
Typsnitt, rubriker och underrubriker 
Hedvig Eleonora Scoutkår använder sig av Google Fonts-typsnitt Josefin Sans. Josefin 
Sans är en lekfull men professionell sans serif md hög läsbarhet både i liten och stor 
skala. För att göra skillnad på rubriker, underrubriker och brödtext används typsnittet i 
olika fonter och storlekar. För alla rubriker används Josefin Sans i Bold (fetad stil), och 
för brödtext används Josefin Sans i Regular (icke-altererad stil)Nedan kan exempel på 
dessa ses. 

Det här är en fet rubrik (20pt) 
Detta är en fet, men också något mindre underrubrik (16pt) 
Detta är en vanlig, okomplicerad brödtext (12pt) 

 
Färger 
Hedvig Eleonora Scoutkår använder sig primärt av en kombination av mörk och ljusare 
blågrön. Över dessa färger används ofta en vit färg för ökad läsbarhet och kontrast. 
Mot vita bakgrunder använder kåren sig oftast av svart eller mörk blågrön text. HEX-
koder för de färger som kåren använder sig av kan ses tillsammans med exempel nedan. 

 

#002720 #009872

#f7f5f3 #0d0d0d



Bildmanéer 
Bilder som används i olika media visar gärna friluftsliv, natur eller en scouting. Bra källor 
för bilder som dessa är exempelvis Scouterna, Pexels, eller Unsplash. Bilderna får gärna 
täckas över med en gradient med de blågröna profilfärgerna i en passande mättnad, en 
vanlig standardinställning för detta är lagerläge Darken med 100% Opacitet och 50% 
Fyllnad. Om verktyg där dessa inställningar kan ändras inte finns tillhands, kan man 
även lägga en färgad ruta med den ljusa blågröna färgen över bilderna och sänka 
opaciteten tills färgen påverkar bilden medan bilden får lysa genom. Exempel på detta 
kan ses nedan.  

OBS: Notera att inställningar för fyllnad, opacitet m.m. är en fingervisning och alltid bör 
redigeras och korrigeras beroende på bilden i fråga. 
 

 
 

Exempel med gradient med lagerläge Darken, 
100% opacitet och 50% Fyllnad, producerad i 
Adobe Photoshop.

Exempel med en ruta med den ljusa blågröna 
färgen (#009872) lagd över bilden i 
textredigeringsprogrammet  Pages, med 45% 
opacitet. Detta går även jättebra att göra i 
tex. Microsoft Word.



Logotyper och variationer 
Hedvig Eleonora Scoutkår använder sig primärt av tre logotyper i profilmaterial. Den 
ensamstående HE-loggan, den utvecklade HE-loggan samt den textade HE-loggan. 
Nedan kan dessa logotyper ses. Logotyperna används antingen i svart mot vita eller 
mycket ljusa bakgrunder, eller i vitt mot mörka bakgrunder. 

 

 

 

 

 

Ensamstående HE-logotyp. Används främst i textil- eller övrigt 
scoutmaterial som i exempelvis flaggor, märken, namnskyltar m.m.

Utvecklad HE-logotyp. Används som primär logotyp i samtligt 
material så som utskick, mailsignaturer, inlägg på sociala medier, m.m.

Textad HE-logotyp. Används främst som sidhuvud på hemsidan, men 
kan även användas för till exempel lägerinbjudningar, som skylt för 
julbasaren m.m. vid behov. Logotypen använt främst vid tillfällen då 
hög läsbarhet av kårens namn är en prioritet.



Placering av logotyper 
I utskick eller annat pappersmaterial bör logotypen användas antingen centrerat eller 
vänsterställt enligt nedan. Logotypen kan även läggas i sidfoten som komplement. 

 

 

 

 

 

 

 

I inlägg för sociala medier så som Facebook, Instagram m fl. bör logotypen återfinnas i 
mycket litet format i det övre vänstra hörnet. Eftersom dessa inlägg ofta är bildtunga 
kan logotypen med fördel användas i vitt format i dessa instanser. Om logotypen inte 
syns, kan en drop shadow användas. 
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