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Grafisk Manual
Vad den är till för

en grafiska manualen beskriver Svenska Celiakiungdomsförbundets SC  grafiska rofil  
anualen g r igenom regler o  riktlin er för ur SC s kommunikationen ska se ut   den 

grafiska rofilen ing r t ografi  f rger  logot  grafiska element o  bildman r  illsammans 
ska ar de en en etlig visuell identitet o  r verkt g för att ska a konsekvent o  t dlig kom-
munikation  

 Ger SC  en unik identitet igenk nning urskil ning till örig et
 S eglar SC s ersonlig et s nliggör vad vi r o  vad vi st r för
 kar trov rdig eten en etlig et o  kvalit
 ffektiviserar kommunikationen t dlig et

Hjälp och frågor
ontakta SC s kommunikatör
isa lsson

lisa olsson s uf se

Innehåll
Värdeord  2

Namn  3

Typsnitt  4

Färger  5

Grafiska element  6
ogot   

SC -m rkning  
SC -gaffeln  

ger  
Start  
in eillustrationer  

Bildmanér  12
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Värdeord
SC s visuella form o  kommunikationsstrategi utg r fr n v rdeorden ri et  r gg et o  
ekfull et  rdeorden r identifierade som k rnan i SC  o  ar tagits fram utifr n en anal s 

av förbundets verksam et  stadgar o  m lgru

Frihet
 SC  kan medlemmar v a o  st rkas som individer  SC  ger barn o  unga mö lig et att 
s lva verka o  driver fr gor som r viktiga för dem  et finns stor lats att engagera sig o  
göra sin röst örd  i t ker att det g r att leva o  a kul n r en ar eliaki o  att varken med-
lemmar eller deras an öriga ska be öva k nna att eliaki r ett stort roblem  arn o  unga 
med eliaki ska kunna vara som alla andra  

Trygghet
SC  r ett förbund med stor erfaren et av eliaki  vi vet ur det r att leva med diagnosen 
o  vilka situationer en kan vara med om  i ger stöd till varandra o  till an öriga s  att en 
k nner mindre oro o  ensam et  edlemmar st rker varandra genom att dela erfaren eter 
o  SC s aktiviteter r fria fr n diskriminering  alla kan vara med o  f r r tt kost  Genom att 
s rida information ökar vi kunska en om eliaki i sam llet  vilket gör att barn o  unga med 
eliaki blir mer inkluderade o  f r en s krare vardag  

Lekfullhet
i r ett ungdomsförbund o  i organisationen finns det lats för kreativitet  fantasi  energi 

o  m nga skratt  et r ett so ialt förbund som gör det enkelt att a kul o  tr ffa v nner   
förbundet kan medlemmarna u leva s nnande vent r tillsammans o  testa sina id er  i 
ittar s tt att verka o  driva v ra fr gor med fokus  lösningar o  ositiva e em el
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Namn och beskrivning
Namn
Svenska Celiakiungdomsförbundet

Förkortning
SC

Beskrivning
Svenska Celiakiungdomsförbundet SC  arbetar för att barn o  unga med eliaki ska a 
en vardag utan inder  i ska ar mötes latser o  ser till att vi tillsammans ar en stark röst i 
fr gor kring eliaki

Riktlinjer
 SC  skrivs med stora bokst ver
 olon anv nds i till e em el SC s o  SC are skriv inte S uffare
 indestre k anv nds i till e em el SC -m rkning  SC -aktivitet o  SC -föreningar 

skriv inte SC  föreningar
 Skriv ut ela namnet första g ngen SC  n ms i en te t  Svenska Celiakiungdomsförbun-

det  SC  eller Svenska Celiakiungdomsförbundet SC
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Typsnitt
Primära typsnitt

Rubrik
venir eav

rödte t 
venir ook

Brödtext
legre a

Citat
ritanni  old

Användning
et uvudsakliga t snittet r venir  nk  att t snittet venir eav  redan r t o kt  det 

förvr ngs om fet bold  r aktivt   emsidan anv nds det liknande ebbt snittet ato  ör 
l ngre te ter i tr k kan t snittet legre a anv ndas  legre a r ett t snitt med serifer o  
r mer l ttl st  a er

Hierarkier

et blir enklare att överbli ka o  l sa te ter om det finns en t dlig rangordning  ierarki   
ierarki ska as genom kontraster i

 storlek
 t ngd
 f rg
 la ering
 t snitt

Se till att vara t dlig o  anv nd genomg ende samma rubrik- o  te tstorlekar  t snitt o  
mellanrum  ll la outen luftig o  l ttöversk dlig  e ten r mer l sbar med lagom stort 
radavst nd o  te ken er rad

Webbtypsnitt

Rubrik
ato old

Brödtext
ato egular
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Färgpalett
Primära färger

Sekundära färger

SCUF-svart
C        

  G    

Sköngrön
C        

  G    

Chokladbrun
C        

  G    

SCUF-grön
C        

  G    

Skymningsblå
C        

  G    

Gryningsorange
C        

  G    

SCUF-gul
C        

  G    

Rougeröd
C        

  G    

Alla andra färger
SC s f rger kan  
kombineras med 
andra
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Grafiska element
ör ndra inte de grafiska elementens ro otioner eller f rger om e  annat anges  e grafiska 

elementen r s arade i olika format beroende  vad de ska anv ndas till
.eps anv nds för tr ksaker
.png anv nds för ebb ibland anv nds g  men d  kan inte bakgrunden vara genomskinlig

Logotyp

 Ska a gott om utr mme runtomkring
 S tts rim rt  vit bakgrund 
 S tts i undantagsfall  l us bakgrund d r den s ns t dligt eller i vitt  mörk bakgrund
 la eras entrerat eller i ett örn
 ört dligas logot en med SC s namn s tts te ten entrerat
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SCUF-märkning

 nv ndas uvudsakligen i svart o  i andra and i vitt
 an la eras stort ovan  bilder

Exempel på användning

SCUF-märkning tilldelas

RESTAURANG/CAFÉ

En medlem från Svenska Celiakiungdomsförbundet upplever 

att följande kriterier uppfylls:

UTBUD - et finns ett eller era alternativ som r glutenfria  

KUNSKAP - ersonalen ar bra koll  vad livsmedel inne ller  
r ersonalen inte s ker finns informationen i en rm eller 

liknande  

SÄKERHET - et finns t dliga rutiner kring antering av 
glutenfria livsmedel

Svenska Celiakiungdomsförbundet SC  arbetar för att barn o  unga med eliaki 

glutenintolerans  ska a en vardag utan inder ör v ra medlemmar r det viktigt med 

af er o  restauranger som ar bra glutenfria alternativ  rför u m rksammar vi dem 

som gör ett bra obb  rkningen r sub ektiv en enskild medlemmens sikt  o  SC  

kan inte garantera att kriterierna r u f llda

DATUM

2016-02-16
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SCUF-gaffeln

 S tts  vit eller gul bakgrund

Exempel på användning

SCUF-gaffeln 2016 tilldelas

VIRGINIA KÜST

Att baka glutenfritt kan vara en riktig utmaning och för många kan det 

vara svårt att veta vad man får och inte får äta. Den här personen har en 

facebooksida där det läggs ut recept och råd kring glutenfri kost. Hon 

arbetar hela tiden för att utveckla recept och hitta nya, bra restauranger, 

kaféer och affärer att handla i. Att restaurangen “Under kastanjen” bakar 

utifrån hennes recept är ett bevis på att hon vet vad hon gör.

SCUF-Gaffeln går till en otroligt kunnig, kompetent person som är villig och 

brinner för att hjälpa och underlätta för andra i samhället med celiaki. Titeln 

tilldelas Virginia Küst!

SOFIA LARSSON 

Förbundsordf. Svenska Celiakiungdomsförbundet
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Läger

 nv nds uvudsakligen i f rf rg
 nf rgade versioner anv nds fr mst till t-s irttr k
 an an assas för att assa olika l ger

Sommarläger

Sommarläger
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Start

 la eras  vit bakgrund undantagsfall  l us bakgrund d r den s ns t dligt
 an an assas för olika ndam l e em elvis till andra nationella medlemstr ffar

Exempel på användning

14-15 november
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Linjeillustrationer

 an an assas för olika ndam l la ering o  f rger kan ndras o  ob ekt b tas ut

ndra illustrationer med annan utformning f r anv ndas i SC s kommunikation  essa 
r framtagna för att anv ndas som mönster  dokument  so iala medier  emsidan o  

SC -material som inte be över en unik utformning

Exempel på användning

Svenska Celiakiungdomsförbundets

Kommunikationsplan
2016-2017

Senast uppdaterad 2016-05-30
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Bildmanér
otobilder s aras i regel i .jpg o  storleken an assas efter vad den ska anv ndas till

Tryck - bildu lösningen ska vara satt till  i 
Webb - bilden ska vara ögst  i lar bred

 örstora inte bilden s  att den ser i lig ut
 ör ndra inte bildens ro otioner
 ilderna r rim rt i f rg eller ar en övertoning i f rg
 otiven r framförallt glada barn o  unga nk  m ngfald o  se till att s  

m nga medlemmar som mö ligt k nner sig re resenterade


