Grafsk Profl
Stilmanual för Astronomisk Ungdoms
kommunikation

Inledning
Varför grafsk profl?
Identifkation
För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står
bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent och
tydligt sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifkation in
hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft man minns att det är Astronomisk Ungdom som är avsändare.

Trovärdighet
Ett genomtänkt grafskt utseende ger ett professionellt intryck
och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför
viktigt att hela organisationen utnyttjar samma visuella grund så
att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll
Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver
organisationens aktiva inte fundera över det grafska utseendet

utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap
som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft
kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det
verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar arbete
eftersom vi inte behöver ”uppfnna hjulet” på nytt varje gång en
trycksak och dylikt ska produceras.

Filosof
Astronomisk Ungdom har en grafsk kommunikation som är ljus,
luftig och förtroendeingivande. Detta genomför vi genom att
välja ljusa grundfärger, ha en enhetlig kommunikation och se till
att det fnns rejält med luft i producerat material
Astronomisk Ungdom vill inkludera allas skapande. Därför
främjar Astronomisk Ungdom användandet av fria typsnitt och fri
programvara. Detta innebär att alla typsnitt som används i den
grafska kommunikationen är fria och att material släpps i fria
format. Astronomisk ungdom tror också på sina aktivister,
stilmallen är till som stöd och inte som ett medel för att göra
skapandet av nytt material svårare. Stilmallen lämnar också stora
möjligheter för medlemmarnas kreativitet och skapandeglädje.

Logotyp och namn
Grundregler
Astronomisk Ungdoms logotyp består av texten Astronomisk
Ungdom och en stiliserad bild av solen med stor mängd fares.
Logotypen ska ses som en enhet och text och symboler får inte
förekomma var för sig. Färgerna ska inte ändras och logotypens
proportioner får inte förändras.
Logotypen fnns i två varianter; en avlång och en kvadratisk. I
första hand använder organisationen den avlånga, men i fall där
den inte passar, exempelvis där bildytan är kvadratisk, används
den kvadratiska.
När Astronomisk Ungdom skrivs i löpande text så används stora
bokstäver i början på båda orden.

Friyta
För att ge logotypen plats att synas och förhindra att den får ett
instängt utseende ska den omges av en friyta innan det kommer
text, bilder, andra logotyper eller ytterkanter. Denna friyta ska
vara minst halva logotypens höjd åt alla håll.

Färgvarianter
Det fnns fyra tillåtna färgvarianter av logotypen. Huvudvarianten
har svart text och en gul sol, en alternativ variant vid för mörk
bakgrund använder vit text. Det fnns även en helt svart och en
helt vit. Dessa används vid enfärgstryck eller när
huvudvarianterna ger ett stökigt intryck, exempelvis på vissa
bildbakgrunder.

Proflfärger
Astronomisk Ungdoms primära färger är logotypens färger;
solgul (CMYK: 0. 30. 100. 0 RGB: 253. 185. 19. HEX: #fdb913)
nattsvart (CMYK: 70. 50. 30. 100. RGB: 0. 0. 0. HEX: #000000) och
vit (CMYK: 0. 0. 0. 0. RGB: 255. 255. 255. HEX: #FFFFFF ). Som
sekundära färger använder organisationen också en gråskala
bestående av kallgrå (CMYK: 52. 43. 41. 7. RGB: 128. 129. 132.
HEX: #808184), och mörkt varmgrå (CMYK: 65. 61. 64. 54. RGB:
63. 60. 57. HEX: #3f3c39), som kan användas som textfärg på
vitt, samt en himmelsblå färg (CMYK: 55. 20. 0. 0. RGB: 108. 173.
223. HEX: #6caddf) som kan användas som accentfärg.
När behov av andra färger fnns bör färgerna vara mättade och
användandet sparsamt.

Typsnitt
Astonomisk Ungdom använder två typsnitt i sin kommunikation,
Exo och Open Sans. Exo används i rubriker och Open sans i övrig
kommunikation. Både Exo och Open Sans fnns att hämta på
google fonts (https://www.google.com/fonts) och är fria att
använda. Då typsnitten är fria går de både att använda för
digitalt material och för tryckmaterial från organisationen.
Exo används enbart i huvudrubriker och används då fetstilad.
För underrubriker används Open Sans fetstilad och för brödtext
används Open Sans light.
Utöver dessa typsnitt används även Neuropolitical-regular för
organisationens logotyp.

Unika grafska element
För att ge tråkigt grafskt material, exempelvis dokument eller
visitkort, mer liv så kan hela eller delar av den stiliserade solen
från logotypen användas. Denna kan ligga i mitten som en
bakgrund eller i hörnen av dokumenten. För inspiration på hur

detta kan se ut, titta på användning i det bifogade
exempelfygbladet.
Användandet av den stiliserade solen i hörn ska undvikas om
produkten ska skrivas ut med metoder som inte klarar att skriva
ut till kanter då det skapar ett olyckligt hål mellan kanten på
dokumentet och designelementet. När material tas fram där
detta enbart i viss mån är ett problem, exempelvis vid delvis
digital distibution eller där medlemmar förväntas skriva ut
materialet, kan två varianter av samma material tas fram.

Tryckmaterial
Astronomisk Ungdom använder sig främst av två typer av
tryckmaterial, material för att fånga uppmärksamhet och
material för att förmedla information. Exempel på material för
att fånga uppmärksamhet är afscher och reklamannonser och
exempel på information för att förmedla information är fyers,
textdokument och hemsidan.
Uppmärksamhetsmaterial använder större typsnitt, mindre text
och mer bilder. Vid produktion av uppmärksamhetsmaterial ska
det läggas stor energi i att hitta en rubrik som är intressant.

Informationsmaterial använder mer sparsmakat med bilder men
en tydligare textanvändning. Här ligger fokus på textens kvalité
och vad den framför.

Bilder
Som en organisation med fokus på rymden så har man mycket
enkelt att hitta bra bildmaterial. Det fnns otaliga resurser med
inspirerande och snygga bilder tillgängliga utan kostnad. Detta är
någonting som organisationen utnyttjar i sin kommunikation.
Uppmärksamhetsfångande material använder stora bilder för
bakgrunder medan hemsidan och informationsförmedlande
material använder bilder när det passar för att kontrastera och
ge liv till materialet. Var noga med att bilden är släppt under en
licens som tillåter det tilltänkta användandet.

Mallar
Astronomisk ungdom producerar en mängd olika typer av
material. Genom åren kommer det produceras brochyrer,
hemsidor, visitkort, fyers, presentationer och annat.
Organisationen strävar efter att, i så stor mån som möjligt, ha
mallar för de viktigaste olika användningsområdena. Dessa tas
fram efter behov och fnns tillgängliga för Astonomisk Ungdoms
aktiva.
Fokus för framtagande av mallar ligger på presentationsmaterial
som kräver låg mängd kreativa ändringar inför användandet,
exempelvis presentationsmallar för Powerpoint och Open Ofce,
textbaserade fyers och annat informationsmaterial. De
inneboende problemen i att skapa mallar för
uppmärksamhetsmaterial, som reklammaterial och hemsida gör
att det inte prioriteras.
I de fall aktivister producerar material där det inte fnns färdiga
grundmallar uppskattar styrelsen om materialet skickas in för att
vid behov kunna omvandlas till en mall.

Exempel 1
Första exemplet på användandet av grafska proflen är en
tryckreklam som publicerats för organisationen. Den har en titel
gjord för att fånga uppmärksamheten hos både gamla och unga,
den pekar ut ett faktum som många när det påpekas blir
obekvämt för många. Den använder en bild för att vara ännu
mer visuellt intressant och det viktiga, Astronomisk Ungdoms
hemsideadress, är markerad ytterligare genom att vara fetstilad
och kursiverad. Reklamen låter medvetet stora delar av bilden
vara blank för att ge ett luftigt uttryck. Bildvalet lyfter bilden
ytterligare då det sammankopplar med texten.

Exempel 2
Andra exemplet på användandet av grafska proflen är en fyer
som kan fyllas med information och delas ut på exempelvis
skolor eller mässor. Den är ämnad att sprida en mängd
information. Den följer den grafska proflen rakt av utan större
kreativa utsvävningar.
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