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Denna kommunikationshandbok togs fram 2018 och riktar sig till aktiva 
medlemmar vid Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS. Det är 
viktigt att vi som kår jobbar som en enhet för att skapa en identitet, för att 
medlemmar och externa målgrupper ska veta vad HTS är. De riktlinjer 
som beskrivs i denna handbok är framtagna för att skapa enhetlighet i 
HTS kommunikation, och för att på detta vis bidra till att förbättra 
sammanhållning bland kårens verksamhet. Kommunikationshandboken 
innefattar specifikationer och regler för hur kårens grafiska material ska 
utformas samt hur vi använder olika kommunikationskanaler. Riktlinjerna 
ska användas i så stor utsträckning som möjligt. 
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Övergripande för kommunikation  

När du har ett event eller på annat sätt vill visa upp ditt utskott, bör du planera 
din marknadsföring i god tid och göra en strategi för vilka kanaler du ska 
använda och när.  

Hemsidan är basen till vilken all marknadsföring ska länkas. Exempel på hur 
detta tillämpas är att du ser till att marknadsföra ett event både på Facebook och 
på hemsidan. Prata med VKOS för att få hjälp med att lägga ut något på 
hemsidan.  
 

Ha en röd tråd som går genom ditt material i alla kanaler. Det kan exempelvis 
vara en tag-line, en färg, ett typsnitt, en bild etc.  

Var kreativ i ditt skapande!  

4 eye principle 

Inom HTS tillämpar vi 4-eye principle. Detta innebär att innan 
material publiceras på en av kårens kommunikationskanaler ska 
minst en i styrelsen eller presidiet ha sett och godkänt materialet.



Bild och filmer 
Bilder och film som läggs upp i kårens officiella kanaler ska följa vissa 
riktlinjer. 

• Alkohol ska inte synas i bild. Om det är oundvikligt, ska alkoholen inte 
vara i fokus. 

• Försök ta bilder där det syns personer. Dessa får fler gillningar och 
uppskattas mer av de som ser bilden.  

• Du måste först fråga alla personer på bilden om du får lägga upp bilden 
på sociala medier. Om det inte är möjligt att fråga alla personer på 
bilden är det viktigt att bilden tas ner direkt om någon ber om det. 

Relevanta dokument för kårens kommunikation  

Det finns olika verktyg där du kan hitta mer detaljerad information om de 
riktlinjer som finns för kårens kommunikation. Dessa är:  

• Stadgan  
• Språkpolicy 
• Svensk-engelsk ordlista  
• Studentlunds kommunikationsplan 
  

Studentlund 
Kårens marknadsföring regleras även genom Studentlundsavtalet.  

Detta innebär att vi i huvudsak ska rikta oss mot studenter i humaniora 
och teologi samt våra medlemmar.  

När du gör marknadsföringsmaterial ex. event på Facebook, eller flyers är 
det bra om ovanstående framgår. Exempelvis genom följande meningar:  
• Detta evenemang är enbart för studenter på HT-fakulteterna. 
• Detta evenemang är enbart för medlemmar i Humanistiska och 

teologiska studentkåren. 
• Detta evenemang riktar sig i huvudsak till medlemmar i HTS och/eller 

studenter vid HT-fakulteterna. 
• Detta är ett evenemang för medlemmar i HTS och/eller studenter vid 

HT-fakulteterna. 

Dessa dokument finns att tillgå i en pärm på HTS 
kansli såväl som på HTS hemsida

§4 Målgrupp för verksamhet 

Kårernas verksamhet ska i huvudsak rikta sig 
till studenterna vid de utbildningar som hör till 

sin verksamhet



Språkpolicy 
I kårens språkpolicy står det att vi ska följa principen om klarspråk. Detta 
innebär att vi i kårens kommunikation ska vara professionella och använda 
ett vårdat, enkelt och begripligt språk. I språkpolicyn står det även att 
kåren ska arbeta med parallellspråkighet. Detta innebär att kårens 
kommunikation helst ska publiceras på både svenska och engelska. 

Typsnitt  

Följande typsnitt är de som används till kårens officiella dokument och 
informationsutskick: 
• Garamond Adobe Pro 
• Helvetica 
• Helvetica Neue 

Färgpalett 
Vinrött 
HTS huvudsakliga färg är vinrött. Färgen valdes eftersom det är en 
blandning av teologkårens lila och humanistkårens röda färger. Den 
vinröda nyansen används ofta som bakgrund med vitt tryck ovanpå eller 
som accentfärg när svart text trycks på vit bakgrund. Färgen bör vara med 
på kårens grafiska material, men det är inget måste. 

Beige 
Som komplementfärg till den vinröda finns en beige färg. Denna används 
med fördel som bakgrundsfärg när man eftersträvar en lättare framtoning 
än den tunga röda färgen. I detta fall kan den vinröda användas som 
accentfärg. Helvetica används i rubriker, underrubriker och t.ex. 

datum på dokument. Garamond används i brödtext 

RGB = 139, 18, 65 
HEX = #8B1240 

PMS = Pantone 208 C 
CMYK = C32, M99, Y61, K26 

RGB = 242, 239, 220 
HEX = #F2EFDC 

PMS = Pantone 9064 C 
CMYK = C4, M3, Y13, K0



Grafiska element 
Det finns en del symboler som återkommande används i kårens 
kommunikation. Vissa av dessa ska alltid användas, andra kan användas 
som tillval. 

Kårband 
HTS kårband består av en vinröd bakgrund med tre vita streck. 
Proportionerna är 2:1:1:1:1:1:2 (röd, vit, röd, vit, röd, vit, röd). 
Detta grafiska element kan utnyttjas i alla sammanhang.   

HTS Logga 
I all kommunikation utåt ska kårens logga finnas med. Den 
finns i svart, vitt och vinrött. 

 

Studentlunds logga 
I grafiska material kan även Studentlunds logga användas. 
Under novischperioden ska Studentlunds logga vara med i 
omslagsbilden på Facebook.  

Loggan finns i svart, vit och färgglad version, på svenska 
och engelska samt i ett format som lämpar sig för hörn. 
 

Sjökor 
Kårens maskotar är tre stycken sjökor. Dessa får gärna vara med som ett 
grafiskt element där det passar. 
 

 Hemsida 

Hemsidan som informationsflöde: 
Evenemang och annan viktig information som läggs upp på Facebook ska 
också läggas upp på hemsidan. För att visa kårens bredd är det viktigt att 
vi visar upp många olika sorters aktiviteter. Du kan använda både ditt 
utskottssida, men också eventkalendern för att nå ut med information.  

På hemsidan går det att pusha evenemang genom att länka dessa i 
omslagsbilden eller genom att lägga dem som notis högst upp. Detta är 
något alla aktiva kan göra gör att sprida information.  

Hemsidans utseende: 
Hemsidan ska visa kårens logga och använda sig av kårens grafiska profil i 
stor utsträckning. Det är uppmuntrat att lägga upp grafiskt material, men 
också bilder av kåraktiva som tagits under kårens aktiviteter. Så fort någon 
hör av sig om att en bild ska tas ner måste detta göras så snart som 
möjligt. 
 

Behöver du tillgång till de grafiska elementen ovan mailar du vkos@hts.lu.se 

Vill du lägga ut något på hemsidan kontaktar du vkos@hts.lu.se

mailto:vkos@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se


Posters 

För att visa upp våra evenemang och annan information om kårens verksamhet 
kan vi använda oss av posters. Det ska vara enkelt att se vad postern avser och 
den ska vara intresseväckande. En bra riktlinje är att hålla texten kort och 
rubriken tydlig.    

Vid framtagande av posters ges stort utrymme för kreativitet. Med detta sagt ska 
alltid kårens logga samt en länk till hemsidan finnas med. 

Det finns flera olika ställen att sätta upp posters på. Vissa av dessa styr kåren 
över, andra är tillgängliga för alla och några måste man få tillåtelse för. Ta kontakt 
med kåren eller aktuell byggnads reception för att få veta vad som gäller. Prata 
även gärna med VKOS om strategiska platser för din poster.  
 

Nyhetsbrev 
Varje månad utkommer ett nyhetsbrev för att visa vad kåren håller på med 
samt underlätta för studenter att hitta våra andra kommunikationskanaler. 
Fokuset kan ligga på vad som är aktuellt den kommande månaden, 
information om kårens arbete eller länka till våra sociala medier. 

Nyhetsbreven kan både mejlas ut till prenumeranter samt sättas upp på 
strategiska platser såsom toaletterna på LUX och SOL.  

 

Händer på kåren-inlägg 
Veckor då det händer extra mycket roligt på kåren kan ett lättare 
nyhetsbrev publiceras på Facebook om vad som händer på kåren. 
Informationen är kort och syftar till att kontinuerligt informera om 
aktiviteter i veckan som kommer. Det är VKOS som gör detta inlägg.  

 

Poster (på skärm)  
A3: 3508 pixlar x 4961 pixlar (300dpi)  
A4: 2480 pixlar x 3508 pixlar (300dpi) 

Poster (utskrivet)  
A3: 297 mm x420 mm (72 dpi)  
A4: 210 mm x 297 mm (72 dpi)

Önskar du att få in din verksamhet nyhetsbrevet mailar du vkos@hts.lu.se 

Är det något du vill 
uppmärksamma i ett “Händer på 

kåren“ inlägg mailar du 
vkos@hts.lu.se

Vill du skapa en poster kontakta grafiskdesigner@hts.lu.se i avsaknad 
av grafisk designer maila vkos@hts.lu.se

mailto:grafiskdesigner@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se
mailto:grafiskdesigner@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se


Tv-skärmar 
På TV-skärmarna på LUX och SOL kan information läggas upp som är 
relevant för alla HT-studenter. Informationen ligger uppe i två veckor. 

Youtube  
Kåren har ett Youtube-konto som heter Humanistiska och teologiska 
studentkåren. Där publiceras de videor som kåren tar fram. Filmer kan 
användas för att marknadsföra aktivteter, utskott, julkalender, 
tillbakablickande filmer vid ex. novischperioden eller för att på andra sätt 
visa upp kårens verksamheter.  

 

  

Facebook: Sida 
Kåren har en Facebooksida som heter Humanistiska och teologiska studentkåren 
(HTS). Här delar vi med oss av kårens verksamhet och annat som rör 
studenterna vid HT.  

Detta är en av våra främsta kanaler och är ett bra sätt att få spridning och nå ut 
till medlemmar och andra intresserade. Här kan tonen vara mer lättsam och den 
bör anpassas efter typen av information.  

Texter som läggs ut på Facebook ska alltid ha med en bild. Bilder på personer 
tenderar vara mer uppskattade, men ibland kan det vara mer lämpligt med en 
grafisk design eller en kombination av båda.  

Håll mängden text kort och skriv på både svenska och engelska.  
 
Information som delas här bör också läggas ut på kårens hemsida.  

Kåren har även tre undersidor; Café Multilingua, Sexmästeriet, HTS Spelkvällar. 
Dessa sidor är riktade mot specifika event och delar av kåren. Fundera på hur du 
kan använda din undersida för att nå ut med information om dina aktiviteter. 

Teckenbegränsning inkl. blanksteg 
Rubrik   Max 30 tecken  
Ingress  Max 100 tecken  
Brödtext Max 350 tecken 

Du kan använda kårens Faceboksida till att vsa upp ditt 
event eller ditt utskott. Prata med VKOS och lägg upp 

en plan tillsammans.

För Facebookinlägg är storleken: 
1200x630 pixlar

Vill du lägga upp något på TV-skärmarna mailar du text och 
passande bild till vkos@hts.lu.se

Vill du ta fram och publicera en video pratar du med VKOS

mailto:vkos@hts.lu.se
mailto:vkos@hts.lu.se


Facebook: Omslagsbild 

Använd omslagsbilden på Facebook för att dra uppmärksamhet till din 
sida men också för att visa att det är en sida från HTS. Omslagsbilden är 
bland det första som syns när en går in på Facebooksidan och är ett bra 
sätt att kommunicera ut vad sidan åsyftar och skapa intresse för kåren och 
aktiviteterna. 

För de utskott som har egna Facebooksidor är det viktigt att vi tydligt 
visar att det är kåren som ligger bakom sidan. Detta kan exempelvis göras 
med omslagsbilden. 
 

 

 

Facebook: Evenemangsfunktionen  

På Facebook går det även att skapa evenemang, som man kan bjuda in till.  

Tänk över om ett evenemang är rätt plattform för dig. Skulle det vara så 
att du beslutar dig för att skapa ett evenemang på Facebook är det viktigt 
att det publiceras i god tid.  

Evenemang som många attendar tenderar att locka mer folk, men om det 
är få som attendar kan det få motsatt effekt av att intresset ser lågt ut och 
få kommer.  

Om du bestämmer att ett evenemang inte är rätt för dig, kanske en 
“elektronisk poster” kan vara tillräckligt. På denna kan du meddela all 
relevant information utan att behöva bry dig om antalet som anmäler sig 
intresserade. 
 

Storlek: 828x315 pixlar 
Detta ska finnas med:  
— Kårens namn  
— Kårens logga 



Instagram 
Kåren har ett Instagramkonto som heter htslund. På Instagram likt 
Facebook är tonen lättsammare och inläggen är mer spontana och 
“bakom kulisserna”.  

Med Instagram vill vi visa upp aktivas arbete och skapa en inbjudande 
känsla runt kåren. Det kan handla om att visa upp hur det är i fullmäktige, 
på event, i kommittéer eller tillbakablickar. Här gäller precis som på 
Facebook att texten ska hållas kort.  

Administratörer för Instagram är presidiet; vill du lägga upp något på 
Instagram kontaktar du dem.  

 

Mejlutskick 
Genom medlemssystemet Lamed kan HTS skapa mejllistor över kårens 
medlemmar och koppla dessa till MailChimp. Därmed kan mejl skickas ut 
till alla kårens medlemmar.  

Mejlutskick bör användas restriktivt och endast i välmotiverade fall. 
Exempel på välmotiverade mejlutskick är välkomstbrev vid terminsstart, 
nyhetsbrev på månadsbasis och information om kårval. 

Medlemmar som inte vill ha mejl från HTS kan blockera mejlen från 
MailChimp. Detta påverkar inte mejlen med påminnelser om kårvalet om 
dessa skickas ut via valplattformen Sunet.  

Slutord 

I den här handboken har vi tagit upp olika kanaler som kåren använder sig 
av för att visa upp verksamheten. Det är dock inte de enda kanalerna som 
finns tillgängliga utan tänk gärna utanför boxen i hur du kan nå ut till våra 
studenter med din information. Kom ihåg: var kreativ i din 
marknadsföring! 

Stort lycka till!  

Storlek: 1080x1080 pixlar  

Hashtags som bör användas 
#htslund 

#studentlund 
#htsnovisch (under novischperioden) 

#sfskar


