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InlednInG
Allt arbete som utförs i Anhörigas Riksförbunds namn har i 
grunden ett och samma syfte - att göra livet lättare för den 
som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående som inte 
klarar av vardagen på egen hand. 

Anhörigas Riksförbund har en bred verksamhet som 
sträcker sig över hela landet. Därför att det viktigt att 
människor som möter oss förstår att vi hör ihop och att vi 
har samma mål och visioner. 

Därför är det viktigt att vi är tydliga och uppträder som 
en enhet i vår kommunikation med anhöriga, kommuner, 
beslutsfattare och allmänhet. 

De värden som Anhörigas Riksförbund står för 
kommuniceras i varje informationsbroschyr, annons, 
programblad eller brev. Genom att konsekvent använda 
vår grafiska profil tar vi vara på alla tillfällen att 
kommunicera organisationens identitet samtidigt som vi 
stärker samhörigheten internt.  Detta är en uppgift som vi 
alla måste hjälpas åt med. 

Det åligger alla och envar att tillämpa Anhörigas 
Riksförbunds grafiska profil i sin verksamhet. Denna 
manual innehåller riktlinjer som hjälper dig att lyckas i 
detta.

För  råd och stöd i hanteringen av den grafiska profilen 
kontaktas kommunikatören. 

En grafisk profil är, inom exempelvis 

ett företag eller en organisation, 

den eller de regler som beskriver 

användandet av företagets eller 

organisationens logotyp samt vilka 

färger och bokstavstilar som ska 

användas i de trycksaker företaget 

eller organisationen producerar.

Anledningen till fastställande av 

grafiska profiler är i huvudsak att 

ge ett likriktat användande av de 

bilder och texter som representerar 

organisationen och fungerar som 

dess ”ansikte utåt”.

Wikipedia
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BEStånDSDElAR

Vår logotyp är uppdelad i två delar: symbolen (ett 
hjärta med en båge) och Anhörigas Riksförbund 
utskrivet. 

typsnittet som används heter Meta Ot normal. 
Varken texten eller storleksförhållandet dem 
emellan får ändras. 

Symbolen får användas fristående från texten i 
specifika fall. Kontakta kommunikatören om du 
är osäker.

40 mm

namn

symbol

lOGOtypEnS FRizOn

logotypen ska avbildas på ett tydligt sätt, 
det vill säga så att symbolen och texten syns 
tydligt. Utrymmet runt logotypen (innanför 
den streckande linjen) kallas frizon. innanför 
friszonen ska inga grafiska element eller text 
finnas, när det är vit bakgrund. Frizonen bidrar 
till att logotypen ger ett starkt och slagkraftigt 
intryck. 

lOGOtypEnS Mått

logotypen ska inte användas mindre än 40 mm i 
bredd. 

loGotypen
logotypen är vårt unika kännetecken och det som tydligast signalerar att Anhörigas Riksförbund är avsända-
re. logotypen ska alltid finnas med då Anhörigas Riksförbund står som avsändare. Det gäller på alla typer av 
material i såväl tryckt som digital form. Alla anhörigföreningar har rätt att använda logotypen i sitt arbete i de 
fall då Anhörigas Riksförbund är avsändare. logotypen bygger på två symboler: ”ett hjärta som visar kärlek, 
vänskap, omtanke och släktskap samt en öppen famn som omsluter, tar emot, stödjer och ger trygghet”.

Hjärtansröd

tomat

lOGOtypEnS FäRGER

logotypen är i sitt originalutförande två röda 
färger och svart. Färgerna nedan används för 
att få fram korrekt nyans. Färgkoder finns längre 
fram i den grafiska profilen. logotypen får aldrig 
manipuleras till andra toner på färgskalan. 

Svart



AnhöRiGFöREninGAR

när en anhörigförening är avsändare kan 
logotypen kompletteras med namnet på 
föreningen. 

Varje Anhörigförening får på begäran tillgång till 
en variant på logotypen som har kompletterats 
med namnet på föreningen. Det ska framgå vart 
föreningen finns.

Föreningen ska aldrig själv skapa en förenings-
variant på logotypen utan sak ta hjälp av 
kommunikatören för att det ska bli korrekt.

teckensnittet ska vara Meta Ot och linjen ska 
vara samma rödfärg som bågen.

loGotypen - varIanter
i olika sammanhang passar det bättre med andra varianter av logotypen. till exempel i digitala kanaler, i an-
nonsering, vid skyltning och vid profilsaker. 

lOGOtyp MOt BilD

Om logotypen ska placeras på en bild är det 
viktigt att använda eps-format på filen för att 
bakgrunden ska bli genomskinlig. Vid frågor 
kontakta kommunikatören. 

Beroende av bildens karaktär kan logotypen 
användas i svart, vit eller originalutförande. 

Vit & SVARt VARiAnt

Vid utskrift i svartvit ska den svarta varianten av 
logotypen användas. 

Om bakgrunden är för mörk för att de svarta 
partierna ska synas finns en inverterad variant 
att använda i vitt. Denna går också att använda 
mot röd bakgrund. Om bakgrunden passar så kan 
endast texten göras vit och symbolen behålla sin 
färg

FöRE DEttA lOGOtyp

Förbundets före detta logotyp kan förekomma i 
diverse sammanhang. Under en period kommer 
den att fasas ut för att så småningom försvinna.



typoGrafI
typografin är en viktig del av vår grafiska profil. För att ge ett enhetligt intryck ska vi i våra officiella dokument 
och brev, pressmeddelanden, annonser osv använda oss av utvalda typsnitt.  

Välj Rätt typOGRAFi

För att förenkla kallar vi de olika typografikategorierna för enkel, avancerad och webb produktion. För dig som 
inte producerar annonser, trycksaker eller marknadsföringsmaterial är det bara enkel produktion som gäller. 

EnKEl pRODUKtiOn

Gill Sans MT Bold

 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789

Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

RUBRiKER

BRöDtExt

Arial Bold
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

RUBRiKER (Om Gill sans mt bold inte finns)



AVAncERAD pRODUKtiOn

Meta ot Bold - ruBrIker
 
aBCdefGHIJklMnopQrStuvXyZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789

Meta Ot MediuM

aBCdeFGHiJKLMNOPQRStuVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

META OT BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MEtA Ot normal

ABcDEFGhijKlMnOpQRStUVxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

RUBRiKER

inGRESSER

inFO-RUtOR

BRöDtExt

BRöDtExt (länGRE tExtER)

Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Vid längre texter är det lämpligt 
att använda ett typsnitt med 
seriffer. i dessa fall används 
Garamond Regular i både enkel 
och avancerad produktion. 



WEBB pRODUKtiOn

ARIAL BOLD
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

RUBRiKER

BRöDtExt

För att en text ska bli lätt att läsa på webben och på olika skärmar finns det speciella typsnitt som gör det 
enklare. Vi har valt en av de mest använda teckensnitten för brödtext och rubriker på webben. 

när man skriver på webben är det viktigt att även se till att det är rätt storlek på texten för att det ska bli 
lättare att läsa, detta får man kontrollera.

För rubriker kan även 
användas andra typsnitt



fÄrGer 
Anhörigas Riksförbunds färgpalett är sammansatt för att möjliggöra variation och estetik i vår 
kommunikation. Färgpaletten består av två delar - grundfärger och komplementfärger. 

Hjärtansröd
c: 5  
M: 96 
 y: 76  
K: 22

tomat
c: 0
M: 96 
y: 100 
K: 0

Svart
C: 0
M: 0 
Y: 0 
K: 100

vit
C: 0
M: 0 
Y: 0 
K: 0

GRUnDFäRGER

Grundfärgerna återfinns i logotypen och är två nyanser av rött samt svart och vitt. 

R: 228 
G: 31 
B: 19 
 
Webb 
#E41F13

R: 185 
G: 30 
B: 43 
 
Webb 
#B91E2B

R: 29 
G: 29 
B: 27 
 
Webb 
#000000

R: 255 
G: 255 
B: 255 
 
Webb 
#FFFFFF



KOMpElMEntFäRGER

Mörkturkos
C: 74 
M: 38 
Y: 30 
K: 2

lagun
C: 46 
M: 10 
Y: 24 
K: 0

Babyblå
C: 29 
M: 1 
Y: 7 
K: 0

Mörklila
C: 35 
M: 100 
Y: 35 
K: 10

knallrosa
C: 0 
M: 95 
Y: 20 
K: 0

Gammelrosa
C: 0 
M: 37 
Y: 0 
K: 0

Skogsgrön
C: 54 
M: 23 
Y: 100 
K: 4

lövgrön
C: 43 
M: 9 
Y: 100 
K: 0

persika
C: 6 
M: 71 
Y: 60 
K: 0

Solstråle
C: 0 
M: 35 
Y: 85 
K: 0

kaffe latte
C: 38 
M: 41 
Y: 74 
K: 9

apelsin
C: 0 
M: 67 
Y: 100 
K: 0

KOMpElMEntFäRGER

Komplementfärgerna består av 12 olika färger som återfinns i de illustrationer som Anhörigas 
Riksförbund använder sig av i sin kommunikation. Dessa färger används i exempelvis tonplattor, 
tabeller, som bakgrundsfärg. i marknadsföringsmaterial får färgerna förekomma i såväl 
illustrationer som rubriker. Men det är viktigt att tänka på läsbarheten, de ljusare färgerna passar 
inte att använda som textfärg. 

Det lämpar sig inte heller att använda färgad text på en färgad platta. istället används då svart eller 
vit som textfärg.



IlluStratIoner
Anhörigas Riksförbund har ett antal illustrationer som är specifikt framtagna för att kommunicera 
våra värden. Dessa har använts flitigt i såväl tryck som webb och har stark förankring hos dem som 
känner till Anhörigas Riksförbund. Därför ska vi även fortsättningsvis använda oss av illustratio-
nerna i vårt material.  

VäxtER Och BlOMMOR

Blommorna symboliserar att ett litet frö kan 
växa till något stort och vackert om det får den 
näring det behöver.  

FåGlAR

Fåglarna symboliserar den frihet som ett väl 
fungerande anhörigstöd kan innebära. 

MänniSKOR

Siluetterna av människor med stora hjärtan 
symboliserar att det är kärleken mellan 
människor som är drivkraften i verksamheten.  
 

REGnMOln

Molnen symboliserar de mörkare stunder som 
man kan uppleva som anhörig. 

SiFFROR

Sifforna kan användas när punktlistor eller 
förlopp ska presenteras på ett visuellt tilltalande 
sätt. 



Mallar

DOKUMEnt- Och BREVMAll

till olika dokument behövs det mallar för att dokumenten ska ha ett enhetligt utseende. Fråga 
kommunikatören om du är osäker. Det finns färdiga mallar för dokument, brev, kongressprotokoll, 
årsmötesprotokoll, konstituerande mötesprotokoll och styrelsemötesprotokoll att använda sig av.

logotypen ska placeras i sidhuvudets 
vänstra hörn och dagens datum i 
högra hörnet. i sidfoten ska det finnas 
kontaktuppgifter anpassade efter tillfälle 
och person.

Det är inte mycket som skiljer brevmallen 
från dokumentmallen.Största skillanden 
är att texten är indragen och att det ska 
skrivas under med en hälsning, namn, titel 
och Anhörigas Riksförbund. 

Dokument- och brevmallen följer den 
grafiska profilens ”enkel produktion” 

pROtOKOllMAllAR

Gemensamt för alla protokollmallar är 
att logotypen ska placeras i sidhuvudets 
högra hörn. 

på konstituerande protokoll och 
styrelsemöten ska det på första raden stå 
protokoll nr.x - xxxx(årtal) och högerställt 
§§ xx-xx (följer föregående protokoll 
under aktuellt verksamhetsår). Vid 
kongress- och årsmötetsprotokoll bortser 
man från denna rad.

två rader ner står det protokollets 
innebörd (konstituerande, styrelsemöte, 
kongress osv) tillsammans med 
Anhörigas Riksförbund och datum för 
protokollförandet.

Vid konstituerande och styrelsemöten 
redovisas närvarande med titel, samt de 
som fått förhinder. 

Därefter tar mötet vid med följande 
paragraf (§) från föregående möte. Vid 
kongress- och årsmötesprotokoll börjar 
man på §1

Alla protokoll förutom lokalföreningarnas 
följer den grafiska profilens ”avancerad 
produktion” 

 

Signaturer: 
 

Protokoll nr. X –XXXX     §§  XX- XX 

 
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för 
Anhörigas Riksförbund XX månad XXXX. 
 
Närvarande  Förnamn Efternamn ordförande 
  Förnamn Efternamn vice ordförande 
  Förnamn Efternamn ledamot 
  Förnamn Efternamn   
  Förnamn Efternamn tjg. Suppleant 
  Förnamn Efternamn suppleant 
   
Personal  Förnamn Efternamn titel   
   
Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn hade meddelat förhinder 
 
§ XX.   
Mötets öppnade. 
Ordföranden Förnamn Efternamn hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ XX. 
Val av sekreterare 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att  till sekreterare utse Förnamn Efternamn 
 
§ XX. 
Val av justerare. 
Förbundsstyrelsen beslutade                   
att  jämte ordföranden välja Förnamn Efternamn att justera dagens protokoll. 
 
§ XX. 
Fastställande av dagordning 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att  fastställa förslag till dagordning  
 
 
 
 
 
 
§ XX. 

Signaturer:

Protokoll fört vid Anhörigas Riksförbunds kongress i orten den 
XX månad XXXX.     
  
                                                                                                                
§ 1. 
Kongressens öppnande 
Förbundsordförande Förnamn Efternamn höll ett inledningsanförande varefter hen hälsade 
ombud, inledningstalare, hedersledamöter och övriga deltagare välkomna och förklarade därmed 
kongressen öppnad. 
 
§ 2. 
Fastställande av röstlängd. 
Förbundsordförande Förnamn Efternamn föredrog stadgarnas bestämmelser kring ombud. 
Aktuell ombudsförteckning har upprättats av kansliet. Efter genomfört upprop noterades att XX 
röstberättigade ombud fanns på plats.  
Kongressen beslutade 
att  fastställa röstlängden med XX närvarande ombud. 
 
§ 3. 
Kongressens stadgeenliga sammankallande 
Förnamn Efternamn föredrog stadgarnas bestämmelser för kongressens sammankallande. 
Kallelse till kongressen utsändes till lokalföreningarna XX månad XXXX. Stadgeenliga 
handlingar utsändes till anmälda ombud XX månad XXXX.  
Kongressen beslutade 
att  anse kongressen behörigt sammankallad. 
 
§ 4. 
Val av kongressordförande. 
Valberedningens ordförande Förnamn Efternamn föreslog Förnamn Efternamn, orten, till 
kongressordförande. 
Kongressen beslutade 
att  välja Förnamn Efternamn till ordförande för kongressen. 
 
§ 5. 
Val av sekreterare. 
Valberedningens ordförande Förnamn Efternamn föreslog till sekreterare för kongressen. 
Kongressen beslutade     
att  välja Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn till sekreterare för kongressen. 
 
 
 
§ 6. 
Val av justerare tillika rösträknare. 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

 
 

 
Norrhultsvägen 44B Telefon (växel): 010-207 97 90 fornamn.efternamn@anhorigasriksforbund.se 
360 71 NORRHULT Telefon (direkt): XXXX-XX XX www.ahrisverige.se 
Org nr 802402-4831 Mobil: 07X-XX XX XXX  

 

 

 

Rubrik Gill Sans MT Fet ´14 
 
Brödtext Garamond ´12 
 
Mellanrubrik Garamond Fet ´12 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

(signatur om det finns) 

Förnamn Efternamn 
Titel 
Anhörigas Riksförbund 

 


