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Inledning 
 
Varumärket är en av de viktigaste tillgångarna för både företag och organisationer.  
Ett varumärke ska garantera en viss kvalitet och känsla hos allt som bär varumärkets symbol. 
Det är också ett löfte till alla som berörs och något som alla kan ha ett förhållande till. 
 
Varumärket fungerar på två sätt, dels styr det vår kommunikation med omvärlden, dels 
uppmanar det oss att sträva efter varumärkets värden i vårt dagliga arbete.  
Sammanfattningsvis handlar det internt och externt om:  
- vad vi gör och vilka vi är - vår verksamhet  
- hur vi uttrycker oss  
- hur vi ser ut – bild- och grafiskt formspråk 
 
Att bygga ett varumärke handlar om att bygga den uppfattning du vill att omvärlden ska ha om 
din verksamhet eller tjänst. Avgörande för att ha ett starkt varumärke samt skapa långsiktiga 
och varaktiga förändringar är strategi, målmedvetenhet, konsekvens och uthållighet. Det krävs 
även unika kärnvärden att ”ladda” varumärket med.  
 
Stockholms läns landsting (SLL) som omfattar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och 
planering som tillsammans stödjer utvecklingen i regionen har mycket bra att erbjuda och en bra 
grund att stå på. Men organisationen är bred och mångfacetterad. Därför har bilden av SLL som 
kommunicerats till medborgarna många gånger spretat och inte alltid varit entydig. De starkaste 
budbärarna av varumärket är alla som arbetar inom SLL och på uppdrag av SLL. För att stärka 
och utveckla varumärket SLL är det viktig att börja internt med att alla ska känna till och leva 
upp till de övergripande kärnvärdena. 
 
Detta dokument presenterar riktlinjer för SLLs strategiska varumärkesarbete. Riktlinjerna  
avser det övergripande varumärket SLL. 
 

Syfte med varumärkesarbetet 
Ett väl genomfört varumärkesarbete skapar ett starkt varumärke och ökar genomslagskraften i 
den samlade kommunikationen - vilket underlättar för olika målgrupper att identifiera SLLs 
verksamhet. Det medverkar också till att de olika verksamheterna uppfattas som delar av  
den helhet som SLL är.  
 
Det övergripande syftet med varumärkesarbetet är att ge en tydlig bild av SLL och dess 
verksamheter. En annan uppgift är att skapa en gemensam plattform som stöd och hjälp i 
verksamheternas lokala varumärkesarbete. Varumärket ska ge vägledning till förhållningssätt, 
agerande och aktiviteter inom SLL. För att skapa tydlighet är därför varumärkesplattformen en 
viktig grund för all kommunikation och allt agerande. 
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Målgrupper  
Varumärket SLL i Stockholms län berör många, men det finns några målgrupper som SLL 
prioriterar. De är: 
 

 
En tydligare målgruppsdefinition finns i SLLs Kommunikationspolicy. 
 

Målsättning 
 
Varumärkesarbetet ska leda till att:  
- De externa målgrupperna ska veta vad SLL står för och känna förtroende för SLLs 
verksamhet. 
- De interna målgrupperna ska veta vad SLL står för och känna förtroende för SLLs verksamhet 
samt känna till och följa riktlinjerna för SLLs varumärkesarbete. 

Policy 
 
Av SLLs kommunikationspolicy framgår: 
 
”Ett framgångsrikt varumärkesarbete gör att mottagarna associerar och uppfattar SLL i enlighet 
med dess kärnvärden; trygghet, tillgänglighet och kompetens. Det ökar även möjligheterna till 
identifikation av SLLs verksamhet och därmed dialog mellan medborgare och politiker.  
Den grafiska profilen ska stödja varumärket och syfta till att mottagaren ska kunna identifiera 
och känna igen SLLs verksamhet. 
  

• SLLs varumärkesplattform utgör grunden för hur SLL kommuniceras. 
Varumärkesplattformen reglerar varumärkeshierarkin, egenprofilering, samt riktlinjer för 
ansvar, skydd och hantering av SLLs varumärke.  

• Den visuella och språkliga identiteten regleras av den grafiska profilen och språkliga 
riktlinjer.”  

 
 

MEDBORGARE 
(skattebetalare eller  

brukare av SLLs tjänster) 
 

Alla som  
arbetar i SLL 

eller på 
uppdrag av SLL 

 

 

Externa målgrupper

Interna målgrupper 
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Stockholms läns landstings varumärkesplattform 
 
Kärnvärden 
SLLs gemensamma kärnvärden är trygghet, tillgänglighet och kompetens.  
De stödjer policys och visioner som finns för olika verksamheter och ska genomsyra SLLs 
arbete. Kärnvärdena speglar verksamheten, tjänster och arbetssätt. De ska inspirera och 
utmana SLLs medarbetare/avtalsparter i deras strävan att skapa en framgångsrik verksamhet. 
Det innebär att SLLs varumärke är ett löfte till medborgarna, patienter, resenärer och andra 
användare av SLLs tjänster och en ledstjärna för det interna arbetet. 
 
 
Varumärkesstrategi 
För att kunna arbeta konsekvent och medvetet med att bygga varumärket SLL krävs en tydlig 
strategi. Utgångspunkten är att långsiktigt utveckla och förtydliga medborgarnas bild av 
varumärket Stockholms läns landsting. I en stor och komplex organisation som SLL har 
varumärkesstrategin en central roll. Hanteringen av organisationens olika varumärken har stor 
betydelse för helhetsbilden av SLL.  
 
Medborgarna har olika behov och därmed intressen av att identifiera SLL beroende på 
sammanhang – ofta som patient eller kollektivtrafikant, väljare, skattebetalare eller som 
medarbetare i verksamheten.  
 
SLL vill visa på koncerntillhörigheten och att SLL är huvudman för verksamheten.  
Valet av varumärkesstrategi faller därför på moder- dotterstrategin. Karaktäristiskt för denna är 
att verksamheter i organisationen kan lanseras under ett så kallat dottermärke vilket ger en viss 
självständighet i förhållande till modermärket. Strategin gör det möjligt att utnyttja modermärkets 
kvalitetsrenommé vilken kan underlätta lansering av nya dottermärken.  
 
Inom organisationen finns idag flera starka och välkända varumärken som av tradition är tydligt 
kopplade till SLL. I SLLs varumärkeshierarki benämns de egenprofilerade förvaltningar/bolag, 
vilket innebär att dessa enskilda varumärken ska behålla och utveckla sina egna profiler.  

Varumärkeshierarki 
SLL:s varumärkeshierarki består av tre nivåer: ägarnivå, verksamhetsnivå och utförarnivå. 
Huvudregeln är att endast ägarnivå och utförarnivå kommuniceras gentemot brukarna förutom i 
de fall beslut tagits om egenprofilering.  
 
Under kategorin SLL-profilerade förvaltningar/bolag ryms Stockholms läns sjukvårdsområde, 
Kultur- och utbildningsförvaltning, Färdtjänstförvaltning, Patientnämndens förvaltning, 
Regionplane- och trafikkontoret, Revisionskontoret, Stockholm Care, Ambulanssjukvården i 
Stockholm, MediCarrier och Landstingsfastigheter i Stockholm med flera. 
 
Egenprofilerade förvaltningar/bolag är Storstockholms lokaltrafik (SL), Karolinska 
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyd Sjukhus, Södertälje Sjukhus, Norrtälje 
Sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus, Folktandvården, Waxholms Ångfartyg och Locum.  
 
Därutöver finns privata entreprenörer som utför arbete på uppdrag av SLL. Relationen mellan 
SLL:s varumärke och entreprenörens regleras genom avtal. 
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Nivå/kategori 
 
 

SLL-profilerad förvaltning/bolag  
Exempel: Stockholms läns 
sjukvårdsområde 

Egenprofilerad förvaltning/bolag 
Exempel: Danderyds sjukhus 

Ägarnivå 
 
SLL ska 
kommuniceras 

Stockholms läns sjuksvårdsområde 
ska kommunicera SLL:  

• I sammanhang där ägaren 
tydligt bör framgå. 

• Vid medborgarkontakter.  
• I samband med rekrytering. 
• I direkta brukarrelationer. 
 

Danderyds sjukhus ska kommunicera 
SLL: 

• I sammanhang där ägaren tydligt 
bör framgå. 

• Vid medborgarkontakter. 
• I samband med rekrytering. 
• I direkta brukarrelationen - gäller 

inte för egenprofilerad                       
verksamhet där driften är 
upphandlad på entreprenad, 
exempelvis SL och Waxholms 
Ångfartyg.  

 
Verksam- 
hetsnivå  
 
Förvaltning 
eller bolag ska 
kommuniceras 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
ska kommuniceras  

• Gentemot de egna anställda. 
• Gentemot utförarnivån 
• Gentemot brukarna när 

situationen så kräver 
 

Danderyds sjukhus avgör hur och när 
det egna varumärket används. 
 
 

Utförarnivå 
 
Enheter som 
har direkta 
kund-/brukar-
kontakter 
ska 
kommuniceras 

X-vårdcentral i Stockholms läns 
sjukvårdsområde ska kommuniceras  

• I direkta kund-/brukar-
relationer 

 

Danderyds sjukhus avgör hur och när 
det egna varumärket används. 
 
 

 

Riktlinjer för användning av SLLs och dess bolags/förvaltningars logotyper presenteras i bilaga 1. 

Positionering 
Den image man eftersträvar och hur man uppfattas av målgruppen i förhållande till 
konkurrerande företag eller dess tjänster kallas positionering. Med en tydlig positionering 
utvecklas över tiden en unik identitet för SLL och dess tjänster. Även enskilda enheter inom SLL 
kan positionera sig i förhållande till omvärlden. Detta får dock inte stå i strid med kärnvärdena 
eller med varumärkes SLL.  
 

Språklig identitet 
Språket är en viktig del av SLLs identitet. Bristande språkhantering kan ge en luddig bild av 
Stockholms läns landsting och dess verksamhet. Det handlar om vilka budskap SLL väljer att 
förmedla, vilka ord och vilken ton vi klär budskapet i – både när vi informerar och kommunicerar. 
SLLs språkliga identitet är den röst som gör det möjligt för omvärlden att alltid identifiera SLL 
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och dess verksamheter. Det skrivna och det talade språket stödjer på ett konsekvent sätt SLLs 
varumärke och de kärnvärden som det representerar.  

Visuell identitet  
En annan förutsättning för SLLs varumärkesarbete är en tydlig visuell identitet. SLLs visuella 
identitet är det ansikte som gör det möjligt för omvärlden att identifiera SLL och dess 
verksamheter. Den visuella identiteten innehåller många olika element som typsnitt, logotyp, 
grafiska detaljer, grafiskt uttryck, format/layout och bildval. Den visuella identiteten handlar alltså 
inte bara om landstingets logotyp och användningen av den. Formspråket visar på ett 
konsekvent sätt hur den grafiska profilen stödjer SLLs varumärke och de kärnvärden som det 
representerar.  
 

Nya varumärken och egenprofilering 
Principen för utveckling av nya varumärken och egenprofilering inom organisationen är 
restriktiv. Sambandet mellan verksamheterna ska stärkas och när nya verksamheter, produkter 
eller tjänster tillkommer är huvudregeln att de ska utvecklas inom ramen för modermärket SLL - 
i varumärkesstrategin benämnd SLL-profilerad verksamhet.  
 
Egenprofilerade verksamheter har också rätt att utveckla en varumärkesplattform för den egna 
verksamheten. Villkoret är att de inordnar sig i SLLs övergripande varumärkeshirerarki och följer 
reglerna för SLLs grafiska profil. Egenprofilerad verksamhet och verksamheter som utförs på 
uppdrag av SLL får inte heller strida mot SLLs övergripande kärnvärden. 
 
Verksamheter som har specialsymboler, som till exempel Färdtjänsten, använder 
specialsymbolen i kombination med tillhörighetstexten En del av Stockholms läns landsting i de 
sammanhang där specialsymbolen är motiverad.  
 
Ansökan om att skapa ett nytt varumärke, egenprofilering och specialsymboler handläggs av 
kommunikationsdirektören. Beslut om nya varumärken, egenprofilering och specialsymboler 
inom SLL fattas av Landstingsstyrelsen. 
 
När beslut fattats tillfaller det den egna förvaltningen/bolaget att registrera och äga varumärket. 
En varumärkesregistrering innebär ensamrätt att använda varumärket. Registreringsskyddet 
gäller under tio år från registreringsdagen och bara i Sverige. 
 
Varumärkesvård 
Varje enskild förvaltning/bolag inom SLL ansvarar för att rätt varumärken är registrerade och att 
det finns ett erforderligt skydd för de egna varumärkena. 
 
Kommunikationsdirektören ansvarar för att SLLs varumärkesarbete kontinuerligt kontrolleras 
och utvärderas.  
 
Juridiskt skydd 
SLL:s juridiska enhet har det yttersta ansvaret för att bevaka/tillvarata SLL:s rätt i mål och 
ärenden som rör frågor om intrång i SLL:s varumärken och att vid behov biträda operativt 
ansvariga i registreringsfrågor. 
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RiKTLINJER FÖR GRAFISK PROFIL 
 
Här presenteras en översikt av de riktlinjer som gäller för markering av avsändare för ej 
särprofilerad verksamhet, numera benämnd SLL-profilerad verksamhet, och för markering 
av koncerntillhörighet för särprofilerad verksamhet, som numera benämns egenprofilerad 
verksamhet.   
 
Den grafiska profilen delas in i två områden. Riktlinjer för SLL-profilerad verksamhet 
respektive riktlinjer för egenprofilerad verksamhet. Vi har också riktlinjer för hur 
upphandlade privata verksamheter ska markera relationen till SLL. Dessa riktlinjer regleras 
i avtal.  
 
 
SLL-profilerad verksamhet 
 
 
 
 
SLL:s logotyp består av namnet Stockholms läns landsting och vår symbol och ska 
användas som avsändare i all vår kommunikation som utgår från Landstingsstyrelsens 
förvaltning, LSF, med några få undantag (se nedan). Namnet i logotypen ska alltid 
användas tillsammans med symbolen. För övergripande hälso- och sjukvårdsinformation 
är Vårdguiden avsändare. 
 
 
 
 
 
Symbolen ensam får endast användas: 

• vid märkning av arbetskläder och andra textilier  
• vid märkning av färdmedel som används i tjänsten 
• på skyltar där SLL ansvarar för vägskyltningen  
• i trycksaker och andra kommunikationsenheter där hela logotypen finns med på 

annat ställe, exempelvis på en framsida om hela logotypen finns med på baksidan, 
och på sidan 2 och på en powerpoint- eller OH-presentation om hela logotypen 
finns med på förstasidan. 

 
 
 
 
Markering av avsändare på ägarnivå 
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Förvaltningarnas/bolagens logotyper (enligt ovanstående exempel) ska användas i all 
kommunikation där det är viktigt att peka på SLL som ägare som t ex:  

• i årsredovisningar 
• på externa webbplatser 
• i rekryteringsannonser, med profiltext 
• på kontorstryck som brevpapper, OH, fax, visitkort m.m. 
• vid kampanjer 
• på profilprodukter 

 
 
 
 
Symbolen ensam får endast användas: 

• vid märkning av arbetskläder och andra textilier  
• vid märkning av färdmedel som används i tjänsten 
• på skyltar där SLL ansvarar för vägskyltningen  
• i trycksaker och andra kommunikationsenheter där hela logotypen finns med på 

annat ställe, exempelvis på en framsida om hela logotypen finns med på baksidan, 
och på sidan 2 och på en powerpoint- eller OH-presentation om hela logotypen 
finns med på förstasidan. 

 
Markering av avsändare på verksamhetsnivå 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningarnas/bolagens logotyper ska användas i all kommunikation som vänder sig till 
de egna anställda eller till utförare av verksamheten som t ex:  

• vid rekrytering, i annonser och på trycksaker  
• på kontorsmaterial (se ovan). 
• på profilprodukter (se ovan) 

 
När flera verksamheter inom SLL framträder gemensamt, tar koncerntillhörigheten över 
och endast Stockholms läns landsting kommuniceras.  
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Markering av avsändare på utförarnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enheter som har direkta kund-/brukarkontakter ska kommuniceras på exempelvis: 

• remisser 
• kallelser 
• kvitton 
 

 
 
Egenprofilerad verksamhet  
 
 
Markering av koncerntillhörighet på ägar-, verksamhets- och utförarnivå 
Då SLL:s symbol är välkänd men ej förknippad med alla verksamheter som ingår i 
Stockholms läns landsting så är det angeläget att tydliggöra relationen till SLL.  
 
För att stärka koncerntillhörigheten ska därför alla egenprofilerade förvaltningar/bolag 
markera relationen till Stockholms läns landsting i alla sammanhang där det är viktigt att 
peka på SLL som ägare, som exempelvis: 

• i årsredovisningar 
• på externa webbplatser 
• i rekryteringsannonser, med profiltext 
• på kontorstryck som brevpapper, fax 
• på remisser och kallelser 
• på kampanjer 

 
 
 
Det finns två alternativa tillhörighetstexter som används tillsammans med Stockholms läns 
landstings symbol. 
 
Alternativ 1: 
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Alternativ 2: 

 

 

           
 
 
Alternativ 1 med bolagsnamnet och tillhörighetstexten i versaler XXXX ÄR EN DEL AV 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING rekommenderas att användas i formella trycksaker. 
Tillhörighetsmarkeringen får placeras på valfri plats (se exempel längst ned i bilagan). 
Tillhörighetstexten används alltid tillsammans med symbolen och ska vara i svart färg eller 
i vit färg mot färgad botten. Bolagets namn får skrivas i bolagets egen profilfärg. 
 
Alternativ 2 utan bolagsnamn och med tillhörighetstexten i versaler eller gemener Vi är en 
del av Stockholms Läns Landsting rekommenderas i sammanhang där ett mer personligt 
språk används och bör placeras under bolagets/förvaltningens egna logotyp. 
Tillhörighetstexten används alltid tillsammans med symbolen och ska vara i svart färg eller 
i vit färg mot färgad botten. 
  
 
 
 
 
Stockholms läns landstings symbol utan tillhörighetstexten får endast användas: 
  

• vid märkning av arbetskläder och andra textilier  
• vid märkning av färdmedel som används i tjänsten 
• på skyltar där SLL ansvarar för vägskyltningen 

 
 
Grafisk manual 
Hur SLL:s grafiska profilprogram tillämpas i detalj finns beskrivet i den nya grafiska 
manualen.  
 
 


