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FÖRORD.

Välkommen till det här dokumentet som förklarar
hur vi tillsammans kan sprida bilden av Hemslöjden!
Hemslöjdens nya visuella identitet gör det i sig lättare för dig att marknadsföra din förening och alla
evenemang ni arrangerar. Men för att ytterligare
underlätta för dig att göra detta har vi alltså tagit
fram den här guiden, med titeln ”Så här sprider vi
bilden av Hemslöjden”.
Den visuella identiteten består av: Hemslöjdens
nya logotyp, färger, typsnitt, ett grafiskt mönster,
materialbilder och ett bildmanér. Genom att använda
dessa byggstenar i vår kommunikation får vi ett

enhetligt uttryck och upplevs därigenom som en stark
organisation som man känner igen, oavsett var i landet man befinner sig. Du kan läsa mer om hur de olika byggstenarna ser ut och ska användas i manualen
”Hemslöjden/Visuell identitet”.
I den här guiden ska vi alltså dels försöka ge tips
på hur du kan använda den visuella identiteten och
dels berätta om några verktyg som kommer att finnas
till ditt förfogande. Lycka till och tveka inte att höra
av dig om du har några frågor eller funderingar!
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WORDMALL – STRIKT
–

1

Wordmall – Strikt
Vi har tagit fram två olika Wordmallar som
du kan använda i din förenings kommunikation. Den första, som visas här, har ett lite
mer strikt manér.
Den strikta Wordmallen lämpar sig bäst
för mer officiella sammanhang. Som till en
handlingsplan, ett brev till regionen eller
ett protokoll. Längst upp i Wordmallen finns
Hemslöjdens nya logotyp och längst ner på
sida 1 finns en sidfot där du kan fylla i din
förenings uppgifter. I Wordmallen finns det
även förinställda typsnitt för rubrik, ingress
och brödtext.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Klicka, skriv in rubrik. - I formatlistan finns
samtliga formatmallar
Klicka, skriv in ingress
Klicka, skriv in brödtext

Med vänliga hälsningar
/ Signatur förnamn, efternamn

2

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Välkommen på föreningsmöte!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam purus nisi, aliquet sed nulla
non, fringilla ultrices magna. In hac habitasse platea dictumst. Donec tincidunt aliquam
risus vel tincidunt.
Etiam ultrices lacus justo, sit amet auctor ante vehicula vehicula. Sed gravida dolor id arcu sodales
rutrum. Donec lacus orci, feugiat in ligula a, pellentesque malesuada erat. Fusce rhoncus
condimentum eros ac eleifend. In et convallis arcu. Sed eget pulvinar mauris, ut tempus urna. Donec
sit amet consectetur enim. Etiam purus mauris, elementum vel nulla ac, pharetra accumsan arcu.
Nunc lobortis non lectus at pulvinar. Sed varius risus mi, ut porttitor nisi commodo eu. Quisque
sagittis turpis ut risus bibendum, et feugiat libero convallis. Proin vel ultrices leo. In sed enim nisl.
Dagordning
•
•
•
•
•
•

1. Tom mall
När du öppnar mallen ser den ut så här.
Då är det bara att klicka på formatmallarna
längst upp i dokumentet eller skriva direkt
i de grå rutorna.

Kaffe
Genomgång av stadgarna
Planering inför 2015
Lunch
Sammanfattning
Slut

Med vänliga hälsningar
/ Styrelsen, Ljusdals Hemslöjdsförening

2. Ifylld mall, exempel
Och såhär kan det se ut när den är ifylld och
färdig att användas.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
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WORDMALL – ROLIG
–

1

Wordmall – Rolig

2

Här följer exempel på och information om
den andra Wordmallen, som har ett lite
roligare utförande.
Den roliga mallen är mer avsedd för olika
typer av evenemang. Till exempel kanske du
vill skriva ut ett informationsblad eller göra
en affisch inför nästa evenemang, vilket då
kan livas upp genom att använda den här
Wordmallen istället.
1. Tom mall
Precis som i den strikta mallen finns det här
gråa fält som är förinställda på olika typsnitt och storlekar.
2. Ifylld mall, exempel
En bonus är att ditt budskap ramas in av det
nya grafiska mönstret. När du känner dig
klar är det bara att skriva ut och sätta upp på
olika anslagstavlor.

Rubrik
−
När/var och tid/plats för eventet

−

Slöjdkafé på
biblioteket!
−
Tis 14 okt, kl 16-20
Stadsbiblioteket i Ljusdal

I den här rutan skriver du en utförligare beskrivning för aktiviteten. Om
du exempelvis bara vill använda dig av brödtexten så kan du radera
fälten ovan.

−

Välkommen på ett inspirerande slöjdkafé är vi fokuserar på virkningen.
På plats finns virkningsexperten Maria Gullberg som visar sina tips och
trix. Självklart är du välkommen att slöjda med vad du vill.
Fika finns att köpa på plats till en billig peng.
Välkommen!

En andra sida
När du öppnar dokumentet kommer du se
att det finns två sidor. Nästföljande sida kan
du använda om du vill följa upp med en textsida. Använd då ramen till att göra ett omslag och följ sedan upp med mer information
på sidan två.
Både den strikta och den roliga Wordmallen
finns att ladda ner på vår hemsida. Du hittar
webbadressen på sista sidan i dokumentet.
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Avsändare
Adress
www.hemslöjden.org

Hemslöjdsföreningen i Ljusdal
www.hemslöjden.org
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Affisch – Manér

AFFISCH – MANÉR
—

1

2

För att marknadsföra Hemslöjden och våra
evenemang finns det två olika sorters
affischer som du kan använda dig av.
1. Fotomanér
Den första affischen består av fotomanéret
tillsammans med copytexten ”Med händerna
formar vi framtiden”.
2. Affischering, exempel
Så här kan affischering se ut i stadsmiljö, i
det här fallet på ett elskåp.
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Affisch – Ifyllningsbar

AFFISCH – IFYLLNINGSBAR
—

1

2

Den andra affischen som finns att tillgå
baserar sig på Hemslöjdens mönster.
1. Grafiskt mönster
Affischen består av det grafiska mönstret
från den visuella identiteten och har en tom
centrerad yta. Den tomma ytan finns där för
att du ska kunna kommunicera olika budskap till omvärlden. Här kan du till exempel
skriva med en tjock spritpenna eller skriva
ut och tejpa fast ett A4-papper med text.
2. Affischering, exempel
Så här kan affischering se ut i stadsmiljö,
i det här fallet med handskriven text, på ett
elskåp. (Det går också bra att sätta upp båda
sortens affischer bredvid varandra för extra
effekt.)
Kontakta kansliet i Stockholm om du vill
ha affischer skickade till din förening till ett
självkostnadspris.
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KLISTERMÄRKEN
—

Klistermärken
I samband med lanseringen av den nya
visuella identiteten har vi tagit fram klistermärken i olika storlekar och färger. Det rektangulära har Hemslöjdens logotyp, primärt
för att visa vem avsändaren är. Detta är
därför bra att ha med så mycket som möjligt.
De runda klistermärkena kan användas på
en mängd olika sätt för att göra saker och
ting lite roligare. Sätt klistermärken på ett
kuvert, ett utskrivet papper, ett inslaget paket eller använd dem vid aktiviteter, kurser
och utställningar. Enbart fantasin sätter
gränser!
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TYGKASSE
—

Tygkasse
Det grafiska mönstret kan användas på en
mängd olika sätt. Här är mönstret specialanpassat till en tygkasse. Tygkassarna finns
att köpa till självkostnadspris från förbundskansliet. Sälj vidare till medlemmar, använd
som priser i tävlingar eller ge bort till
samarbetspartners och trogna kunder.

SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND

Sida 8 av 16

HEMSLÖJDEN
SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN

MEDLEMSBLAD/MEDLEMSTIDNING
—

1

Medlemsblad/medlemstidning
Medlemsbladen går enkelt att få både snygga och roliga tack vare den nya visuella identiteten.
1. Framsida, exempel
Här är ett förslag på en framsida till en
medlemstidning. Typsnittet Toledo är det
primära för huvudrubriker och är således
det som brukas här. (Bakgrundsbilden som
används i exemplet heter: hemslojden_bakgrundsbild_flatat-naver.tif.)

HEMSLÖJDSNYTT
LÄNETS HEMSLÖJDSFÖRBUND
Nummer 1 · Januari 2014

VÄLKOMMEN PÅ
FÖRELÄSNING
OM NÄVERSLÖJD!
Var? Johannedalsskolan, Gårdsvägen 48
När? Tisdag 8 september, 2013
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer orci turpis, pharetra ut dictum quis, pellentesque ut quam.
Donec vel leo at tortor ornare dignissim. Vestibulum nec pharetra lacus. Vivamus eleifend augue consectetur erat eleifend ut
mollis lectus elementum.

2. Innehållssida, exempel
Här se vi hur texten för en inbjudan till en
föreläsning skulle kunna se ut. Huvudrubrik, ingress, brödtext, mellanrubrik och sidfot följer de regler för typografi som du hittar
i dokumentet ”Hemslöjden/Visuell Identitet”.

Sed quam ligula, accumsan sit amet fringilla sed, dictum nec mi. In hac habitasse platea dictumst. Nunc tempus leo vel magna pulvinar suscipit. Mauris
nulla magna, pretium non congue eu, vestibulum eu eros. Curabitur nulla lorem,
molestie in pretium vitae, convallis a metus. Nulla facilisi. Nunc tempus leo vel
magna pulvinar suscipit. Mauris nulla magna, pretium non congue eu, vestibulum eu eros. Curabitur nulla lorem, molestie in pretium vitae.
Convallis a metus. Nulla facilisi. Nunc tempus leo vel magna pulvinar
suscipit. Mauris nulla magna, pretium non congue eu, vestibulum eu eros. Curabitur nulla lorem, molestie in pretium vitae, convallis a metus. Nulla facilisi.
Nunc tempus leo vel magna pulvinar suscipit. Mauris nulla magna, pretium non
congue eu, vestibulum eu eros. Curabitur nulla lorem, molestie in pretium vitae.

Se dokumentets sista sida för information om
hur du går tillväga för att få tag på instruktioner och bildmaterial.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
www.hemslojden.org • info@hemslojden.org
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Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
www.hemslojden.org • info@hemslojden.org
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NYHETSBREV
—

Nyhetsbrev
Precis som i medlemsbladen är det även i
nyhetsbreven viktigt att avsändaren tydligt
kommer fram. För att göra det tydligt kan du
antingen använda den nya logotypen i sidhuvudet och/eller i sidfoten. Till höger ser du
ett exempel på hur det skulle kunna se ut.
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FACEBOOK
—

Facebook
Facebook är en viktig kommunikationskanal
för Hemslöjden. En bra sak på Facebook är
att använda symbolen i logotypen, ”H:et”,
som profilbild (”profile picture”) och även
vara tydlig med vem som är avsändaren när
sidan eller gruppen döps.
Omslagsbilden (”cover photo”) kan du använda till att kommunicera det speciella med
just din förening. Här kan du alltså lägga in
en bild på ett speciellt material, en speciell
teknik eller någonting annat – det bestämmer du helt på egen hand.
Till höger ser du ett exempel på hur man
skulle kunna göra (här har vi alltså använt
oss av Hemslöjdens mönster som omslagsbild).
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Facebook ute i landet

FACEBOOK UTE I LANDET
—

1

2

3

4

Här följer några exempel på hur det kan
(och bör) se ut på lokala slöjdföreningars
Facebooksidor. Genom att döpa sidan eller
gruppen till föreningsnamnet ser man
tydligt vem som är avsändaren och "H":et
i profilbilden visar att man tillhör en och
samma organisation. Här visas också
exempel på hur man kan använda sig av
unika omslagsbilder.
1 & 2. Materialbilder
På de här slöjdföreningarnas Facebooksidor
har man använt sig av materialbilder från
den visuella identiteten som omslagsbilder.
3. Egentagen bild
Här ser vi ett exempel på hur snyggt det kan
bli med en egentagen bild som omslagsbild.
4. Konsekventa profilbilder
Även om vi består av en mängd olika
föreningar är det viktigt att vi ger ett enhetligt och konsekvent intryck. Tänk därför
på att genomgående försöka använda dig av
Hemslöjdens symbol ("H":et) som profilbild.
Då ser det vid en sökning, som här, trevligt
och städat ut.
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Hemslöjden.org - Slöjdkalendern

HEMSLÖJDEN.ORG – SLÖJDKALENDERN
—

1

2

I och med den nya visuella identiteten har
hemsidorna www.hemslojden.org och www.
alltomhemslojd.se slagits ihop till en hemsida. Den adress som gäller nu är alltså
www.hemslojden.org. Där kan man läsa om
föreningarna, få mer info om organisationen,
bli medlem och hitta aktiviteter i slöjdkalendern. Aktiviteterna från slöjdkalendern
sprids ofta via sociala medier och nyhetsbrev,
så tänk på att texterna och bilderna i slöjdkalendern är väldigt viktiga.
Här bredvid visas två exempel – ett som
visar hur det bör se ut och ett som visar hur
det helst inte bör se ut.
1. Gott exempel
Här har man använt sig av en trevlig bild
och en inbjudande och informativ text, som
gör det lätt för läsaren att ta till sig vad det
handlar om. (En enkel sak som vissa föreningar har gjort är att döpa om sina ”stickkaféer” till ”slöjdkaféer”. Även om det främst är
stickning man håller på med så kanske man
med det här enkla medlet kan locka till sig
en och annan träslöjdare.)
2. Mindre gott exempel
Här saknas det både bild och text, vilket
varken känns informativt eller inbjudande.
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AKTIVITETSBILDER TILL SLÖJDKALENDERN
—

Aktivitetsbilder till Slöjdkalendern
Som du ser på föregående sida känns aktiviteten mer attraktiv när man kompletterar
sin text med en fin bild. Använd därför alltid
en bild när du lägger in en aktivitet. Även
om vi uppmuntrar att använda egna och
unika bilder för detta ändamål, är det inte
alla som har tid att plocka fram kameran
eller mobiltelefonen och ta ett kort. Därför
finns det en bildbank med olika bilder, som
kompletterats med olika sammansättningar
av mönstret. Här ser du några exempel på de
grafiska bilder som finns att tillgå och hur
dessa och egentagna bilder kan se ut i Slöjdkalendern.
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MATERIALBILDER
—

1

Materialbilder
Som tillbehör till den visuella identiteten
finns det även en rad materialbilder. Dessa
ska främst användas som bakgrund för design och text, men de kan även användas
som omslagsbild ("cover photo") på Facebook
(se sidan 12) samt i andra liknande sammanhang. Materialbilderna laddar du enkelt
ner via www.hemslojden.org/visuellidentitet.
Till höger ser du två exempel.
1. Näver
Det aktuella typsnittet som används här är
Georgia och bakgrundsbilden heter:
hemslojden_bakgrundsbild_flatat-granrot.tif

2

LÄR DIG
FLÄTA
GRANROT

2. Vadmal
Det aktuella typsnittet som används här är
Toledo och bakgrundsbilden heter:
hemslojden_bakgrundsbild_vadmall-bla.tif
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Hur gör jag?
Riktlinjer och instruktioner för att skapa ditt
eget material hittar du i dokumentet
”Hemslöjden/Visuell identitet”.

Material?
Wordmallarna som vi har berättat om i det
här dokumentet finns att ladda ner via vår
hemsida.
Affischer, klistermärken och tygkassar
kan beställas från förbundskansliet till ett
självkostnadspris.

MATERIAL- OCH KONTAKTINFORMATION
—

HEJ DÅ OCH
LYCKA TILL!

Hemsideadress!
Allt digitalt material finns att ladda ner på
www.hemslojden.org/visuellidentitet

Har du frågor eller funderingar
rörande det här dokumentet?
Per Björklund
Kommunikatör
M: 070-890 94 58
T: 08-54 54 94 58
E: per.bjorklund@hemslojden.org
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