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Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet och kunskap kring psykisk
ohälsa, och minskad diskriminering.
En stark och enhetlig profil skapar identitet och gör det lättare
för våra målgrupper att känna igen oss och vår kommunikation.
Vår grafiska profil gör oss starka tillsammans och är ett viktigt
verktyg i arbetet med att förverkliga vår vision – alla ska ha
samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.
Profilen utgörs av logotyp, typsnitt, profilfärger och komplementfärger samt märke. Den gäller för Riksförbundet Hjärnkoll och
alla regionala Hjärnkollföreningar.
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Logotyp
Vår logotyp är vår minsta gemensamma nämnare och
ska finnas med på allt material. Logotypen finns i fem
versioner: enbart Hjärnkoll, Hjärnkoll + byline, Hjärnkoll
+ län/region, Hjärnkoll + webbadress och Riksförbundet
Hjärnkoll.
Riksförbundet använder logotypen med eller utan byline,
webbadress eller med tillägget Riksförbundet Hjärnkoll.
Föreningarna kan använda alla logotyper (utom tillägget
Riksförbundet Hjärnkoll), inklusive sina egna versioner
med länet/regionen angiven.
Logotypen finns i följande digitala fil-format:
För tryck på papper:
HK_sv.eps
HK_neg.eps
För skärm och webbvisning:
HK_sv.jpg
HK_sv.png
HK_neg.png
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Logotyp med byline
Logotyp med byline finns i följande
digitala fil-format:
För tryck på papper:
HK_byline_sv.eps
HK_byline_neg.eps
För skärm och webbvisning:
HK_byline_sv.jpg
HK_byline_sv.png
HK_byline_neg.png
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Logotyp med region
Logotyp med län/region finns i följande
digitala fil-format:
För tryck på papper:
HK_region_sv.eps
HK_region_neg.eps
För skärm och webbvisning:
HK_region_sv.jpg
HK_region_sv.png
HK_region_neg.png
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Logotype med Riksförbundet
Logotypen används i sammanhang där det är viktigt att
identifiera Riksförbundet Hjärnkoll som avsändare.
Logotypen finns i följande digitala fil-format:
För tryck på papper:
HK_riksforb_sv.eps
HK_riksforb_neg.eps
För skärm och webbvisning:
HK_riksforb_sv.jpg
HK_riksforb_sv.png
HK_riksforb_neg.png
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Logotyp med webbadress
Logotyp med webbadress finns i följande
digitala fil-format:
För tryck på papper:
HK_adress_sv.eps
HK_adress_neg.eps
För skärm och webbvisning:
HK_adress_sv.jpg
HK_adress_sv.png
HK_adress_neg.png
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Applicering av logotyp
När vi använder vår logotyp på ett tydligt och konsekvent
sätt förstärker vi vårt varumärke och gör det enklare för
målgrupperna att identifiera oss.
Logotypen finns i en svart och en negativ vit variant för
att vi ska kunna synas bra på olika typer av ytor och
sammanhang.
Använd den svarta logotypen på ljusa bakgrunder och
den negativa vita på mörka ytor.
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Profil- och komplementfärger

Profil färger

Färg är ett effektivt sätt att göra intryck och kommunicera.
Hjärnkoll är rött, svart och vitt. Det signalerar aktivitet,
styrka och seriositet.
Vi har också sex komplementfärger som kan användas i
kombination med profilfärgerna. Det ger möjlighet att
skapa en spännande och levande form.
När vi trycker på papper eller vill använda vår färgpalett
på skärm så gäller olika färgkoder för att färgerna ska vara
så lika som möjligt i olika samanhang. Här är en färgguide
som hjälper dig att välja rätt färgkod till rätt miljö.
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Svart
PMS 7547 C + U
CMYK 99 73 30 80
RGB 26 39 50
HEX 1A2732

Röd
PMS 185 C + U
CMYK 0 85 85 0
RGB 224 0 52
HEX E00034

Vit

Färgguide:
CMYK (cyan, magenta, yellow och keycolor, svart) används
vid fyrfärgstryck och beskrivs med en procentangivelse för
varje färg.

Komplement färger

PMS (Pantone Matching System) används för att göra
dekorfärgstryck.
RGB (röd, grön och blå) används vid inläsning av färgbilder eftersom det har en större färgrymd än CMYK. RGB
används även för att ange de färger en datorskärm återger, och beskrivs med ett värde från 0–255 för varje färg.
HEX (hexadecimalt talsystem) används ofta av datorprogrammerare. Färger angivna med hex-värden används till
exempel för webbsidor för att ange RGB-färger i HTMLkod.
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Blå
PMS Process Blue C + U
CMYK 100 13 1 2
RGB 0 136 206
HEX 0088CE

Råsa
PMS 218 C
CMYK 2 63 0 0
RGB 226 110 178
HEX E26EB2

Grön
PMS 383 C + U
CMYK 35 0 100 20
RGB 162 173 0
HEX A2AD00

Gul
PMS 116 C / 109 U
CMYK 0 14 100 0
RGB 254 153 0
HEX FADC41
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Lila
PMS 2602 C
CMYK 67 100 0 0
RGB 124 16 154
HEX 7C109A

Orange
PMS 1375 C / 137 U
CMYK 0 51 94 0
RGB 255 160 47
HEX FFB652
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Typsnitt 1

Rubrik och ingress

De typsnitt vi använder ”till vardags” i intern och extern
kommunikation är Arial och Times New Roman. Typsnitten
används i viktklasserna regular, bold och italic.

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$

Typsnitten finns som standard i Windows operativsystem
och är lättillgängliga.

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$
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Arial Bold 22/26 pt

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod.
Arial Regular 22/26 pt

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod.

Information- och brödtext

Times New Roman Regular
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$
Times New Roman Italic
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$

Times New Roman Regular 12/16 pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris.

Times New Roman Italic 12/16 pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco.
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Typsnitt 2

Rubrik och ingress

I vår externa kommunikation har vi också möjlighet att
använda två specialtypsnitt, The Sans och Sabon LT Std.

The Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$

Typsnitten är lite starkare i sina uttryck, men fungerar samtidigt bra tillsammans med Arial och Times New Roman.

The Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$
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The Sans Bold 22/26 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit
sed do eiusmod.
The Sans Regular 22/26 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit
sed do eiusmod.

Information- och brödtext

Sabon LT Std Regular
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$

Sabon LT Std Regular 12/16 pt

Sabon LT Std Italic
ABCDEFGHIJKLMN abcdef
ghijklmn 0123456789 #&!?£$

Sabon LT Std Italic 12/16 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco.
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Hjärnkolls märke
Vårt märke kan användas i många olika sammanhang för
att identifiera oss eller förstärka ett budskap – till exempel
på Facebook och Twitter, på T-shirts, pins och väskor.
Det kan också användas som ett glatt utropstecken och
som dekorelement i olika material.
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Visitkort
Det finns två format för visitkort.
Ett format för normal visitkortslayout
och ett format för extra långa namn.
Kontakta Xxxxxxx Xxxxx eller gå in på xxx
och hämta xxxxxx för hur du går till väga för
att produkcera visitkort.

Per Persson
Kommunikatör

Direkt: 01-123 456 78
Mobil: 070-123 45 67
E-post: per.persson@hjarnkoll.se
Riksförbundet Hjärnkoll Perstorpsgränd 8 123 45 Perstorp
www.hjarnkollperstorp.se

Visitkort framsida

Anna-Charlotta
Andersson
Kommunikatör

Direkt: 01-123 456 78
Mobil: 070-123 45 67
E-post: anna-charlotta.andersson@hjarnkoll.se
Riksförbundet Hjärnkoll Anderssonsvägen 1 123 45 Anderstorp
www.hjarnkollanderstorp.se

Visitkortsformat för extra långa namn

Visitkort baksida
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Annonsering
Exempel på annonsering i dagspress.
Bilder finns i Hjärnkolls bildbank på xxxxxx
För frågor kontakta xxxxxxxx
Typgrafi
Rubrik: The Sans Bold
Brödtext: The Sans Regular

Våga prata
om psykisk
ohälsa!
Tre av fyra har erfarenhet av
psykisk ohälsa. Öppenhet och
kunskap minskar diskriminering.
Våga prata! Boka våra 350
ambassadörer för
föreläsningar och
utbildningar på
www.hjarnkoll.se

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns.
Ändå slår många i det osynliga 65-årstaket.
Trots att fler drabbas av depression efter
65-årsdagen än före, får många inte det
stöd de behöver.
Vill du bli bättre på att möta äldre med
psykisk ohälsa? Med en seniorambassadör
får du unik kunskap och inblick i hur psykisk
ohälsa kan upplevas och vad som kan förbättras – i äldreomsorgen, primärvården,
geriatriken, föreningslivet, kyrkan, studieverksamheten och på andra mötesplatser.
Boka en seniorambassadör på
www.hjarnkoll.se

Rebecka,
Hjärnkollambassadör

Annons-bilaga Bättre hälsa i ICA Kurien höst 2015/vår 2016

Annons-bilaga Kvinnors hälsa i DN våren 2015

Våga prata om psykisk ohälsa!
Det är fortfarande skrämmande med psykisk
ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det.
Många blir diskriminerade.
Öppenhet och kunskap minskar diskriminering.
Hjärnkoll har över 350 engagerade ambassadörer
i alla åldrar som föreläser och utbildar utifrån sina
erfarenheter av psykisk ohälsa. Du kan boka dem för
föreläsningar, halvdags- eller heldagsutbildningar.

Skaffa kunskap – Använd kunskaps- och arbetsmaterialen Så gör du som chef och Så gör du som
kollega, gärna tillsammans med en ambassadör
som leder diskussionerna.
Diskutera etik och bemötande i psykiatrin – Riktar
sig till verksamma i psykiatrin. Tillsammans med
kollegor och ambassadörer ser ni och diskuterar
Maud Nycanders film Sluten avdelning.

Starta samtal på jobbet – Vill du öka öppenheten
Välkommen att boka ambassadörer och beställa
om psykisk ohälsa på din arbetsplats? Förebygga
material på www.hjarnkoll.se
och hantera till exempel stress? Våra ambassadörer
visar på konkreta lösningar.

Rebecka, Hjärnkollambassadör

Annons-bilaga Psykisk hälsa i DN hösten 2015
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Trycksaker
Här ska det ligga en text om trycksaker och format.
XXXXX xxxx xxxxx

Våga
prata
om
psykisk
ohälsa!

Nu
Blev
Det
KNas !

uNg utaN puNg presenterar

DisKutera i Klassrummet!

Diskussions- och arbetsmaterial

för Hjärnkollambassadörer
ett samarbete med
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Desk
Desk för mässor och evenemang.
Lätt att fälla upp och ihop.
Vikt: 22 kg
Ihopfällbar storlek: bredd 64 x höjd 100 x djup 41,5 cm
Uppfälld storlek: bredd 139 x höjd 101 x djup 59 cm
Producent: Frontline.se
Modell: Case and counter 182 x 92
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Roll-Up
Roll-Up i fyra olika utförande för
mässor och evenemang.
Format: 85 x 215 cm
Producent: Frontline.se
Modell: Roll-up Classic 85 x 215

Våga prata
om psykisk ohälsa!

Boka ambassadörer
på www.hjarnkoll.se

Boka ambassadörer
på www.hjarnkoll.se

som vågar prata om psykisk ohälsa!

www.hjarnkoll.se

Marginalyta (syns ej på slutresultatet)

Över 300
ambassadörer
www.hjarnkoll.se

Marginalyta (syns ej på slutresultatet)

Marginalyta (syns ej på slutresultatet)

Marginalyta (syns ej på slutresultatet)
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