Profilmanual

Färg, form, foto och mycket mer ...
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PROFILMANUAL STUDIEFRÄMJANDET

Inledning
Denna profilmanual är framtagen med ett huvudsyfte: att ge varumärket
Studiefrämjandet ett enhetligt uttryck i alla kommunikationskanaler. Här hittar du
riktlinjer och rekommendationer kring allt från logotyp, typografi och färgval till
grafik, bildspråk och kontorstryck. Manualen behandlar också digitala kanaler, film
och ljud samt frågor som sär- och samprofilering.
Vad som är fult eller fint, bra eller dåligt, är i hög grad en fråga om personlig smak.
Det finns inget givet facit. Vad som däremot är helt klart är att i all marknadsföring
är det A och O att väcka intresse och skapa igenkänning. I dagens medieklimat är
antalet kanaler och ”bruset” från dessa större än någonsin. Därför är det extra
viktigt att vårda sitt varumärke och vara tydlig i sin framtoning. I det ljuset får man
låta det subjektiva stå tillbaka.
Tänk inte på profilmanualen som något begränsande utan se den som ett effektivt
verktyg, ett stöd för dig som producerar material lokalt inom organisationen eller
externt på uppdrag. Fortsätt att vara kreativ men håll dig inom manualens ramar
– där finns utrymme för stora variationer. Som kommunikatör, formgivare eller
producent har du ett stort ansvar, du är med och skapar bilden av Studiefrämjandet.
Låt oss jobba tillsammans så att den bilden, vårt varumärke, blir ännu starkare.
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Övergripande idé
Studiefrämjandets grafiska profil vilar egentligen på tre ben: logotyp, grafisk
vågform och färgtonade fotografier. Dessa tre ger tillsammans varumärket sin
grundläggande visuella karaktär. Till detta kommer naturligtvis typografi, färger
och infografik.
Fotografier ska ha ett verkligt, dokumentärt tilltal och ej kännas arrangerade eller
manipulerade. Tonaliteten ska vara positiv och okonstlad både när det gäller bild
och text (det senare behandlas dock ej i denna manual). Studiefrämjandet ska
uppfattas som lättillängligt och modernt, i den bemärkelsen att vi är ”up-to-date”
när det gäller samhällsfrågor, trender och behov i vår omvärld.
Eftersom Studiefrämjandets verksamhet har en stor bredd måste också profilmanulen
kunna rymma dessa olika områden. Därför används ofta ett kollagemanér med
foton när hela eller delar av bredden ska kommuniceras. Den ljudsignatur som
finns framtagen baseras också den på verksamhetens stora spännvidd.
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Logotyp

Logotypen är den främsta symbolen för Studiefrämjandet och den visuella bäraren
av vår organisation. Det är viktigt att den exponeras på rätt sätt och inte ändras till
färg eller form. På sidorna 5-8 har vi samlat lite grundläggande regler kring användningen. Färgvarianten används alltid i första hand.

Färgvariant
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Logotyp: varianter

Svart positiv variant

Logotypen finns som svart positiv variant för användning mot ljusa bakgrunder och
som vit negativ för användning mot mörka bakgrunder. Notera att svart positiv
variant främst används vid svartvitt tryck medan vit negativ med fördel får
användas mot olika färgkulörer.

Vit negativ variant
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Logotyp: varianter

Logotypen finns som liggande variant med text och symbol på en rad. Denna
används endast i sammanhang då den vanliga logotypen inte fungerar optimalt.
Det kan gälla fasadskyltar med givna ytor, mobilgränssnitt och tryck på små smala
ytor som t ex pennor. Observera att den vanliga logotypen på föregående
sidor alltid används i första hand.

Liggande färgvariant

Liggande svart positiv variant

Liggande vit negativ variant
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Logotypen ska alltid ha ett fritt utrymme omkring sig motsvarande bokstaven “S” i
Studiefrämjandet. Detta för att den ska synas väl och verka ostört.

Logotyp: friyta
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Logotypens boksymbol används som regel aldrig fristående. Det enda undantaget
gäller så kallad ”favicon” i webbläsarnas flikar.

Logotyp: symbol favicon

Symbol används endast som favicon.
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Se nedan exempel på korrekt och felaktig användning av logotyp. Kontrastverkan
innebär att logotypen ska synas bra mot bakgrunden. Som regel används den vita
negativa logotypen mot foton och färgade bakgrunder.

Logotyp: Do’s & Don’ts

Tillräcklig friyta

Bra kontrastverkan

Bra kontrastverkan

Otillräcklig friyta

Dålig kontrastverkan

Dålig kontrastverkan
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Typografi

Studiefrämjandets hustypsnitt är Frutiger. Typsnittet finns i flera olika skärningar av
vilka vi främst rekommenderar Light, Roman, Bold och Black. Frutiger används
främst för trycksaker och digitalt kampanjmaterial. Skärningarna Bold/Black
används främst i rubriker och Light/Roman i kortare brödtext.

Hustypsnitt: Frutiger
För brödtext:

För rubriker:

Frutiger 45 Light

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

Frutiger 55 Roman

Frutiger 75 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789
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Typografi: kompletterande

Garamond får användas i längre löpande brödtexter i tryckt/printat material, som
komplement till Frutiger. Arial används som kontorstypsnitt för t ex Powerpointpresentationer, Worddokument, Excel och mail, men även för hemsida och digitala
kanaler.

För brödtext:

Kontorstypsnitt/digitalt:

Garamond Roman

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

Garamond Italic

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVXYZÅÄÖabcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö123456789

12

PROFILMANUAL STUDIEFRÄMJANDET

De profilbärande och primära färgerna används alltid i första hand. De sekundära
används som komplement vid behov.

Färger
Profilbärande

CMYK 0.100.65.34
RGB 153.0.51
#990033
PMS 201

Primära

CMYK 0.0.0.100
RGB 0.0.0
#000000
PMS Black

CMYK 0.0.0.0
RGB 255.255.255
#FFFFFF

CMYK 16.98.0.0
RGB 210.0.150
#D20096
PMS 2395

Färgstyrka

CMYK: 0.100.85.0
RGB 236.27.52
#EC1B34
PMS 1788

CMYK: 0.55.100.0
RGB: 255.140.0
#FF8C00
PMS 715

CMYK: 0.27.100.0
RGB: 255.190.0
#FFBE00
PMS 7408

CMYK 30.0.100.0
RGB 190.215.45
#BED72D
PMS 382

CMYK 80.30.0.0
RGB: 0.145.210
#0091D2
PMS 2925

CMYK: 60.0.5.0
RGB: 70.200.240
#46C8F0
PMS 305

Sekundära

Alla färger får justeras i färgstyrka enligt följande:

100%

80%

60%

40%

20%

10%
CMYK 65.0.100.0
RGB 100.190.20
#64BE14
PMS 360
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Färgtoningar är en viktig del i Studiefrämjandets grafiska uttryck. Dessa används för
fotografiska bilder men även grafiska element. Färgtoningarna baseras på färgpaletten
med samma viktning mellan primära och sekundära toningar. Det innebär att
Master toning och de primära deltoningarna alltid används i första hand.
De sekundära deltoningarna används som komplement då det finns ett behov av fler
färger.

Färger: toningar

Master toning

CMYK 0.100.65.34
RGB 153.0.51

CMYK 16.98.0.0
RGB 210.0.150

CMYK: 0.100.85.0
RGB 236.27.52

CMYK: 0.55.100.0
RGB: 255.140.0

CMYK: 0.27.100.0
RGB: 255.190.0

Primära deltoningar

Sekundära deltoningar

CMYK 65.0.100.0
RGB 100.190.20

CMYK 30.0.100.0
RGB 190.215.45

CMYK 80.30.0.0
RGB: 0.145.210

CMYK: 60.0.5.0
RGB: 70.200.240
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Grafik: “vågen”

Vågformen är bredvid logotypen det bärande grafiska elementet i Studiefrämjandets
uttryck. Formen kan användas på en mängd olika sätt men det finns vissa riktlinjer
kring användningen. Huvudregeln är att vågen används liggande horisontellt
och ej som stående, vertikalt.

Vågform positiv fylld

Vågform negativ vit
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Användningen av vågen är töjbar. Den får användas som vit negativ, i färg eller fylld
med färgtonad bild. Vågen gör sig bäst i nederkant, som bas på tryckt material. I
digitala kanaler varierar positioneringen beroende på de förutsättningar som råder.
Grundtanken är att vågen främst används på omslag, första-sidor och
profilerande ytor – inte nödvändigtvis på allt innehåll som t ex inlagor och
undersidor.

Grafik: “vågen”

#vrålkulframtid

2014 är valens år! I höst är det val till kommun, landsting och riksdag
och redan i sommar väntar EU-parlamentsvalet.
Vi i Studiefrämjandet tycker att demokrati är viktigt – både i vardagen
och när vi går och röstar. I valen handlar det om allas rätt att påverka.
Alla är lika mycket värda och har rätt att få sin röst hörd. Du kan göra
skillnad! Ta gärna några minuter och diskutera följande i er cirkel:
Brukar du rösta när det är val?
Känner du någon som inte röstar? Varför inte? Vad göra?
Finns det demokrati i er cirkel?

Läs mer om valen och Studiefrämjandets arbete inför dessa på
www.studieframjandet.se/aktivtval2014

Giftiga leksaker och sjuka barn – vår framtid?
Hur värnar vi allemansrätt och ren natur?
Kloka klimatval – hur peppa politiker och makthavare?
Välkommen till diskussioner om hur vi kan
mobilisera för en hållbar och vrålkul framtid!

#aktivtval2014

Vågform färg i nederkant utfallande

www.studieframjandet.se

Vågform fylld med färgtonad bild i nederkant
Vågform negativ vit i nederkant utfallande
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Grafik: “vågen”

Vågen får färgsättas enligt Studiefrämjandets färgpalett, både med solida färger och
med toningar. I sammanhang där avsändaren Studiefrämjandet måste vara
tydlig ska den vinröda färgen alltid finnas med, antingen som solid färg eller
bas i toning. Detta gäller t ex framsidor på trycksaker, presentationer, annonser och
all extern marknadsföring. Övriga färgvarianter används som komplement i inlagor,
baksidor och underordnat innehåll.

Vågform solid färg profilbärande. Denna signalerar “Studiefrämjandet”!
Vågformer solida primära färger

Vågform deltoning profilbärande. Denna signalerar “Studiefrämjandet”!
Vågformer primära deltoningar
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Logotypen får placeras i vågformen. Den ska då ligga till höger med samma avstånd
till högermarginal som bottenmarginal. Viktigt: vågformen måste beskäras
enligt nedan när logotypen appliceras på detta sätt.

Grafik: “vågen”

Vågformen måste beskäras enligt ovan när logotypen placeras ovanpå.
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Grafik: “vågen”

Årsredovisning 2014

Vågformen finns i två specialvarianter, där formen appliceras både ovan- och undertill.
Dessa “bårdversioner” används som designelement, främst centrerat horisontellt eller
mot överkant. Obs, använd endast en vågform ”bård” åt gången, dvs inte två
på samma sida.

Inledning
Aceperrum ium dellatem aut eos ditature non pra ipicient dolares.
Sum et mi, tem volorepro iur, totatur, opture nonsequi dicatem ullest
aliquib erissinctis earchil lautempernam quibuscit ad maio officiis delendelesto incipis consequo eratempor ratio. Otassum faciam arum eveni
dellame ditio. Pori di qui nest quam, ut eos aut ut pro quis eos nessit,
coreri doloremos erit officipit, utat aliquo volor autentio inti nam, omnis
sequia nectoriscia volorer aturios sitatis minienimos mincia qui blab
ipsanto berro et et omnimpo reptae et iduci comnis ma des doluptium

Normal vågform “bård” används främst centrerad horisontellt på t ex omslag.

Tunn vågform “bård” placeras främst i överkant.
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Vågen får användas på många sätt, dock finns det vissa riktlinjer att ta hänsyn till – se
nedan. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer så att Studiefrämjandets uttryck upplevs
som harmoniskt och konsekvent.

Grafik ”vågen”: Do’s & Don’ts

Normalt beskuren utan logotyp.

Alltför kraftigt beskuren i vänsterkant.

Vågen får beskäras i botten enligt ovan samt tryckas ihop något vid behov.

Alltför kraftigt beskuren i nederkant.

Använd ej vågen som streckad linje.
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Vågen får användas på många sätt, dock finns det vissa riktlinjer att ta hänsyn till – se
nedan. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer så att Studiefrämjandets uttryck upplevs
som harmoniskt och konsekvent.

Grafik ”vågen”: Do’s & Don’ts
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Använd vit/negativ eller svart våg mot
färgtonade bilder.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Använd ej färgad fylld våg mot färgtonade bilder.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Rum quo quas quo blaut ma.

Rum quo quas quo blaut ma.

Rum quo quas quo blaut ma.

Använd vit/negativ eller solid/färgtonad våg (deltoning) mot vanliga färgbilder.

Lorem ipsum
Rum quo quas quo blaut ma.

Använd ej färgtonad våg i hela skalan
(Master toning) mot vanliga färgbilder.

Använd ej bildkollage med hårda
övergångar ihop med vågen.
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Vågen får användas på många sätt, dock finns det vissa riktlinjer att ta hänsyn till – se
nedan. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer så att Studiefrämjandets uttryck upplevs
som harmoniskt och konsekvent.

Grafik ”vågen”: Do’s & Don’ts

Lorem ipsum
Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Lorem ipsum
Rum quo quas quo blaut ma
quam rera cus ipsu dokar et.

Hög vågform får användas vid behov.

Använd ej vågen stående/vertikalt.

Placera ej vågen i både topp och botten.

Placera ej vågen i överkant.
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Bildspråk: primärt

Studiefrämjandets primära bildspråk baseras på färgtonade fotografiska bilder,
ofta sammansatta i kollage med mjuka övergångar. Manéret används främst som
designelement för att förmedla ”känslan av Studiefrämjandet”. T ex på omslag,
framsidor presentationer, dekor, vepor, mässväggar och webb mm.

Fotografier ska ha en autentisk känsla och inte kännas arrangerade eller manipulerade.

Fotografierna färgtonas utifrån Master toning/primära deltoningar.
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Bildspråk: sekundärt

Vanliga färgfotografier används i regel på en undernivå gentemot de färgtonade
bilderna. Man kan beskriva det som att de färgtonade bilderna sätter tonen på framsidor och dylikt medans vanliga färgfotografier används för att beskriva innehållet
i inlagor, undersidor, presentationer etc. Observera att vanliga färgfotografier
får användas på framsidor och dylikt då det är motiverat att inte använda
färgtonade bilder.

Fotografier ska ha en autentisk känsla och inte kännas arrangerade eller manipulerade.
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Vid externa kampanjer får undantag från regeln kring färgtonade bilder som det
primära valet göras. Här går den kommunikativa idén i första hand.

Bildspråk: kampanj
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Bildspråk: Do’s & Don’ts

Bildspråket bygger främst på antingen färgtonade foton eller vanliga färgbilder.
Svartvita foton används endast när materialet printas eller trycks i svartvitt. Teckningar,
illustrationer och målningar bör i möjligaste mån undvikas. Undantag kan göras om
man kan motivera användning av någon av dessa.

Använd endast svartvita foton vid svartvitt tryck.

Använd ej svartvita foton vid färgtryck.

Använd ej teckningar/illustrationer.

Använd ej målningar.
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Studiefrämjandets ikoner baseras på ett enkelt illustrationsmanér enligt nedan och
färgsätts med de primära deltoningarna, 60% svart eller vit negativ. Ikoner används
främst för att förklara och förstärka resonemang etc i material så som trycksaker,
Powerpoint-presentationer, film och undersidor online. Ikonerna ska ej användas
som profilbärande inslag på t.ex. omslag och första-sidor.

Infografik: ikoner

Färg: primära deltoningar

Färg: 60% svart
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Diagram färgsätts i första hand med de primära färgerna. Utformningen är enkel
utan skuggningar och andra effekter.

Infografik: diagram
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Hemsidan är en viktig kanal såväl nationellt som lokalt. Den följer den grafiska
profilen i färgval, användning av ”vågen”, bildspråk samt typografi.

Digitalt: hemsida
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Sociala medier har blivit allt viktigare kanaler för att kommunicera Studiefrämjandets
verksamheter och utbud. Därför är det viktigt att det grafiska uttrycket och tonaliteten
är konsekvent även här i jämförelse med andra mediakanaler.

Digitalt: sociala medier
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Digitalt: Powerpoint

Studiefrämjandets Powerpointmall är anpassad efter Myndigheten för delaktighets
riktlinjer när det gäller teckenstorlek, radavstånd och kontrastverkan. Här finns 13
olika bildlayouter samt Studiefrämjandets färger fördefinierade. Mallen finns i två
format: 4:3 Standard och 16:9 Widescreen.
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Visitkorten är medvetet enkla och rena för att passa alla delar av verksamheten.
På baksidan används “bårdvarianten” av vågen.

Kontorstryck: visitkort

Namn-Namn Namnsson
Verksamhetsledare / Avdelningschef
Studiefrämjandet Blekinge-Östra Skåne
Box 263, 291 23 Kristianstad
Besöksadress: Västra Storgatan 51 h
Direkt: 044-100 162 | Mobil: 073-942 41 19
namn-namn.namnsson@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se

Framsida

Baksida
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Kuverten är vita med logo placerad i övre vänstra hörnet. På baksidan återfinns
avsändare-adress.

Kontorstryck: kuvert

B

Sverige
Porto betalt
Port Payé

Box 49013, 100 28 Stockholm
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Brevmall med logo placerad i övre vänstra hörnet. Avsändarinformation finns samlad
i tre kolumner placerade i nederkant. Brevmallen finns i tre versioner: en med de
vanligaste avsändaruppgifterna, en med avsändare och bankgiro/org.nr. samt en
utan avsändarinformation.

Kontorstryck: brevmall

Stockholm, 2015-01-24

Stockholm, 2015-01-24

Namn Namnsson
Namnvägen 43
138 34 Ort

Namn Namnsson
Namnvägen 43
138 34 Ort

Lorem ipsum,

Lorem ipsum,

Uptus sunto enitios dit et haribus que niendis si deliqui doluptia eris magnis
disit volupta nusandusam nonestionet dellanda sed que ex eosseri utem autet
reici quas porecati dolor molorporest, asitem sit aligname dolupidus aut officiis
volor seque explace raepudam quas consequam rehenis evendam di remporiti
sandantorae mod quatur reperch illant voloreris estist optam none nullaccum
fugia voluptatur, se volora eos ataqui quis dellam quidigenda non et et volores
ad quiatur?
Epereni resequo ipsa dolest quiam, voluptatus maiorios rerum quae dolorro
molore quunt aut dolupid quam quodias aut quatioritius as ant atureperum
volupis rercien ecepta dolupid ex evelecepe quam rero odis sa et offici ut harum
sinciis volupta tiaere volent.
Fic te simus et ius ratqui autem qui aut faccatur, ulparunt quas si oditatius
amus volores tiisciet hiliquo doluptiurem ut fugias aut aliquasi arum acestisqui
nimi, omnimax imaion rerspicia dolut quat modiatint voluptatus maiorios rerum
quae dolorro molore quunt aut dolupid quam quodias aut quatioritius as ant
atureperum volupis rercien ecepta dolupid.

Uptus sunto enitios dit et haribus que niendis si deliqui doluptia eris magnis
disit volupta nusandusam nonestionet dellanda sed que ex eosseri utem autet
reici quas porecati dolor molorporest, asitem sit aligname dolupidus aut officiis
volor seque explace raepudam quas consequam rehenis evendam di remporiti
sandantorae mod quatur reperch illant voloreris estist optam none nullaccum
fugia voluptatur, se volora eos ataqui quis dellam quidigenda non et et volores
ad quiatur?
Epereni resequo ipsa dolest quiam, voluptatus maiorios rerum quae dolorro
molore quunt aut dolupid quam quodias aut quatioritius as ant atureperum
volupis rercien ecepta dolupid ex evelecepe quam rero odis sa et offici ut harum
sinciis volupta tiaere volent.
Fic te simus et ius ratqui autem qui aut faccatur, ulparunt quas si oditatius
amus volores tiisciet hiliquo doluptiurem ut fugias aut aliquasi arum acestisqui
nimi, omnimax imaion rerspicia dolut quat modiatint voluptatus maiorios rerum
quae dolorro molore quunt aut dolupid quam quodias aut quatioritius as ant
atureperum volupis rercien ecepta dolupid.

Studiefrämjandet Södra Närke-Karlskoga-Degerfors
Box 1029, 692 24 Kumla

Besöksadress: Hagendalsvägen 1 Kumla
Tel: 019-58 23 20

sodra.narke@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se
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En filmvinjett med logotypen som animeras fram samt avslutande copy-text finns
tillgänglig för hela organisationen. Vinjetten kan laddas ner via intranätet.
Kontakta kommunkationsavdelningen på Riksförbundet för mer information.

Filmvinjett

Filmvinjetten finns att ladda ner här:
https://intranet.studieframjandet.se/Kommunikation/Profil/
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Ljudsignatur & ljudlogotyp

Studiefrämjandets signaturmelodi är skapad som en resa genom olika genrer; pop,
rock, ambient, hip hop och etno. Tanken är att symbolisera verksamhetens bredd.
Ljudlogotypen är ett kortare utsnitt ur signaturen på 5 sekunder som kan användas
som sign off i filmat material och radioreklam. Ljudfilerna kan laddas ner via
intranätet. Kontakta kommunkationsavdelningen på Riksförbundet för mer
information.

Ljudsignatur och ljudlogotyp finns att ladda ner här:
https://intranet.studieframjandet.se/Kommunikation/Profil/
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Nedan visas exempel på olika tillämpningar av den grafiska profilen.

Exempel tillämpningar

Det här är Studiefrämjandet.
Studiefrämjandet är en ideell förening där medlemsorganisationerna har både inflytande
och ansvar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Låt oss hjälpas åt.
Fem nyttiga tips till våra medlemsorganisationer.

Broschyr 16 sidor, 175 x 175 cm

Från Studiefrämjandets stadgar, §8

I denna broschyr har vi samlat fem enkla anledningar till varför våra medlemsorganisationer tjänar på att samarbeta med oss.

1

MO_broshyr_175x175.indd 4

MO_broshyr_175x175.indd 3

Studiefrämjandets förenings- och verksamhetsmässiga
grund är medlemsorganisationerna.

Vårt stöd kommer från statens och kommunernas anslag till folkbildning. Vi är ett
partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.
Vår särskilda inriktning är ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur.

2015-02-18 13:30

MO_broshyr_175x175.indd 5

2015-02-18 13:30

Vi är ert studieförbund.
Vi finns till för er.

2015-02-18 13:30

När vi bygger verksamhet tillsammans kan vi verkligen få saker att hända! Hos er
hittar vi den bästa ämneskunskapen. Därför rekryterar vi ofta cirkelledare från våra
medlemsorganisationer. De får i sin tur möjlighet till ledarutveckling och pedagogisk
kompetensutveckling – det är en del av vårt folkbildningsuppdrag.
Använd oss – vårt jobb är att skapa god verksamhet tillsammans med er. När vi
samverkar så bygger vi upp ett gemensamt arbetssätt. Vi lär oss tillsammans och kan
fördela arbetet mellan oss. Så får vi den ideella kraften att räcka längre.

MO_broshyr_175x175.indd 6

2015-02-18 13:30

MO_broshyr_175x175.indd 7

2015-02-18 13:30

37

PROFILMANUAL STUDIEFRÄMJANDET

Nedan visas exempel på olika tillämpningar av den grafiska profilen.

Exempel tillämpningar

Studieplan till

Vår tid är nu.
Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.

Välkommen till Studiefrämjandet

Innehåll

Inledning

Vill du lära dig mer tillsammans med andra? Ta kontakt med Studiefrämjandet där du bor och
starta en studiecirkel hos oss. Vi kan hjälpa dig att komma igång, ordna lokaler, litteratur, kontakter
och mycket mer!

Inledning

3

Vad är en studiecirkel?

Träff 1: Jobbpolitik

4

Träff 2: Tekniken finns

5

Träff 3: Dina värderingar

6

En studiecirkel betyder att du och dina vänner (minst 3 personer över 12 år) kan träffas och lära
er nya saker, med vår hjälp! Vi är alltid öppna för nya idéer till studiecirklar och du kan starta en
studiecirkel om nästan vad som helst. Varje cirkel gör en arbetsplan som beskriver hur arbetet ska
läggas upp och vilket målet är. Ni bestämmer själva vad ni vill och inte vill göra, och det är precis så
enkelt som det låter!

Träff 4: Våra skattepengar

7

För att räknas som deltagare ska man delta vid minst tre träffar och delta i någon av de tre första
sammaw studiecirkel måste omfatta minst nio studietimmar (à 45 minuter) och pågår vanligen

Träff 5: Mer av samma

8

under några månader, men kan vara både kortare eller längre. Varje studiecirkel utser också en
cirkelledare för gruppen.

Träff 6: Det går lättare att minska

9

Rollen som cirkelledare

Träff 7: Företagen är mycket bättre

10

Som cirkelledare behöver du inte vara expert i ämnet eller ha svar på alla frågor. Din roll är att leda
cirkeln framåt och se till att alla kan framföra sina synpunkter och påverka arbetet.

Träff 8: Den stora skatteväxlingen

11

Träff 9: Pensionerna

12

Träff 10: Kören är samlad

13

Som cirkelledare ansvarar du för cirkellistan och, tillsammans med Studiefrämjandets personal, för
praktiska saker kring mötesplatsen, fika med mera.
Som ny cirkelledare får du ett introduktionssamtal då vi bland annat berättar vad Studiefrämjandet kan
hjälpa till med. Du blir också inbjuden till att gratis delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med ett brett utbud av
studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Vi är den generation som måste ta itu med miljöfrågorna och andra frågor som
är kopplade till dessa – det vill säga ekonomin, energin, demokratin och alla sociala samband som finns.
Vi kan arbeta på alla plan samtidigt. I familjen kan vi omvärdera våra konsumtionsvanor, bland grannar kan vi dela på redskap och bilar och kanske till
och med hjälpas åt att odla, skörda och äta. Som bostadsägare eller hyresgäst kan
vi spara energi och installera solenergi. Kommuner kan satsa på smarta hållbara
energilösningar och skapa en marknad för lokalproducerade livsmedel.
Nya arbetstillfällen kan skapas genom att vi låter nya företag växa fram inom
energisektorn eller som tar hand om den frukt och de bär som våra trädgårdar
och skogar ger. Våra landsting och kommuner kan ta ytterligare steg i att skärpa
sin miljöinriktade upphandling. Sist men inte minst måste vi få en nationell
dirigent som får kören att sjunga skönsång som komponeras löpande av de individer, organisationer och företag som redan nu visar att de vill och kan skapa en
hållbar framtid.
Vi skiljer oss lite åt, vi som arbetar för en bättre och hållbar framtid, men jag
tror att det mesta förenar oss. Vi har lite olika grundsyn och metoder men jag
tror det är dags att se dessa olikheter som en tillgång och inte en begränsning. Protesterna behövs, lobbyarbetet likaså, domedagstankarna kan väcka oss och den
försiktiga taktiken har sina givna korridorer och framgångsfaktorer. Att arbeta
med makthavarna på deras spelplan och med folkbildningen på en annan. Det
samlade trycket måste bli större och då behövs alla som har en gemensam vision
om ett klot i balans, där ekosystemet är överordnat det ekonomiska.
Tyskland har visat vägen på energiområdet och fler länder kommer att följa
efter. England har en grön statlig investeringsbank att ta efter. Sverige som har
ett gott renommé och faktiskt förväntningar på sig borde ta upp taktpinnen,
stämma in i kören och börja sjunga framtidens toner. Det kommer att betyda att
vi måste göra upp med de falska toner som ett förlegat tillväxttänkande ger, se
energiproblematiken i vitögat, punktera bankernas skapande av lånebubblor och

Naturskyddsföreningens
generalsekreterare Svante
Axelssons bok ”Vår tid är nu”
ligger till grund för studiehandledningen.
Februari 2015
Författare: Jan Forsmark
Graﬁsk form: Carita Lott
Foto: Åsa Wrenfelt
Producerad av
Studiefrämjandet.
Studiehandledningen
finns att ladda ner på
studieframjandet.se

www.studieframjandet.se

Studieplan A4 fram- och baksida

Studieplan första uppslaget
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Nedan visas exempel på olika tillämpningar av den grafiska profilen.

Exempel tillämpningar

STUDIEFRÄMJANDETS KURSKATALOG VÅR 2015

Barn & unga

DANS

SHOW & TEATER

Streetdance 7-12 år

Lilla Showeriet 9-12 år

Vi testar på olika stilar inom Streetdance som
hip hop, breakdance, locking, popping etc.
Stilarna dansas till hip hop och funkmusik.
Danserna har både akrobatiska delar och innehåller egna specifika tekniker. Vi jobbar med
grundtekniker inom de olika stilarna för att
man ska kunna hitta sin egen känsla och stil
inom genren.

I Lilla Showeriet brinner vi för sång, dans
och teater. Vi jobbar med att kombinera de
olika konstformerna tillsammans. Här får alla
chansen att hitta sin egen känsla och sitt uttryck
på scenen. Alla är välkomna!

Lör 11.00-12.00 nivå 1 7-9 år
10 ggr: 1 375 :- start 7/3
Lör 12.00-13.00 nivå 2 10-12 år
12 ggr: 1 575:- start 14/2
Lärare: Sebastian Björkman

Barnens Konstskola 4-11 år
– varannan vecka
Detta är en konstskola på riktigt. Vid
eget staffli får barnen uttrycka sig i olika
material och tekniker. Vi utgår från deras
egen fantasi och skaparlust.
4-5 år Lör 09.45-10.45 start 7/2
jämna veckor
6 ggr: 1 295:-, allt material ingår
6-7 år Lör 09.45-11.15 start 31/1
udda veckor
6-8 år Sön 13.00-14.30 start 1/2
udda veckor
9-11 år Sön 14.45-16.15 start 1/2
udda veckor
8-9 år Lör 11.00-12.30 start 7/2
jämna veckor
8-9 år Lör 11.30-13.00 start 31/1
udda veckor
10-11 år Lör 15.30-17.00 start 7/2
jämna veckor,

Sätt lite krydda på livet i vår!
Boka din kurs eller aktivitet på
studieframjandet.se/stockholm
Visst blir det mesta roligare när vi delar det med andra?
Välkommen till spännande möten hos oss på Studiefrämjandet.

6 ggr: 1 595:-, allt material ingår
Lokal söndagar: Konstskolan Basis,
Folkungagatan 147
Lärare: Eva Lalander

Vuxna/barn måleri från 7 år

Studiecirklar, kurser, kultur & mycket mer ...

– varannan vecka
En trevlig sysselsättning för dig som vill
göra något roligt med barnen. Här målar
vuxna och barn eller barnbarn tillsammans.
Vi provar på akryl-, vattenfärg, kol, krita,
collage eller blandteknik. Priset avser en
vuxen och ett barn.

Kurser, cirklar, kultur och mycket mer ...

Sön 10.00-12.15 start 15/2
udda veckor
Lör 13.00-15.15 start 7/2

www.studieframjandet.se/stockholm
Tel 08-555 352 00

Kurskatalog A4 fram- och baksida

jämna veckor
Lö 15.15-17.00 start 14/2
udda veckor,
5 ggr: 1 895:-, allt material ingår
Lokal söndagar: Konstskolan Basis,
Folkungagatan 147
Lärare: Eva Lalander

Måleri för unga 12-15 år
En kurs för dig som gillar att måla och som
vill utveckla ditt målarintresse och lära dig mer
om teckning, måleri, färg och komposition. Vi
provar olika tekniker bl a akvarell, tusch, olja,
akryl, collage och screentryck.
Lör 13.30-15.00 start 31/1
6 ggr: 1 595:- allt material ingår
Lärare: Eva Lalander

Bygg din egen robot 8-14 år

NY

Kurs för dig som gillar att ”meka” och
är intresserad av att förstå hur saker och
ting hänger ihop. Vi går igenom ellära och
elektronik samt lödningsteknik. Välkommen till
en spännande värld! Kursen passar lika bra för
tjejer som för killar.
Fre 15.00-16.00, Fre 16.15-17.15
Lör 10.00-11.00, Lör 11.15-12.15
Lör 12.45-13.45, Lör 14.00-15.00
Lör 15.15-16.15, Sön 11.00-12.00
Sön 12.30-13.30, Sön 13.45-14.45
12 ggr: 2 195:- start 6/2, 7/2, 8/2
allt material och fika ingår.
Lokal: Brygghuset
Lärare: Juan Carlos Buzzi

Konstupplevelse, måleri och
teckning för barn och vuxna

vuxna tillsammans! Vi besöker Thielska
Galleriet och går på upptäcksfärd i
familjen Thiels hus. I det anrika huset
finns spännande, vackra och hemska
målningar av vilda djur, stämningsfulla
landskap, sagoliknande figurer och
porträtt och skulpturer av människor som
levt i och besökt huset. I konstskolan
Basis 1700-talshus använder vi oss av
våra upplevelser på Thielska Galleriet, vi
provar med hjälp av måleri och teckning
att själva vara konstnärer. Priset avser en
vuxen och ett barn.

Teater främjar barns fantasi och självförtroende.
Vi jobbar med att våga ta plats och lyssna och
släppa fram andra. Vi klär ut oss, improviserar
och har kul ihop.

Sön 13.00-16.00 8/2, 15/2, 22/2
3 ggr: 990:-, allt material ingår
Lokal: Konstskolan Basis,
Folkungagatan 147 och Thielska Galleriet,
Sjötullsbacken 8, Djurgården
Lärare: Emma Alfredsson

Påsk-kollo på Basis
Här får barnen möjlighet att under två
dagar ägna sig åt skapande i olika
material och tekniker såsom måleri vid
staffli, teckning och skulptur. Vi använder
annan konst som inspiration eller ställer
upp stilleben tillsammans, men framförallt
utgår vi från barnens egen fantasi och
skaparlust. När vädret tillåter arbetar vi i
trädgården. Medtag egen matsäck.
Tis-Ons 10.00-15.00
2 ggr: 990:- 7-8/4 allt material ingår
Lärare: Eva Lalander

Meditativt måleri 13-17 år
För ungdomar med, adhd och/eller
autism- aspergers syndrom. Välkommen
till en liten grupp för kravlöst måleri.
Se sid 28 för mer info.

DJUR & NATUR
Lär känna skansens djur, från 7 år

Bollywooddans 8-14 år

Lör 10.00-15.00 30/5
Vuxna 395:- barn 375:Ledare: Peter Blomqvist, Stockholms Grottklubb

Sön 11.00-12.00 nivå 1
10 ggr: 1 375:- start 8/2
Lärare: Emelie Ekstedt, Nathalie Karaoghlanian,
Katrina Björnesjö

Tis 17.00-19.00 barn födda 04-07 start 13/1
Lör 10.00-11.00 barn födda 08-09 start 17/1
Lör 11.00 -12.30 barn födda 06-07 start 17/1
10 ggr: 700:Lärare: Linn Lyckman
Plats: Römossevägen 25 Tullinge

KONST

Utrustade med ficklampor, knäskydd och hjälm
ägnar vi oss åt äventyrlig klättring, ålning och
krypning i den spännande Klövbergsgrottan.
Medföljande vuxen krävs.

Barnteater 7-10 år, Tullinge

Kurser & aktiviteter
vår/sommar 2015

Grottutflykt 10-14 år

NY

Lär dig dansa som i Bollywood-filmerna. De
färgsprakande dansnumren med mycket show
och inlevelse. Vi lär oss grundrörelserna i dansen
och prövar på olika handgester till stegen.
Sön 12.05-13.05
8 ggr: 1 050:- start 15/2
Lärare: Vanessa Davidsson

K-pop upp till 13 år
Lär dig dansa till Koreansk pop! Vi lär oss
grundstegen som finns i de flesta koreanska
poplåtarna och går vidare till en hel koreografi.
Alla är välkomna, nybörjare och erfarna!

Din unika chans till tre annorlunda besök
på Skansen där vi lär oss mer om djurens
beteende. Vi följer zoopedagogerna och
besöker Skansen-Akvariet, de vilda djuren och
Lill-Skansen. Träffa exotiska och svenska djur
på nära håll, prova på att göra egen forskning
på något av djuren och var med när det är matdags. Klappa en boaorm! Medföljande vuxen
krävs.
Lör 10.15-13.30
3 ggr: 18/4, 9/5 och 23/5, vuxna 975:- barn
895:- inkl. entré till Skansen

En värld av stenar! 10-14 år
Du får höra spännande berättelser om bergets
olika mineral och bergarter. Tillsammans knackar
vi i berg och hittar vackra kristaller. Fynden får
du med dig hem. Medföljande vuxen krävs.
Plats: Stora Vika kalkbrott, Södertörn.
Lör 10.30-14.00 16/5
Vuxna 395:- barn 375:Ledare: Nils Wingren, geolog och stenexpert

Lammklubben, från 5 år
En underbar kurs för barn från 5 år och upp
till ca 10-12år. Barnen lär sig mycket om fåren
samtidigt som barnens självförtroende växer.
Barnen är på kursen själva men under den stora
fårvandringen och lilla fårvandringen så får
hela familjen vara med. Vi tar matrast inne på
vintern men sitter ute så fort solen tittar fram.
Sön 10.00–13.00
10 ggr: 1 400:- start 22/2
Lärare: Ulla Alm, Kulturlandskaparna
Plats: Överjärva gård, Ulriksdal i Solna

Lör 9.30-10,30 nivå 1
8 ggr: 1 050:- start 7/3

K-pop från 13 år
Lär dig dansa till Koreansk pop! Vi lär oss
grundstegen som finns i de flesta koreanska
poplåtarna och går vidare till en hel koreografi.
Alla är välkomna, nybörjare och erfarna! 13
och uppåt.
Lör 10.30-12.00 nivå 1
8 ggr: 1 200:- start 7/3
Lö 12.00-13.30 nivå 2
10 ggr: 1 500:- start 14/2
Lärare: Caroline Segernäs

Främja ditt barns läsande
Tillsammans med utbildade kompishundar vill
vi främja barns läsande. Se sid 12.

Konstskolan Basis och Thielska Galleriet
erbjuder en konstupplevelse för barn och

3

4

Kurskatalog exempel uppslag
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Nedan visas exempel på olika tillämpningar av den grafiska profilen.

Exempel tillämpningar

Stadsodling
En öppen föreläsning om staden som
odlingsplats med Namn Namnsson

Hundspråk
Föreläsning med Ann Sävelin

Makt, plast, gift
& våra barn
Öppet seminarium med
författaren Ethel Forsberg
Tisdag 14 oktober kl 19.00
Münchenbryggeriet

Tisdag 4 april kl 19.00
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N
Ingen anmälan, fri entré

studieframjandet.se/stockholm/maktplastgift

Torsdag 3 juni kl 19.00
Kanalen, Nygatan 44
Entré 40 kr

Föreningskunskap
En utbildning för dig som är verksam
inom en förening eller funderar på
att bli det.

20–22 maj kl 18–20
Säveskolan, Hörsalen
Anmälan:
xxxxxx.xxxxxx@studieframjandet.se

studieframjandet.se/stockholm/stadsodling

studieframjandet.se/goteborg/hundsprak

Affischer A2/A3 med utfall

studieframjandet.se/gotland/

Affischer A3/A4 utan utfall (för vanlig skrivare)

40

PROFILMANUAL STUDIEFRÄMJANDET

Samprofilering
Vindkraft
på rätt plats

Vid samarbeten med andra organisationer är det ibland svårt att veta vilken grafisk
profil som ska användas. Det rätta svaret varierar från fall till fall men en tumregel
är att huvudarrangörens profil är den som gäller. Här är det viktigt att jobba med
storleksförhållanden mellan logotyperna så att det blir tydligt vem som är
huvudarrangör. I fall där båda organisationerna är jämnbördiga som arrangörer får
man komma överens – antingen väljer man den enes profil eller hittar ett mellanting.

I samarbete med:

I samarbete med:

I samarbete med:

Vindkraft
på rätt plats

Vindkraft
på rätt plats

Båda organisationerna bidrar lika mycket och
driver projektet tillsammans som jämnbördiga
– här får man komma överens och hitta en
lösning som båda känner sig bekväma med.

I samarbete med:

Naturskyddsföreningen
äger och driver projektet
– deras grafiska profil gäller.

Studiefrämjandet äger och driver projektet
– vår grafiska profil gäller.
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Undervarumärken

Studiefrämjandet har ett antal undervarumärken som vuxit fram för att exponera en
särkild verksamhet eller produkt. Här finns en egen målgruppsanpassad logotyp och
profil – dock finns ofta kopplingar till Studiefrämjandets profil i färgval etc. För att
undvika alltför många olika uttryck finns det en tumregel; undvik symboler
och jobba med typografi/ordbild i logotypen. Undervarumärken bör endast
tas fram när det finns ett mycket tydligt behov av särprofilering, ej annars.

Har du tankar på att ta fram ett undervarumärke? Kontakta då kommunikationsavdelningen på Riksförbundet som ett första steg.
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Undervarumärken

När undervarumärken exponeras offentligt så finns Studiefrämjandets logotyp alltid
med, tydligt kopplad till undervarumärket. Flera undervarumärken har egna profilmanualer med typsnitt, färger, bildspråk m.m. Kontakta kommunikationsavdelningen
på Riksförbundet för mer information.

ANMÄLAN

Hjälp till alla
som vill lira!

15 OKT–30 NOV
LIVEKARUSELLEN.SE

Nu finns det en ny sajt för alla som
vill bli bättre på att lira musik. Det
spelar ingen roll om du är nybörjare
eller har hållit på ett tag – här finns
övningar och tips för alla nivåer.
Surfa in och ta en titt!

ANMÄL DIG NU!

studieframjandet.se/musik
Livekarusellen är Studiefrämjandets musikturné där alla är välkomna oavsett musikstil, ålder och erfarenhet.
Du får minst tre spelningar och hjälp att utvecklas som musiker/scenpersonlighet.

livekarusellen.se

I all marknadsföring för undervarumärke finns alltid Studiefrämjandets logotyp med.
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Har du frågor kring profilmanualen?
Kontakt:
Åsa Wrenfelt
Informatör/webbansvarig
asa.wrenfelt@studieframjandet.se
Katarina Kjerfve
Kommunikationschef
katarina.kjerfve@studieframjandet.se

