
Varumärkesguide



Välkommen till Region Skånes varumärkesguide. 
Denna guide ger kunskap, stöd och vägledning om 
Region Skånes varumärke, och de verktyg som finns 
tillgängliga, till dig som arbetar med kommunikation 
och varumärken. 

Om du har frågor eller vill veta mer kan du kontakta 
den som är ansvarig för varumärkesarbetet i din för-
valtning eller varumärkesstrategen vid Koncernstab 
kommunikation. Kommunikationsdirektören är ytterst 
ansvarig för varumärkesguiden. 

Alla kontaktuppgifter hittar du på intranätet.  
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Alla vi som arbetar i eller på uppdrag av Region Skåne bidrar till 
Region Skånes varumärke. Vårt arbete, vårt engagemang och vårt 
bemötande påverkar vårt varumärke. Ett varumärke är alltså inte 
bara logotypen, namnet och de kommunikationsprodukter vi tar 
fram. 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av de viktigaste strate-
giska riktlinjer som fungerar som stöd för vårt varumärkesarbete. 
Ibland rör det sig om politiskt fattade beslut och ibland rör det sig 
om beslut fattade av region- eller kommunikationsdirektör. Under 
respektive avsnitt finns länkar och hänvisningar till styrande doku-
ment och mer information. 

Vårt varumärke1
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Varumärkesplattform

Vision 
Framtidstro och livskvalitet 

Mission
Nöjda invånare 

Kärnvärden 
Att främja hälsa, hållbarhet 

och tillväxt i Skåne
Personlighet 

 
Stödjande 

Klok 
Engagerad

Drivkraft 
Att omtänksamt vägleda och  

stötta våra invånare –  
och att ständigt utveckla 
för att möjliggöra att vi  

tillsammans uppnår 
livskvalitet och framtidstro.

Resurs och kompetens 
36 000 medarbetare och
enorma kompetensbredd 
(över 300 yrken, varav 

många specialister)

Position 
 

Omtänksam 
möjliggörare

Insikt 
Invånarnas förtroende och  

tillit måste förtjänas. 
Vi måste leva upp till  

deras förväntningar i handling  
och beteende.

Inifrånperspektiv 
Vad vi är

Konkurrensperspektiv 
Hur vi är

Varumärkeslöfte

Tillsammans gör vi livet mera möjligt

Utifrån och in-perspektiv 
Vem vi är till för

Värderingar 
Välkomnande, Drivande, 

Omtanke, Respekt



Vårt varumärke
Varumärket går som en röd tråd genom hela verk-
samheten. Den löper från organisationens vision till 
det vi gör och på det sätt vi agerar varje dag.

Här beskriver vi ett antal olika områden som alla 
bidrar till positioneringen av vårt varumärke. 

Vår vision: Framtidstro och 
livskvalitet
”Framtidstro och livskvalitet” är vår vision. Det är 
vad vi strävar efter på lång sikt. Visionen är som att 
ha en fast punkt att navigera efter för att hela tiden 
kunna utvecklas. Vi i Region Skåne kan möjliggöra 
framtidstro och livskvalitet i Skåne. 

Vår mission: Nöjda medborgare
Vi gör skillnad. Varje dag. Vår mission ”Nöjda 
medborgare” är ett uttryck för detta. Det vi gör är 
viktigt – på riktigt. Vi hjälper människor att leva ett 
bättre liv i Skåne. Några av oss hjälper skåningarna 
att födas. Några möjliggör att det går att resa över 
hela Skåne.  

Oavsett vad vi gör så är vi viktiga delar av en helhet 
där allt hänger samman. Vår drivkraft, det som får 
oss att gå till jobbet är ”Nöjda medborgare – för alla 
som verkar och bor i Skåne”.

Positionering av varumärket 
Region Skåne
Region Skåne ska vara en organisation som utgår 
från empati och erbjuder upplevelser i världsklass.  
Att fokusera på empati, bra bemötande och god 
förståelse för den enskildes situation är  
grundläggande för att vi ska kunna uppnå Region 
Skånes övergripande mål. 

Helhetsupplevelsen av oss bygger på varje kontakt 
som invånare och patienter har med oss: i  
telefonsamtalet till oss, i mötet med oss via våra  
digitala tjänster, i mötet med läkaren eller  
sjuksköterskan eller när vi möter patienten eller  
invånaren på något annat sätt. 

Att positionera vårt varumärke innebär att vi är tydliga 
med vad Region Skåne står för. De som bor och verkar 
i Skåne – de som vi finns till för – ska känna till 
Region Skåne och ha en tydlig bild av oss.

För att hitta rätt position för varumärket har vi utgått 
från den beslutade varumärkespolicyn, och därefter 
förtydligat den med hjälp av den så kallade Need-
Scope-modellen. Det är en global modell för att bygga 

Läs mer i ”Policy för Region Skånes varumärken”, beslutad av 
regionfullmäktige 2012-09-25.
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och utveckla starka varumärken utifrån människors 
olika behov. Modellen tar hänsyn till flera olika  
dimensioner och är uppbyggd utifrån dels en 
vi/jag-orientering, dels en extrovert-/introvert- 
orientering. Den identifierar olika arketyper som har 
sin grund i psykologen Carl Gustav Jungs teorier.

För att skapa ett så starkt varumärke som möjligt är 
det viktigt att vi utgår från vår arketyp i allt vi gör. 
Genom att arbeta konsekvent med arketypen blir vi 
successivt tydligare och våra målgrupper har lättare 
att förstå vad vi står för.  
 
Region Skånes önskade position finns inom den 
arketyp som i modellen kallas ”Caregiver”, i vår  
tolkning för Region Skåne ”Omtänksam möjliggö-
rare”. Den önskade positionen är en riktningsvisare 
för all vår verksamhet inom Region Skåne. 

Så arbetar vi med varumärken 
i Region Skåne 
Vår varumärkeshierarki visar hur vi arbetar med de 
varumärken som finns i vår verksamhet, hur de  
fungerar och hur de förhåller sig till varandra. 

Utgångspunkten och grundregeln är att all  
kommunikation från Region Skåne ska vara i linje 
med varumärkesplattformen och utgå från  
varumärket Region Skåne i första hand.

Region Skånes varumärkeshierarki består av 
följande nivåer: modervarumärke, dottervarumärke, 
deskriptiva namn och fristående varumärken. 

Arketypen ”Omtänksam möjliggörare” kan beskrivas så här:
I Region Skåne ska alla känna sig välkomna, inkluderade och delakti-
ga i en större helhet. Vi tror på att vi alla tar hand om och varandra 
och vårdar den plats där vi bor. Vi är stödjande och omhändertagan-
de, vi erbjuder en trygg och stabil hjälpande hand. Vi ger av oss  
själva och skapar förutsättningar för både välbefinnande och utveck-
ling. Vi är en omtänksam möjliggörare.

Läs mer i ”Positioneringsstrategi tillämpningsanvisningar för varumärkespolicy”, beslutad av 
regiondirektören 2017-03-20.
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Modervarumärket Region Skåne 
Huvudregeln är att Region Skåne alltid är avsändare.
• Det vi kommunicerar går i linje med Region 

Skånes varumärke.

• Region Skånes olika förvaltningar, verksamhets- 
områden och enheter (till exempel sjukhus och 
vårdcentraler) är, liksom våra erbjudanden, 
tjänster, projekt och koncept, deskriptiva namn 
och underordnade varumärket Region Skåne. 
Ibland kallar vi dem även för ”identifierare”.

 
Dottervarumärken
Ibland finns det anledning att frångå huvudregeln  
och istället arbeta med ett dottervarumärke där 
Region Skåne intar rollen som en så kallad garant.  
Ett dottervarumärke ska uppfylla följande kriterier: 

• Ett starkt varumärke existerar redan. 

• Tillräckliga resurser för varumärkesbyggnad 
finns tillgängliga.

• Region Skåne är inte fullt ut trovärdig som 
ensam avsändare, men däremot som garant.

• Erbjudandet från dottervarumärket är inte helt 
i linje med Region Skånes varumärkesvärden.

• Positionering för dottervarumärket och Region 
Skåne bidrar tillsammans till en starkare helhet.

• Region Skåne har två dottervarumärken: 
Skånetrafiken och Skånes universitetssjukhus.

 
 
 
 
Våra namn
Namnen på Region Skånes olika verksamheter 

bygger på samma utgångspunkter och position 
som vårt modervarumärke. De är alltså inte egna 
varumärken, men för att göra vår organisation tydlig 
och tillgänglig har våra verksamheter namn som 
beskriver deras funktion och minimerar risken att 
förväxla olika verksamheter. 

Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet 
ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och det gäller 
även namnen på våra verksamheter. Vi använder 
namn på begriplig svenska som tydligt förklarar 
verksamhetens funktion. Det gäller såväl de  
verksamheter som vänder sig till invånare och 
patienter som de med en mer intern målgrupp. Vi 
undviker att sätta ”Skåne” eller ortnamn som suffix.

Inom vården finns regelverk namnstandard för 
mottagningar och avdelningar som beskriver hur vi 
namnsätter våra vårdenheter på ett sätt som är tydligt 
för våra målgrupper. 

I kontakt med patienter och invånare använder vi 
inte förvaltningsnamnen. Dessa används internt för 
att beskriva organisationen, eller när det finns behov 
av att särskilja de organisatoriska enheterna, till 
exempel i samband med rekrytering av tjänster på en 
förvaltningsövergripande nivå. Förvaltnings- 
namn är organisatoriska enheter och ska inte  
efterlikna varumärken i namnsättning. Vi undviker 
därför tillägget ”Skåne” i förvaltningsnamn.

Undantag gäller vid myndighetsutövning samt när vi 
behöver särskilja de organisatoriska enheterna, till 
exempel i samband med rekrytering av tjänster på en 
regionövergripande nivå.

1177 Vårdguiden 
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Läs mer i ”Regelverk namnstandard för mottagningar och  
avdelningar”, beslutat av regiondirektören 2021-04-13
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MODERVARUMÄRKE

DOTTERVARUMÄRKEN

Våra varumärken

Skånetrafiken har en egen grafisk profil.



Läs mer om varumärket 1177 Vårdguiden på https://
www.1177.se/Skane/riktlinjer-och-material/om-varumarket/
Varumarkesmanual/varumarket/

1177 Vårdguiden är sedan många år ett etablerat samt 
mycket starkt varumärke i hela Sverige. Varumärket 
drivs gemensamt av Sveriges regioner och är en 
samlingsplats för information och tjänster inom 
hälsa och vård. Informationen och tjänsterna inom 
konceptet är regionalt anpassade och är en del av 
Region Skånes erbjudande inom hälso- och sjukvård 
som riktar sig till invånarna. 1177.se är den samlade 
digitala mötesplatsen när invånaren behöver få svar 
på sina hälsofrågor. Det är enbart regioner som kan 
använda 1177 Vårdguiden som avsändare för sin 
information och kommunikation. 

 
Fristående varumärken 

Region Skåne kommunicerar även via fristående 
varumärken. Följande kännetecknar ett fristående 
varumärke:
 
• Ett fristående varumärke är ett väletablerat 

varumärke.

• Region Skåne har i regel ingen direkt kontroll 
över de fristående varumärkena, och de har sina 
egna varumärkesplattformar. 

• Region Skåne är inte trovärdig som garant för 
erbjudandet som det fristående varumärket 
representerar.

• Exempel på fristående varumärken är våra  
hel- eller majoritetsägda bolag.  
Folktandvården, Skånes Dansteater, Malmö 
Opera och Musikteater, Skåne Care, Innovation 
Skåne och Business Region Skåne med  
dotterbolagen Event i Skåne, Film i Skåne, 
Invest in Skåne och Tourism in Skåne. 

Ett fristående varumärke kan, om det används rätt, 
stärka Region Skånes varumärke genom att Region 
Skåne förknippas indirekt med den aktuella verksam-
heten som det fristående varumärket representerar. 
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1177 Vårdguiden För att förtydliga relationen mellan 
1177 Vårdgguiden och Region Skåne kombinerar vi de 
två avsändarna.

Läs gärna mer om hur vi kommunicerar vid olika typer 
av samarbeten i avsnittet ”Våra samarbeten”. 



Våra värderingar 
Varumärke är känsla. Varumärke är upplevelse, 
Varumärke är förväntningar. Vårt beteende spelar 
roll eftersom det definierar Region Skåne. Därför är 
värderingar viktiga - inte värdeorden i sig, utan vad 
vi faktiskt fyller dem med – eftersom de vägleder oss 
i hur vi ska vara, mot våra arbetskamrater och mot 
invånarna i Skåne. 

Region Skånes är en värderingsstyrd organisation och 
våra gemensamma värderingar är: välkomnande, 
drivande, omtanke och respekt.

 Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att 
alla som arbetar i organisationen är bärare av våra 
gemensamma värderingar. Vi har alla ansvar för att 
känna till och leva våra värderingar i alla kontakter 
och i alla möten, såväl fysiska som digitala. 

Värderingsstyrda organisationer är attraktiva  
arbetsgivare som värnar om god arbetsmiljö och  
ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas.  
Engagerade medarbetare, som tillsammans lever 
värderingarna, når större samsyn.

När vi arbetar tillsammans vill vi vara välkomnande, 
drivande samt visa omtanke och respekt. 

Låter vi dessa värderingar forma vårt dagliga arbete 
hjälper det oss att nå våra mål: bättre liv och hälsa för 
fler; tillgänglighet och kvalitet; hållbar utveckling i 
hela Skåne: attraktiv arbetsgivare, professionell  
verksamhet och långsiktigt stark ekonomi. 
 
Ett Region Skåne som utgår från gemensamma 
värderingar är en arbetsgivare som värnar om  
en god arbetsmiljö för alla oss som arbetar här.  
En organisation där man trivs och kan utvecklas  
och som man känner sig stolt över är en mycket 
attraktiv arbetsgivare.
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Läs mer i ”Region Skånes värderingar”, 
beslutade av regiondirektören 2015-11-02



Detta kapitel beskriver hur vi kommunicerar såväl internt som 
externt. Det finns ett par viktiga, övergripande styrande riktlinjer 
för detta, och här sammanfattar vi det viktigaste som du behöver 
känna till ur varumärkesperspektivet. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är just sammanfattningar, 
och att du mer än gärna får läsa igenom de kompletta dokumenten 
för att få en klar bild över hur vi inom Region Skåne kommunicerar 
för att på bästa sätt nå verksamhetens mål. 

Om vi följer dessa riktlinjer kommer vi uppfattas som välkomnande 
genom att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig, trovärdig och 
tilltalande. Och det stärker vårt varumärke. 

Vårt sätt att 
kommunicera 2
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Kommunikationspolicy
Kommunikationspolicyn är ett politiskt beslutat 
dokument som beskriver de förhållningssätt som 
Region Skånes förtroendevalda sagt ska gälla för all 
kommunikation, såväl extern som intern.

Kommunikationspolicyn beskriver hur vi ska 
kommunicera för att skapa tydlighet och  
samhörighet inom vår organisation. Region Skånes 
kommunikation ska stärka Region Skånes varumärke 
samt bidra till förverkligande av politiska beslut och  
verksamheternas mål. 
 
En viktig del i kommunikationspolicyn är att den 
anger att Region Skånes kommunikation ska vara 
tydlig, tillgänglig, trovärdig och tilltalande.

Tydlig
Vår kommunikation är tydlig genom att vara 
målgruppsanpassad, genomtänkt, förståelig,  
fokuserad, lätt att identifiera, meningsskapande, 
korrekt och aktuell.

Tillgänglig
Vår kommunikation är tillgänglig genom att vara 
öppen, lyhörd, uppdaterad och proaktiv, samt att den 
sker på mottagarens villkor. 

Trovärdig
Vår kommunikation är trovärdig genom att vara lätt 
att identifiera, relevant, rak, saklig, uppdaterad och 
faktagrundad.

Tilltalande
Vår kommunikation är tilltalande genom att vara 
grundad i ett estetiskt förhållningssätt. Vårt budskap 
ska uppfattas som välkomnande, ha ett respektfullt, 
empatiskt och positivt tilltal samt ha ett inspirerande, 
tilltalande och inbjudande språk och formspråk. 

Genom att kommunicera utifrån dessa principer och 
riktlinjer kommunicerar vi även på ett sätt som är i 
linje med Region Skånes värderingar –  
Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt samt 
vår position som ”Omtänksam möjliggörare”, och 
bidrar därmed till att stärka vårt varumärke.

13

Läs mer i ”Kommunikationspolicy för Region Skåne”, 
beslutad av Regionfullmäktige 2012-09-25. 



Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategin beskriver hur  
kommunikation bidrar till att nå Region Skånes 
övergripande mål. Det är en långsiktig plan där 
vi beskriver på vilket sätt, för vem och hur vi ska 
kommunicera. 
Kommunikationsstrategin beskriver vilka  
målgrupper Region Skåne har: 

• Engagerade medborgare.

• Boende, besökare, kunder, brukare, patienter 
och anhöriga.

• Samarbetspartners, näringsliv, investerare samt 
andra intressenter och aktörer i Skåne.

• Medarbetare och presumtiva medarbetare, 
aktörer på arbetsmarknaden.

• Media och informationsförmedlare på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå.

• Beslutsfattare/opinionsbildare på kommunal, 
regional, nationell och internationell nivå.

• Forskare och studenter.

 

 
I kommunikationsstrategin finns ett antal strategiska 
handlingsvägar för samtliga verksamheter i deras 
kommunikationsarbete och som säkerställer att vi 
alla jobbar mot gemensamma mål: 

• All kommunikation harmonierar med Region 
Skånes vision och mål.

• Göra det enkelt att hitta information.

• Bättre möjligheter till dialog.

• Öka kunskapen om Region Skånes 
verksamheter.

• Öka fokus på kommunikationsinsatser för 
utvecklingsfrågor.

• Öka målgruppsanpassningen.

• Göra medvetna kanalval.

• Grafisk form.
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Läs mer i ”Kommunikationsstrategi för Region Skåne”, 
beslutad av regionstyrelsen 2013-06-10.



Kommunikation vid kriser
Under en kris eller allvarlig händelse är  
kriskommunikation en viktig del i krishanterings- 
arbetet. Att tydligt och strukturerat kunna ge 
en korrekt lägesbild kan vara direkt avgörande 
för hur händelsen utvecklas. En kommunikation  
som bygger på öppenhet stärker även  
trovärdigheten för Region Skåne. 

Krishanteringsplanen beskriver bland annat roller, 
ansvar och uppgifter inför, under och efter en 
allvarlig eller extraordinär händelse.

Syftet med Region Skånes kriskommunikationsplan 
är att kriskommunikationen ska fungera både internt 
och externt. Vid en kris är det extra viktigt att Region 
Skånes värderingar samt våra kommunikations- 
strategier präglar all kommunikation för att vi ska 
kunna förmedla en tydlig och trovärdig  
regiongemensam lägesbild till invånare,  
medarbetare, bolag, samarbetspartners, massmedia, 
kommuner och myndigheter.
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Läs mer i ”Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan 
för Region Skåne 2019-2022”

Foto: Jenny Leyman



Detta kapitel beskriver ett antal områden som har stor betydelse 
för upplevelsen av Region Skånes varumärke. 

Hur påverkas upplevelsen av oss av hur vi skriver, och varför är 
det viktigt att tänka på varumärkesaspekter när vi skapar digitala 
kanaler och tjänster för patienter, invånare och andra? 

De flesta delar av detta kapitel handlar om områden där det finns 
olika styrande dokument. Varumärkesguiden förklarar de upplevelse- 
mässiga aspekterna av dessa riktlinjer. För att veta mer om vad 
som gäller i detalj bör du läsa de styrande riktlinjerna. 

Varumärke 
i praktiken3
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Så uttrycker vi oss
Språket är en viktig grund för allt arbete i Region 
Skåne. För att demokratin och samhället ska fungera 
måste mottagaren förstå vad vi säger och skriver. 
Vi ska uttrycka oss enkelt, tydligt och korrekt och 
anpassa vårt språk till målgruppen. På så vis är vi 
välkomnande, samt visar omtanke och respekt samti-
digt som vi är drivande. 

Vi talar och skriver på enkel svenska men har bered-
skap för att använda andra språk när målgruppen 
behöver det.

Det språk vi använder skiljer sig beroende på vilken 
kanal vi använder och vem vi kommunicerar med. 
Vi kommunicerar i tal och skrift, vi vänder oss till 
enstaka eller många mottagare, vi skriver för tryckta, 
digitala och sociala medier. 

Riktlinjerna i ”Anvisningar för språk i Region 
Skåne” är baserade på våra värderingar tydlig, till-
gänglig, trovärdig och tilltalande. 

Genom att följa dessa anvisningar kommer vi bidra 
till ett starkare varumärke. 

Digitala kanaler 
Utöver det personliga mötet är våra digitala kanaler 
och tjänster den kanske allra viktigaste och vanli-
gaste platsen där vi möter våra patienter, resenärer 
och invånare, och de digitala kanalerna påverkar 
därmed vårt varumärke i allra högsta grad. 

Region Skåne ska erbjuda Skånes invånare ett attrak-
tivt och lättillgängligt utbud av digitala tjänster inom 
hälsa och vård. 

Hälso- och vårdtjänster ska vara lättillgängliga, 
användarvänliga och hälsofrämjande och utgå från 
individens behov. Individen är huvudaktör i sin egen 
patientresa och ska på ett enkelt och tryggt sätt kunna 
kommunicera med hälso- och sjukvården genom flera 
valbara digitala kanaler och gränssnitt som är anpas-
sade efter förutsättningarna hos olika målgrupper.

Alla digitala kanaler och tjänster som utvecklas skall 
bidra med värde, nytta och kvalitet för patienter 
och invånare såväl som för medarbetare. De ska 
utvecklas, utvärderas och vidareutvecklas med hjälp 
av hög grad av användarmedverkan och med fokus på 
upplevelse, empati, respekt och patientsäkerhet. För 

Läs mer i ”Anvisningar för språk i Region 
Skåne”, beslutad av kommunikationsdirektören 
2013-05-20
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Läs mer i dessa styrande dokument och riktlinjer för 
vårt arbete med digitala medier: ”Målbild för 1177 
Vårdguiden Region Skåne med fokus på invånarens 
perspektiv och patientupplevelse”, ”Regelverk för 
Region Skånes webbplatser”, beslutade av region-
direktören 2018-07-05, ”Strategi sociala medier”, 
beslutad av kommunikationsdirektören 2018-06-12, 
”Regelverk för digitala mobila lösningar inom 
Region Skåne”, beslutade av regiondirektören 
2017-09-19 



att nå dessa mål kan inte tjänster hanteras i separata 
silos utan måste förvaltas och utvecklas samman-
hållet både ur ett innehålls- och teknikperspektiv.

Vi strävar efter enhetlighet i våra digitala kanaler för 
att kunna ge en tydlig och lättförståelig bild av vår 
verksamhet. Därför är det viktigt att våra digitala 
tjänster, som webbplatser, appar, sociala medier och 
andra digitala tjänster, e-hälsotjänster präglas av våra 
värderingar och vår önskade varumärkesposition. 

Det ska tydligt framgå att Region Skåne är  
avsändare av servicen och informationen genom att  
organisationens grafiska utseende och värderingar  
är tydliga.

 
Bild och film
Bild och film förstärker Region Skånes budskap 
och hjälper oss att förmedla våra värderingar och vår 
position som omtänksam möjliggörare.

Vi använder bilder och filmer i en rad olika kanaler, 
både digitala och tryckta. Vi använder också många 
olika typer av bilder: fotografier, rörlig bild, illustra-
tioner och kombinationer av dessa. Olika uttryck 
fyller olika syften. Därför är det viktigt att alltid på 
förhand tänka igenom vilket uttryckssätt som passar 
bäst för att förmedla budskapet. Vad är syfte och 
mål, vilken målgrupp ska du nå, vilken kanal/vilka 
kanaler passar och vilken roll ska bilden/filmen spela 
i sammanhanget.

Tonalitet och bildmanér
Den ton som väljs i text, bild, färg, form påverkar 
uppfattningen och upplevelsen av ett varumärke. 
Tonaliteten kan liknas vid ett raster, som när det 
läggs på kommunikationen gör Region Skånes 
identitet tydligare och mer förtroendeingivande. 
Region Skånes varumärkesposition är att vara en 
omtänksam möjliggörare, som är stödjande, klok 
och engagerad och vars grundläggande värderingar 
är att vara välkomnande och drivande med omtanke 
och respekt. Detta är den utgångspunkt som ska vara 
vägledande för våra bildval.

Så bildsätter vi Region Skåne 
Med bilder kan vi förmedla en tydligare känsla av 
vårt varumärke än vad som är möjligt med bara ord. 
För att Region Skåne ska uppfattas och upplevas som 
en omtänksam möjliggörare, väljer vi därför bilder 
som speglar våra värderingar och där människor 
har en central roll. Bilderna är tagna i hela Skåne 
och speglar hela Skånes mångfald med både yngre 
och äldre människor, olika etnicitet, människor med 
funktionsnedsättning, olika familjebildningar med 
mera.

Välkomnande 
Vi är välkomnande, genom att välja bilder: Som  
fokuserar på mänsklig närvaro. Detta gäller oavsett 
om vi skildrar händelser, miljöer eller när vi bild-
sätter föremål, byggnader, lokaler etc. som skildrar 
kontakt mellan människor. Med människor som är 
öppna i kroppsspråk som ansiktsuttryck.  
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Läs mer i: ”Tillämpningsanvisningar för fotografering, filmning och 
ljudupptagning inom Region Skånes sjukvårdande verksamheter”, 
beslutade av regiondirektören 2013-06-15
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Drivande 
Vi är drivande, genom att välja bilder som inkluderar 
och gör betraktaren delaktig genom att vara berät-
tande och spegla liv och rörelse, det vill säga som 
skildrar aktiva människor. Fokusera på det viktiga 
i bilden, till exempel genom komposition eller skär-
pedjup med mera.  
 
Omtanke 
Vi visar omtanke, genom att välja bilder som: Visar 
på närvaro, till exempel med nära beskärningar av 
händer eller ansiktsuttryck. Visar människor som 
vill andra väl. Visar människor som tar ansvar och 
vägleder. 
 
Respekt 
Vi visar respekt genom att välja bilder: Som är 
dokumentära, det vill säga vardagliga, äkta, naturliga 
och trovärdiga genom att vara tagna i rätt miljö 
eller sammanhang. Detta kan ibland innebära att vi 
väljer autenticitet före teknisk kvalitet. Utifrån ett 
normkritiskt synsätt. Det innebär att våra bilder är 
inkluderande och undviker stereotyper och normer 
som diskriminerar och exkluderar.  
Som speglar Skånes mångfald, med människor i alla 
åldrar, kroppstyper, med olika etnisk bakgrunder, 
familjebildningar och med eller utan funk-
tionsnedsättning etc.  
Som bara är arrangerade eller manipulerade om det 
finns ett uttalat syfte. Det innebär att våra bilder 
oftast är i färg, men beroende på sammanhang kan i 
vissa fall även svartvita bilder spegla Region Skånes 
som omtänksam möjliggörare.  
 

Lagar och regelverk för foto och film ska 
alltid följas 
Vi har alltid tillstånd att använda bilden och vi anger 
fotografens namn i de fall detta krävs. Vi har alltid en 
laglig grund att lagra bilden, i enlighet med rådande 
lagstiftning, som dataskyddsförordningen (GDPR). 
Detta kan ske bland annat genom samtycke eller 
modellavtal. När vi använder alter nativa externa 
bildkällor är det extra viktigt att tänka på  
ovanstående riktlinjer. Eftersom kvaliteten på bilder 
från externa källor varierar kraftigt, använder vi 
dem med försiktighet och omdöme. I våra medar-
betarbilder ska vi alltid försäkra oss om att vi följer 
de regelverk för skyddsutrustning och klädsel som 
finns för respektive verksamhet, som t ex att dem 
vi fotograferar inom hälso- och sjukvården följer de 
särskilda hygienregler som finns vad gäller frisyr, 
smyckesanvändning, naglar, klädsel etc. 

Region Skånes bildbanker 
Innehållet i våra bildbanker ska följa riktlinjerna och 
vara representativa för och spegla hela Skåne. Region 
Skåne har bildbanker både för internt och externt 
bruk. Den bildbank som finns på Region Skånes 
intranät är öppen för medarbetare inom Region 
Skåne. För externa aktörer finns särskilt utvalda 
bilder på bildbanken på Skane.se. 
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Våra skyltar  
Alla ska hitta till och i Region Skånes lokaler. Infor-
mationen på skyltar, kallelser och webbplatser är 
viktig och måste vara tillförlitlig. En bra och enhetlig 
information vägleder besökaren fram till sitt mål och 
bidrar till att besökaren får en tydlig bild av Region 
Skåne och dess verksamheter. 

Genom att följa Region Skånes riktlinjer för  
skylt ning, kallat skyltprogrammet, blir vi en  
välkom nande organisation för alla besökare och 
därmed stärker vi Region Skånes varumärke.

Fastighetsdirektören ansvarar för skyltprogrammet 
och skyltmanualen samt genomförandet av skyltning. 
Kommunikationsdirektören ansvarar för att beslut 
fattade om varumärkespolicy, positioneringsstrategi, 
kommunikationspolicy och strategi efterlevs i enligt 
med beslut som fattats. I detta ingår ansvar för 
Region Skånes grafiska profil och alla övergripande 
förändringar av exempelvis skyltar ska godkännas av 
kommunikationsdirektören. 

 
Våra interiörer
En snygg eller bekväm stol, en vägg i rätt färg eller 
en tydlig skyltning kan aldrig ensamt ge ett gott 
bemötande. Alla vi som arbetar inom Region Skåne 
har ansvar för att leva vår värdegrund i alla möten 
och göra skillnad. Varje dag. 

En entré eller ett väntrum är en viktig del av vårt 
bemötande. De är en del av upplevelsen av Region 
Skåne och påverkar hur vi uppfattas. 

Genom att konsekvent använda Region Skånes 
grafiska identitet förstärker vi kopplingen till vår 
gemensamma profil och att alla är en del av 
Region Skåne. 

 
Våra evenemang 
Våra evenemang ska vara välkomnande, visa 
omtanke och respekt för de som besöker evene-
manget, för de som arbetar på platsen, men även för 
vår miljö. De ska även vara drivande i form av att 
leda till uppsatta mål och bidra till en förstärkt bild 
av Region Skåne. 

Evenemang är ett sätt att skapa mötesplatser med 
relevanta målgrupper och på så vis bygga varumärket 
med hjälp av personliga möten och upplevelser. 

De evenemang som genomförs, i egen regi eller 
i samverkan med externa aktörer, ska alltid 
göras utifrån en långsiktig evenemangsstrategi 
som grundar sig på Region Skånes vision och 
varumärkespolicy. 

Varumärket Region Skåne ska genomsyra alla delar 
av evenemanget, från inbjudan via själva evene-
manget till utvärdering. 

Läs mer i ”Skyltmanual Region Skåne” 
2021-10-29



Genom att alltid arbeta för en tydlig upplevelse för den 
vi kommunicerar med och för en sammanhållen bild av 
Region Skåne är det viktigt att följa riktlinjerna för vårt 
visuella formspråk. I detta kapitel går vi igenom vilka 
logotyper, vilka kulörer, vilken typografi och vilka grafiska 
element vi använder, samt hur dessa används tillsammans. 

Visuellt 
formspråk4
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Logotyp
Logotypen är Region Skånes främsta kommunika-
tiva kännetecken. När den används konsekvent får 
mottagarna hjälp att snabbt förstå att informationen 
handlar om Region Skåne.

Region Skåne har ett rött och gult pilträd som 
koncernsymbol. Pilträdet symboliserar många 
verksamhetsgrenar, stark tillväxt och den typiska 
silhuetten som präglar det skånska landskapet. Den 

lilla cirkeln i det röda fältet symboliserar solen. 
Koncernfärgerna rött och gult knyter an till den 
skånska flaggan.

Modervarumärkets logotyp. Används till all verk-
samhet där Region Skåne ska stå som avsändare. 
Koncernsymbolen tillsammans med koncernnamnet 
bildar modervarumärkets logotyp. När de används 
tillsammans bildar cirkeln i det röda fältet ringen 
över bokstaven ”å” i ordet Skåne.

Läs mer i ”Positioneringsstrategi tillämpningsanvisningar för 
varumärkespolicy”, beslutad av regiondirektören 2017-03-20. 
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Så använder du logotypen
Så långt det är möjligt ska modervarumärkets 
logotyp användas i fullfärg. Den grå eller vita 
(negativa) logotypvarianten används endast i 
undantagsfall.

Region Skånes logotyper får aldrig förvrängas 
genom att den exempelvis avstavas, förändras eller 
har en annan färg än de som anges i denna manual.

När avtal och överenskommelser tecknas bör 
kommunikation och synlighet regleras i dessa. 
När Region Skåne står som avsändare tillsam-
mans med en annan organisation, exempelvis 
samarbetsprojekt, är grundprincipen att koncern-
logotypen ska användas. Färgval anpassas efter 
formgivningen.

Fullfärg – Skåneröd/Skånegul Primär färgsätt-
ning. Används på vit eller färgen Grädde, samt på 
ljus fotografisk bakgrund.

Vit Används på enfärgad eller fotografisk bakgrund. Svart-grå Används i de sammanhang där logotypen inte 
kan användas i fullfärg eller vit. (Svart + svart 55%) 
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Applicering
Koncernlogotypens friyta ska alltid vara minst lika 
med höjden på E nertill och på sidorna. Upptill ska 
den vara minst halva höjden av E. (Friytan är minsta 
avståndet till annan grafik, text eller bild. Ju mer 
friyta som finns runt logotypen, desto tydligare fram-
träder den.)

Minsta storlek Logotypen har en minsta storlek som 
aldrig får underskridas i tryck: Bredden = 18 mm. 

Placering I första hand: Nedre högra hörnet. 
I andra hand: Övre högra hörnet
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Kommunikationsyta och avsändaryta 
Vi skiljer mellan yta för den aktuella kommunika-
tionen och avsändaren. Det ska alltid vara tydligt att 
Region Skåne är avsändare av kommunikationen och 
därför har vi skapat en yta för kommunikation och 
en yta för avsändare. Dessa skiljs åt av en så kallad 
platshållare som har en liten skuggeffekt. 
Region Skånes logotyp ska alltid användas i fullfärg 
(Skåneröd och Skånegul) såvida det absolut inte går. 
Platshållaren gör det möjligt att presentera logotypen 
i sitt originalutförande. 

På kommunikationsytan används våra kommunika-
tionsfärger och andra kommunikationsobjekt som 
text, bild och illustrationer.  
 
Det kan finnas tillfällen och sammanhang då plats-
hållaren inte fungerar på grund av kommunikations-
produktens format. Notera även att platshållaren inte 
behöver användas på samtliga sidor i till exempel en 
broschyr utan endast på de platser där man presen-
terar avsändare, som förstasidan. 
Om Region Skånes logotyp ersätts med vit logotyp  i 
en powerpointpresentation, ska denna hålla samma 
mått som fullfärg-logotypen i platshållaren.

Platshållare. Genom att använda en cirkulär utskärning med 
skuggeffekt skapar vi en naturlig avskiljare mellan kommunika-
tionsytan och huvudavsändaren. Vi kallar den platshållare.
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Foto: Emil Langvad



Färg
Region Skånes färgpalett består av två delar - 
koncernfärger samt kommunikationsfärger.  
De har olika funktioner i vår kommunikation  
och ska därmed användas på olika sätt. 
Sedan hösten 2020 ska alla myndigheter och  
offentliga sektorer enligt lag tillgänglighetsanpassa 

allt innehåll som riktas till allmänheten.  
Detta för att alla invånare, även de som har funk-
tionsvariationer som exempelvis läs- och synsvårig-
heter, ska kunna ta del av viktig information och ges 
möjlighet att kommunicera på samma villkor.  
Detta är grunden till Region Skånes nya färgpalett.
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Region Skånes färgpalett består av de tre färgpar: 
Must, Mylla och Strand.  
Must och Mylla består av våra koncernfärger  
tillsammans med en kompletterande kontrastfärg.  
Dessa par är framtagna för att underlätta  
användingen av koncernfärgerna, och säkerställa 
tillgänglighet och kontrastverkan. 

Region Skånes tre färgpar 

Strand

 

Must

Mylla

Hav

Jord

Skåneröd

Grädde

Skånegul

Grädde
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Färgparet Strand är Region Skånes allmänna  
kommunikationsfärg. 
Utöver de tre färgparen finns även basfärgerna svart 
och vit i vår färgpalett. 



Region Skånes koncernfärger

SkånegulSkåneröd

Strand – vår kommunikationsfärg 
Region Skånes komunikationsfärg är färgparet 
Strand. Det betyder att i vårt kommunikativa arbete 
ska Strand alltid användas som utgångsläge, för 
att säkerställa en tydlig och sammanhållen visuell 
kommunikation.   
 

Skåneröd och Skånegul är Region Skånes koncern-
färger. De finns i vår logotyp och ska används för att 
signalera att det är Region Skåne som är avsändare 
för kommunikationen.

Hav Grädde

I våra officiella mallar är Strand det färgpar som 
används. När Strand används i vår visuella  
kommunikation finns våra koncernfärger  
representerade i vår logotyp.  
Vid kampanjer och specifika projekt kan Must eller 
Mylla användas.
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Tekniska specifikationer

Skåneröd 
PMS 185 C 

CMYK 0.100.73.0 

RGB 228.0.53 

HEX #E40135 

Hav 
PMS P 117-7 U 

CMYK 78.33.34.14 

RGB 48.124.142 

HEX #307C8E 

Jord 
PMS 7770 C 

CMYK 51.50.73.48 

RGB 95.82.54 

HEX #5F5236 

Skånegul 
PMS P 4-8 U 

CMYK 2.16.86.0 

RGB 253.211.47 

HEX #FDD32F 

Grädde 
PMS P 1-2 U 

CMYK 1.1.14.0 

RGB 253.249.228 

HEX #FDF9E4 
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Så använder vi våra färger för att 
säkerställa tillgängligheten 
Region Skånes färgpalett är en viktig kugge i målet 
att skapa en tillgänglig och sammanhållen  
kommunikation. Därför är det är viktigt att veta hur 
våra färger ska användas i vår kommunikation och 
dagliga arbete. Nedan följer en rad riktlinjer och 
exempel att förhålla sig till när man jobbar med våra 
färger.

Riktlinjer och Exempel

Färgparen ska behållas intakta 
För att våra färgpar ska fungera på bästa sätt, är det 
viktigt att de inte separeras och blandas. De tre paren 
är framtagna för att alla hålla rätt nivå av tillgäng-
lighet och kontrast.

Rätt 
Strand har används på ett korrekt 
sätt, och uppfyller kraven för 
tillgänglighet. 

Fel 
Mylla och Strand har blandats, vilket 
inte uppfyller lagen för tillgänglighet.
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Undvik toningar 
Färgparen ska hållas rena, vilket innebär att 
gradienter och toningar av färgerna inte är tillåtna. 
Detta för att säkerställa att innhållet uppfyller kraven 
för tillgänglighet.

Använd ett färgpar  
Vår sammanhållna kommunikation blir lidande om 
färgparen slås samman i samma bild. Välj därför 
alltid ett färgpar att arbeta med.

Rätt 
Strand har används på ett korrekt sätt, och 
uppfyller kraven för tillgänglighet. 

Fel 
Blandning av flera färgpar leder till ett rörigt intryck, 
och otydlig avsändare.
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Visuellt formspråk i presentationer  
 
Presentera siffror 
När vi arbetar med informationsgrafik i exempelvis 
Powerpoint, kan behov uppstå att särskilja de olika 
elementen i grafiken. För att undvika att färgparen 
blandas här, så finns alternativet att använda sig av 
mönster för att tydliggöra informationen. Det är 
viktigt att färgen kontrasterar tillräckligt, för att 
uppnå godkänd tillgänglighet.
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Rätt 
Strand har används på ett korrekt sätt, och 
uppfyller kraven för tillgänglighet. 

Fel 
I detta sammanhang fungerar inte grädde mot den 
vita bakgruden. Staplarna har för låg kontrast, vilket 
inte uppfyller lagen för tillgänglighet.
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Förstärk med bild 
Förstärk ditt budskap – bilder fångar 
bättre än text. Powerpoint är ett  
visuellt hjälpmedel – ett komplement. 
Låt därför en bild, eventuellt tillsam-
mans med en enkel rubrik, förstärka 
dina ord snarare än en längre text.

Fokusera på tydlighet 
Använd max ett tema (budskap) och 
tre förstärkande punkter per bild. 
Enkelhet och tydlighet hjälper dig och 
får din publik att behålla fokus.

Undvik slarvig layout 
Placera aldrig text eller bild över 
logotypen eller utanför ramen. Slarvig 
layout ger ett negativt intryck om dig 
som avsändare – och Region Skåne.

Tillgängliga och tilltalande presentationer 
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Typografi 
Typsnitten är en del av vår identitet och det är viktigt 
att vi använder dem konsekvent för att vara en tydlig 
avsändare. 

Times New Roman ©Monotype
•  Seriftypsnitt som används för brödtext.

• Rekommenderad textstorlek är 10–14 punkter 
i tryckt material. 

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl

ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl
BOLD 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl

BOLD ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl
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News Gothic ©Linotype

• Sans seriftypsnitt som används främst för rubriker, 
mellanrubriker och korta texter såsom ingresser, 
bildtexter och faktarutor. 

• Rubrikerna ska sättas med inledande versal. 

• Helt versala rubriker används endast som lägre 
nivå på mellanrubriker då det finns behov att skapa 
hierarkier. 

• Rekommenderad minsta textstorlek är 11 punkter i 
tryckt material. 

• Vid förklarande texter i samband med grafer, 
illustrationer och fotografier kan textstorleken gå ned 
till 8 punkter i tryckt material.

• Vid flerradiga rubriker är radavståndet samma som 
textstorleken. 

• Utbytestypsnitt är Arial ©Monotype  
som används då News Gothics inte finns tillgängligt, 
vilket innebär att de flesta medarbetare använder sig 
av Arial.

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl

OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl

BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl

BOLD OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789 fi fl



Om vi använder och förhåller oss till andra relevanta varumärken i 
vår närhet på rätt sätt stärker varumärkena varandra snarare än att 
konkurrera med varandra.

Dessutom blir vår kommunikation tydligare och lättare att förstå för 
den vi pratar med om vi använder oss av varumärkesrelationerna på 
ett så bra sätt som möjligt. 

Med hjälp av denna guide kommer du få hjälp med att navigera rätt 
bland de varumärken som oftast är aktuella när vi som Region Skåne 
går in i samarbeten eller använder andra varumärken för att stärka vår 
kommunikation. 

De varumärken som du kan läsa om här i denna del är varumärken 
som Region Skåne delvis äger eller som vi har en nära relation med, 
så kallade fristående varumärken. 

Våra varumärkes-
relationer5
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Våra varumärkes-
relationer
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Samarbeten 
Region Skåne samarbetar med en rad olika organi-
sationer som har sina egna varumärken. Rätt använt 
stärker dessa samarbetsrelationer Region Skånes 
varumärke och bidrar till att tydliggöra positionen. 
På så vis bidrar även samarbetet och ger nytta till 
verksamheten, samt tydlighet gentemot dem vi 
talar med. 

Exempel på organisationer som vi samarbetar med 
och som har egna varumärken är kommuner, organi-
sationer, företag och ideella föreningar.

Region Skåne kan ha tre olika roller i samarbeten, 
och rollen påverkar hur varumärket Region Skåne 
används tillsammans med andra aktuella varumärken 
i samarbetet: 

Region Skåne som drivare 
I denna typ av samarbete är Region Skåne den tongi-
vande parten i samarbetet. Det kan till exempel röra 
sig om ett projekt som initierats av Region Skåne och 
där andra parter bjuds in att delta. Huvudprincipen 
är att Region Skåne i dessa fall ska vara den huvud-
sakliga avsändaren av samarbetet, men samarbets-
partners som underliggande avsändare. I praktiken 
innebär detta att kommunikationen kring samarbetet 
sker i form av Region Skånes identitet, med moder-
varumärket Region Skåne som avsändare. Det är inte 
tillåtet att blanda Region Skånes identitet med delar 
eller element från andra parters identitet. 

Region Skåne som garant 
Denna typ av samarbeten drivs av en annan part, 
med Region Skåne som en underordnad medaktör. 
Kan liknas med en ”passagerare”. I dessa samman-
hang är det av yttersta vikt att utvärdera samarbetet, 
med särskilt avseende på eventuella risker för 
varumärket, eftersom Region Skånes varumärke 
kommer att uppträda i sammanhang som inte helt kan 
kontrolleras. Det är samarbetspartnerns identitet som 
används, men Region Skånes logotyp bör finnas med 
som avsändare. 

Jämbördiga parter
Denna typ av samarbete innebär att två eller fler 
jämbördiga parter samarbetar och uppträder som 
likvärdiga avsändare av samarbetet. 

Region Skåne är ett starkt och etablerat varumärke. 
Det ska till synnerliga skäl för att ersätta detta med 
ett tillfälligt varumärke i kommunikationen gentemot 
externa målgrupper. Det faktum att det finns andra 
starka varumärken med i projektet och att det därför 
behövs ett ”neutralt” projektvarumärke är inte skäl 
nog. 

Istället för att undvika starka etablerade varumärken, 
bör dessa utnyttjas beroende på vilket varumärke 
som är starkast eller mest trovärdig avsändare gent-
emot de olika målgrupperna.
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Att försöka etablera nya varumärken och ge dessa 
både innehåll och trovärdighet, för att kort därefter 
avveckla desamma när samarbetsprojektet är över 
kräver stora resurser. Därför ska Region Skåne 
istället inrikta sina resurser på att utnyttja respektive 
parts befintliga varumärken i kommunikationen gent-
emot målgrupperna

I undantagsfall vid långsiktiga och permanenta 
samarbeten kan det vara aktuellt att skapa en separat 
identitet för samarbetet. Detta ska dock ske med stor 
försiktighet eftersom dessa typer av samarbetsva-
rumärken kräver stora resurser i uppbyggnadsfasen, 
riskerar att bli otydliga för målgruppen och är svåra 
att underhålla under längre tid. Det är dock viktigt att 
Region Skåne finns med som avsändare av kommu-
nikationen, till exempel med logotypen. Om andra 
parter väljer att inte ha med sin logotyp, gäller detta 
även Region Skåne. När logotypen inte är med ska en 
förklarande text användas: 

• Finansieras med bidrag av Region Skåne.
Används vid hel- och delfinansiering där Region 
Skåne inte aktivt arbetar i verksamheten. Exem-
pelvis kulturprojekt. 

• På uppdrag av Region Skåne 
Används då Region Skåne ansvarar för uppdrag 
och finansiering men annan part utför. Exem-
pelvis av privata vårdgivare, men det är viktigt 
att denna förklarande text placeras på ett sätt så 
att den inte kan sammanblandas med den privata 
vårdgivarens logotyp. 

• I samarbete med Region Skåne.Används då 
Region Skåne är en av flera aktiva parter med 
delat ansvar.  
Observera att begreppet ”sponsor” aldrig ska 
användas.
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Platsvarumärken

Skåne
Skåne är den plats som Region Skåne, tillsammans 
med många andra, ska stärka, utveckla och vårda 
för framtiden. Platsen Skåne marknadsförs under 
platsvarumärket Skåne som Business Region Skåne 
är ansvariga för. Använd varumärket Skåne i alla 
de sammanhang när du ska berätta om platsen 
Skåne. Rätt använt stärker platsen Skåne din 
kommunikation. 

Platsvarumärket Skåne bygger på kärnvärdena Öppet, 
Nära och Mångsidigt, och på varumärkessajten 
sharingskane.se kan du läsa mer om varumärket och 
hitta alla de verktyg, mallar och guider du behöver 
för att sprida berättelsen om Skåne vidare. 

Andra platsvarumärken 
Sverige, Skandinavien och Norden är fler exempel 
på platser som vi på något sätt använder oss av i vår 
kommunikation. 

I vissa fall har olika slags organisationer utarbetat 
platsvarumärken baserat på platserna och dessa 
platsvarumärken används för kommunikationen. 
Skåne blir då en del av erbjudandet som förpackas 
i varumärket, exempelvis av Visit Sweden när man 
marknadsför Sverige för turister internationellt. 

Det är också viktigt att tänka på att de varumär-
kesstyrkor som finns i platsvarumärken som Skåne 
och Sverige i hög grad påverkar och stärker Region 
Skånes varumärke.  



Läs mer om varumärket Skåne på sharingskane.se

Greater Copenhagen
Greater Copenhagen är ett varumärke som används 
i internationella sammanhang för att marknadsföra 
vår region när det ger mening och mervärde för 
målgruppen. Framförallt används varumärket för 
att kommunicera en attraktiv tillväxtregion med 
hög livskvalitet. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att det inte är ett renodlat platsvarumärke utan ett 
konstruerat varumärke. 

The Greater Copenhagen Committee är den 
organisation som ansvarar för varumärket Greater 
Copenhagen, och i Skåne är Business Region Skåne 
operatör för varumärket. 

Öresundsregionen är en mer informell beteckning för 
region som vi använder i nationella sammanhang. 

Privata vårdgivare 
Region Skåne finansierar delvis privata vårdgivare, 
som till exempel Capio och Citykliniken. Dessa 
bolag har egna varumärken som Region Skåne inte 
har någon inverkan på. Det är dock viktigt att tänka 
på att dessa varumärken kan påverka Region Skånes 
varumärke på olika sätt, eftersom de privata vårdgi-
varna utför ett uppdrag åt Region Skåne och också 
berättar detta i sina kommunikationskanaler. 

I ackrediteringsvillkoren för privata vårdgivare står 
det bland annat att de har rätt att använda formule-
ringen ”…på uppdrag av Region Skåne” knutet till 
sin logotyp, men också att de inte har rätt att använda 
Region Skånes logotyp. 

Läs mer om varumärket Greater Copenhagen på greatercph.se
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Leverantörer och konsulter 
Leverantörer och konsulter som anlitas av Region 
Skåne får inte använda sig av Region Skånes namn 
eller logotyp i sin marknadsföring, till exempel för 
att visa Region Skåne som referenskund i extern 
kommunikation. Undantag kan ske efter bedömning, 
i så fall ska det finnas ett skriftligt godkännande av 
Region Skåne.



För mer information och frågor, kontakta varumärkesstrateg 
vid Koncernstab kommunikation. Kontaktuppgifter hittar du 
på intranätet. 

Foto: Jenny Leyman


