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Allmänt 
Dokument är uppgjort av redaktör på riksnivå och Riksvävarnas styrelse. Dokumentet är framtaget 
för att få ett gemensamt arbetssätt av hemsidor och dess innehåll samt hur Riksvävarna ska 
presentera föreningen i olika sammanhang.   

Föreningens hemsida är en viktig källa för information inom vävintresset som når många 
vävintresserade både inom och utanför Sverige. 

Vår identitet – vårt varumärke 
Vår identitet beskriver vad vi är.  

I arbetet med att profilera Riksvävarna renodlar vi och lyfter fram konsthantverket vävning. 

Effektiv kommunikationskanal 
Hemsidan är vår viktigaste kommunikationskanal och ska vara en källa för information om 
föreningen. Hemsidan ska i första hand uppdateras med innehåll.  
Sociala medier kan användas som ett komplement men får inte utesluta hemsida.  
I de fall sociala medier används med information om Riksvävarna görs inlägg med länk i de fall det är 
möjligt till respektive sida på riks- eller regional sida annars till Riksvävarnas startsida, 
https://www.riksvav.se/ 

Hemsidan ska presentera Riksvävarna på riksnivå samt dess regioner via en gemensam struktur. 
I första hand ska hemsidor uppdateras med information och aktiviteter inom Riksvävarna och dess 
regioner. Det är via hemsidorna vi vill att våra användare i första hand får information om vår 
förening och via den få spridning på aktiviteter inom hela föreningen. 

Information  

 ska verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas  
 ska vara aktuell  
 ska vara riktad till vävintresserade 
 ska visa kommande aktiviteter (kurser, årsmöten o.dyl.) 
 ska innehålla reportage om genomförda aktiviteter 
 kan vara vidarelänkning endast till sidor om vävning och som är uppdaterade 
 för vidarelänkning till egna bloggar eller annan marknadsföring är inte tillåten 

Hemsidor som presenteras utanför domänen www.riksvav.se/ är inte acceptabelt. Vid 
förekommande fall kommer regionens hemsida endast innehålla information om dess 
upptagningsområde.  

Enkelt och tydligt språk 
Textinnehållet på hemsidorna ska hållas enkelt och tydligt. Det ska vara stavningskontrollerat innan 
publicering. Man kan t.ex. kontrollera språket i Words rättstavningsprogram. Ev. felskrivningar kan 
komma att korrigeras av redaktör på riksnivå. 
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Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 
Riktlinjerna finns till för att göra ditt arbete enklare när du kommunicerar. Därför finns riktlinjer 
kring: 

 Logotype 
 Färger 
 Typsnitt 
 Bilder 

Du bör alltid stämma av med information enligt detta dokument som finns på Riksvävarnas hemsida 
innan du producerar ditt material. 

Logotype filer att hämta finns på https://www.riksvav.se/medlemssida/ se rubriken: Logotype och 
Vävstolsbild 

Grafisk profil 
Varför en grafisk profil? 
Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av Riksvävarna. I ord, bild, färg och form skapar 
vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen 
att känna igen Riksvävarna. 

Profilen bidrar till att föreningen presenteras på ett enhetligt sätt i vår kommunikation.  

Det är varje medlems ansvar att använda de typsnitt, mallar och logotyper som finns framtagna på 
ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att hitta egna lösningar och frångå den grafiska profilen. 

Detta dokument fungerar som en faktakälla och hjälper dig när du ska kommunicera eller presentera 
föreningen. 

Om du känner dig tveksam över hur den grafiska profilen ska användas ska du kontakta riksstyrelsen 
innan något material exponeras externt. 

Logotype 
Logotypen får inte under några omständigheter förändras genom förvanskade proportioner, 
beskärning, skevning, rotering, friläggning eller användning av färger utöver de anvisade.  
Det är inte heller tillåtet att ersätta texten med någon annan verksamhet, ej heller med regionstitel. 

Logotypen får användas med färgad bakgrund dock ej svart. I de fall bakgrunden är svart ska 
logotypen läggas på vit bakgrund med frizon enl. stycke Logotypens frizon i detta dokument. 
Logotypen får aldrig presenteras i annan färg än svart. 

Logotypens färg 
Logotypen har en färg.  
Exakta färger ska alltid användas.  

Svart (text och rutmönster) 
C 0 R35 PNS Black C 
M 0 G31 
Y 0 B32 
K 100 
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Logotypens, frizon 
Frizon för ökad tydlighet 

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig och respekteras i all exponering. Frizonen är det 
minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga 
logotypen i en bild.  

Minsta storlek 

Logotypens minsta storlek är 20 mm. Under det värdet blir logotypen oläslig i tryck. 

 

 
 
OBS  
att frizonen ska vara minst 20 % av 
logotypens totala mått. 

 

Typsnitt 
Typsnitt på hemsida ska vara Sutro-Medium.  

I dokument och handlingar används antingen Arial eller Calibri. 
Max tre rubriknivåer tillämpas. Använd standard teckenstorlek för rubriker och brödtext i word. 

Bilder i marknadsföringssyfte 
Bilder ska vara klara och tydliga och ifall det förekommer person-/er på bild ska dessa vara 
tillfrågade om publicering i medlemstidningar och hemsida. 

Ansvar 
Redaktör på riksnivå har huvudansvaret för www.riksvav.se/ samt struktur på hemsidor, och det är 
även den som delar ut administratörsrättigheter.  
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Varje region har en egen redaktör som sköter administrationen av regionens hemsida. På regionens 
hemsida ska finnas uppgift om regionens styrelse samt redaktör och ev deras e-postadresser. Region 
ansvar för sitt informationsinnehåll på resp. hemsida. 

Struktur och layout för hemsida 
Strukturen ska vara tydlig och följas enligt nedanstående flöde under rubriken Struktur. Layouten på 
sidorna ska vara enkel och tydlig. Onödig text bör begränsas.  

Strukturen innehåller en statisk övergripande del, med menyer som; Start, Regioner, Tema, 
Månadens väv, Medlemssida, Bli medlem, Vävlänkar, Om oss och Evenemangskalendern. 

Struktur på riksnivå 
Meny Start 

 månadens bilder, max tre bilder som följer uppgjord budkavle, bilder ska vara minst 
1400x420px eller gärna större för redigering av redaktör. Bilder med vävnader ska anges 
vem som vävt samt fotografens namn. 

 presentation av Riksvävarnas förening 
 aktuellt inom hela föreningen 
 länkar till regionernas hemsida samt evenemangskalender 
 puffar till aktuellt Solvöga, Researkiv, Handla och Guldskytteln 
 Instagramlänk 

Meny Regioner 

 bild i format 1400x420px 
 presentation om regioner 
 länkar till regionsidor 

Meny Tema 

 Information om innevarande TEMA 

Meny Månadens Väv 

 bild i format 1400x420px 
 informationstext om Månadens väv  
 bild 600x600px samt länk till PDF dokument innehållande vävbeskrivning (lösenordskyddad) 

Meny Medlemssida (lösenordskyddad) 

 bild i format 1400x420px 
 information om innehåll på aktuell sida 
 Årsmöteshandlingar, Riksstyrelsens protokoll, Diverse nyttiga dokument och stadgar samt 

dokument som ska skyddas till förmån för medlemmar i föreningen 
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Meny Bli medlem 

 bild i format 1400x420px 
 information om att bli medlem samt inbetalningsuppgifter 
 information om PUL 

Meny Vävlänkar 

 bild i format 1400x420px 
 information sidans innehåll 
 länkar till sidor om vävning. Obs att dessa sidor ska vara uppdaterade för att ge ett 

intressant värde. 
 länkar till hemsidor för andras marknadsföring ska inte finnas 

Meny Om oss 

 bild i format 1400x420px 
 information om föreningen 
 presentation av styrelsen med namnuppgift samt e-postadress 
 kommande riksårsmöten och länkar till regionernas hemsidor 

Meny Evenemangskalendern 

 aktiviteter, möten inom hela föreningen 

Struktur i regionerna 
Regionernas hemsidor 

 bild i format 1400x420px 
 information om regionen samt dess upptagningsområde, max 2 rader  
 regionens program såsom kurser, träffar eller årsmöten. 
 medlemsblad, länk till lösenordskyddad hemsida 
 presentation av styrelse och redaktör samt uppmaning om att bli medlem  
 reportage om genomförda aktiviteter, bilder i format 300x300px 

Attraktivt 
Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt och kännas attraktiv. Redaktören har som uppgift att se till 
att hemsidan fyller krav enligt detta dokument. Redaktören har även som ansvar att genom olika 
artiklar höja läsvärdet. Genom att uppdatera hemsidan ofta känns den även mer levande och 
målbilden är att ha ett stort mervärde för intresserade. 

Bilder 
Bilder ska förtydliga, förklara, illustrera eller förhöja en text. Dessa ska vara lågupplösta och 
levereras till redaktör helst oredigerade dock minst i 1400x600px, 600x400px. 
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Om det förekommer person-/er på bild ska dessa vara tillfrågade om publicering i medlemstidning, 
hemsida eller sociala medier. Se information om PUL på hemsida under Bli medlem. 

Texter 
Texter ska hållas korta men på samma gång informativa och lättlästa. 

Riksårsmötesbokningssytem 
Det finns ett nytt boknings-/register-/faktureringssystem anpassat för Riksvävarna. Detta 
bokningssystem ska användas vid samtliga Riksårsmöten. 

Införande – skapande av innehåll. 
Underlag skapas i wordformat med bilder 2 veckor innan införande. Detta underlag skickas till 
redaktor@riksvav.se som ombesörjer administrationen i ett webbaserat verktyg. 
Region som ansvarar för riksårsmöte får en länk för granskning av innehåll. Ev synpunkter eller 
korrigeringar returneras till redaktor@riksvav.se.  
Publicering av program införs på hemsidan i samband med att utskick av Solvögat nr 4 når 
medlemmarna. 
Länk till bokningsformulär öppnas den 1 februari innan genomförande av riksårsmöte och hålls 
öppen en månad. Därefter släcks länken ned för att administration ska kunna ske. 

Rutin – flöde 
 När någon bokat sig för aktivitet genereras automatisk mail med bekräftelsedokument i PDF 

till den som bokat samt till ram@riksvav.se.  
 I systemet skapas ett register som kan plockas ut i excelfil. Värdregion erhåller hela listan för 

egen administration. 
 Systemet genererar med automatik faktura som skickas ut av redaktör då fakturering ska 

ske. 
 Värdregionens kassör bevakar att betalning sker av resp person som har bokat en aktivitet. 

Arkiv/gallring 
 Protokoll, årsmöteshandlingar, gallras efter 3 år. 
 Reportage och medlemsblad gallras efter 5 år 
 Äldre ”Månadens Väv” finns kvar så länge nu befintligt lagringsutrymmet räcker till. 
 Övriga dokument (ex.vis de dokument som presenteras under meny Medlemssida, ”Diverse 

nyttiga dokument”) gallras i samband med revidering. 

Support  
Redaktörer har tillgång till manual och instruktionsfilmer om Bildredigeringsprogram och att arbeta i 
Wordpress på en hemsida. 
Redaktör på riksnivå har det slutgiltiga ansvaret för hemsidorna och finns tillgänglig som en support- 
och stödfunktion. För frågor och idéer gällande hemsidor kontaktas redaktor@riksvav.se via mail. 


