ungas logga i toppen av pappret 
(när förbundet är avsändare) eller en distriktslogga (när ett distrikt är avsändare). Det är ett litet 
mellanrum mellan plattan och loggan på distriktsmallen eftersom distriktsloggorna är mer avlånga 
än förbundsloggan. I adressfältet längst ner står avsändarens kontaktuppgifter i PMS 200.

Mallar
De mallar som finns framtagna för kuvert och brevpapper har skärmärken i hörnen på dokumentet. 
Anledningen till detta är att distrikten inte själva ska skriva ut kuverten utan anlita ett tryckeri som 
beskär kuverten så att mönstret och loggan är placerade längs med kuvertets kant, vilket inte är 
möjligt om en vanlig skrivare används.

Om ett distrikt inte har sin egen mall för kuvert eller brevpapper kan distriktet  
kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för hjälp.
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Webb och sociala medier

Det är inte bara trycksaker som räknas som grafisk kommunikation. Även det vi gör på 
nätet idag är högst centralt när det kommer till hur vi ser ut och framställs grafiskt.

Typsnitt på webben
När en hemsida byggs är det 
fördelaktigt att använda ett 
linjärt typsnitt, då det är lättare 
att läsa på en digital skärm. 
Precis som Svenska Kyrkans 
Ungas typsnitt Bliss. Men Bliss 
är ett typsnitt med begrän-
sade licenser och kan därför 
inte användas fritt vid hem-
sidor. Det typsnitt som www.
svenskakyrkansunga.se an-
vänder är PT Sans Caption, ett 
typsnitt som är väldigt likt Bliss 
men som är fritt att använda, 
ett så kallat Google-typsnitt. 
Det rekommenderas också till 
distrikt och lokalavdelningar. 
Ett annat typsnitt som tillhör 
standardtypsnitt är Verdana, 
som förslagsvis kan användas i 
e-postsignaturer eller liknande.

E-postsignatur
Om organisationen ofta kommunicerar via e-post kan det vara bra att ta fram en mall för hur en 
e-postsignatur ska se ut. Här nedan kan du se förbundets mejlsignatur (som är gjord i Verdana för 
att den ska läsas lika på alla datorer – även de som inte har Bliss installerat). Välj vilka kontakt-
uppgifter som känns viktiga för just er och se till att alla med officiella roller, som kommunicerar i 
Svenska Kyrkans Ungas namn använder sig av sin signatur. Signaturen kan också kompletteras med 
loggan eller annan aktuell kampanjbild.
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Webb och sociala medier

Profilbilder i sociala medier
Facebook: Profilbilden som ska användas är lokalavdelningens eller distriktets logga i sin helhet, 
med lite marginal mot bildens kant. Lokalavdelningen och distriktet väljer själv om marginalen är vit 
eller om den ska bestå av ett mönster, som exempelvis en Pride-bakgrund eller illustrationer. Bilden 
får inte vara avhuggen eller manipulerad.

Instagram: Instagram har ett eget format och där 
har en mall tagits fram för att optimera loggan. Det 
finns mallar för varje distrikt hur profilbilden kan se ut. 
Lokalavdelningen kan följa samma mall och byta ut 
namnet i vit text i den färgade plattan.

Omslagsbilder i sociala medier
På både Facebook och Twitter finns det en möjlighet att på sin sida eller sitt konto ladda upp en om-
slagsbild, som porträtterar lokalavdelningens eller distriktets verksamhet, värderingar eller grafiska 
uttryck. Bildens avsändare kan göras ännu tydligare genom att lägga till en mönsterstripe i distrik-
tets profilfärg på bildens vänstra sida. Då ökar igenkänningsfaktorn för distriktets grafiska uttryck, 
och distriktet får en ännu tydligare kommunikation från sitt konto. Tänk på att de flesta användare 
kollar sina sociala medier i mobiltelefon. Därför kan det alltid vara bra att stämma av att omslags-
bilden ser bra ut i mobilläge.
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Hållbarhet och tillgänglighet

När vi gör grafiskt material är det också viktigt att tänka på att det som görs är till-
gängligt. Som barn- och ungdomsorganisation är det extra viktigt att tänka på att vår 
kommunikation ska vara lättbegriplig och anpassad för olika funktionsvariationer. Vi 
vill också tänka på hållbarhet i vår kommunikation och när det kommer till grafiskt 
material är det ofta just i trycksaker som vi kan påverka miljöanpassningen.

Läsbarhet – typsnitt
Det finns ett årsmötesbeslut som säger att alla officiella handlingar som Svenska Kyrkans Ungas för-
bund gör ska ha ett så läsbart typsnitt som möjligt. För många upplevs Adobe Garamond som mer 
lättläst och därför är till exempel årsmöteshandlingar och policys skrivna med det typsnittet. Det 
som gör Adobe Garamond mer lättläst för vissa är att typsnittet har så kallade ”serifer” eller ”fötter” 
som gör att bokstäverna hänger ihop bättre. Däremot är det ibland uttalat att ett typsnitt som Bliss 
(eller PT Sans Caption som används på www.svenskakyrkansunga.se) är mer lättlästa på skärm.

Läsbarhet – färger
Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil är färgstark. Våra färger är skarpa och kan i kombination bli 
jobbiga för en färgblind att skilja åt. Det är kul att leka med färger och använda gärna mer än en av 
Svenska Kyrkans Ungas färger i en trycksak, men försök att hålla ner det till två färger om möjligt. 
Ska det skrivas text mot färgad bakgrund är vit färg mest läsbart på den röda, lila, blå och rosa. På 
den grön och orange kan det vara bättre att använda svart färg på texten.

Textning i videos
Rörligt material är populärt i sociala medier. I Svenska Kyrkans Unga stillgänglighetspolicy står det 
att våra videos alltid ska vara textade, för att även personer med hörselnedsättning ska kunna följa 
videons innehåll. Idag är det också så att majoriteten av alla som kolla på videos i sociala medier gör 
det utan ljud. Så finns möjlighet att texta videon vet vi också att fler tar till sig budskapet.

Miljömärkt papper
Självklart vill vi använda miljömärkt papper. De allra flesta tryckerier idag har ett ambitiöst hållbar-
hetsprogram där de alltid erbjuder papper som är miljömärkt. Priserna kan dock fortfarande variera. 
De vanligaste märkningarna på papper är FSC och Svanen.
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Extra material

Den här manualen är ett stöd och ett inspirationsmaterial för att göra så bra  
kommunikation som möjligt inom ramen för hela Svenska Kyrkans Unga.
Det finns också en del andra material att ta del av om man är intresserad av  
kommunikation. Alla dokument går att hitta på www.svenskakyrkansunga.se. 

• Kommunikationspolicy (för en övergripande bild kring hur Svenska Kyrkans Unga tänker om 
extern och intern kommunikation)

• Kommunikationsplan (en kanalanalys som motiverar varför vi finns i de kanaler vi finns, men 
också lathundar för vad vi ska tänka på när ett nytt projekt/ny kanal startar upp)

• Miljö-, inköp- och upphandlingspolicy (för tips och tricks kring hur vi är mer hållbara, bland 
annat i vår kommunikation)

• Grafisk profil för årsmöten (ta fram en egen logga till ert distrikts- och  

lokalavdelningsårsmöte)

GÖR SÅ GOTT DU KAN! 
NU ÄR DET BARA ATT KÖRA!  


