
PRESENTATION ABF
2010-01-14



UPPDRAGET / OM VARUMÄRKET


AGENDA

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

WIREFRAMES

COPYTONALITET

DIGITAL IDENTITET

TANKAR UNDER ARBETETS GÅNG

NÄSTA STEG
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SNABBT OCH ENKELT KUNNA HITTA, 
BOKA OCH BETALA SIN STUDIECIRKEL 
PÅ WEBBEN

UPPDRAGET

Hitta lokala kulturarrangemang.



OM VARUMÄRKET

MÅLGRUPPER

Folkhemmet och “Generation Jag”
Demokratiskt tilltal
Politik på ett annat sätt
Yta och djup
Autencitet
Stress



FOLKBILDNING

OM VARUMÄRKET

ABF har en socio-politisk uppgift:



OM VARUMÄRKET

STUDERA, DISKUTERA, FÖRÄNDRA

ABF idag: ABF imorgon:
”Gammalt”
Präktig
Top-down
Traditionell (80%)

”Samtida”
Inspirerande
Personlig
Intressant och 
kompetent

DRÖMMA, LÄRA, UTVECKLAS

HUR PRATAR MAN OM 
FOLKBILDNING ÅR 2010?

– Källa: Nytrend



OM VARUMÄRKET

FÖRFLYTTNING



HUR GÖR MAN DET?

OM VARUMÄRKET



ÖVERGRIPANDE STRUKTUR






ANSATS I STRUKTURARBETET

Centralt och lokalt
Visa bredd centralt och specifikt lokalt för att öka 
relevansen.

Låt det som är viktigast vara viktigast
Prioritera leta/boka studiecirkel i struktur, placering och 
omfång. 

Samma ärende - fast olika attityd 
Hjälpa besökare som vet vad de vill eller som vill botanisera 
- med tips på köpet.



ANSATS I STRUKTURARBETET

Aktuell
Flexibilitet i de lokala startsidorna för redaktörer med olika 
ambitionsnivåer och oberoende av ständigt uppdaterat 
nyhetsflöde.

Sök
Enkelt att påbörja en sökning - erbjuda filter för att 
avgränsa/bredda resultatet.

Berätta mer utförligt om ämnesområden och kulturformer på 
egna sidor för att inkludera närliggande termer/ord. 
”Mat” ≠ ”matlagningskurs” 



Kurser & 
studiecirklar

Evenemangsguiden

ABF nära dig

Om ABF

Verksamhet

Press

Kontakt

Start

STRUKTUR CENTRAL HUVUDNAVIGERING



Kurser & 
studiecirklar

Evenemangsguiden

ABF nära dig

Om ABF

Verksamhet

Press

Kontakt

Start

NIVÅ 1 GLOBALA FUNKTIONER EXTERN FUNKTION

Talande webb/Readspeaker

Sök

English

Teckenspråk

Sitemap

Om webbplatsen

Other languages

RSS

404-sida
(ej synlig i strukturen)

Filter Län om > 20 kommuner
Filter Kommun om > 20 orter

Filter orter
Filter Distanskurs

Filter Ämnesområde
Filter Underkategorier (om 

underkategori finns)

Lista kurser och cirklar

Filter Län om > 20 kommuner
Filter Kommun om > 20 orter

Filter orter
Filter Kulturform
Filter År/Månad

Lista arrangemang

Filter Kategori

Lista webbinnehåll

Kurs/studiecirkel på lokal 
ABF-avdelning

Arrangemang på lokal 
ABF-avdelning

. . .

NIVÅ 3NIVÅ 2



Start

Evenemangsguiden

ABF nära dig

Om ABF

Verksamhet

Press

Kontakt

Kurser & 
studiecirklar

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 EXTERN WEBB

Webbutik

Kurs/studiecirkel på lokal 
ABF-avdelning

Bok

Filter Län om > 20 kommuner
Filter Kommun om > 20 orter

Filter orter
Filter Underkategorier

Filter Ämne

Lista kurser och cirklar

Lista böcker

Musik, sång, kör

Resor, landskap, länder

Konst, måleri, teckning

Historia, släktforskning

Samhälle, politik, fackligt

Fordon och trafik

Föreningskunskap, 
styrelsearbete

Foto, film, mediaLitteratur, svenska, retorik

Dans, teater, scenkonst

Hälsa, vård, livsstil

Konsthantverk, handarbete, 
slöjd

Design, inredning, trädgård

Mat och dryck

Språk

Matematik, teknik, 
naturvetenskap

Data, IT, mobil

Miljö, natur, djurSjöliv, jakt, fiske

Religion, psykologi, 
pedagogik

Ekonomi, företag, juridik

Distanskurser

Studiematerial

Starta studiecirkel



Start

Kurser & 
studiecirklar

ABF nära dig

Om ABF

Verksamhet

Press

Kontakt

Evenemangsguiden

NIVÅ 1 NIVÅ 2

Arrangemang på lokal ABF-
avdelning

NIVÅ 3

Föreläsning

Film, foto, bild

Litteratur

Sång, musik

Utställningar

Dramatisk framställning

Dans

Konst, konsthantverk

Tvärkulturell verksamhet

Filter Län om > 20 kommuner
Filter Kommun om > 20 orter

Filter orter

Lista arrangemang



Start

Evenemangsguiden
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studiecirklar

Om ABF

Verksamhet

Press

Kontakt

ABF nära dig

NIVÅ 1

Lokal avdelningFilter Län
Filter Avdelning



Start

Evenemangsguiden

Kurser & 
studiecirklar

Nyheter

Utbildningar

. . .

Kontakt

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 EXTERN WEBB

Webbutik

Starta studiecirkel

Start

Nyhet

Köpvillkor

Nyhetsbrev

Beställ katalog

Filter Ämne

Kurs/studiecirkel

Arrangemang

Studiematerial

= Obligatoriska avdelningar/sidor för alla lokala avdelningar

. . .

Vuxenutbildning, SFI, 
Gymnasieutbildning m fl

Nyheter

 Filter orter /Hela Sverige
Filter Distanskurs

Filter Ämnesområde
Filter Underkategori 

Lista kurser och cirklar

 Filter orter /Hela Sverige
Filter orter

Filter Kulturform
Filter År/Månad

Lista arrangemang

. . .

. . .

NIVÅ 4

Bok
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Start

Evenemangsguiden

ABF nära dig

Verksamhet

Press

Kontakt

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3

Om ABF

Kurser & 
studiecirklar

Styrelse, ersättare, 
revisorer

ABF 100 år 2012

Medlemsorganisationer

. . .

Fakta om folkbildning Studiecirkelns pedagogik

ABF och demokratin Samhälle, politik, fackligt

Data, IT, mobil Matematik, teknik, 
naturvetenskap

Årsredovisning

FinansieringStadgar

Organisation

Fönstret

EXTERN WEBB

Idéprogram

ABFs litteraturstipendium

ABFs historia

Jobba på ABF

. . .

Organisation och ekonomi

Fönstret
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Evenemangsguiden

ABF nära dig

Om ABF

Press

Kontakt

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3

Kurser & 
studiecirklar

Verksamhet

. . .

Verksamhetsområden

Samverkansområden

NIVÅ 4

Genèveskolan

ABF Norden

Litteratur

Handikappfrågor

Fackliga studier

Integration

. . .

Internationella studier

Språk

Kultur

Hälsoskolan

Klimatskolan

Familjeverkstan

Politik

Jämställdhet



Start

Evenemangsguiden

ABF nära dig

Om ABF

Verksamhet

Kontakt

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3

Kurser & 
studiecirklar

Press

Pressmeddelanden

RSS-flöde Google Nyheter 
om ABF

Fakta och statistik

Debattartiklar

Grafisk profil

Kontakt presschef och 
ledning

Nyheter

Pressbilder

. . . . . .

Pressmeddelande

Artikel

Nyhet
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Evenemangsguiden

ABF nära dig
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Verksamhet

Kontaktinformation

NIVÅ 1 NIVÅ 2

Kurser & 
studiecirklar

Kontakt

Press

Filter Län
Filter Distrikt

Filter Avdelning
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CENTRAL STARTSIDA






LOGOTYP

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN ABF NÄRA DIG OM ABF VERKSAMHET PRESS KONTAKT

Vad vill du lära dig i vår?

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL NÄRA DIG

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL VIA ÄMNESOMRÅDEN

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

LETA DISTANSKURSER

Evenemangsguiden Leta evenemang hos ABF nära dig » Nytt från ABF

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Välkommen till ABF. Hos oss kan du utforska dina drömmar och idéer. Våra kurser och 
studiecirklar låter dig testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. Vad brinner 
du för? Sök i vårt gedigna utbud och kasta dig ut. Du är värd ett äventyr.

Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Puffrubrik

Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Huvudkontoret
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress
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Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
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ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.
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Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Huvudkontoret
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress



LOGOTYP

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN ABF NÄRA DIG OM ABF VERKSAMHET PRESS KONTAKT

Vad vill du lära dig i vår?

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL NÄRA DIG

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL VIA ÄMNESOMRÅDEN

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

LETA DISTANSKURSER

Evenemangsguiden Leta evenemang hos ABF nära dig » Nytt från ABF

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Välkommen till ABF. Hos oss kan du utforska dina drömmar och idéer. Våra kurser och 
studiecirklar låter dig testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. Vad brinner 
du för? Sök i vårt gedigna utbud och kasta dig ut. Du är värd ett äventyr.

Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Puffrubrik

Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Huvudkontoret
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress



LOGOTYP

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN ABF NÄRA DIG OM ABF VERKSAMHET PRESS KONTAKT

Vad vill du lära dig i vår?

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL NÄRA DIG

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL VIA ÄMNESOMRÅDEN

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

LETA DISTANSKURSER

Evenemangsguiden Leta evenemang hos ABF nära dig » Nytt från ABF

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Välkommen till ABF. Hos oss kan du utforska dina drömmar och idéer. Våra kurser och 
studiecirklar låter dig testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. Vad brinner 
du för? Sök i vårt gedigna utbud och kasta dig ut. Du är värd ett äventyr.

Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Puffrubrik

Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Huvudkontoret
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress



LOGOTYP

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN ABF NÄRA DIG OM ABF VERKSAMHET PRESS KONTAKT

Vad vill du lära dig i vår?

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL NÄRA DIG

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL VIA ÄMNESOMRÅDEN

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

LETA DISTANSKURSER

Evenemangsguiden Leta evenemang hos ABF nära dig » Nytt från ABF

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
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Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Välkommen till ABF. Hos oss kan du utforska dina drömmar och idéer. Våra kurser och 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.
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LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL NÄRA DIG

LETA KURS ELLER STUDIECIRKEL VIA ÄMNESOMRÅDEN

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

LETA DISTANSKURSER

Evenemangsguiden Leta evenemang hos ABF nära dig » Nytt från ABF

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.
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Lorem ipsum dolor sit amet » 
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Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Välkommen till ABF. Hos oss kan du utforska dina drömmar och idéer. Våra kurser och 
studiecirklar låter dig testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. Vad brinner 
du för? Sök i vårt gedigna utbud och kasta dig ut. Du är värd ett äventyr.

Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »
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Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
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LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
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Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
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Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
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eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.
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Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Oskarshamn
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
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LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
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KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
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Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 
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Artikelrubrik

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a 
ligula vitae lacus bibendum porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh 
cursus consequat.

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat. Vivamus vitae arcu nec lectus 
faucibus consectetur. Duis luctus, odio sit amet ullamcorper venenatis, dolor mi dictum enim, non 
fringilla nibh est bibendum diam. Duis volutpat ultrices consequat. Länk placerad i brödtext »

Mellanrubrik
Aliquam odio quam, feugiat a tincidunt non, sollicitudin nec neque. Curabitur vel nibh a augue 
faucibus adipiscing.
Länk placerad på egen rad »
     Länk till dokument (3 kb) »

Bildtext odio quam, feugiat a tincidunt non, sollicitudin nec neque. 

Puffrubrik
Länk till intern/extern länk »
Länk till intern/extern länk »
Länk till intern/extern länk »

Puffrubrik
    Länk till dokument (3 kb) »
    Länk till dokument (3 kb) »
    Länk till dokument (3 kb) »
    Länk till dokument (3 kb) »
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Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Puffrubrik

Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »
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Artikelrubrik

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a 
ligula vitae lacus bibendum porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh 
cursus consequat.

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat.

Bildtext odio quam, feugiat a 
tincidunt non, sollicitudin nec neque. 

”Citat lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum porta 
accumsan id erat.”

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat.

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat. Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum porta accumsan id erat. In vel tortor 
at nibh cursus consequat.

Förnamn Efternamn, Företag 

Här är du:   Start » Verksamhet » Verksamhetsområden » Kultur

Bildtext odio quam, feugiat a 
tincidunt non, sollicitudin nec neque. 

Bildtext odio quam, feugiat a 
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Artikelrubrik

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a 
ligula vitae lacus bibendum porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh 
cursus consequat.

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat.

Brödtext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus bibendum 
porta accumsan id erat. In vel tortor at nibh cursus consequat.
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Menyval nivå 4
Menyval nivå 4

Menyval nivå 2
Menyval nivå 3
Menyval nivå 3

Menyval nivå 4
Menyval nivå 4

Puffrubrik
Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Puffrubrik

Pufftext lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi a ligula 
vitae lacus bibendum porta accumsan id 
erat. In vel tortor at nibh cursus.
Länk placerad på egen rad »

Sidan publicerad: 2010-01-20 10:05

Skriv ut»Dela med andra» Prenumerera via RSS» Tipsa»

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Huvudkontoret
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress



LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

☑ Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor)

☑ Central startsida

☑ Lokal startsida

☑  Artikelsida / ”master” (utveckla med fler moduler/element för ex. tabell/
länksamling osv)

☐  Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. webb-TV och hantering av 
nollresultat)

☐  Sitemap

☐  404-sida 

☐  Kurser och studiecirklar (presentation och sökflöde)

☐  Cirkelsida med presentation/anmälan/betalning (utveckla med moduler/
element för ex. studiematerial, cirkelledare, rabatter)

☐  Evenemangsguiden (presentation och sökflöde)

☐  Arrangemangsida

☐  ABF nära dig (för val av avdelning och sök av kontaktinfo) 

☐  Studiematerial och boksida

☐  Formulärsida ( ex. för Materialbeställning eller Kontakt)

☐  Nyhetslistning och enskild nyhet (inkl. kommentera och arkiv)

☐  Nyhetsbrev (inkl. arkiv)

☐  Kontaktsida (per avdelning och anställd)

☐  Webb-TV och radio

☐  Generella puffmoduler

☐  Specifika puffmoduler (ex tipsa om cirklar, veckans fråga, starta 
studiecirkel, Fönstret osv)

☐  Tom mall (ex. för Jobba hos oss)

☐  Bildarkiv och downloads

☐  ”Isolerat” meddelande

☐  Mobil



COPYTONALITET






TONALITET

Sökmotorerna ÄR internet
★ Google är Sveriges största sajt
★ MSN/Live är Sveriges näst största sajt
★ Youtube är Sveriges tredje största sajt
★ Aftonbladet.se är ”bara” fyra i Sverige

SEO

Sökmotoroptimering handlar inte om magi utan om fokus och tydlighet
Optimering och uppföljning - ”fortsätt utveckla!”



TONALITET

Titeln avgör – våga ta beslutet
★ Nyckelord i Title tag
★ Nyckelord i brödtext
★ Nyckelord i rubrik (H1)
★ Mängden text på sidan
★ Text som omger nyckelord

SEO-RECEPT

Titel tags – namnet på sidan. Huvudordet först – max sju ord
I texten – synonymer och böjningar

 
★ Sidans struktur (journalistisk indelning med ingress, 
brödtext etc.)
★ Nyckelord i underrubriker (<H2>, <H3> etc.)
★ Nyckelord i ALT-texter för bilder
★ Nyckelord i fet text

Geografi – ange plats (30% av sökningen)
Domänstrategi – vilka begrepp vill ABF ta?



TONALITET

Läsaren scannar
Skriv det viktigaste först
Börja med huvudpoäng och huvudord
Korta meningar och stycken

WEBB-TEXT



HUR GÖR MAN DET?

TONALITET



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Oskarshamn
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

1. FRÅGAR 2. ÖVERRASKAR

3. INSPIRERAR 4. BJUDER 5. VISAR



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Oskarshamn
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

1. FRÅGAR



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Oskarshamn
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

2. ÖVERRASKAR



2. ÖVERRASKAR

ENKEL RUBRIK: VERB + SUBSTANTIV 
(+ PLATS)

TILL
Teckna Manga i Olofström
Data för skräckslagna
Lär dig laga god vardagsmat
Blogga - så funkar det
Föräldracoaching

FRÅN
Ritkurs
Data för nybörjare
Matlagning
Alla kan blogga!
Om gemenskap och ansvar



2. ÖVERRASKAR

Våga bli personlig
Tala till individen, inte till massan
Tydlighet
Humor
Var konkret

TEXTRECEPT
”Teckna Manga i Olofström”



2. ÖVERRASKAR

INGRESS

1. Du. Testa Toscansk matlagning i Bredäng
Älskar du också italiensk mat? Testa det 
fantastiska italienska köket! 

Lär dig tala inför publik
Drabbas du ibland av talängslan?

2. Vi. I vår studiecirkel lär du dig att stå inför 
publik med hjälp av röstträning och 
andningsövningar. Tillsammans lär vi oss 
grunden för röstens uttrycksmöjligheter och 
att våga ta plats när man talar inför en 
grupp. Du kan stå fram!

Under tio tisdagskvällar lär vi oss att laga 
underbara pastor, risottos och desserter. 
Det är enklare än du tror. Kom och njut!

Du & Vi: Ditt behov, vår lösning



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 11:e februari     I     Ort
Testa capoeira, silversmide m.m. i Lomma »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

Tisdag 22:a februari     I     Ort
Axel Schulmann berättar om sin bok »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae 
eros dui, id vestibulum felis. Donec dapibus, elit in ultricies ultrices, 
ante mauris consequat quam, eu commodo velit justo vitae massa.

KURSER, STUDIECIRKLAR OCH EVENEMANG
Leta kurs eller studiecirkel nära dig »
Leta kurs och studiecirkel via ämnesområden »
Leta distanskurser »
Leta evenemang hos ABF nära dig » 

OM ABF
Om ABF «
Verksamhet »
Press »
Kontakt »

ÖVRIGT
RSS »
Om webbplatsen »

Copyright © 2010 Arbetarnas Bildningsförbund

ABF Oskarshamn
Gatuadress
Postnummer Postort
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit »

Idag     I     Kategori

Lorem ipsum dolor sit amet » 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi a ligula vitae lacus 
bibendum porta accumsan id erat.

Tisdag 22:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 11:e februari     I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

Tisdag 2:a februari      I     Kategori
Lorem ipsum dolor sit amet » 

3. INSPIRERAR



3. INSPIRERAR

TYDLIGA RUBRIKER, KONKRET 
INNEHÅLL

TILL
Anders Lago om Södertälje 
och Irak
Testa capoeira, silversmide 
m.m. i Lomma
Axel Schulman berättar om 
sin bok

FRÅN
Sveriges ansvar 
i världen
Öppet hus ABF i Lomma 
- prova på aktiviteter
Författarbesök



3. INSPIRERAR

Ingressen handlar om ämnet
Var personlig
Se upp för ”allmänhets-sjukan”
Berätta historier!
Tala till mottagaren

TEXTRECEPT



LOGOTYP
Oskarshamn Byt ABF-avdelning »

Sök på ABF.se SÖK

English » Other languages » Sitemap »Teckenspråk » Talande webb »

START KURSER & STUDIECIRKLAR EVENEMANGSGUIDEN STARTA STUDIECIRKEL UTBILDNINGARNYHETER KONTAKT

Här hittar du oss

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Tel: 0491-840 20
Fax: 0491-818 25
info.ostra-smaland@abf.se »

Så startar du studiecirkel
Tillsammans med arbetskamrater, grannar, 
eller goda vänner kan du starta en 
studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. 
Läs mer om hur du startar en studiecirkel »

Beställ utbildningskatalog
Nu är utbildningskatalogen för vårens kurser 
och studiecirklar färdig. Beställ hem och låt 
dig inspireras.
Beställ katalog »

Vad vill du lära dig i vår?
Välkommen till ABF Oskarshamn! Här vågar du testa nytt, förstå mer och utvecklas som person. 
Vad brinner du för? Sök i vårt utbud av studiecirklar och kurser och kasta dig ut på ett äventyr.

SÖKSök kurs eller studiecirkel här...

Dans, teater, scenkonst     I     1200 kr
Spela improvisationsteater i Mönsterås »
Vill du prova på att vara regissör, skådespelare, och scenograf på en 
och samma gång? Kom och testa den populära teaterformen 
improvisationsteater.

T ex Matlagning, Engelska, Föräldrakurs, Jakt etc

Leta kurs eller studiecirkel via ämnesområden »

Kurser och studiecirklar

Mat och dryck     I     700 kr
Testa toscansk matlagning i Nybro »
Älskar du också italiensk mat? Testa det fantastiska toscanska köket!
Under tio tisdagskvällar lär vi oss laga underbara pastor, risottos och 
desserter. Det är enklare än du tror. Kom och niut!

Evenemangsguiden Se alla » Nytt från ABF Oskarshamn

Tisdag 2:a februari     I     Ort
Anders Lago om Södertälje och Irak
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ENGAGEMANG INTRESSERAR

ABF Värmland inbjuder till 
en studieresa i Förintelsens 
spår. Polen, 3-11 maj 2010
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DIGITAL IDENTITET - LEDTANKAR I ARBETET

VÄRME OCH PERSONLIGHET
Vi låter design och tonalitet locka till 
intresse och kännas inbjudande 
såväl som personlig.

STRUKTURERAD OCH FLEXIBEL
Vi ger innehållet en tydlig hierarki 
och låter det fungera väl även för 
dynamiskt innehåll.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD
Genom sparsmakad och tydlig design 
tillåter vi användare med olika typer av 
handikapp att ta del av innehållet.



DIGITAL IDENTITET - LITE KORT OM FÄRGER

ABF ÄR RÖTT
Vi låter rött vara den dominerande 
färgen och  övergripande känslan ska 
vara att varumärket är rött.

VARSAMT TONADE YTOR
Toningar ger en varmare och mer 
levande känsla. 

JUSTERAD FÄRGPALETT
Vi har adderat och justerat färgtoner för 
att fungera bra på webben. Både från ett 
varumärkesperspektiv såväl som ett 
användarperspektiv.



DIGITAL IDENTITET - HUR JOBBAR VI TYPOGRAFISKT

TYDLIGA RUBRIKER
Genom iögonfallande rubriker lockar 
vi och väcker vi intresse. 

VIKTAD INFORMATION
Med olika grader av typografi och 
färg hjälper vi användaren att förstå 
vad som är viktigast.

KONSEKVENT TYPOGRAFI
Länkar, datum m.m. hanteras 
konsekvent när det gäller färg, grad 
och formatering.

ARIAL ISTÄLLET FÖR VERDANA 
Vi har valt Arial eftersom det är baserad 
på ert eget typsnitt Helvetica neue.

RUBRIK FUNGERAR SOM LÄNK
Vi undviker onödiga “läs mer”-länkar och 
sparar utrymme genom att låta 
nyhetsrubrikerna fungera som länkar.



SUMMERING I FORM AV MOODBOARD

DIGITAL IDENTITET
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LOKAL STARTSIDA
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GENERELL TEXTMALL
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DIGITAL IDENTITET



TANKAR UNDER ARBETETS GÅNG






TANKAR UNDER ARBETETS GÅNG

 Användargenererat
★ Betygsfunktioner (Tumme upp)
★ Öppna upp för cirkelledare som vill få feedback
★ Tips om material för att läsa mer om ett ämne

 Teman
★ Utifrån ex. livssituation eller behov av kompetens-

          utveckling, arbetslöshet, coaching 

Guide/test
★ Vilka kurser passar mig?

Starta studiecirkel
★ Grafisk presentation med illustrationer av 

          K. Andersson

Case
★ Lyft berättelser/korta citat från cirkeldeltagare 

Visa inkomna förslag på studiecirklar
★ Öppna upp för att samla in anmälningar



NÄSTA STEG






NÄSTA STEG

19/1   Feedback på sitemap, wireframes och digital identitet (ABF)

v.3      Justeringar sitemap, wireframes och digital identitet (Deasign)

SÅ GÅR VI VIDARE...

19/1   Godkännande av listade wireframes (ABF)
19/1   Önskemål inför textproduktion (ABF)

v.3-4   Framtagande av listade wireframes (Deasign)
v.3-5   Förberedelser inför utbildning tonalitet (Deasign)



TACK!


