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Vårt ansikte utåt
En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare 
för omvärlden – medlemmar, allmänheten, företag och organisa-
tioner, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer – att iden-
tifiera RUM och vår verksamhet. Vår grafiska profil är en viktig del 
av den totala kommunikationen. Profilen skapas genom ett med-
vetet agerande, med enhetlighet i utformning och konsekvens i 
användning. Använder vi ett gemensamt uttryckssätt med en tyd- 
lig avsändare känner medlemmarna igen sig och tryggheten ökar.

Syftet med den här manualen är att ge en övergripande bild av 
hur logotypen och den grafiska profilen ska användas, hur brev- 
papper, visitkort och trycksaker kan utformas. Den visar också 
färger, typografi och andra kännetecken för RUM:s grafiska profil.

Efter beslut av förbundsstyrelsen är denna grafiska profil och logo-
typ obligatorisk för alla verksamheter, distrikten och de medlems-
föreningar som använder RUM:s logotyp i sin egen profil från och 
med januari 2010. Allt profilmaterial med den gamla logotypen ska 
fasas ut så snart det kan ske.

På www.rum.se kan du läsa mer om vår grafiska profil och ladda
ner logotyper, mallar med mera.

Stockholm i december 2009

Perry Göransson
förbundsordförande
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Logotyp
Det bärande elementet i vårt profilprogram är logotypen. Det är 
viktigt att logotypen används så enhetligt och så ofta som möjligt 
för att skapa hög igenkänning. Den är vår gemensamma organisa-
tionsidentitet/varumärke utåt och ett sätt för såväl våra medlem-
mar som andra att känna att vi är en ung och modern organisation.

Den nya logotypen har fått ett modernare och yngre utseende 
och det som förut var strängar kan nu liknas vid en equalizers olika 
staplar. Logotypen ska så ofta det är möjligt visas mot en enfärgad 
och ljus bakgrund. Detta för att logotypen inte ska försvinna mot 
bakgrunden. Är bakgrunden mörk kan en negativ variant använ-
das. För att behålla den mjuka känslan använder vi max 70% svart.
Det går bra att använda den negativa logotypen på exempelvis ett 
fotografi, på kläder, textiler eller en reklampenna.
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Logga med text 
“UNGA MUSIKANTER”
ska användas i normalfallet.

Logga utan text kan användas om 
namnet ändå finns i närheten.

Logga med text 
“RIKSFÖRBUNDET 
UNGA MUSIKANTER” används 
när man vill att namnet ska vara 
en huvudsaklig grafisk komponent, 
t.ex. i rollup.
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Östgötadistriktet

Logo för distrikt

Stockholmsdistriktet
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Ledarskolan

Logo för RUMs verksamheter

Blåslandslaget
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Tilåtna loggofärger
Frizon runt logon
placering vid hörn

15 mm

15 mm

10 mm

15 mm

15 mm

10 mm

CMYK  50, 0, 100, 0
RGB 140, 198, 63

CMYK
70 % svart

20�0-0�-25
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Ej tilåtna varianter
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Färgrymder och grafiska element

CMYK
53, 0, 100, 46

RGB
51, 102, 51
 

# 336633 

PMS
7696 C

NCS
S5140-G33Y

Tonad rand/bård

CMYK
43, 0, 100, 14

RGB
138, 179, 51 

# 8AB333

PMS
583 C

NCS
S3062-G17Y

CMYK
50, 0, 100, 0

RGB
153, 204, 51

# 99CC33

PMS 
376 C

NCS
S2571-G22Y

CMYK
23, 0, 100, 0

RGB
204, 204, 51

# CCCC33

PMS
809 C

NCS
S1383-G07Y

CMYK
10, 0, 100, 0

RGB
255, 255, 0

# FFFF00

PMS
3945 C

NCS
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Element som ingår i vågen.
Kan användas separat
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Teckensnitt
I alla trycksaker ska teckensnittet Calibri användas. Calibri är ett 
standardteckensnitt på datorer. 

Teckensnitt i långa rapporter
I mycket långa texter använder vi teckensnittet Garamond. 
Ett standardteckensnitt på datorer. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
a b c d efg h i j k l m n o p q rst u v w yzå ä ö

123456789

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwyzåäö

123456789

Calibri Bold

Rud mod minisim dolore faccum diat alisi ea feu faccumsan exeros nit prat lobore 
endrercip euis nullamconum in ulputpa tionsequat, con ea am el eniat, velese te 
magnis alit iliquip el ulla feugiamcon verilluptat lor sim volumsan ullam irit irit 
dolessequam, sumsandipit num vendre modo dui eu facil endignit vel ulla con 
ut in venim vel ulput ut wis nosto dipit adit incilit ero consectet delis duis nibh 
ea commy nonsequ issisit ulputat la aci tatem zzriureet ea cortinissed min eugue 
diat, commodio dolobortin utatie tem dolorem nit aci 

Olut amet esed erillao rtinit lutem et eu faci te dolore er summy nisl ea aciliquis 
nos nulputet velit, cor in estie vullum adip exeros nit adion ulput wismod elis nit 
lore volore venisim nos nonulputat in velestin hendipit incip ea ad dolore mincip 
et ut nullam delisl ex ea am zzrit utpating ea aci tat nulputpat wisim exero euis 
am, quam volorem delenis nibh elisi.
Con ver inim exeril ing el dit la am il dipsum nisi blaor sequat. Ut vel irit nos el in 
henisim volobore modit, velit lamet, velessectem iurem nulputat. Molore ea faci-
duisl utpat. Ut ad dit nullam zzrit ad delesed er illa adio et alit alit laore vercidunt 
nullum velisse quatue vero deliquat eraese tet alit dolore te mod dignim dionsent 
lum doloreet lore minissequate diam, volortie velesti onsequa.



�� 20�0-0�-25

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö

123456789

Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö

123456789

Garamond Bold

Pisl iuscidui elestrud miniam, qui ex ero odignim nonse minibh estin heniat. Volummy 
nulputpat, vel utpat. Ut iustis ad tatum alit laor si.
Na feuguer iliquat nulluptat.
Et vent irilla facilluptat, velesto cortie molore feugiam consequ amconsequis non heniamcor 
sum volor sim at laorem dolore tis nulla feugueraesto od modio cortie esenim velit la consed 
dolum ing ea faci ent aut iure feu feuis dolor ipis nismolor sum iure do eliquat la feu faciliq 
uatisi tet dolor alit ad dolorero dolent praessequis nonsequissi.
Ommolutem veliquis accummy nit alit illuptatin hent alissecte vel iriustio dolesto et eum vel 
ut iurem ea acipismod dolorer sequisi bla alisi blam dolobore facilit ip estrud tis nonulput 
wismodip ex ex endre min hendio od te dolum eugait la atin utpat wis nos nulla augueriure 
ver se tate commolo rtissi blandit lore coreet, quisisl iure con enim ip el dolortis nullamet 
velit aciduis aut dion ut alis nibh ercing et, vel utat. Ut diam endit adipit venissit alisim digna 
facidunt praesequis nis nullam irilla acing eu facipit, commolu tpatet deliqua mconse volor 
sim vulputem zzril iriurem eugiatue eu facil ulluptatet incil in henim in veratum quisl iure del 
ero odionsecte tion vulla feuguer iril elenis exero odo corpercin henisit exerilisi.
Dolore do odiat wisit eu faci bla aut alisl ea feugueros adiat. Ut iusciduisim inibh exerit lup-
tat, quam erosto od dolore mod mod tet utat alis nulpute tin veliquisi elit, quat, veliqui sseq-
uisit praestie diam erate magnisl ercil eros nis augait inis deliquisi.
Molorem dolor secte tin ea commy nisi tetuerit nos essis augait wis eugait, conseniat delit 
wissi eugue modolorperos nostis nullandio odipit nonsequis niam, consectet wisi.
Boreet et, se dolor sisciduis adit elis nit luptatueril ing eril ilit erit amet ut niat.
Sequat. Utpatum ver sumsan vent ut enit velis etummy nulla facillan veliquam exer acidunt 
praestrud moluptat. Ut ipissit ing et, conulputpat velisl ute vulla alis elese tie consectem vo-
lore magna feuguerat nullaor am, quat nos nulla faccumsandre erit iureros ad ming eu feum-
modit num quis eum er susto eu faccum alis nim amcorem dipit, vel er summod minisl ulla 
aliquat. Ectetum alis dunt aliquamet eu feugiam dipsum eum dip ex eum delenit, commodit 
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Rubrik Calibri bold 16 punkter
Ingresstext 13 punkter  kägel 17 punkter utetumsan henibh eu feugait 
wisissi tinci tionumsandre vel dunt velesse quismod el ilisi elessed eugait 
niam nonum vulla commy niam vel dip et nullum ipsum diam er iriusto dip 
exer alit illamcor sustio etum irilis nulput ipismod ex er susting elit adio od 
dignim nonse faciliquis acillam nulput Ipsu aci eugue dolut augiatuer sequi-
sim volor sed dolod.

Punklista Calibri Regular 11/17

Punktlista

Punklista

Underrubrik Calibri regular 11

Brödtext Calibri Regular 11/13 Onsectet velenibh er ad esectem zzriure mod moluptate 
vendip esendignisis nos deli quat nonum dolor sissectet, vel del inciduis alit adionse dolor 
am vullaorperit aut alit et velessecte vulluptatin ut acipis nonsed tis nulluptat praesto 
odipit nostrud eu facing eugait iure feum nullupt atisse modiatueros nismodo lortin verit 
prat, quissim in henisci eugiatis ent vel ercinim verit, si.

Irit inibh el doloborper aut nonumsan vel doloreet el ullaore commy nisci blaore duis non 
velis non hent dit ver sit venim num doloreet iliquat del et aliqui essi essequisim ex ent 
ullam exercing ea feugueros aliquamet, sisismo loborem nullum eu faciniat vel euguer aut 
lam deliquat nullaore dolum enibh esectem in hent laore dolortie faciliquat. Nummy nos 
at, vent

•

•

•

Brevpapper med telefonnummer
Riksförbundet Unga Musikanter 
Box 163 44 | 103 26 Stockholm

0771-919140 | www.rum.se
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Rubrik Calibri bold 16 punkter
Ingresstext 13 punkter  kägel 17 punkter utetumsan henibh eu feugait 
wisissi tinci tionumsandre vel dunt velesse quismod el ilisi elessed eugait 
niam nonum vulla commy niam vel dip et nullum ipsum diam er iriusto dip 
exer alit illamcor sustio etum irilis nulput ipismod ex er susting elit adio od 
dignim nonse faciliquis acillam nulput Ipsu aci eugue dolut augiatuer sequi-
sim volor sed dolod.

Punklista Calibri Regular 11/17

Punktlista

Punklista

Underrubrik Calibri regular 11

Brödtext Calibri Regular 11/13 Onsectet velenibh er ad esectem zzriure mod moluptate 
vendip esendignisis nos deli quat nonum dolor sissectet, vel del inciduis alit adionse dolor 
am vullaorperit aut alit et velessecte vulluptatin ut acipis nonsed tis nulluptat praesto 
odipit nostrud eu facing eugait iure feum nullupt atisse modiatueros nismodo lortin verit 
prat, quissim in henisci eugiatis ent vel ercinim verit, si.

Irit inibh el doloborper aut nonumsan vel doloreet el ullaore commy nisci blaore duis non 
velis non hent dit ver sit venim num doloreet iliquat del et aliqui essi essequisim ex ent 
ullam exercing ea feugueros aliquamet, sisismo loborem nullum eu faciniat vel euguer aut 
lam deliquat nullaore dolum enibh esectem in hent laore dolortie faciliquat. Nummy nos 
at, vent

•

•

•

Brevpapper med normalvarianten av logon
utan telnr och med grön linje

Box 163 44, 103 26 Stockholm
www.rum.se
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Rubrik Calibri bold 16 punkter
Ingresstext 13 punkter  kägel 17 punkter utetumsan henibh eu feugait 
wisissi tinci tionumsandre vel dunt velesse quismod el ilisi elessed eugait 
niam nonum vulla commy niam vel dip et nullum ipsum diam er iriusto dip 
exer alit illamcor sustio etum irilis nulput ipismod ex er susting elit adio od 
dignim nonse faciliquis acillam nulput Ipsu aci eugue dolut augiatuer sequi-
sim volor sed dolod.

Punklista Calibri Regular 11/17

Punktlista

Punklista

Underrubrik Calibri regular 11

Brödtext Calibri Regular 11/13 Onsectet velenibh er ad esectem zzriure mod moluptate 
vendip esendignisis nos deli quat nonum dolor sissectet, vel del inciduis alit adionse dolor 
am vullaorperit aut alit et velessecte vulluptatin ut acipis nonsed tis nulluptat praesto 
odipit nostrud eu facing eugait iure feum nullupt atisse modiatueros nismodo lortin verit 
prat, quissim in henisci eugiatis ent vel ercinim verit, si.

Irit inibh el doloborper aut nonumsan vel doloreet el ullaore commy nisci blaore duis non 
velis non hent dit ver sit venim num doloreet iliquat del et aliqui essi essequisim ex ent 
ullam exercing ea feugueros aliquamet, sisismo loborem nullum eu faciniat vel euguer aut 
lam deliquat nullaore dolum enibh esectem in hent laore dolortie faciliquat. Nummy nos 
at, vent

•

•

•

Brevpapper med lite mindre bård
anpassad för utskrift på skrivare. Riksförbundet Unga Musikanter

Box 163 44, 103 26 Stockholm
www.rum.se
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PresentationXero et do commy nonsectem nissi.

Delit exer ipit lumsandre facin eros augiam

Cum volor sit lorting enit irit lut praessis eraestrud et alit non ulla 

feum ero ex et, veliquis enit duisi.

Sequis aliquisi. Ercidui ea con henis adignim exeraestie doluptat 

•

•

•

•

Presentation

Välkomna till dagens möte

Förslag på utseende i PPT
1:a sida och följande.

�
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PresentationXero et do commy nonsectem nissi.

Delit exer ipit lumsandre facin eros augiam

Cum volor sit lorting enit irit lut praessis eraestrud et alit non ulla 

feum ero ex et, veliquis enit duisi.

Sequis aliquisi. Ercidui ea con henis adignim exeraestie doluptat 

•

•

•

•

Presentation

Förslag på utseende i PPT
med bilder
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Riksförbundet 
Unga Musikanter

Box 163 44
103 26 Stockholm
08-611 05 26
therese@rum.se
www.rum.se

Therese Wernersson
Webredaktör

Visitkort
90 x 55 mm
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Förslag på logons placering

Riksförbundet Unga Musikanter
Box 163 44, 103 26 Stockholm

B

Kuvert

Riksförbundet Unga Musikanter
Box 163 44, 103 26 Stockholm

B
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Konsert med unga musikanter

Flyer eller framsidan på en broschyr

www.rum.se
2� 20�0-0�-25
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Quarneval

www.rum.se
22 20�0-0�-25
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Konsert lördag 17/10 kl 15.00
Laugiate modolumsan velit nulpute ea corperci blam 
ad tat. Ut laore exero consenim nos nis augue vo-
lorer sed dip esectet nim deliquat endiat, ver acipit, 
vel dolor ipis et et utet autpatie minim quisit aute 

Flyer

Lördag 17/10
kl 14.00

www.rum.se

Duis nim niate veros duissi.
Orting eum irit ea con venisim ipsusto od tat vul-
putpat lumsandre eugiame tueril ipisl ilit ut in 

2� 20�0-0�-25
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Konsert med Unga Musikanter

Laugiate modolumsan velit nulpute ea corperci blam ad tat. 

Ut laore exero consenim nos nis augue volorer sed dip es-

ectet nim deliquat endiat, ver acipit, vel dolor ipis et et utet 

autpatie minim quisit aute vendrer

Lördag 17/10

kl 14.00

www.rum.se

23, 0, 100, 0 10, 0, 100, 0

Toning mellan dessa färger

43, 0, 100, 14

Toning mellan denna färg och vitt

2� 20�0-0�-25
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Exempel på hur en A5 folder kan se ut

Kommentarer från sommarens kurser:
Vi fick spela mycket och utvecklas tillsammans. Jättebra 

lärare! Vi lärde oss jättemycket samtidigt som alla i gruppen 

hade väldigt kul tillsammans, allt var jättebra! Hade alltid 

något att göra. Väldigt kul! Man får som en rush av inspira-

tion att använda vid vidare träning. Kan man anmäla sig nu 

till nästa års kurs? 

Namnteckningar är basen
De ger er pengar

Nu är det dags

En RUM-förening som gör sin medlemsredovisning 
får följande förmåner:

1.500 kronor plus 40 kronor netto per ungdomsmedlem 

i bidrag varje år från förbundet

Möjlighet till bidrag från distriktet.

Förmånligt avtal med STIM.

MusikRUM Västerås och andra festivaler.

Workshops och tävlingar.

Inspirationsdagar med professionella instruktörer.

Möjlighet till aktiviteter på hemmaplan i samarbete 

med RUM-distriktet.

Erbjudande om att utbilda sig i förenings- och ledarskapsfrågor.

Varje medlem får följande förmåner:

Tidningen Rum’ba.

Möjlighet till bidrag från distriktet.

Kraftig medlemsrabatt på RUM:s kurser.

Möjlighet att åka på RUM:s nationella kurser.

Chans att få vara med i StråkLandslaget eller Landslaget i Blåsmusik.

RUM-priser på musikaffärer och konsertarrangörer.

Varför ska din förening göra en medlemsredovisning varje år?

RUM får sina bidragspengar från statsbidrag och bidrag från Svenska Spel. 
Bidragen delas ut av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen, och en 
del av dem går vidare till föreningarna. 

För att RUM ska få bidrag måste man ansöka varje år, och då redovisa 
sina föreningar och medlemmar. Det finns ett antal regler som måste 
följas för att ansökan ska bli godkänd. För att en förening ska vara bidrags-
grundande måste den vara aktiv (alltså ha någon form av verksamhet) 
och ha minst fem medlemmar mellan 7 och 25 år. Alla medlemmar i 
föreningen måste också varje år bekräfta sitt medlemskap i föreningen 
   och RUM. Man bekräftar sitt medlemskap med sin namnteckning eller 
genom att betala in en medlemsavgift till föreningen.

Rabatter och bidrag

Om din förening inte gör sin medlemsredovisning så kan medlemmarna 
inte få sina rabatter och bidrag om de åker på kurs. Föreningen måste ändå 
betala medlemsavgift till förbundet för alla medlemmar utan att få några 
pengar i föreningsstöd.
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Mapp

www.rum.se
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Kajsa Persson
Distriktskonsulent Västra Götaland

Regionkansliet Västra Götaland

Namnskylt
73.4 mm x 39 mm

Annacarin Abelson
Regionkonsulent – Södra/Östra Götaland 

Linköpingskansliet

Annacarin Abelson
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Vepa 1 m x 2 m

Plats för text
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Begreppslista färgsystem

CMYK - CMYK är en färgmodell för fyrfärgstryck med subtraktiv färgblandning där primär-
färgerna är cyan, magenta och gul samt en så kallad nyckelfärg (key color). I trycksam-
manhang används nästan alltid svart som nyckelfärg. CMYK och subtraktiv färgblandning 
används i blandning av färg som läggs på papper eller annan tryckmedia, det vill säga syn-
liggörs genom reflekterat ljus till skillnad från exempelvis datorskärmar som arbetar med 
emitterat ljus och enbart visar färger i RGB-modell även om den bakomliggande bilden, 
är skapad i CMYK-färgmodell.

RGB - RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grund-
färger i additiv färgblandning. RGB och additiv färgblandning används i blandning av emit-
terat ljus, som i bildskärmar, katodstrålerör och strålkastarljus. En praktisk användning av 
additiv färgblandning är så kallade HTML-färger (“webbfärger”), där färgerna enligt RGB 
anges som ett hexadecimalt tal i stället för decimalt.

# Med HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna 
RGB och vars tonvärden anges hexadecimalt. Man använder med andra ord siffrorna 0 till 
9 i sina vanliga betydelser samt bokstäverna A till F som siffror för talen 10 till 15 när man 
anger färger. Systemet används i bland annat HTML-kod.

PMS - Pantone Matching System (PMS) är ett referenssystem för angivande 
av färgnyanser, en färgmodell för dekorfärger.

NSC- Natural Color System, är ett internationellt färgbeteckningssystem för 
att specificera, kommunicera och kontrollera färg. NCS baseras helt på opponent- 
processteorin om hur människan ser färg.
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Bra att veta om färger
Skillnader i färnyanser kan uppstå i tryck beroende på tryckteknik, upplösning, 
rastertäthet och val av papper.
Exempel 1: Om du trycker två fyrfärgsbroschyrer med samma logotype men använder
olika slags papper kommer färgnyansen att skilja sig åt. Anledningen är att olika ytskikt 
och färg på papper återger samma färgnyans olika. Ett mörkare papper återger färg- 
nyansen mörkare. Ett bestruket papper återger färgnyansen ljusare än ett obestruket 
papper etc.

Exempel 2: Om du trycker fyrfärgsbroschyrer med samma logotype men använder olika 
trycktekniker kommer färgnyansen att skilja sig åt. Anledningen är att olika trycktekniker
har olika tekniska förutsättningar, såsom linjetäther, rastervinklar etc. Skillnader i färgn-
yanser uppstår även på skärm. Framförallt för att olika skärmar återger färg på olika sätt, 
skärmar har olika kontrast- och ljusinställningar, skärmar kan återge olika många färger 
beroende på inställningar av grafiken i datorn, etc. Det är därför viktigt att känna till att 
samma färg kan se olika ut på olika skärmar.

Malin Rasmussen, Adform Reklamproduktion


