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Tfn: 08-709 22 60

E-post: kansliet@.attention-riks.se
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Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar 
för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta 
med respekt. Förbundet hade den 1 januari 2012 56 lokala föreningar runt om i Sverige, representerande 12 500 
medlemmar. 
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förord | enhetligt uttryck - enhetligt intryck

Riksförbundet Attention har bildats för att förbättra 
villkoren för personer med neuropsykiatriska funktions-
hinder. Avgörande för vår framgång är att få nya medlem-
mar till organisationen, samt att uppmärksammas av 
politiker och andra beslutsfattare. 

Det visuella formspråket i olika sammanhang är viktigt, 
vårt uttryck ska vara enhetligt och tydligt. Attentions 
grafiska manual är skapad för att underlätta arbetet för 
alla som arbetar med att informera om Attention.

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer som förenklar 
och effektiviserar arbetet. Målet är att skapa ett tydligt 
och funktionellt redskap för dem som tar fram informa-
tionsmaterial. 

En stark och enhetlig profil har många fördelar. Den 
skapar identitet och tydliggör vem som är avsändare.  
Det underlättar i sin tur våra kontakter med omvärlden och 

gör att våra målgrupper lär sig att känna igen vår informa-
tion. Det vi sänder ut uppmärksammas bättre genom igen-
känning och vi har lättare att nå fram med våra budskap.

Den grafiska profilen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med 
att förbättra villkoren för människor med  neuropsykiatriska 
funktionshinder. Den innehåller riktlinjer om hur Attentions 
visuella identitet skall uttryckas. 

Profilen utgörs av logotyp, grafiska element, typsnitt, 
profilfärger och komplementfärger. I manualen finns det 
också riktlinjer om hur Attentions logotyp ska användas. 



logotyp | riktlinjer

4   LOGOTYP

Vår logotyp är vår minsta gemensamma nämnare och ska 
finnas på allt förbundsmaterial. Logotypen är det grafiska 
uttrycket för vår organisation. Den hjälper oss att förstär-
ka och tydliggöra vår identitet och att etablera oss som 
intresseorganisation. Ett känt varumärke som står för de 
värden som avsändaren vill signalera är ett viktigt sätt att 
skilja sig från mängden och uppmärksammas.

Förbundets logotyp får bara användas i original utan 
förvrängningar. Den förkommer i två färger, röd (Pantone 
485) och svart.

Den vita logotypen används på en brokig bakgrund, eller 
då logotypen på något annat sätt inte framträder tydligt 
i sitt originalutförande.

Regionens eller den lokala föreningens namn sätts med 
versaler i Arial under loggan. Spärra texten så den känns 
bekväm att läsa. Avståndet mellan loggan och text har 
markerats med X.
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typsnitt | typografi
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De typsnitt som vi ska använda i Riksförbundet Attentions 
trycksaker är Arial, Calibri och Times New Roman. Typsnit-
ten används i viktklasser; regular, bold, Italic och bold italic.

Kombinationen Calibri eller Arial och Times New Roman ger 
en balanserad harmoni, samtidigt som de ger typografin 
spänst och möjligheter i layout. 

För längre texter där det är viktigt med hög läsbarhet rekom-
menderas typsnittet Times New Roman, och i rubriker och 
mellanrubriker Arial alternativt Calibri. 

arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqstuvxyzåäö1234567890

times new roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890



6    FÄRGER

färger | profil och komplementfärger

Färg är ett effektivt sätt att göra intryck och kommunicera. 
Riksförbundet Attentions profilfärger är rött och svart. 
Utöver dessa färger komplementfärgerna vit, grå, grön, 
cerise och blå. Komplementfärgerna kan användas i begrän-
sad palett i kombination med profilfärgerna. 

För mer information om komplementfärgerna, kontakta 
kansliet 08-709 22 60.

profilfärger

komplementfärger

Pantone 485 C
CMYK  0/95/100/0
RGB  220/40/30

Pantone Black
CMYK  0/0/0/100
RGB 0/0/0
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formgivning | produktion

Genom att arbeta inom ramen för Attentions profil kan vi 
lätt skapa ett genomgående uttryck i all kommunikation, 
där Attention står som avsändare. Vi kan producera en 
bred variation av trycksaker och ändå få ett tydligt och 
starkt grafiskt formspråk med en enhetlig känsla.

komplementfärger

Attention Norrbotten

Attention Västerbotten
Attention Örnsköldsvik
Attention Västernorrlands län 
Attention Ånge

Attention Sundsvall/Timrå

Attention Hälsingland
Attention Ovanåker

Attention Gästrikland
Attention Tierp/Älvkarleby

Attention i Heby Kommun
Attention Uppsala
Attention Uppsala Län

Attention Stockholms Län
Attention Stockholms Stad
Attention Roslagen
Attention Nacka/Värmdö
Attention Södertörn
Attention Huddinge-Botkyrka
Attention Södertälje/Nykvarn
Attention Nyköping
Attention Gotland
Attention Kronoberg
Attention Kalmar
Attention Blekinge
Attention Nordöstra Skåne
Attention Sydöstra SkåneAttention Trelleborg

Attention Malmö
Attention Lund

Attention Skåne Län
Attention Nordvästra Skåne

Attention Jönköping
Attention Linköping

Attention Uddevalla

Attention Kungsbacka
Attention Halmstad

Attention Hallands Län
Attention MittHalland

Attention Jämtland/Härjedalen

Attention Dalarna

Attention Sala

Attention Västerås

Attention Karlstad

Attention Örebro Län
Attention Örebro

Attention Ödeshög
Attention Skaraborg

Attention Östergötland

Attention Göteborg 
med kranskommuner

Attention Enköping/Håbo - Nätet




