
1. Varför har vi gjort detta?
Affischgeneratorn låter dig som Förtroendevald bli en del av Visions Handlingskraftskampanj. Gör du en 

affisch har du något trevligt att dela med dina medlemmar eller någon annan som du tror har nytta av att bli 

påmind om vart man ska vända sig för hjälp och stöd. I den speciella tid vi befinner oss i nu kan det vara 

extra viktigt att Vision syns, hörs och skapar trygghet.

2. Hur ska den användas?
Dela affischbilden i sociala medier, via mejl och skriv ut som A3-affisch, så alla medlemmar på din 

arbetsplats vet vem du är och vem de kan vända sig till för råd och stöd.

3. Det fungerar inte – vad gör jag?
Verktyget är skapat för att fungera på de flesta enheter. Om det inte fungerar för dig så kan det bero på en 

rad olika tekniska fel - exempelvis din internet-uppkoppling, din enhets inställningar, browser eller någon 

faktor som vi inte kan styra över. Om du inte kan felsöka själv, så kan du testa från en annan enhet, eller en 

annan browser. Om det fortfarande inte fungerar så råder vi dig att testa vid ett senare tillfälle - det kan 

också bero på en överbelastning på tjänsten eller något tillfälligt fel, eller att du använder samma internet-

uppkoppling.

4. Att tänka på för bästa resultat
Browser: Säkerställ att du går in på länken via Edge, Safari, Chrome eller Firefox - inte via Internet 

Explorer. Bild: välj gärna en där du har en tröja med mörk eller klar färg. Ljusa kläder kan minska 

läsbarheten på texten. Ta ny bild: Be någon annan ta bilden om du ska ta en ny. Undvik att använda ”selfie-

funktionen”. Välj en plats med bra ljus. Om du använder en smartphone så använd en så ny modell som 

möjligt. (Iphone 6 eller äldre modeller kan ge ett suddigt resultat.) Låt en kollega ta bilden.

Format: Ta eller välj en bild i stående porträttformat. Hela ansiktet och en bit av överkroppen ska vara med.

5. Jag har gjort min affisch, men hittar den inte i mobilen?
Var bilden hamnar beror på din telefons operativsystem. Exempelvis på iOS (iPhone och iPad) så kan den ham-

na i appen “Filer”, och på Android hamnar den i “Downloads” (vad apparna heter beror också på vilket språk 

du har på ditt operativsystem). Tänk på att det finns flera olika sätt att  spara en bild på, och att du kan behöva 

leta (googla?) dig fram till en lösning för just ditt operativsystem.

6. Bilden blir väldigt tung och går inte att dela vidare via mail?
Det kan hända att det inte går att skicka bilden - detta kan bero på ditt email-program eller på mottagarens in-

ställningar. Har du ett bildediteringsprogram så kan du skala om bilden själv, eller använda någon online-tjänst.

7. Det fungerar fortfarande inte för mig – vem kan jag kontakta?
Om du läst ovanstående och testat alla tips men utan resultat kan du mejla till fragortillKFU@vision.se så ska 

vi försöka hjälpa dig så snabbt vi kan.
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