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Till dig i Sveriges Blåbandsungdom!
Här hittar du grundläggande riktlinjer för Sveriges
Blåbandsungdoms grafiska profil. Dokumentet
är tänkt att fungera som stöd för dig som vill
uppdatera dig på hur du ska förhålla dig till färger,
logotyper, typsnitt eller grafiska element. I korthet
hittar du här en grundläggande verktygslåda som
täcker både intern och extern kommunikation.
Kom ihåg att riktlinjerna är till för att användas. De
ska kunna reda ut frågetecken eller tveksamheter
och fungera som stöd i det dagliga arbetet. De
ska finnas till hands så vi kan förvalta Sveriges
Blåbandsungdom på bästa sätt och för att ge oss
frihet att fokusera på rätt saker – budskapet.
Den grafiska profilen är en sammanhållen idé om
hur organisationens visuella kommunikation bör
se ut för att förmedla de grundläggande värden
som Sveriges Blåbandsungdom står för. Manualen är ett styrdokument och ska fungera som en
handbok för alla som på något vis ska utforma
visuell kommunikation där avsändaren är Sveriges
Blåbandsungdom.
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00. Varför en grafisk profil?
Alla som arbetar inom Sveriges Blåbandsungdom
bidrar till hur organisationen uppfattas internt och
externt. Hur vi kommunicerar med och bemöter
kollegor, medlemmar, potentiella medlemmar och
externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. En viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen och vår logotyp.
Sveriges Blåbandsungdoms grafiska profil sammanfattas i denna digitala manual. En grafisk profil ska inspirera och ge vägledning. Rätt använd
ger den en konsekvent och levande bild av Sveriges Blåbandsungdom och gör oss tydliga i det
kommunikativa bruset. Den signalerar att vi finns
och vad vi står för. Den speglar det vi erbjuder vår
omvärld. Den grafiska profilen omfattar logotyp,
typografi, färgpalett och andra grafiska element
och dess tillämpningar i all kommunikation. Alla
medarbetare och medlemmar inom Sveriges
Blåbandsungdom ska följa profilens riktlinjer för
att öka chanserna att omvärldens bild av oss
överensstämmer med vår egen bild.
Genom att konsekvent och professionellt använda vår gemensamma grafiska profil kan vi tillsammans arbeta för att organisationens ambitioner för
framtiden nås. Detta är en särskilt viktig uppgift

för ledare och kommunikatörer, men naturligtvis
en angelägenhet för alla medarbetare och medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom.
Den grafiska profilens uppgift
– Stärka Sveriges Blåbandsungdoms konkurrenskraft.
– Optimera effekten av era kommunikationsinsatser.
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01. Namn
Organisationens officiella namn är Sveriges
Blåbandsungdom. Båda orden stavas alltid med
versala begynnelsebokstäver. Förkortningen SBU
bör inte användas utan att den föregås av det
officiella namnet. Detta blir framför allt påtagligt i
löpande brödtexter då det kan upplevas jobbigt
att utläsa hela namnet gång på gång. Vill du då
använda förkortningen följ exemplet nedan.
Förkortningen bör inte användas i rubriker, trycksaker, utgående skrivelser etc. Detta med anledning att inte låta det officiella namnet blekna bort.
Exempel
Det här är en provmening med hur Sveriges
Blåbandsungdom (SBU) kan använda sig av
förkortningen. Sedan kan det skrivas om SBU i
kommande meningar med endast förkortningen
utan parentes. Skriv alltid förkortningen SBU
med versala bokstäver.

Sveriges Blåbandsungdom
Organisationens officiella namn används så mycket som möjligt.

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)
Förkortningen agerar inte självständigt vid rubriker eller löpande brödtext. Den kan dock användas i brödtext som en förenkling efter att den föregåtts av det officiella namnet.
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02. Logotypen och principer för hantering
Logotypen består av ordbilden Sveriges Blåbandsungdom. Bokstäverna har en fix storleksrelation och placering i förhållande till varandra.
Dessa får inte ändras.
Logotypens utrymme
Den allmänna principen är att logotypen behöver
luft runtom för att framträda till sin fördel. Storleken är inte det avgörande, utan det är det tomma
utrymmet som lyfter fram logotypen. Träng inte in
logotypen!
Logotypen i små storlekar
Gränsen för hur liten logotyp som kan användas
kan inte anges exakt utan beror på sammanhang.
En tumregel är att logotypen ska vara igenkännbar och namnet läsligt. Nedanstående exempel
är ett typiskt gränsfall. I tryck av god kvalitet
fungerar logotypen, men inte på en webbsida
eller i dagstidningstryck. I sådana sammanhang
rekommenderas att istället bara skriva ut namnet
”Sveriges Blåbandsungdom” med det typsnitt
som för övrigt används som brödtext.

Grundlogotypen i blått och rött.
Grundlogotypens filnamn:
LOGO_SBU_ORIGINAL

Logotypen i liten storlek, gränsfall beroende på ändamål.

Fredat utrymme runt logotyper:
Över och under: Minst höjden av S
Sidorna: Minst bredden av S
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Logotypen i negativform – vit
I de fall logotypen läggs på en blå, röd eller svart
bakgrund, ska negativformen användas. Denna
är särskilt konstruerad så att den ska se normal
ut i tryckt form. En positiv logotyp som vänds till
negativ ser annars ut som om den har svällt något. Negativformen ska användas inom Sveriges
Blåbandsungdoms profilering med den fastställda
blå, röda eller svarta bakgrundsfärgen. Negativformen kan även placeras på bakgrunder med
hög detalj- och kontrastrikedom, såsom ett mönster eller fotografi.

Negativformens filnamn:
LOGO_SBU_NEG

06

Sveriges Blåbandsungdoms
Grafiska Profil
02.01 Färger
Den blå färgen för Sveriges Blåbandsungdom
kommunicerar såväl renhet som kvalitet och
tradition. Den röda kommunicerar engagemang
och vilja. Tillsammans utgör de organisationens
profilfärger och används i trycksaker, på webbplatsen, på skyltar och på i stort sett allt kommunikativt material.
Tumregel vid färgval
Det finns tillfällen då det inte går att få fram den
”rätta” blå eller röda färgen, till exempel om
materialet som finns tillhands bara tillverkas i en
begränsad färgskala. Tumregeln är: avstå från
blått och rött om det inte går att få de korrekta
kulörerna. Välj inte andra nyanser av blått eller rött
bara för att det måste vara just dessa färger. Välj
istället svart eller vitt.
Logotypen i färg
I färg framträder logotypen i blått och rött mot en
vit bakgrund. Finns det ingen möjlighet att framställa logotypen med den avsedda blå eller röda
färgen, ska den göras helt i svart (eller negativ,
dvs vit). Så här ska logotypen se ut i de sammanhang där det är tekniskt möjligt att använda
de korrekta färgerna. Logotypen finns tillgänglig
i två olika system för färger. De kallas PMS och

Grundlogotypens filnamn:
LOGO_SBU_ORIGINAL

Alternativ logotyp i profilfärg, filnamn:
LOGO_SBU_BLUE

CMYK. Vilket som används ser du i filnamnet för
logotypen.
Färg 		 Användning
PMS
logotypen ska tryckas i blått och rött
CMYK		 logotypen ska tryckas i fyrfärgstryck
Logotypen i endast svart
I sammanhang där logotypen bara kan förekomma i en färg ska den helsvarta logotypen
användas. Mallarna för Word-dokument innehåller till exempel logotypen i enbart svart eftersom
färgskrivare kan ha stora variationer och inte
garanterar att rätt blå och röd färg används vid
utskrift. Den svarta logotypen ska endast läggas
på vit bakgrund.*
Alternativa logotyper
Vid trycktillfällen då endast en av profilfärgerna
används (av kostnadseffektiva skäl) finns möjligheten att återge logotypen i enbart den valda
profilfärgen. Trycker man med en profilfärg samt
svart ska den svarta logotypen användas.

Logotypen i svart, filnamn:
LOGO_SBU_BLACK

Alternativ logotyp i profilfärg, filnamn:
LOGO_SBU_RED

* Vid framställning av enklare grafiskt material som inte skickas till tryckeri kan den svarta logotypen även användas på färgat papper.
Se ytterligare information under rubriken ”03.05 Papper”.
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Färgsystem
PMS:
En i förväg blandad färg som ger exakt rätt nyans
på trycksaker. C och U som står efter koden betyder att färgen är anpassad till bestruket (Coated)
papper eller till obestruket (Uncoated) papper.
CMYK:
Cyan, magenta gul och svart, är de färger som
används i fyrfärgstryck. Varje färg beskrivs med
ett procentvärde.
RGB:
Röd, grön och blå. RGB anger de färger som en
bildskärm visar. Var och en av de tre färgerna
beskrivs med ett värde mellan 0 – 255.
HTML:
På webben används också hexadecimal kod för
att välja rätt färg på bakgrundsplattor och text.
Koden motsvarar en färg i RGB-systemet.

Blå
PMS: 639 C/ 639 U
CMYK: 100, 5, 5, 0
RGB: 0, 160, 220
HTML: #00a0dc

Röd
PMS: 485 C/ 485 U
CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 230, 30, 40
HTML: #f01e28

Vit
PMS: 0
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HTML: #ffffff

Svart
PMS: 0
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HTML: #000000
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02.02 Typsnitt
Typsnittet i logotypen heter Helvetica Neue och
är en uppdatering av det klassiska originalet Helvetica, skapat av Max Miedinger 1957. Typsnittet
har en neutral karaktär med vikt på tydlighet. Det
har ingen inneboende mening i sin form utan förmedlar information rätt och slätt. Helvetica Neue
förekommer i samtliga gemensamma trycksaker
inom Sveriges Blåbandsungdom, såsom i brev
(brevfoten), visitkort, korrespondenskort och
kuvert samt några andra tillämpningar för tryck.
Denna manual är satt i detta typsnitt.
Helvetica Neue kommer inte att spridas allmänt.
Det kommer att finnas tillgängligt för de professionella producenter som behöver dem (tryckerier
och skyltproducenter bland andra).
Typsnitt i skrivelser/brev
Den vanlige användaren – som använder Word,
Excel och liknande, och som bara har standarduppsättningen av typsnitt till sitt förfogande –
använder följande:
Brödtext: Courier New, Courier
Rubriker: Courier New (bold), Courier (bold)

AaBbCc 123/ ) { } ”

AaBbCc 123/ ) { } ”

Helvetica Neue, bold

Helvetica Neue, bold italic

AaBbCc 123/ ) { } ”

AaBbCc 123/ ) { } ”

Helvetica Neue, roman

Helvetica Neue, italic

AaBbCc 123/ ) { } ”

AaBbCc 123/ ) { } ”

Helvetica Neue, light

Helvetica Neue, light italic
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ABCDEFGHI
JKLNOPQRS
TUVWXYZÅÄÖ
abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyzåäö
1234567890
!?@&ß… « »
”“ [.,:;](-–)
#*/$%™
Helvetica Neue, några karaktärer ur teckenkartan.
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02.03 Kombinerade logotyper
Sveriges Blåbandsungdom är huvudpart
Den grafiska profilen ska då följas. Partnerns
logotyp läggs så långt från Sveriges Blåbandsungdoms logotyp som möjligt.
Sveriges Blåbandsungdom är en av två eller
flera jämbördiga parter
Parterna ska visuellt samverka på ett tydligt och
jämbördigt sätt. Logotyperna bör balanseras för
att ge största möjliga likhet i intryck och var och
en behöver luftrum.
I de fall många logotyper ska samsas inom ett
och samma utrymme (vid exempelvis sponsring)
kan det var lämpligt att låta alla logotyper återges
helt i svart för att ge ett lugnare uttryck.

Egna märken
Ett eget märke kan förvirra mottagaren om vem
som är avsändare. Bokstavskombinationer
ska undvikas. Tänk på att de förkortningar som
kan kännas välkända internt oftast är helt okända
utanför organisationen. Sveriges Blåbandsungdom är alltid ”familjenamnet” och ska användas
som tydlig avsändare.
När ett eget märke inom organisationen ska
användas (exempelvis Roundabout) får endast
grundlogotypen användas om den tydligt kan
separeras från det egna märket. I de fall ett eget
märke används och det inte går att använda
grundlogotypen på ett lämpligt sätt, ska det officiella namnet Sveriges Blåbandsungdom skrivas
ut i anslutning till det egna märket.

Sveriges Blåbandsungdom
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02.04 Filformat av logotypen
Olika bildformat passar till olika slags filformat.
Formatet ser du på filändelsen – de tre bokstäverna efter punkten i filnamnet.

Bildformat

Filändelse

Används till

Kommentar

EPS
.eps
		
		
		
		
		
		

InDesign, Illustrator
för layout av trycksaker.
Går att använda till
Word, ser då suddig ut
på skärmen, men blir
bra i tryck.
PowerPoint

Hög kvalitet. EPS är ett bildformat
för objektgrafik, det vill säga att
bilden är uppbyggd av kurvor och
linjer. Logotypen är steglöst
skalbar med oförändrad skärpa.
Ska helst användas till allt som
ska tryckas. Passar också när logotypen ska vara mycket stor,
t ex på flaggor eller banderoller.

JPEG
.jpg
		

Word

Lägre kvalitet än EPS. Ska alltid
användas till utskrifter, men endast
i undantagsfall till tryck.

Nedanstående format finns också men kommer inte att vara allmänt tillgängligt.
GIF

.gif

Webb

Lägre kvalitet, går ej att använda
till tryck, används enbart till webb.
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03. Kontorstryck
Sveriges Blåbandsungdoms kontorstryck består
av brevhuvud, kuvert, visitkort och korrespondenskort. Logotypens storlek är konstant på varje
trycksak inom kontorstrycket. Den har storleken
35x73 mm på den största trycksaken (C4 kurvetet) liksom på den minsta (visitkortet).
Här nedan syns alla delarna i kontorstrycket.

03.01 Brevhuvud
I brevhuvudet är logotypen placerad 20 mm från
västerkanten och 15 mm från överkanten. Grundlogotypen i blått och rött används på förtryckta
papper där också kontaktuppgifter till Sveriges
Blåbandsungdom finns överst i sidhuvudet.
Möjlighet ges också för de som vill ha personliga
kontaktuppgifter i en sidfot. Färdiga brevmallar är
framtagna till detta och ska användas. Gör inga
egna mallar.
Brevmallens brödtext, sidhuvud och sidfot är
inställda för Courier New. Informationen i sidhuvudet och sidfoten kan redigeras efter behov.
Brevmallen finns endast med svart logotyp eftersom det inte går att få fram den rätta blå eller
röda färgen med en vanlig färgskrivare. Däremot
kan brevpapper i färg beställas från tryckeriet.
Mer information om brevmallens typografi finns
under rubriken ”06.03 Den subjektiva typografin”.
Mallar för brevhuvud
Det finns tre varianter på mallar för brevhuvud.
Antingen med en, två eller tre kolumner beroende
på mängden innehåll. Ytterligare mallar finns att
använda för enklare broschyrer som inte behöver
skickas till tryckeri.

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00

kansliet@sbu.nu

niclas.lidstrom@sbu.nu

kansliet@sbu.nu

niclas.lidstrom@sbu.nu
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sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00
niclas.lidstrom@sbu.nu

Här 70% av storleken

Brevhuvud A4: 210 x 297 mm

14

Sveriges Blåbandsungdoms
Grafiska Profil
03.02 Kuvert
På kuvert är logotypen placerad 15 mm från vardera sidan. Klaffen och insidan av kuvertet bär en
av profilfärgerna. Budskapet ”nykterhet behöver
du aldrig ångra” kan tillskrivas klaffen på utsidan
om man så vill.

nykterhet behöver du aldrig ångra
nykterhet behöver du aldrig ångra
Här 50% av storleken

Kuvert C5: 162 x 229 mm
Kuvert C4: 229 x 324 mm
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03.03 Visitkort
På visitkortet är logotypen centrerad. På baksidan
finns kontaktuppgifter till organisationen. Varianter
på visitkortets baksida är att kombinera generella
och personliga kontaktuppgifter.
Den blå färgen representerar det som rör det generella och den röda det personliga. Vill man bara
ha den ena typen av information väljer man helt
enkelt bort den andra.
Det går också att använda negativformen av logotypen på framsidan mot en av profilfärgerna. Här
gäller samma idé med att koppla den blå färgen
till det generella och den röda till det personliga.

10 mm

10 mm

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00

kansliet@sbu.nu

niclas.lidstrom@sbu.nu

Här 100 % av storleken

Visitkort: 85 x 55 mm
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niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00
niclas.lidstrom@sbu.nu

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu
T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00
niclas.lidstrom@sbu.nu

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu
T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu
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03.04 Korrespondenskort
På korrespondenskortet är logotypen placerad 15
mm från vardera sidan. Till korrespondenskortet
används ett styvare papper än det som används
till brevhuvudet och passar därför bättre till att
skriva meddelanden, gratulationer, anteckningar
och annat på. Kontaktuppgifter återfinns på
baksidan.

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu
T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

Här 70 % av storleken

Korrespondenskort: 210 x 148 mm
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03.05 Papper
Sveriges Blåbandsungdom har en obestruken och
en bestruken papperskvalitet. Dessa papperskvaliteter eller motsvarande ska väljas när trycksaker
produceras.

Rött papper: Fashion 32, Vallmoröd
Blått papper: Fashion 78, Klarblå

Det obestrukna: Scandia 2000 vit
Det bestrukna
Galerie Art Gloss

Map Sverige (www.mapsverige.se) är leverantör
av samtliga ovan nämnda papperskvaliteter.

Förtryckt papper för kontorstryck Scandia 2000 vit
brevpapper: 110 g
visitkort: 300 g
korrespondenskort: 250 g

Miljöanpassad trycksak
För att vara säker på att din trycksak är miljöanpassad ska du begära av leverantören att den ska
vara miljömärkt, det vill säga uppfyller kriterierna
för miljömärkning med Svanen.

Allmänt om Scandia 2000 vit
Scandia 2000 Vit passar till allt från designprogram till direktreklam, brochyrer, tidskrifter, böcker
och illustrerade kataloger. Den neutrala vitheten
ger papperet naturtrogen bildåtergivning, bra
läsbarhet och hög kvalitetskänsla. Ytvikterna
80-100g är anpassade för laser och godkända för
OCR. Scandia 2000 Vit finns i gramvikter från 70
till 440 g.
Allmänt om Galerie Art Gloss
Galerie Art Gloss är ett högbestruket glättat
papper med extra slät och högglansig ytfinish.
Papperet ligger näst intill konsttrycksklass och är
också känt för sina suveräna falsningsegenskaper
och låga färgförbrukning. Galerie Art Gloss passar
till allt kvalificerat bildtryck. Den högglansiga ytan
ger bilderna extra djup och briljans.
Färgat papper
När det gäller att framställa enklare grafiskt
material som inte ska skickas till tryckeri går det
använda sig av färgat papper (endast blått eller
rött) och en svartvit laserskrivare. Det färgade
papperet går dessutom att använda i en kopiator
om situationen så kräver. Det viktiga är bara att
man använder sig av samma typ av färgat papper
och inte blandar.

De färgade pappren finns i A4 (80, 160 g) och
A3 (80 g).

Val av leverantör
Välj en leverantör som är miljöcertifierad enligt
ISO 14001 eller EMAS och licensierad för att
märka med Svanen.
Val av upplaga
Beställ rätt antal upplagor eller helst, välj print on
demand. Då kan du enkelt beställa fler allt eftersom du behöver. Metoden innebär att företaget
inte har några kostnader för lagerhållning.
Val av tryckteknik
Vid mindre upplagor (<400 stycken) använd digitalt tryck och vid större offset.
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04. Grafiska Element
De grafiska elementen ska användas för att
strukturera och förmedla budskapet i kommunikationen eller som utsmyckning för att förhöja
dess innehåll. De grafiska elementen består av
riktningsmarkörer, pratbubblor, mönster och
illustrationer.

Riktningsmarkörer kan användas på
skyltar och som grafik i både print och på
webb. Pilen visar riktning, cirkeln påvisar
var besökaren befinner sig och kvadraten
syftar till avslut i exempelvis en artikel.

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

absolut
nykter
Pratbubblor fungerar som ett utsmyckande
element som betonar ett budskap eller ett
citat.

Mönstret har också en utsmyckande roll
men som kan bli viktig för profileringen
beroende på hur det används. Det kan
exempelvis användas på baksidan av
brevhuvudet samt korrespondenskortet för
att göra de mer unika.

Sveriges Blåbandsungdoms
Grafiska Profil
04.01 Illustrationer
Det är fördelaktigt att hålla en enhetlig profil när
det gäller illustrationer inom både print och på
webb. Det effektiviserar arbetet för den som ska
anlita en illustratör eller leta efter redan färdiga
illustrationer. Här nedan ses grafiska illustrationer
som påminner om formspråket i ikonerna. Profilfärgerna samt svart och vitt håller ihop även här.
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05. Bildspråk
Bilderna som beskriver organisationen ska vara i
fokus. Bilden ska ha ett givet och tydligt centrum.
Det kan vara en detalj eller en person i närbild.
Genom att lyfta upp det specifika inom organisationen och dess verksamhet förmedlar ni gemenskap, engagemang och glädje. Bilderna kan vara
tagna på avstånd, beskriva mångfald och pluralism. Motiven kan bidra till att skapa en öppen
bild av organisationens människor och relationen
till omvärlden. En bild av Sveriges Blåbandsungdom som inte är passiv utan aktiv.

professionell fotografs närvaro vid olika aktiviteter
i Sveriges Blåbandsungdoms regi finns risken att
innehållet blir spretigt och skapad med varierad
kvalitet. Därför är det effektivt att knyta samman
bildmaterialet rent visuellt med redan givna regler.
Allt bildmaterial visas antingen som blåsvart, rödsvart eller svartvitt. Detta är också ett kostnadseffektivt sätt att få ner tryckkostnader på.
Redigeringen av bildmaterialet görs i efterhand
och inte nödvändigtvis av den som tagit fotografiet.

Tar man likartade bilder blir blidspråket inte särskilt varierande. Det kan därför vara en fördel att
göra detaljbilder, översiktbilder och effektbilder av
en och samma situation.
– Visa vad organisationen handlar om
– Viktigt med en närvarande värme
– Fånga människor i rörelse
– Använd skärpedjup, siluetter, skuggor
– Använd en dokumenterande känsla
– Gå gärna nära objekt. Våga visa detaljer.
Färgåtergivning
Då det förmodligen inte alltid går att säkra en

Tillåten färgåtergivning är blåsvart, svartvitt och rödsvart för att hålla ett enhetligt visuellt yttre.
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06. Typografi
För att ett budskap ska nå en mottagare behöver budskapet vara slagfärdigt och genomtänkt.
Detsamma gäller formen som bär upp budskapet.
I det här fallet är formen enkel och fungerar främst
som en informationsbärare.

06.01 Den kollektiva typografin
Den kollektiva typografin syftar till all text som
kommer från Sveriges Blåbandsungdom som
organisation med en kollektiv röst, exempelvis vid
kontaktuppgifter på kontorstryck, medlemsinformation, publikationer etc. Som tidigare nämnts
används typsnittet Helvetica Neue till detta.
Brödtext: Helvetica Neue, regular
Rubrik: Helvetica Neue, bold
I kontaktuppgifter skrivs all text med gemena
bokstäver. Samma sak gäller även skrivna
budskap i stor skala som är fristående från en
anslutande brödtext. De gemena bokstäverna
inger ett vänligare intryck än de versala som lätt
kan upplevas ”högljudda”. Rent formmässigt ger
de gemena bokstäverna också mer variation på
en tom yta. De versala tenderar att bli för geometriska och blockliknande.
Den berättande texten (som du läser just nu) blandar både versala och gemena bokstäver för att
bli mer lättläst. Undvik att sätta texten för stort,
skapa istället något större radavstånd och ge mer
luft runtom textblocket. Den vanliga brödtexten
gör sig bra i storlek 7 pt med ett radavstånd på 9
pt. I den här manualen är den satt i 9 pt med 12
pt i radavstånd.

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu
sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

niclas lidström
verksamhetsledare

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00

kansliet@sbu.nu

niclas.lidstrom@sbu.nu
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06.02 Den subjektiva typografin
Den subjektiva typografin är till skillnad från den
kollektiva något som utgår från individerna inom
organisationen. Den som skrivs i realtid i brev,
skrivelser, mail och annat. Till detta används
typsnittet Courier New (eller Courier). Det är ett
typsnitt som främst syftar till skrivmaskinstext,
som alltså skrivs och inte sätts av en yrkesperson
och trycks på tryckeri. Det syftar till att skriva
snarare än att designa. Men det är framför allt ett
praktiskt typsnitt eftersom det redan finns installerat på flertalet datorer, något som inte är fallet
med Helvetica Neue.
Courier New är förinställd med 8 pt i storlek och
12 pt i radavstånd i den brevmall som ska användas. Samma inställning bör också förekomma i
mail.

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0

AaBbCc 123/){ }”

org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

Courier New, bold

kansliet@sbu.nu

Örebro 09.03.26

Hej!
Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim ercillaor iuscidunt ipit prat eum do odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt landit laor am quissim zzriureet nis aliscil iquisi essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio doleniate modigna augait adit nonulput veliquipit wisl inim
zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit luptatuer inci er si blaortis nulputpatet,
Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat aci tatum atummolore veniatin ex endre dolortio odolobo
reriure facidunt wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.
Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamconsecte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat
inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet landiamet
praeseq uissism odolore vullam, vullaor senim irit irit luptat.

AaBbCc 123/){ }”
Courier New, bold italic

Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin hent lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.
Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut
luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla faccum essequam, sed mod eugiam dolorer ostion vulputpat,
consed magna feugait autpat, commy nis elent aut loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion sendrerci er in velesectet utat la feu faccum
aliquat uerilis niat illam, vel ulpute doleniam alit lamcomm odolore faci te dolore ea commy nonsenim
digna coreet venit utat vulla faci blam nosto ex euguercinibh eu facidunt nis alit nulputpatue feuguer
aessim quat. Landigna feugue tio consecte vulputpat euissis dolore te dip eugiam inim alit wisim zzriustin eugiatie exercipit at, sed eu feuis eros nit ilit iustrud modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud
delenim vullut prating eu feu feuguer ciduisis dolobore digna feuissi smolor sum dit enis digna feu
feuisim ea faccummy nibh et, commy nis nonsenit lute facilla feummolor in vercin henim eum dolum zzrit
lutatisi blametu mmoluptatin henis nonsequipit, sim amcore volorercilla core consectetum dolorper sequipis ad dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe raestis aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat, quamet,
quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis digna feugiatuer acilla feum quismod olenim ing

AaBbCc 123/){ }”

eugait vel exercip suscidu issenia metuer susci ex euis ex ex et vulla amcon heniat. Odolorp eriliquip
etuer susciduis eros nulla acilit laorper amet, qui eugue dunt lor si.
Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat aci tatum atummolore veniatin ex endre dolortio odolobo
reriure facidunt wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.

Courier New, regular

Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamconsecte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat
inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet landiamet
p feuisim ea faccummy nibh et, commy nis nonsenit lute facilla feummolor in vercin henim eum dolum zzrit
lutatisi blametu mmoluptatin henis nonsequipit, sim amcore volorercilla core consectetum dolorper sequipis ad dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe raestis aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat, quamet,
quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis digna feugiatuer acilla feum quismod olenim ing

Vänliga Hälsningar
Niclas Lidström

AaBbCc 123/){ }”
Courier New, italic

Brevmall med en kolumn, på förtryckt papper.
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sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

Örebro 09.03.26

Hej!

Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

heniam aliquam dio conum nissendionse ex exerit,

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con
ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim
ercillaor iuscidunt ipit prat eum do odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt
landit laor am quissim zzriureet nis aliscil iquisi

verit ilis dolore feummod ea consequisci elestrud
esequat. Duismolore eugait, quis at laorper sit num
velesequam doluptate modignibh et ad modo eugiatue
tem niametummy nosto eriliqui blam nulla consequ
ipismodiatet ex ea acip ex erit nullan venisi
blan enis nulput at. Cum zzriurem inci er in vel

essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio
doleniate modigna augait adit nonulput veliquipit

dolore consendigna faci ex esto et ilit nonsequis
ero od eu facincilis amconse venim iriure magnisl

wisl inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit
luptatuer inci er si blaortis nulputpatet,
Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat
aci tatum atummolore veniatin ex endre dolortio
odolobo reriure facidunt wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.

irit lore dolore con velit, qui blaor alit venim
iriureet praesto
An ut aut wisl ese deliscipsum doloborem nit ullam,
consequam nulpute modignim ipsuscidunt irilissi
tatet, verosto digna facidui sissit, sis doluptat.
Ut veliquatis dignis ea corem illa feugue faccummy nit luptat.

Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamconsecte tet lobore del dionsequam iliquipismod et
utat inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in

Ent ipit lam, quam am, qui tin hent vel erosto
cor sequat. Sim iureet, qui bla consendre modoluptat, summodolor alissim zzrillamcor atismod

utet adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu

olorer sum dolorpero consenim ing eu facip euipsus
cincil dip eugait nulla at delit lortin velis am
nim zzrillaore tem del dipsuscip ex etum quiscin

feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet

hendre vullam dignit nostrud mod dolor sequisc

landiamet praeseq uissism odolore vullam, vullaor
senim irit irit luptat.
Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin
hent lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.
Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil

iliquat at wissequat, vullan ut lamcommy numsan
heniscilit,Onsed tat. Dipit am quisim dolorper sed
estrud tie mincipsummy nullaorem zzrit acipit ullum
zzrilis ciliquam diam, vulland iamet, quisit wis
at nulla faci blandre feugue cor acilla faccums

ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat.
Ut luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla
faccum essequam, sed mod eugiam dolorer ostion
vulputpat, consed magna feugait autpat, commy nis
elent aut loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.

andrerosto commy nos at vendipis esequam num iure
eliquissi tem volut eugue feum nonse te tat. Ut lobore tis amet nostio odolore velit velis nim illute
velessenim quis at. Ut eugiam, quat velis aut di

Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

henis nonsequipit, sim amcore volorercilla core

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con
ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim
ercillaor iuscidunt ipit prat eum do odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt

consectetum dolorper sequipis ad dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe raestis
aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at
ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat,

landit laor am quissim zzriureet nis aliscil iquisi
essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio

quamet, quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis digna feugiatuer acilla feum quismod

doleniate modigna augait adit nonulput veliquipit

olenim ing eugait vel exercip suscidu issenia

wisl inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit
luptatuer inci er si blaortis nulputpatet,

metuer susci ex euis ex ex et vulla amcon heniat.
Odolorp eriliquip etuer susciduis eros nulla acilit

Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat
aci tatum atummolore veniatin ex endre dolortio

laorper amet, qui eugue dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos delit lut la facipsum
in henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent

odolobo reriure facidunt wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.
Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamconsecte tet lobore del dionsequam iliquipismod et
utat inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in

luptat la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy nullut alit inci tion vercil et, senim do con
heniam aliquam dio conum nissendionse ex exerit,
verit ilis dolore feummod ea consequisci elestrud
esequat. Duismolore eugait, quis at laorper sit num

utet adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu
feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet
landiamet praeseq uissism odolore vullam, vullaor

velesequam doluptate modignibh et ad modo eugiatue
tem niametummy nosto eriliqui blam nulla consequ
ipismodiatet ex ea acip ex erit nullan venisi
blan enis nulput at. Cum zzriurem inci er in vel
dolore consendigna faci ex esto et ilit nonsequis

senim irit irit luptat.

ero od eu facincilis amconse venim iriure magnisl

vulputpat euissis dolore te dip eugiam inim alit

Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin
hent lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.

irit lore dolore con velit, qui blaor alit venim
iriureet praesto

wisim zzriustin eugiatie exercipit at, sed eu feuis
eros nit ilit iustrud modolum quat ing eriusci

Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil
ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat.
Ut luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla
faccum essequam, sed mod eugiam dolorer ostion
vulputpat, consed magna feugait autpat, commy nis
elent aut loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion sendrerci er in velesectet utat la feu faccum

An ut aut wisl ese deliscipsum doloborem nit ullam,
consequam nulpute modignim ipsuscidunt irilissi
tatet, verosto digna facidui sissit, sis doluptat.
Ut veliquatis dignis ea corem illa feugue faccummy nit luptat.
Ent ipit lam, quam am, qui tin hent vel erosto
cor sequat. Sim iureet, qui bla consendre modoluptat, summodolor alissim zzrillamcor atismod

enibh etueraestrud delenim vullut prating eu feu
feuguer ciduisis dolobore digna feuissi smolor sum
dit enis digna feu feuisim ea faccummy nibh et,

aliquat uerilis niat illam, vel ulpute doleniam
alit lamcomm odolore faci te dolore ea commy nonsenim digna coreet venit utat vulla faci blam nosto

olorer sum dolorpero consenim ing eu facip euipsus
cincil dip eugait nulla at delit lortin velis am
nim zzrillaore tem del dipsuscip ex etum quiscin

aciliquipisl ea feuissi.

ex euguercinibh eu facidunt nis alit nulputpatue
feuguer aessim quat. Landigna feugue tio consecte
vulputpat euissis dolore te dip eugiam inim alit

hendre vullam dignit nostrud mod dolor sequisc
iliquat at wissequat, vullan ut lamcommy numsan
heniscilit,Onsed tat. Dipit am quisim dolorper sed

wisim zzriustin eugiatie exercipit at, sed eu feuis
eros nit ilit iustrud modolum quat ing eriusci
enibh etueraestrud delenim vullut prating eu feu
feuguer ciduisis dolobore digna feuissi smolor sum
dit enis digna feu feuisim ea faccummy nibh et,
commy nis nonsenit lute facilla feummolor in vercin
henim eum dolum zzrit lutatisi blametu mmoluptatin

estrud tie mincipsummy nullaorem zzrit acipit ullum
zzrilis ciliquam diam, vulland iamet, quisit wis
at nulla faci blandre feugue cor acilla faccums
andrerosto commy nos at vendipis esequam num iure
eliquissi tem volut eugue feum nonse te tat. Ut lobore tis amet nostio odolore velit velis nim illute
velessenim quis at. Ut eugiam, quat velis aut di

quamet, quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis digna feugiatuer acilla feum quismod
olenim ing eugait vel exercip suscidu issenia
metuer susci ex euis ex ex et vulla amcon heniat.

Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion sendrerci er in velesectet utat la feu faccum
aliquat uerilis niat illam, vel ulpute doleniam
alit lamcomm odolore faci te dolore ea commy nonsenim digna coreet venit utat vulla faci blam nosto
ex euguercinibh eu facidunt nis alit nulputpatue
feuguer aessim quat. Landigna feugue tio consecte

commy nis nonsenit lute facilla feummolor in vercin
henim eum dolum zzrit lutatisi blametu mmoluptatin
henis nonsequipit, sim amcore volorercilla core
consectetum dolorper sequipis ad dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe raestis
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at
ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat,

Odolorp eriliquip etuer susciduis eros nulla acilit
laorper amet, qui eugue dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos delit lut la facipsum
in henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent
luptat la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy nullut alit inci tion vercil et, senim do con

Brevmall med två kolumner.

sveriges blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress: gustav adolfs allé 10
www.sbu.nu

bankgiro: 0000-0000
plusgiro: 00 00 00-0
org.nr: 000000-000

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36
kansliet@sbu.nu

Örebro 09.03.26

Hej!

Si et prat ullaoreet lum euiscin
cidunt non ex erit nibh exer
sequam, quamcore magnisl enim
do con ulputat atum erciniam
dolutat, quat ulla feuisim ercillaor iuscidunt ipit prat eum do
odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis
nullaortin ea at. Unt landit

nulputpatue feuguer aessim quat.
Landigna feugue tio consecte
vulputpat euissis dolore te dip
eugiam inim alit wisim zzriustin
eugiatie exercipit at, sed eu
feuis eros nit ilit iustrud modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud delenim vullut prating
eu feu feuguer ciduisis dolobore

Ent ipit lam, quam am, qui tin
hent vel erosto cor sequat.
Sim iureet, qui bla consendre
modoluptat, summodolor alissim
zzrillamcor atismod olorer sum
dolorpero consenim ing eu facip
euipsus cincil dip eugait nulla
at delit lortin velis am nim
zzrillaore tem del dipsuscip ex

laor am quissim zzriureet nis
aliscil iquisi essisci et esto
od te elisim dolenim ilit adio
doleniate modigna augait adit
nonulput veliquipit wisl inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis
dit luptatuer inci er si blaortis

digna feuissi smolor sum dit enis
digna feu feuisim ea faccummy
nibh et, commy nis nonsenit lute
facilla feummolor in vercin henim
eum dolum zzrit lutatisi blametu
mmoluptatin henis nonsequipit,
sim amcore volorercilla core

etum quiscin hendre vullam dignit
nostrud mod dolor sequisc iliquat
at wissequat, vullan ut lamcommy
numsan heniscilit,

nulputpatet,
Na commodiat volor se con
veliquat acipsusto erat aci tatum
atummolore veniatin ex endre

consectetum dolorper sequipis ad
dolobore magnis nit aut accum
diat adit, sim dolorpe raestis
aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput

dolortio odolobo reriure facidunt
wisi blam, si.

accum eugait at ipsusci lluptat.
Ommodipissim quipisit nis autpat,

Aciniscing esecte feum dolorer
sequisit dolortisi.
Em nonsed diatuer sent luptat,
conullamet at niamconsecte tet
lobore del dionsequam iliquipismod et utat inismolenibh euis
eu faciduismod tat. Facil in
utet adit praesectet lut ad
deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos

quamet, quatue feugait delis
endiam, secte exerationum duis
digna feugiatuer acilla feum
quismod olenim ing eugait vel
exercip suscidu issenia metuer
susci ex euis ex ex et vulla
amcon heniat. Odolorp eriliquip
etuer susciduis eros nulla
acilit laorper amet, qui eugue
dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos
delit lut la facipsum in henis

digna feu feuiscinim volutpatio
consed tie volore magniamet
landiamet praeseq uissism od-

nosto dit la conse feu feugiam,
con hent luptat la faci tat.
Duisi blandre conse dolorem
accummy nullut alit inci tion
vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex
exerit, verit ilis dolore feummod
ea consequisci elestrud esequat.

Si et prat ullaoreet lum euiscin

pat. Ut luptatio commodolorer

acilit laorper amet, qui eugue

cidunt non ex erit nibh exer
sequam, quamcore magnisl enim
do con ulputat atum erciniam
dolutat, quat ulla feuisim ercillaor iuscidunt ipit prat eum do
odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis

sim alit aut ipit ulla faccum
essequam, sed mod eugiam dolorer
ostion vulputpat, consed magna
feugait autpat, commy nis elent
aut loborpe riusci etum velestrud
eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem

dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos
delit lut la facipsum in henis
nosto dit la conse feu feugiam,
con hent luptat la faci tat.
Duisi blandre conse dolorem
accummy nullut alit inci tion

nullaortin ea at. Unt landit
laor am quissim zzriureet nis
aliscil iquisi essisci et esto
od te elisim dolenim ilit adio

quatue facil et lortion sendrerci er in velesectet utat la
feu faccum aliquat uerilis niat
illam, vel ulpute doleniam alit

vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex
exerit, verit ilis dolore feummod
ea consequisci elestrud esequat.

doleniate modigna augait adit
nonulput veliquipit wisl inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis

lamcomm odolore faci te dolore ea
commy nonsenim digna coreet venit
utat vulla faci blam nosto ex

Duismolore eugait, quis at laorper sit num velesequam doluptate
modignibh et ad modo eugiatue tem

dit luptatuer inci er si blaortis
nulputpatet,
Na commodiat volor se con
veliquat acipsusto erat aci tatum
atummolore veniatin ex endre
dolortio odolobo reriure facidunt
wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer
sequisit dolortisi.

euguercinibh eu facidunt nis alit
nulputpatue feuguer aessim quat.
Landigna feugue tio consecte
vulputpat euissis dolore te dip
eugiam inim alit wisim zzriustin
eugiatie exercipit at, sed eu
feuis eros nit ilit iustrud modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud delenim vullut prating
eu feu feuguer ciduisis dolobore

niametummy nosto eriliqui blam
nulla consequ ipismodiatet ex ea
acip ex erit nullan venisi blan
enis nulput at. Cum zzriurem inci
er in vel dolore consendigna faci
ex esto et ilit nonsequis ero
od eu facincilis amconse venim
iriure magnisl irit lore dolore
con velit, qui blaor alit venim
iriureet praesto

Em nonsed diatuer sent luptat,
conullamet at niamconsecte tet

digna feuissi smolor sum dit enis
digna feu feuisim ea faccummy

An ut aut wisl ese deliscipsum
doloborem nit ullam, consequam

olore vullam, vullaor senim irit
irit luptat.
Erostrud exerit aciduip suscil
iniamco nsecte tin hent lorperilit euis dolore verilla

lobore del dionsequam iliquipismod et utat inismolenibh euis
eu faciduismod tat. Facil in
utet adit praesectet lut ad
deliquisi.

nibh et, commy nis nonsenit lute
facilla feummolor in vercin henim
eum dolum zzrit lutatisi blametu
mmoluptatin henis nonsequipit,
sim amcore volorercilla core

nulpute modignim ipsuscidunt
irilissi tatet, verosto digna
facidui sissit, sis doluptat. Ut
veliquatis dignis ea corem illa
feugue faccummy nit luptat.

facipsum essi.
Gueraessim essed dignibh exero
dolenim ad mincil ullum zzriustin
ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut luptatio commodolorer

Duismolore eugait, quis at laorper sit num velesequam doluptate
modignibh et ad modo eugiatue tem
niametummy nosto eriliqui blam
nulla consequ ipismodiatet ex ea

Equam, sum del utat wisseniam-

consectetum dolorper sequipis ad

Ent ipit lam, quam am, qui tin

con velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos
digna feu feuiscinim volutpatio
consed tie volore magniamet
landiamet praeseq uissism od-

dolobore magnis nit aut accum
diat adit, sim dolorpe raestis
aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput
accum eugait at ipsusci lluptat.

hent vel erosto cor sequat.
Sim iureet, qui bla consendre
modoluptat, summodolor alissim
zzrillamcor atismod olorer sum
dolorpero consenim ing eu facip

sim alit aut ipit ulla faccum
essequam, sed mod eugiam dolorer

acip ex erit nullan venisi blan
enis nulput at. Cum zzriurem inci

olore vullam, vullaor senim irit
irit luptat.
Erostrud exerit aciduip suscil

Ommodipissim quipisit nis autpat,
quamet, quatue feugait delis
endiam, secte exerationum duis

euipsus cincil dip eugait nulla
at delit lortin velis am nim
zzrillaore tem del dipsuscip ex

ostion vulputpat, consed magna
feugait autpat, commy nis elent
aut loborpe riusci etum velestrud
eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem

er in vel dolore consendigna faci
ex esto et ilit nonsequis ero
od eu facincilis amconse venim
iriure magnisl irit lore dolore
con velit, qui blaor alit venim

quatue facil et lortion sendrerci er in velesectet utat la

iriureet praesto
An ut aut wisl ese deliscipsum

iniamco nsecte tin hent lorperilit euis dolore verilla
facipsum essi.
Gueraessim essed dignibh exero
dolenim ad mincil ullum zzriustin
ut lumsand iamcommy nim nulput-

digna feugiatuer acilla feum
quismod olenim ing eugait vel
exercip suscidu issenia metuer
susci ex euis ex ex et vulla
amcon heniat. Odolorp eriliquip
etuer susciduis eros nulla

etum quiscin hendre vullam dignit
nostrud mod dolor sequisc iliquat
at wissequat, vullan ut lamcommy
numsan heniscilit,

feu faccum aliquat uerilis niat
illam, vel ulpute doleniam alit
lamcomm odolore faci te dolore ea

doloborem nit ullam, consequam
nulpute modignim ipsuscidunt
irilissi tatet, verosto digna

commy nonsenim digna coreet venit
utat vulla faci blam nosto ex
euguercinibh eu facidunt nis alit

facidui sissit, sis doluptat. Ut
veliquatis dignis ea corem illa
feugue faccummy nit luptat.

Brevmall med tre kolumner.
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06.03 Den bildliga typografin
Den bildliga typografin behandlar budskap i text
som bilder. Detta är något som yrkesverksamma
personer med grafisk kunskap bör göra då det
krävs både hantverk och särskilda program för

att åstadkomma dessa ”bilder”. Typografin kan
förstärka innehållet i budskapet genom dess
utformning och tolkning. All text som presenteras
på det här sättet skrivs med gemena bokstäver i
Helvetica Neue, bold.

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

www.sbu.nu

Förslag på posters där typografin som bild betonas.

www.sbu.nu
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07. Digital visuell identitet
Vår logotyp och grafiska profil ska ge ett sammanhållet visuellt intryck i samtliga medier.
Sveriges Blåbandsungdoms webbplats är vår
viktigaste kommunikationskanal i digitala medier.
Med den kommunicerar vi globalt. Enhetlig visuell
kommunikation skapar igenkänning, känsla och
förståelse för Sveriges Blåbandsungdom som
avsändare.
07.01 Publik webbplats
Information kring detta finns inte utarbetad för
tillfället.
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07.02 Talarstöd
Ett talarstöd är ett formgivet komplement till den
muntliga kommunikationen med avsikt att lyfta
och ge trygghet till framföranden. Mallarnas ramverk är baserat på vår digitala visuella identitet
och är återhållsamt för att ge möjlighet till egna
uttryck. Det egna uttrycket ska dock överensstämma med övrig kommunikation. Talarstöden
görs i PowerPoint.
Ramverket
Basen, plattformen utgörs av en svart rektangel.
Det typsnitt som används är Arial. I basen finns
det utrymme för datum och sidfot. I toppen kommuniceras avsändaren Sveriges Blåbandsungdoms grundlogotyp i RGB.

Innehåll

sidfot

09.03.26

www.sbu.nu
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07.03 Elektroniska nyhetsbrev
Var så konsekvent som möjligt i all digital kommunikation. Detta gäller även nyhetsbrev. Följ
anslaget i övrigt kommunikativt material med korrekt tillämpning av logotyp och grafisk profil.
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07.04 Signatur vid e-post
Som e-postsignatur används ett av nedanstående
tre förslag. Rekommendationen är att alltid använda antingen en engelsk eller en svensk signatur,
inte båda i kombination. Det tar stor plats och
gör ofta att mottagaren behöver skriva ut en sida
extra. Använd typsnittet Courier New eller Courier
samt ett av förslagen här nedan.
Förslag 1:
NICLAS LIDSTRÖM
Verksamhetsledare
SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM
Besöksadress: Gustav Adolfs allé 10
box 1233, 701 12 Örebro
T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00

Förslag 2:
NICLAS LIDSTRÖM
Verksamhetsledare
SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM
Gustav Adolfs allé 10
box 1233, 701 12 Örebro
T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00
www.sbu.nu

Förslag 3:
NICLAS LIDSTRÖM, Verksamhetsledare
SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM
Besöksadress: Gustav Adolfs allé 10
box 1233, 701 12 Örebro
T 019.00.00.00
M 0700.00.00.00
niclas.lidstrom@sbu.nu
www.sbu.nu
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08. Informationsmaterial
Inom Sveriges Blåbandsungdom består det
tryckta informationsmaterialet av posters, enklare
foldrar, broschyrer och vepor. För att det ska
synas att allt kommer från samma avsändare är
det bra att använda sig av elementära mallar och
format för återkommande material.
08.01 Posters
Det finns en standardposter framtagen i A3-format som kan användas om och om igen beroende på ändamål. Då endast rubrikerna ”händelse”,
”tid” och ”plats” finns förtryckta på papperet är
det lätt att addera relevant information beroende
på vad som ska äga rum. På så vis kan man ha
tryckt upp en större upplaga och ha på lager utan
att de blir inaktuella. Använd en röd eller blå filtpenna för att skriva texten som tillskrivs postern.
Om många posters ska upp till ett visst tillfälle
och det blir ineffektivt att skriva för hand går det
lika bra att skriva ut etiketter och klistra på. Information och kontaktuppgifter kring organisationen
finns med längst ned på postern.

info
händelse:
tid:

plats:

Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för
helnykterhet och att det ska finnas bra och roliga, drogfria aktiviteter för unga att välja
på i samhället. Vårt motto är helnykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. Det betyder att vi tycker att det är viktigt att man mår bra både till kropp och själ utan alkohol
(eller andra droger) och att man behandlar andra som man vill bli behandlad själv.

Sveriges Blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
Gustav Adolfs allé 10
www.sbu.nu

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

kansliet@sbu.nu

info info
händelse:

händelse:

tid:

tid:

plats:

plats:

Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för
helnykterhet och att det ska finnas bra och roliga, drogfria aktiviteter för unga att välja
på i samhället. Vårt motto är helnykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. Det betyder att vi tycker att det är viktigt att man mår bra både till kropp och själ utan alkohol
(eller andra droger) och att man behandlar andra som man vill bli behandlad själv.

Mall för standardposter i A3 format.

Sveriges Blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
Gustav Adolfs allé 10
www.sbu.nu

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

kansliet@sbu.nu

Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för
helnykterhet och att det ska finnas bra och roliga, drogfria aktiviteter för unga att välja
på i samhället. Vårt motto är helnykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. Det betyder att vi tycker att det är viktigt att man mår bra både till kropp och själ utan alkohol
(eller andra droger) och att man behandlar andra som man vill bli behandlad själv.

Sveriges Blåbandsungdom
box 1233, 701 12 örebro
besöksadress:
Gustav Adolfs allé 10
www.sbu.nu

T 019.13.05.75
F 019.12.11.36

kansliet@sbu.nu
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Andra posters
Vid andra tillfällen då standardpostern inte passar
finns möjligheten att kombinera funktionen av en
poster och en flyer på samma gång. Flyern innehållet funktionen av en inbjudan och postern blir
en slags present. Formatet är fortfarande A3 som
man viker ner till A5 format. Antingen trycker man
all information på en sida eller låter framsidan just
vara bildmässig och baksidan mer informativ.
Den här postern/flyern trycks på riktigt tunt papper (tidningspapper) för att den lättare ska kunna
vikas, men också för att den ska bevara sin lätthet
och därmed bli billigare att skicka med post.

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

www.sbu.nu

Kombinerad poster och flyer i ett, A3 format.

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra
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08.02 Broschyrer
Vid framställning av broschyrer som ska tryckas
på tryckeri ska typsnittet Helvetica Neue användas. Dessa broschyrer har ett gemensamt format
som bygger på proportionerna 2:3, detsamma
gäller bilderna som förekommer inuti dem. Tanken
är att utformningen ska vara så homogen som
möjligt och där variation uppstår genom användandet av profilfärgerna samt vitt och svart.
Återigen finns det möjlighet att spara pengar på
tryckkostnaden genom att reducera antalet färger
som används.
Format 2:3
100 x 150 mm
120 x 180 mm
140 x 210 mm
160 x 240 mm
180 x 270 mm
200 x 300 mm

Layout på uppslag för publikationer inom Sveriges Blåbandsungdom.

Verksamhetsberättelse
2009
Verksamhetsberättelse
2009
Verksamhetsberättelse
2009
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Andra broschyrer
Enklare broschyrer kan framställas på egen hand
oberoende av ett tryckeri. Till dessa används typsnittet Courier New eller Courier. Formatet är A5
och A4 (och A3 om det finns tillgång till en sådan
skrivare). Vik formatet antingen på bredden eller
på höjden och det blir en enkel folder. Använd
både fram- och baksida. Använd skrivare och
kopiator om så behövs.

text
text
text

Vid framställning av eget grafiskt material görs
alltid svartvita utskrifter och i den mån färg ska
användas sker det endast via färgat papper (se
03.05 Papper).
Format
A5 148 x 210 mm
A4 210 x 297 mm
A3 297 x 420 mm

tionum duis digna feugiatuer acilla feum quismod
olenim ing eugait vel exercip suscidu issenia metuer
susci ex euis ex ex et vulla amcon heniat. Odolorp
eriliquip etuer susciduis eros nulla acilit laorper
amet, qui eugue dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos delit lut la facipsum in
henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent luptat
la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy

Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

nullut alit inci tion vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex exerit, verit ilis
dolore feummod ea consequisci elestrud esequat. Duis-

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con
ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim

molore eugait, quis at laorper sit num velesequam doluptate modignibh et ad modo eugiatue tem niametummy

ercillaor iuscidunt ipit prat eum do odipis-

nosto eriliqui blam nulla consequ ipismodiatet ex ea

sequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt

acip ex erit nullan venisi blan enis nulput at. Cum
zzriurem inci er in vel dolore consendigna faci ex

landit laor am quissim zzriureet nis aliscil iquisi
essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio dole-

esto et ilit nonsequis ero od eu facincilis amconse
venim iriure magnisl irit lore dolore con velit, qui

niate modigna augait adit nonulput veliquipit wisl
inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit luptatuer

blaor alit venim iriureet praesto
An ut aut wisl ese deliscipsum doloborem nit ullam,

inci er si blaortis nulputpatet,

consequam nulpute modignim ipsuscidunt irilissi
tatet, verosto digna facidui sissit, sis doluptat.

Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat aci
tatum atummolore veniatin ex endre dolortio odolobo

Ut veliquatis dignis ea corem illa feugue faccummy nit luptat.

reriure facidunt wisi blam, si.
Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.

Ent ipit lam, quam am, qui tin hent vel erosto cor
sequat. Sim iureet, qui bla consendre modoluptat,

Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamcon-

summodolor alissim zzrillamcor atismod olorer sum

secte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat
inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet
adit praesectet lut ad deliquisi.

dolorpero consenim ing eu facip euipsus cincil dip
eugait nulla at delit lortin velis am nim zzrillaore
tem del dipsuscip ex etum quiscin hendre vullam

Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu

dignit nostrud mod dolor sequisc iliquat at wissequat, vullan ut lamcommy numsan heniscilit, Ent ipit

feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet

lam, quam am, qui tin hent vel erosto cor sequat.

landiamet praeseq uissism odolore vullam, vullaor
senim irit irit luptat.

Sim iureet, qui bla consendre modoluptat, summodolor
alissim zzrillamcor atismod olorer sum dolorpero

Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin
hent lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.
Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil

consenim ing eu facip euipsus cincil dip eugait
nulla at delit lortin velis am nim zzrillaore tem
del dipsuscip ex etum quiscin hendre vullam dignit

ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut

nostrud mod dolor sequisc iliquat at wissequat,

luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla faccum
essequam, sed mod eugiam dolorer ostion vulputpat,

vullan ut lamcommy numsan heniscilit,erit ilis dolore
feummod ea consequisci elestrud esequat. Duismolore

consed magna feugait autpat, commy nis elent aut
loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.

eugait, quis at laorper sit num velesequam doluptate
modignibh et ad modo eugiatue tem niametummy nosto

Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion
sendrerci er in velesectet utat la feu faccum aliquat

eriliqui blam nulla consequ ipismodiatet ex ea acip
ex erit nullan venisi blan enis nulput at. Cum

uerilis niat illam, vel ulpute doleniam alit lamcomm
odolore faci te dolore ea commy nonsenim digna coreet

zzriurem inci er in vel dolore consendigna faci ex
esto et ilit nonsequis ero od eu facincilis amconse

venit utat vulla faci blam nosto ex euguercinibh eu
facidunt nis alit nulputpatue feuguer aessim quat.

venim iriure magnisl irit lore dolore con velit, qui
blaor alit venim iriureet praesto

Landigna feugue tio consecte vulputpat euissis dolore
te dip eugiam inim alit wisim zzriustin eugiatie

An ut aut wisl ese deliscipsum doloborem nit ullam,
consequam nulpute modignim ipsuscidunt irilissi

exercipit at, sed eu feuis eros nit ilit iustrud

tatet, verosto digna facidui sissit, sis doluptat.

modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud delenim
vullut prating eu feu feuguer ciduisis dolobore
digna feuissi smolor sum dit enis digna feu feuisim

Ut veliquatis dignis ea corem illa feugue faccummy nit luptat.
Ent ipit lam, quam am, qui tin hent vel erosto cor

ea faccummy nibh et, commy nis nonsenit lute facilla
feummolor in vercin henim eum dolum zzrit lutatisi

sequat. Sim iureet, qui bla consendre modoluptat,
summodolor alissim zzrillamcor atismod olorer sum

blametu mmoluptatin henis nonsequipit, sim amcore

dolorpero consenim ing eu facip euipsus cincil dip

volorercilla core consectetum dolorper sequipis ad
dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe
raestis aciliquipisl ea feuissi.

eugait nulla at delit lortin velis am nim zzrillaore
tem del dipsuscip ex etum quiscin hendre vullam
dignit nostrud mod dolor sequisc iliquat at wisse-

Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at

quat, vullan ut lamcommy numsan heniscilit, Ent ipit

ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat,
quamet, quatue feugait delis endiam, secte exera-

lam, quam am, qui tin hent vel erosto cor sequat.
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Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

sendrerci er in velesectet utat la feu faccum aliquat

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con
ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim

uerilis niat illam, vel ulpute doleniam alit lamcomm
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facidunt nis alit nulputpatue feuguer aessim quat.
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essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio doleniate modigna augait adit nonulput veliquipit wisl
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modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud delenim

inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit luptatuer

vullut prating eu feu feuguer ciduisis dolobore

inci er si blaortis nulputpatet,

digna feuissi smolor sum dit enis digna feu feuisim
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Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamconsecte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat

raestis aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at

inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet
adit praesectet lut ad deliquisi.

ipsusci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat,
quamet, quatue feugait delis endiam, secte exera-

Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.
Ed delisim illum velit, commy nos digna feu

tionum duis digna feugiatuer acilla feum quismod
olenim ing eugait vel exercip suscidu issenia metuer
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hent lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.
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henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent luptat
la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy

ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut
luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla faccum

nullut alit inci tion vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex exerit, verit ilis

essequam, sed mod eugiam dolorer ostion vulputpat,
consed magna feugait autpat, commy nis elent aut

dolore feummod ea consequisci elestrud esequat. Duismolore eugait, quis at laorper sit num velesequam do-

loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.

luptate modignibh et ad modo eugiatue tem niametummy

Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion

nosto eriliqui blam nulla consequ ipismodiatet ex ea

Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

odolore faci te dolore ea commy nonsenim digna coreet

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim ercil-

venit utat vulla faci blam nosto ex euguercinibh eu
facidunt nis alit nulputpatue feuguer aessim quat.

laor iuscidunt ipit prat eum do odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt

Landigna feugue tio consecte vulputpat euissis dolore
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vullut prating eu feu feuguer ciduisis dolobore digna
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inci er si blaortis nulputpatet,

feuissi smolor sum dit enis digna feu feuisim ea
faccummy nibh et, commy nis nonsenit lute facilla
feummolor in vercin henim eum dolum zzrit lutatisi

Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat aci

blametu mmoluptatin henis nonsequipit, sim amcore

tatum atummolore veniatin ex endre dolortio odolobo
reriure facidunt wisi blam, si.

volorercilla core consectetum dolorper sequipis ad
dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe

Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.
Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamcon-

raestis aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at ipsus-

secte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat
inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet

ci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat, quamet,
quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis

adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.

digna feugiatuer acilla feum quismod olenim ing
eugait vel exercip suscidu issenia metuer susci ex

Ed delisim illum velit, commy nos digna feu
feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet

euis ex ex et vulla amcon heniat. Odolorp eriliquip
etuer susciduis eros nulla acilit laorper amet, qui

landiamet praeseq uissism odolore vullam, vullaor
senim irit irit luptat.

eugue dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos delit lut la facipsum in

Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin hent
lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.

henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent luptat
la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy

Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut

nullut alit inci tion vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex exerit, verit ilis

luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla faccum
essequam, sed mod eugiam dolorer ostion vulputpat,

dolore feummod ea consequisci elestrud esequat.
Duismolore eugait, quis at laorper sit num velesequam

consed magna feugait autpat, commy nis elent aut

doluptate modignibh et ad modo eugiatue tem niametummy

loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion

nosto eriliqui blam nulla consequ ipismodiatet ex ea
acip ex erit nullan venisi blan enis nulput at. Cum

sendrerci er in velesectet utat la feu faccum aliquat
uerilis niat illam, vel ulpute doleniam alit lamcomm

zzriurem inci er in vel dolore consendigna faci ex
esto et ilit nonsequis ero od eu facincilis amconse

Si et prat ullaoreet lum euiscin cidunt non ex erit

odolore faci te dolore ea commy nonsenim digna coreet

nibh exer sequam, quamcore magnisl enim do con ulputat atum erciniam dolutat, quat ulla feuisim ercil-

venit utat vulla faci blam nosto ex euguercinibh eu
facidunt nis alit nulputpatue feuguer aessim quat.

laor iuscidunt ipit prat eum do odipissequis nos nisi.
Do duis at nosto eum quipis nullaortin ea at. Unt

Landigna feugue tio consecte vulputpat euissis dolore
te dip eugiam inim alit wisim zzriustin eugiatie

landit laor am quissim zzriureet nis aliscil iquisi

exercipit at, sed eu feuis eros nit ilit iustrud

essisci et esto od te elisim dolenim ilit adio doleniate modigna augait adit nonulput veliquipit wisl

modolum quat ing eriusci enibh etueraestrud delenim
vullut prating eu feu feuguer ciduisis dolobore digna

inim zzrilis nulputpate volutat. Ut wis dit luptatuer
inci er si blaortis nulputpatet,

feuissi smolor sum dit enis digna feu feuisim ea
faccummy nibh et, commy nis nonsenit lute facilla

Na commodiat volor se con veliquat acipsusto erat aci

feummolor in vercin henim eum dolum zzrit lutatisi
blametu mmoluptatin henis nonsequipit, sim amcore

tatum atummolore veniatin ex endre dolortio odolobo
reriure facidunt wisi blam, si.

volorercilla core consectetum dolorper sequipis ad
dolobore magnis nit aut accum diat adit, sim dolorpe

Aciniscing esecte feum dolorer sequisit dolortisi.
Em nonsed diatuer sent luptat, conullamet at niamcon-

raestis aciliquipisl ea feuissi.
Pis nonsequi tie magnis nulput accum eugait at ipsus-

secte tet lobore del dionsequam iliquipismod et utat
inismolenibh euis eu faciduismod tat. Facil in utet

ci lluptat. Ommodipissim quipisit nis autpat, quamet,
quatue feugait delis endiam, secte exerationum duis

adit praesectet lut ad deliquisi.
Equam, sum del utat wisseniamcon velisi.

digna feugiatuer acilla feum quismod olenim ing
eugait vel exercip suscidu issenia metuer susci ex

Ed delisim illum velit, commy nos digna feu
feuiscinim volutpatio consed tie volore magniamet

euis ex ex et vulla amcon heniat. Odolorp eriliquip
etuer susciduis eros nulla acilit laorper amet, qui

landiamet praeseq uissism odolore vullam, vullaor
senim irit irit luptat.

eugue dunt lor si.
Erillamet inissisi. Ommy nos delit lut la facipsum in

Erostrud exerit aciduip suscil iniamco nsecte tin hent
lorperilit euis dolore verilla facipsum essi.

henis nosto dit la conse feu feugiam, con hent luptat
la faci tat. Duisi blandre conse dolorem accummy

Gueraessim essed dignibh exero dolenim ad mincil ullum zzriustin ut lumsand iamcommy nim nulputpat. Ut

nullut alit inci tion vercil et, senim do con heniam
aliquam dio conum nissendionse ex exerit, verit ilis

luptatio commodolorer sim alit aut ipit ulla faccum
essequam, sed mod eugiam dolorer ostion vulputpat,

dolore feummod ea consequisci elestrud esequat.
Duismolore eugait, quis at laorper sit num velesequam

consed magna feugait autpat, commy nis elent aut

doluptate modignibh et ad modo eugiatue tem niametummy

loborpe riusci etum velestrud eliqui tat.
Vel iniam dolor sum zzriurem quatue facil et lortion

nosto eriliqui blam nulla consequ ipismodiatet ex ea
acip ex erit nullan venisi blan enis nulput at. Cum

sendrerci er in velesectet utat la feu faccum aliquat
uerilis niat illam, vel ulpute doleniam alit lamcomm

zzriurem inci er in vel dolore consendigna faci ex
esto et ilit nonsequis ero od eu facincilis amconse
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Layout på uppslag för eget framtaget grafiskt material inom Sveriges Blåbandsungdom. Färgat papper som omslag och etikett med text kan tillföras vid behov.
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08.03 Vepor
Veporna har antingen en blå eller röd botten. På
denna kan antingen enbart budskap i vitt skrivas
eller så ligger ett foto i bakgrunden och texten
skrivs ovanpå. Högst upp placeras grundlogotypen mot en vit bakgrund.
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Mall för vepa till mässor, enbart budskap på färgad botten eller text och bild på färgad botten.
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09. Profilprodukter
Produkter som kommer från Sveriges Blåbandsungdom ska alltid kopplas till organisationen via
logotyp, färger och typsnitt för att man tydligt
ska se vem avsändaren är. Oavsett om det är en
karamell, nyckelring eller t-shirt. Samtliga produkter ska kunna häreldas till Sveriges Blåbandsungdom. Här nedan och på följande sidor ses
exempel på en del profilprodukter.

Kapsylöppnare, karameller och lypsyl som profilprodukter inom Sveriges Blåbandsungdom.
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Varierande modeller på pennor inom Sveriges Blåbandsungdom.
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www.sbu.nu

Enkla t-shirts för Sveriges Blåbandsungdom.
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Tygpåsen är ett bra exempel på en profilprodukt som är användbar, hållbar, synlig och funktionell vid bl.a mässor.

38

39

Sveriges Blåbandsungdoms
Grafiska Profil

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

nykterhet ///
behöver///
du /////// aldrig
///ångra

absolut
nykter

absolut

nykter

nykter

kompis

Reklamknappar och etiketter.

