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GRAFISK MANUAL 
- verktyg för att underlätta vår gemensamma visuella kommunikation
 
Genom att vara så konsekventa och enhetliga som möjligt i den externa marknadskommunikationen gynnas 
vår organisation och verksamhet. Det gör vårt och våra medlemsföreningars budskap tydligare och ökar 
förutsättningarna för synlighet och igenkänning i det växande allmänna informationsbruset. 

Manualen är främst avsedd för förbundets personal men fungerar som ett verktyg för alla som behöver 
använda förbundets logotyp, typsnitt, färger och andra grafiska element. Användningsområden kan till  
exempel vara broschyrer och informationsfoldrar, posters, annonser, med mera.  
Publicering av material där grafiska element ingår bör godkännas av förbundets kommunikationsenhet 
före användning.

Kontakt 
info@handicampen.ax, telefon 040 1897431
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VÄRDEGRUND
 

    Vi vill se ett samhälle där varje människa kan delta  
    på lika villkor och vara sitt bästa jag!

Förbundets kommunikation ska stärka synligheten i det åländska samhället för personer med  
funktionsnedsättning, samt öka kunskapen, förståelsen och insikten hos myndigheter, organisationer 
och allmänhet. 

Förbundet är en ideell organisation med målsättningen att förändra samhället och individernas möj-
ligheter till det bättre. Vi strävar till att på alla sätt utveckla och stärka ett samhälle där varje människa 
har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällets alla delar.

Vi agerar i en välfärdsstat och strävar till att stödja där samhället eller den privata sektorn inte alltid 
förmår hjälpa.

Vår verksamhet baserar sig på respekt för individen. Vi betonar vikten av människomöten, inte bara 
i vårt påverkansarbete, utan också i vår vardag på kansliet, på möten och när vi rör oss i samhället. 
Utgångspunkten är att bemöta andra så som vi själva vill bli bemötta. Ett bra möte handlar om att två 
personer visar respekt för varandra. 
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PROFIL & UTTRYCK 
 
Förbundets arbete och vision grundar sig på Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 

Förbundets budskap, texter, uttryckssätt, val av bilder, typsnitt, logo, färger och värdeord ska spegla 
en bild av en modern och aktiv organisation i tiden. 

Vi strävar till att aktivt satsa på synlighet med fokus på delaktighet och mänskliga rättigheter. Vi rör oss 
bort från begrepp som hinder och handikapp mot ett självklart fokus på lika rättigheter för alla! 

Här finns hela FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
www.handicampen.ax/rattigheter/
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LOGO
 
Förbundets första logo utarbetades 1991 av bildkonstnären Isa Hällström. Genom åren har logons  
utseende förändrats men pusselbiten har bestått och med tiden blivit en väl inarbetad symbol som 
många känner igen. 

Var och en kan göra sin egen tolkning av pusselbitens symbolik. En tolkning kan vara att vi alla  
behöver anpassa oss till varandra, precis som pusselbitar som passar in i varandra.

Logon finns i tre olika färgversioner. Orange/svart och svart logo ska användas på vit eller ljus bak-
grund. Vit logo kan används frilagd på mörk bakgrund, även på foton där bakgrunden är enhetlig.  
I alla sammanhang där logon används ska bakgrunden stå i tydlig kontrast mot logon.

Logon ska omges av en fri yta, minst motsvarande de gemena bokstävernas höjd i namnet. 
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GRUND- & KOMPLETTERINGSFÄRGER
Det är viktigt att alltid beakta kontrast och läsbarhet i valet av färger.

Grundfärgerna är orange, svart & vitt 
Färger uppfattas olika och skapar någon form av reaktion hos de flesta människor. Orange är en  
färg som drar till sig uppmärksamhet. Den signalerar egenskaper som energisk, aktiv, kreativ och  
välkomnande. Den för också tankarna till den åländska röda graniten. 

 ● Orange
    HEX: #FE8100, RGB: R 255, G 100, B 9, CMYK: 0%, 72%, 100%, 0%, PMS: PANTONE 1585 C
 ● Svart  
              100% 
 ● Vit  
              100%

Kompletteringsfärgerna är ljusblå, varm blå och beige
Kompletteringsfärgerna matchar och kan kombineras med primärfärgerna. 

 ● Ljusblå  
    HEX: #e6eaef,  RGB: 230, 234, 239, CMYK: 12,6,5,0 
 ● Varm blå  
    HEX: #375595, RGB: 55, 85, 149, CMYK:  87, 68, 12, 2
 ● Beige  
    HEX: #f7efe6, RGB: 247, 239, 230, CMYK: 4, 7, 11, 0
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SYMBOLER 
Följande symboler kan användas i sammanhang där det passar in. Symbolerna monteras mot vit/ljus 
eller mörk enhetlig bakgrund, beroende på vad som ger en tillräckligt tydlig kontrast. Symbolerna kan 
även undantagsvis monteras på foton. Om bakgrunden är färgad bör symbolen vara frilagd.

GRAFISK MANUAL - symboler  |  7



LÄTTLÄST & TILLGÄNGLIGT
 
Att kommunicera tillgängligt är ett av förbundets hjärtefrågor. Vi vill vara en vägvisare i samhället när 
det gäller tillgänglighet, inte minst när det gäller lättläst kommunikation.

Cirka 20% av befolkningen behöver lättläst text. Lättläst är till fördel för alla människor! I all kommunikation, 
hemsida, facebook, trycksaker, dokument, brev, nyhets- och månadsbrev, Bulletinen, annonser med 
mera, strävar förbundet till att uttrycka sig så lättläst och lättillgängligt som möjligt.

Vi jobbar ständigt på att förbättra oss och följer utvecklingen gällande riktlinjerna för att skriva lättläst. 
Vi uttrycker oss kort, tydligt och med vanliga ord. Vi undviker förkortningar, skiljetecken, svåra ord och 
komplicerade långa meningar. Alla våra typsnitt uppfyller kraven på lättläst text i dokument och på 
webben. På hemsidan följer vi WCAG 2.1 AA som är en internationell tillgänglighetsstandard för myndig-
heter och officiella organisationer.

Worddokument utformas enligt lättlästdirektiven och sparas i lättläst-pdf.  
Förbundets remisser, yttranden, utlåtanden och andra officiella skrivelser kan utgöra undantag. 

Distribuera alltid dokumentet i både Word- och PDF-format om du inte är säker på att dokumentet är 
tillgängligt.  
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BILDER & BILDSPRÅK
Valet av bilder i förbundets kommunikation kompletterar förbundets visuella identitet, det vill säga hur 
förbundet uppfattas av omvärlden. Den visuella identiteten ska samspela med och förstärka förbundets 
profil och vision. Det är viktigt att motiv och färger håller en enhetlig linje i all kommunikation. 

Vi använder i första hand bilder på förbundets personal för att förbundet ska kännas välkomnande 
och tryggt för våra besökare. Bildbanken innehåller också naturbilder som följer förbundets identitet. 

De flesta av förbundets bilder har tagits av fotograf Therese Andersson/BLICK BILDBYRÅ. Förbundet har 
fullständig rättigheter till bilderna men fotografens namn skall alltid anges då det är möjligt. 

Vi undviker bilder som fokuserar på funktionsnedsättningar och problem och väljer iställt att lyfta fram 
möjligheter och lösningar. Alla bilder i bildbanken kan fritt användas med fullständiga rättigheter. 
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TYPSNITT & ANVÄNDNING
Officiella dokument, brev, utlåtanden, remisser och månadsbrev 
I våra officiella Word-dokument använder vi Officebaserade standardtypsnitt som alla i personalen 
har tillgång till. 

Typsnitten är  
● Calibri regular, Calibri light och Calibri bold 
● Century Gothic regular och Century Gothic bold
 
Löpande text bör skrivas i 
● Calibri regular, 12 punkter (minst 11 punkter). Radavstånd 1,5 (minst 1,2)

Word´s standardmallar används för olika rubrikstorlekar och brödtext. Vi använder fastställda regler för 
mallarna.

Levande dokumentlayout och marknadskommunikation
Genom att använda Century Gothic kan vi göra våra dokument visuellt mera levande. 
Century Gothic rekommenderas i förbundets Power Point presentationer, affischer och liknande. 

För kraftfulla rubriker kan även följande typsnitt användas: 
● Franklin Gothic Book regular, Franklin Gothic Book medium och Franklin Gothic Book heavy 

Century Gothic och Franklin Gothic går bra att kombinera med Calibri.

Allmänt
Text och teknik följer riktlinjerna för lättläst. 
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HEMSIDAN & DIGITAL KOMMUNIKATION

Förbundets hemsida, som publicerades 14.9.2020, är producerad av Winter kommunikationsbyrå. Inne-
håll och layout är avskalad och renodlad. Tekniken, funktionerna och navigeringarna är förenklade 
i enlighet WCAG 2,1 AA direktiv, vilket har granskats av Funka. Sidorna har även skapats i separata 
lättlästa versioner.

Våra digitala typsnitt Open Sans och Poppins är ekommenderade för tillgänglig webb.

Som kommunikatiosnverktyg i sociala medier använder förbundet Facebook. Förbundets facebook-
konto följer samma enhetliga linje som hemsida och övrig kommunikation.

 

www.handicampen.ax
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E-POST & SIGNATURMALLAR
Standardtext i mail är Calibri 12 punkter.

Signaturmallarna skrivs med Century Gothic, 11 punkter.

 
Med vänlig hälsning,

Susanne Broman
Verksamhetsledare
+358 (0)40 189 7451
emilia.liesmaki@handicampen.ax 

 
    
Ålands handikappförbund
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn 
www.handicampen.ax
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BULLETINEN
 

Förbundets tidning Bulletinen utkommer två gånger per år i cirka 13 830 exemplar. Bulletinen är  
tillsammans med hemsidan, en av de viktigaste informationskanalerna. Designen har anpassats  
för att följa hemsidans profil samtidigt som den på ett informativt och tydligt sätt ska förmedla  
samhällsaktuella nyheter i tabloidformat till alla hushåll och företag på Åland.  

PÄRM: Franklin Gothic Heavy regular 145 pkt och Franklin Gothic Book, regular 

FOOTER & HEADER: Impact, regular, 18 pkt
 
CITAT/TEXTRUTOR: Franklin Gothic Heavy, regular 30 pkt och Franklin Gothic Book, regular, 30 pkt 

RUBRIKER: Franklin Gothic Book, regular, 50 pkt och Franklin Gothic Heavy regular 50 pkt 

ARTIKLAR: Underrubrik Franklin Gothic Medium, regular, 18 pkt  
 
INGRESS: Franklin Gothic Medium, regular, 14, radavstånd 16,8 pkt

LÖPANDE TEXT: Myriad pro, regular, 11 pkt, radavstånd 13 pkt. Mellanrubrik i  
löpande text Myriad, pro bold, 11 pkt

BILDTEXT: Franklin Gothic Book, regular, 11 pkt

bulletinen
Nr 1/2021

En tidning från Ålands handikappförbund

Tora Woivalin  
och Carolina  

Berndtsson-Mattsson  
presenterar  

Lågtröskel-
verksamheten
Mental hälsa  

sidan 28

Personer med 
funktions- 

nedsättning om 
situationen på 

Åland 
sidan 4

Visste du  
det här om 
Ménières 
sjukdom? 

 
sidorna x

3.12.2020  
Internationella 

funktionshinder-
dagen

 
sidorna x, x, x

  

Nyhet!  
Bulletinen nu

 som taltidning,
sidan 20

16 17

Det här är Mejt
Mejt Svahnström är medlem i Demensförenings 
styrelse och jobbar som ledande sysselsättnings-
terapeut vid sysselsättningsterapins dagverk-
samhet vid Oasen i Jomala. 

 - Jag har jobbat med människor med minnes-
sjukdom i hela mitt liv, berättar hon. 

- Min egen mamma drabbades av demens 
och för mig har det blivit ett kall att ägna mig åt 
personer med minnessjukdomar. Jag jobbbar 
förebyggande och försöker göra vardagen lite 
lättare. Egentligen gör jag ingenting märkvär-
digt, det viktigaste är samvaron med utevistelser 
och trivselskapande aktiviteter.

Bemötandet är allt
Mejts långa erfarenhet och hängivna arbete är 

mycket uppskattat, inte minst för att hon visar 
stor respekt i kommunikationen med klienterna. 
För ett antal år sedan fick hon, som den första i 
Svensk-Finland, motta ett pris från Föreningen 
Finlands Minnesspecialister för sitt stora och 
högt värderade engagemang.

- För den som glömmer och tappar orden är 
det lätt hänt att man förlorar självkänslan, säger 
Mejt. Det vill jag motverka genom ett värdigt 
och respektufullt bemötande. Bemötandet är lika 
viktigt oavsett om man är frisk eller har drabbats 
av sjukdom.

 
Valet av inriktning började i gymnasiet
I högstadiet valde Mejt kursen ”Att hjälpa andra” 
bland de frivilliga kurserna. Praktikplatsen för 
kursen var placerad på en långvårdsavdelning 

i Stockholm och där hon praktiserade en efter-
middag i veckan under tre års tid. Hon läste högt 
för de äldre, lyssnade på deras levnadshistorier 
och höll deras händer.

På gymnasiet valde hon vårdlinjen och ut-
examinerades som undersköterska. Efter det 
har Mejt fortsatt att arbeta inom omsorgen och 
vården. Så småningom specialiserade hon sig på 
minnessjukdomar och demens vid högskolan 
Arcada i Helsingfors. Utöver Oasen har hon bland 
annat också flerårig erfarenhet av att ha varit 
ansvarig enhetsledare vid Folkhälsans dagcenter 
för demenssjuka i Allaktivitetshuset.

Det laddade
första mötetMejt Svahnström leder Demensföreningens nya stödgrupp 

som startar i januari. Hon har både bred och djup erfaren-
het av demens, även på nära håll inom den egna familjen. 
     - Jag kommer inte att styra gruppen, säger hon. Det är  
gruppdeltagarna själva som ska styra vad de vill prata om. 
Vi fikar och umgås under trivsamma former och när vi lär 
känna varandra uppstår trygghet och tillit. Samtalen inom 
gruppen är förtroliga och stannar i gruppen.

Demensföreningen på ÅlandDemensföreningen på Åland

Demensföreningen vill visa sin uppskattning till dig som vårdar 
en närstående med demens genom att skänka ett presentkort. 
Med presentkortet vill vi bidra till en liten extra guldkant i  
vardagen.
     
Hör av dig till Fia senast sista januari 2021.  
Ring 0457 548 3818 eller maila  
demensforeningen@handicampen.ax

Vi ser fram emot din kontakt!

 
Är du inte redan närståendevårdare men tror att du passar in?  
Anmäl dig hos din kommun, det är möjligt att du har rätt till stöd 
för ditt arbete!

Minneskoordinatorer finns i Finland och Sverige men saknas helt 
på Åland! Koordinatorernas arbete innebär kartläggning av  
i kommunen hemmaboende minnessjuka personers resurser och 
helhetssituation, samt planering av klienters vård, rehabilitering 
och tjänster, koordinering och uppföljning i det professionella 
nätverket.
     En åländsk minneskoordinator skulle göra stor skillnad inte 
minst genom ett förebyggande arbete. På grund av sekretessen 
är de åländska kommunerna idag omedvetna om hur många 
kommuninvånare som är under utredning eller nydiagnostiserade 
med en minnessjukdom. Ålands Demensförening fortsätter driva 
på frågan.

Presentkort väntar 
på dig som vårdar  
en närstående
  

Är du en närståendevårdare
med rätt till stöd?

Ny stödgrupp för dig under  
utredning eller med demensdiagnos 

Demensföreningen på Åland
Fia Hagelberg är verksamhetsledare och träffas på 
kansliet  i  HandiCampen mån – tors kl. 9–15 eller 
enligt överenskommelse.  
Telefon 0457-548 38 18 
E-post demensforeningen@handi campen. ax

Är du intresserad av att komma med i en ny stöd-
grupp som startar i januari 2021?  
     I gruppen utbyter du erfarenheter och får lyssna 
till hur andra har det. Du väljer själv vad du vill prata 
om och vill dela med dig av.

         DATUM  varannan tisdag 19 januari - 13 april
         TID  klockan 18.00 - 19.30
         PLATS  HandiCampen, Skarpansvägen 30
         LEDARE  Mejt Svahnström

Gratis deltagande. Anmälan snarast till  
verksamhetsledare Fia på telefon 0457 548 3818
eller e-post demensforeningen@handicampen.ax  

Nyhet!
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”Bemötandet är lika viktigt oavsett om 
man är frisk eller har drabbats av 

sjukdom.”

Mejt Svahnström

Minneskoordinator behövs 
på Åland

Kalendern
Anhöriggrupp/första gruppen, måndagar  
kl. 14-15.30. Datum: 4.1, 8.2, 8.3, 6.4 (tisdag), 
10.5 och 7.6. 

Anhöriggrupp, måndagar kl. 12-13.30.  
Datum: 18.1, 22.2, 22.3, 19.4, 17.5 och 14.6.

Nystartad anhöriggrupp, onsdagar kl.15.30-17.  
Datum: 20.1, 17.2, 17.3, 14.4, 12.5 och 16.6. 

NYHET! Nystartad stödgrupp för personer 
med en demensdiagnos eller som är under ut-
redning. Start tisdag 19.1 kl. 18.00 - 19.30, varannan 
tisdag fram till 13.4. Anmäl ditt intresse till Fia på 
kansliet tel. 0457 548 3818 eller  
demensforeningen@handicampen.ax

Motionsgrupp start torsdag 14.1.2021 kl. 13.00-
13.45, Rehab City Styrmansgatan 10. Det finns  
8 platser, 12 tillfällen med paus vecka 8, pris 40 €/
termin. Anmälan till Fia tel. 0457 548 3818.

Kompetensnätverk för demensenheter på 
Åland. Möte onsdag 3.2 kl. 14.00 - 15.30.

Föreläsning om testamenten onsdag 3.2 kl. 18.30 
med jurist Carina Luoma på Hotell- och restaurangs-
kolan. Sista anmälningsdag 1.2. Ett föreningssamar-
bete tillsammans med Cancerföreningen, Reuma- 
föreningen och Vårt hjärta. Kostnadsfritt.  
Varmt välkomna till detta viktiga ämne! 

Allsångscafé med Kim och Marianne,  
Restaurang Compagniet, Arkipelag, torsdag 18.2 
kl.13.30. Sista anmälningsdag 15.2. Vi bjuder på 
kaffe med dopp så meddela ev. allergi. Ett  
föreningssamarbete inom HandiCampen.

Demensföreningen på Åland

Kom ihåg att du kan hedra någon  
i samband med födelsedagar och  

kondoleanser med en inbetalning till  
Demensföreningen på Åland. 

Köp gärna direkt från HandiCampen  
så slipper du omkostnader. 

Alla grupper och möten är  
på HandiCampen,  

Skarpansvägen 30, Mariehamn

Ny mejladress 2021:  
info@demens.ax

Gamla mejladressen
demensforeningen@ 

handi campen. ax 
gäller tillsvidare
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MALLAR
Lättläst brevmall 
Brevmallen har automatisk sidnumrering.  
Löpande text Calibri 12 pkt och Words standardrubrik 1
 
Lättläst ekonomibrevmall

Lättläst mall för månadsbrev 
 

Nyhetsbrev
Förbundets Nyhetsbrev utformas i Mailchimps gratisversion och där används  
Mailchimps egen design för ett nyhetsbrev. Mailchimp e-post mallen (template)  
använder Helvetica, 16 px (11 teckenstorlek) och radavstånd flera och vid 1,08  
vilket betyder att mallen uppfyller tillgänglig standard.  

Alla Mailchimp-mallar är utformade för att vara lyhörda (responsiva) så att innehållet  
alltid visas i rätt, logisk ordning. Om du kodar dina egna kampanjer, vidta åtgärder  
för att säkerställa att de är lyhörda.  

   
 

 
 

 
Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn, Åland 
Telefon +358 (0)18 22 360 | info@handicampen.ax | www.handicampen.ax | facebook  

 

 

 

 

Ärende:  

Utlåtande om mellanrapporten Förverkligande av 
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga (ÅLR 2019/8807) 
 
Ålands handikappförbund (nedan förbundet) tackar för möjligheten att ge synpunkter på 
mellanrapporten........ 

 

Rubrikmall 1; Century Gothic, blå, 16 punkter 
Mall brödtext; Calibri 12 punkter  
Radavstånd; 1,15 
Footer: Calibri light, 11 punkter 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Med vänlig hälsning 
 
Ålands handikappförbund 

Datum 

 

Namn 

 
 

 
 
 

Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn | Öppet mån – tors 9 - 15, fre 9 - 13 
Telefon 018 22 360 | info@handicampen.ax | www.handicampen.ax | FO-nummer 0835395-1 
 

Ålands handikappförbund        1.1.2021 
Skarpansvägen 30 
AX-22100 MARIEHAMN         

 

Mottagare 
Gatuadress 
Ort 

 

 

Ärendemening – Ekonomi 
 

Brödtext 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
 
Ålands handikappförbund 

Namn 
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MALLAR
 
Power Point presentation 
I presentationerna används samma färger   
och bilder som på hemsidan. Century Gothic  
kombineras med Calibri för att göra  
presentationen mer dynamisk och mer estetiskt tilltalande. 

Affisch eller annons  
En affisch eller en annons måste alltid ha  
förbundets logo synlig. Vi använder Calibri och  
Century Gothic i så stor teckenstorlek som möjligt.

Exempel på annons:

Fira den Internationella Funktionshinderdagen med oss 3.12.2019

12  Välkommen, utdelning av Bemötandepriset 2019 
12.30  Funkiskören uppträder
13-14  Pelarduon med Isabel Backman och Håkan Mansnerus 
12-14 Marknadsstånd med Fixtjänsts handgjorda produkter av
 återvunnet material 

Personal från förbundet och medlemsföreningarna 
finns på plats mellan kl. 12-12.30. Välkommen att 
hälsa på oss, ställa frågor och diskutera. 
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