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En myndighet – ett utseende 
Vår grafiska profil är ett enkelt och kortfattat dokument som bygger på fem 
element. De är de logotyper, färger, dekorelement, bilder och teckensnitt vi valt. 
Tillsammans utgör de hela grunden i vår profil och vårt utseende.

Genom att konsekvent använda de fem elementen skapar vi en gemensam 
plattform, både visuellt och estetiskt. Det är användandet av profilen som skapar 
igenkännandet och identifieringen av oss. Det skapar också en bild av oss och 
vad vi är. Du hittar vår grafiska profil på intranätet.

Meningen är att vår grafiska profil ska användas i alla sammanhang då vi är 
avsändare, arrangör, producent, ansvarig, projektägare eller upphovsman. Det 
betyder att den alltid ska användas då vår myndighet representeras. Det är ingen 
skillnad om det gäller enskilda medarbetare, arbetsgrupper, enheter eller projekt.

Bilagor som visar detaljer
Förutom denna grafiska profil finns bilagor – som du också hittar på intranätet 
– som mer i detalj beskriver hur vi använder vår profil i de olika produkter vi gör. 
Det kan vara rapporter, inbjudningar, nyhetsbrev, annonser, tabeller och diagram, 
Powerpoint-presentationer och skyltar. Där finns också beskrivet vilka mallar vi har 
och hur de fungerar. 

Bilagorna är levande dokument som 
uppdateras då nya produkter tillkommer, 
förändras eller tas bort.

Har du frågor eller synpunkter? I så fall 
är du välkommen att vända dig till vår 
Kommunikationsgrupp. De kommer att 
hjälpa dig.

Lycka till!

Östersund i februari 2016
Jöran Hägglund, landshövding
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Grafisk produktion

Varumärke

De fem elementen
Då vi kommunicerar vårt budskap finns några saker som är viktiga för vår 
igenkänning och identitet. Vi kallar dem för de fem elementen. Dessa är logotypen, 
färgerna, teckensnitten, bilderna och dekorelementen.

Genom att konsekvent tillämpa vår grafiska profil i all vår kommunikation och 
produktion skapar vi igenkänning och tydlighet till våra mottagare. Det är bland 
annat denna igenkänning och tydlighet som formar vårt varumärke. 

Följa regler och riktlinjer – en förutsättning
Det är en förutsättning att alla som på något sätt agerar i Länsstyrelsens namn 
känner till och följer de regler och riktlinjer som finns. 

Har du frågor om vår grafiska profil eller produktion av trycksaker är du varmt 
välkommen att kontakta Kommunikationsgruppen.
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Logotyp
Det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet är logotypen – vår 
signatur. Tillsammans med färger, teckensnitt, bilder och dekorelement 
talar vi tydligt om att vi är Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Vår logotyp består av tre delar – en krona, ett länsvapen samt vårt namn 
Länsstyrelsen Jämtlands län. Den ska finnas med på allt som vi producerar: 
annonser, broschyrer, affischer, skyltar, rapporter och på webben. 

Två varianter
I första hand använder vi oss av fyrfärgsloggan med texten antingen under eller 
till höger om vapnet. Beroende på vilket underlag som loggan ska placeras på 
finns även andra varianter med bland annat vit text. Behöver du någon annan 
variant än någon av nedanstående eller känner dig osäker på vilken du ska 
använda, är du välkommen att kontakta Kommunikationsgruppen.

TIPS 
På vår externa webb 
finns våra två vanligaste 
varianter av logotypen för 
nedladdning. 

Dit kan man också hänvisa 
samarbets partners i de fall 
de behöver den. 

Kom ihåg att också be 
om ett korrektur innan de 
publicerar eller distribuerar 
sitt material.

lansstyrelsen.se/jamtland
Sök på: Logotyp.

Kompletterande logotyper
Logotypen finns även i engelsk version, liggande och stående, med texten 
Jämtland County Administrative Board. Landshövdingen har en personlig 
logotyp med texten »Landshövdingen Jämtlands län«. Även denna finns 
på engelska »County Governor of Jämtland«. Alla varianter finns också på 
engelska och som liggande.

I andra hand går dessa att använda beroende på antal färger och bakgrund.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Frizon 
Runt logotypen finns en frizon. Den fungerar som en barriär mot att övrig 
information kan uppfattas vara en del av vår logotyp. Frizonen visar hur mycket 
fri yta det minst måste finnas runt logotypen. Ju större friyta, desto tydligare 
framträder logotypen. 

Inom frizonen får inget annat placeras, som bilder, texter eller grafik. Frizonen 
gäller också som minimiavstånd till ytterkanten på de material där logotypen ska 
placeras. 

Ändra aldrig logotypen 
Den ska vid användning i första hand vara i fyrfärg med svart text mot ljus 
botten. I andra hand vara svart mot vit eller ljus botten samt i tredje hand, och i 
vissa undantagsfall, vara vit mot svart eller mörk botten. 

Logotypen får skalas både upp och ner, beroende på produkt, men 
proportionerna får aldrig ändras. Varken symbolen eller ordmärket får ritas om, 
förkortas, roteras eller användas i löpande text.

Frizonens storlek är baserad på bokstaven ”L” i 
logotypen. Den streckade linjen visar hur nära text, 
bild eller papperskant får vara.

EU-logotyp 
Alla som får projektstöd av Europeiska unionen, 
EU, är skyldiga att informera allmänheten om både 
projektet och att det delfinansieras av unionen. Om 
det inte görs kan delar av stödet krävas tillbaka. 
Kravet är fastställt av Europeiska kommissionen. 

Projekt som fått EU-stöd ska, liksom övrig 
verksamhet, följa vår grafiska profil, men också 
lägga till EU-logotypen på allt material som 
produceras inom projektet och i alla sammanhang 
där projektet presenteras. Det kan vara trycksaker, 
annonser, konferenser, seminarier och på webben.

PLACERING

EU-logotypen ska placeras på en framträdande 
plats, och den fond som har finansierat projektet 
ska anges tydligt.

VIKTIGT 
Kom i håg att ALLTID ha 
med EU-loggan på allt 
du producerar om det är 
finaniserat av EU.
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Vid samarbete med andra aktörer 
I de fall vi samarbetar med andra aktörer ska det tydligt framgå vem som är 
avsändare av det material som produceras. Avsändare handlar om att tydligt 
tala om var informationen kommer ifrån. Det är viktigt att läsare som allmänhet, 
media och medaktörer faktiskt vet vem som står för en produkt och därmed har 
någonstans att vända sig.

I de fall vi driver arbetet eller projektet, exempelvis genom att det är vi som 
producerar en rapport, kallas vi för avsändare och andra aktörer kallas för 
samarbetspartners. Då använder vi oss av vår grafiska profil i första hand. Men det 
finns ett undantag! Det kan hända att vi gör jobbet åt flera parter och ingen parts 
grafiska profil ska användas. Vänd dig till Kommunikationsgruppen i så fall. 

När vi är avsändare
I de fall vi är avsändare är vår logotyp placerad centrerat i våra mallar. Samarbets-
partnernas logotyper ska mäta cirka hälften av vår logotyps storlek och placeras 
längst ner till vänster på sista sidan. Texten I samarbete med: tillsammans med en 
skiljelinje, ska alltid placeras ovanför samarbetspartners logotyper. Det går också 
att skriva ut samarbetspartnernas namn i stället för logotyper, men blanda inte.

När vi är samarbetspartner
När vi samarbetar med någon annan part som äger projektet utformas 
informationen utifrån den samarbetspartnerns grafiska profil. Vi vill då att vår 
logotyp och en text om att vi är en samarbetspartner ska finnas med. Begär alltid 
ett korrektur för att säkerställa detta.

Exempel på placering av logotyper i ett samarbete där vi är avsändare.

Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7

Telefon: 010-225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland

I samarbete med:
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Jämtland

Härjedalen

Kronan 
symboliserar 
staten

Länsvapnet 
Skölden i länsvapnet består av Jämtlands vapen med en hund, en älg och en falk 
samt Härjedalens vapen med en smidestång, en räckhammare och två smides-
hammare. Skölden kröns med en kunglig krona. 

Svenska myndigheter har rätt att använda kunglig krona, som symbol för 
myndigheten. Kunglig krona är ett statsemblem och därmed skyddad enligt lag. 
Jämtlands länsvapen fastställdes i sin nuvarande form av Kungl. Maj:t  
den 23 maj 1935.
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Färger
Färger aktiverar och skapar sinnesstämningar, stimulerar till identifikation och 
bidrar till helhet i olika budskap. 

Blå, röd och gul är hämtade från vårt länsvapen. Utöver dessa har vi tre 
kompletterande färger – grön orange och lila. Vilken färg du väljer är valfritt. 
Tillsammans ska dessa skapa en tydlig identitet och igenkänning av våra 
produkter. 

Färgerna ska i första hand återges med 100 procent täckning, men i vissa fall 
kan olika färgtoner behövas. Nedan kan du se vilka toningsgrader som gäller 
för varje färg. Observera att det är skillnad på färgtoning och transparens i till 
exempel InDesign. Vänd dig till Kommunikationsgruppen om du behöver hjälp.

Kompletterande färger

CMYK: 100-43-0-0

RGB: 0-114-186

PMS: 300

HEX: 0071b8

80 %

60 %

40 %

20 %

BLÅ

CMYK: 100-0-90-40

RGB: 27-107-61

PMS: 356

HEX: 1b6b3d

80 %

100 %

60 %

40 %

20 %

GRÖN

CMYK: 0-100-65-15

RGB: 201-0-57

PMS: 200

HEX: ad0d3a

80 %

100 %

60 %

40 %

20 %

RÖD

CMYK: 0-58-100-0

RGB: 233-131-0

PMS: 144

HEX: d7801c

80 %

100 %

60 %

40 %

20 %

ORANGE

CMYK: 50-77-0-0

RGB: 133-82-154

PMS: 258 C

HEX: 85529a

80 %

60 %

40 %

20 %

LILA

CMYK: 0-15-94-0

RGB: 255-213-0

PMS: 116

HEX: f5d42d

GUL

80 %

100 %

60 %

40 %

20 %

FÄRGSYSTEM

CMYK (cyan, magenta, 
gul och svart) 
Europeisk standard 
som används i grafisk 
produktion då något 
ska tryckas – antingen 
på tryckeri eller i våra 
kopiatorer. 

RGB (röd, grön, blå)
Ett färgsystem för 
TV och dataskärm. 
Används sällan då vi gör 
tryckoriginal i fyrfärg.

PMS (Pantone 
Matching System)
Ett globalt färgsystem 
där varje färg har ett 
unikt namn eller nummer. 
Det kan efterfrågas 
till exempel vid tryck 
på textil, så kallat 
screentryck.

HEX 
Detta används på 
webben samt i program 
som Word och 
PowerPoint.

TIPS 
Rutan ovan är fylld med 
vår gula färg i 40 procents 
färgton.

100 %

100 %
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Dekorelement 
Vi har dekorelement för att skapa en unik 
igenkänningsfaktor i vår grafiska profil. Det är bland annat 
kronan, älgen samt verktygen från logotypen. 

Dessa ska bidra till att variera vår kommunikation och 
samtidigt fungera som en förstärkning av logotypen. 
Dessutom finns det ett starkt estetiskt skäl till att vi 
använder det.

Dekorelementen återges med 100 procent täckning om 
de visas hela i till exempel ett sidhuvud. De kan också 
tonas enligt färgkartorna i kapitlet "Färger" på sidan 11 
för att skapa en grafisk effekt mot en färgad bakgrund. De 
kan placeras så att endast en del av elementet syns.

Annonser

Inbjudningar

Powerpoint-presentationer
Länsstyrelsen föreslår en stor utökning av områdena 

Näkten, Gimån samt Åreälven. 

Yttrande ska lämnas senaste 20 mars.

Läs mer på webben

lansstyrelsen.se/jamtland

Utökning av 

Natura 2000-områden
VÅR VÄRDEGRUND 
Vi verkar med respekt, professionalitet och öppenhet! 

Grafisk profil
 Länsstyrelsen har ny grafisk profil sedan februari 2016 Profilen bygger på fem element; logotyp, färger, dekorelement 

teckensnitt och bilder
 Den här Powerpoint-presentationen bygger på den nya profilen. 

Se till exempel dekorelementet här under 

Ovan visas tre olika produkter med dekorelement – inbjudningar, Powerpoint-presentationer 
samt annonser. Se bilagan som hör till profilen. Där visas fler varianter.
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Bilder 
Bilder är en mycket viktig del i Länsstyrelsens kommunikation. Bland det första 
vi lägger märke till när vi ser information i någon form är bilder. Bilder har dels 
en informativ egenskap men också en säljande roll i fråga om att locka läsaren 
till fortsatt intresse och läsning. Rätt bild kan stärka vårt budskap och skapa 
nyfikenhet och engagemang. Fel bild riskerar att ses som en innehållslös 
utfyllnad som kan vilseleda mer än den bidrar.

Vår verksamhet
De bilder vi använder ska visa länet och Länsstyrelsens verksamhet. Det är 
medborgaren, vårt arbete och Jämtlands län som ska stå i fokus. Vi strävar 
alltid efter att bilderna ska ha lokal anknytning när det är möjligt. 

Människor
Eftersom vi är en myndighet som arbetar för och med människor, är det 
också viktigt att vi visar det genom att ha människor i våra bilder. Budskap i 
trycksaker, på webbplatsen och i andra kanaler blir mer levande och speglar 
verkligheten bättre om människor finns med i bilderna. Dessutom är det helt 
enkelt så att vi är intresserade av att titta på andra människor.

Vi tänker på att människor från samhällets alla delar liksom Länsstyrelsens alla 
verksamhetsområden ska återges i bilderna. Att bilderna ska spegla människor 
i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund är en självklarhet liksom att människor med 
invandrarbakgrund och funktionshinder finns med. Vi lägger också särskild vikt 
vid att både kvinnor och män finns med.

Tänk på att det är viktigt att personerna är medvetna om att vi fotograferar dem 
och att vi informerar om hur vi tänker använda fotomaterialet i Länsstyrelsens 
verksamhet.

Våra bilder
Vi kan få in bilder på olika sätt. Dels fotograferar vi i tjänsten, dels köper vi 
in från bildbyråer vi har avtal med eller från fotografer. Vi har även en egen 
bildbank som gör det lätt att arkivera och söka efter lämpliga fotografier.

Ibland händer det att vi samarbetar med andra aktörer och att vi delar med oss 
av bilder. Det är då viktigt att det framgår vem som tagit bilden och vad den 
ska användas till. En så kallad fotobyline ska ange myndigheten samt aktuell 
fotograf, till exempel: ”Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Andrea Andersson”. 

Har du frågor om bildanvändning kontakta Kommunikationsgruppen.

KÖPA IN BILDER

Det blir ofta väldigt 
dyrt och opraktiskt 
att köpa in bilder för 
engångsbruk, till exempel 
till en broschyr och en 
tryckning. Ska du trycka 
om broschyren kan du få 
betala en gång till. 

Gör så här i stället!
Köp många bilder och få 
mängdrabatt. En bild kan 
kosta flera tusen kronor 
men köper du 10 eller 
20 stycken så brukar 
prisbilden förändras.

Bilder till oss – inte 
bara till projekt eller 
enhet
Köp in bilder som alla 
på Länsstyrelsen kan 
använda. Vi lägger då in 
dem i vår bildbank. 

Om vissa bilder av 
någon anledning måste 
öronmärkas för en viss 
kampanj eller till ett 
projekt under en viss 
tid, går det att begränsa 
åtkomst av dessa.

Kontakta 
Kommunikationsgruppen 
så hjälper vi dig.

TIPS 
Alla bilder som tas 
i tjänsten tillhör 
Länsstyrelsen. Lämna 
gärna in dessa bilder till 
Kommunikationsgruppen 
så lägger vi in dem i 
Bildbanken.
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Teckensnitt 
Att använda rätt teckensnitt är en viktig del för vår visuella identitet. De vi 
använder är valda för att skapa tydlighet och vara lätta att läsa i tryckt form, 
men också som digitala upplagor på webben. 

Vi skiljer på trycksaksproduktion och det vi dagligdags gör i till exempel Word 
och Power Point vid kommunikation med andra myndigheter, kommuner eller 
allmänheten. De teckensnitt vi använder i Office-paketet kallar vi för kontors-
teckensnitt och vid trycksaksproduktion kallar vi dem för grafiska teckensnitt. 

I våra mallar är alla inställningar fördefinierade och ska inte ändras. När vi 
skriver ska rätt format användas – inga egna lösningar är tillåtna. 

TIPS 
I bilagan som tillhör den 
grafiska profilen kan du 
läsa mer om vilka olika 
mallar som finns, hur de 
ska användas och vilka 
program som krävs för att 
kunna arbeta i dem. 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Sammanställning av föreskrifter utfärdad av 
Länsstyrelsen Jämtlands län  
Sammanställningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2014. 
 
Föreskrifterna är redovisade i löpnummerordning. Ändringar finns i angivna i 

anslutning till respektive grundförfattning.  
Bakgrund 
Bifogade regelförteckning innehåller sammanställning över samtliga författningar 

som länsstyrelsen har beslutat och som gäller den 31 december 2014. Regel-

förteckningen är upprättad enligt bestämmelserna i 18 c § författningssamlings-

förordningen (1976:725)  
Förteckningen omfattar författningar och allmänna råd som har kungjorts i 

Jämtlands läns författningssamling (23 FS).  
 
Innehåll i regelförteckningen • Förteckning över föreskrifter som förtecknas särskilt 

• Regelförteckning i kronologisk ordning  
 

 
 

Regelförteckning Datum 
Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-01-07 100-8235-14 
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Om projektet 

De länsstyrelser som ingick 

i projektet var Jämtlands, 

Västernorrlands, Dalarnas, 

Östergötlands, Jönköpings, 

Kronobergs och Skåne län.

Projektet har återställt mer än 

40 000 hektar myrmark och 

slåttermark i Sverige.

Budgeten var på 6,8 miljoner 

euro. För det gjordes bland 

annat följande:

 » 29 dränerade myrar har 

fått upp grundvattnet 

genom igenläggning av 

diken.

 » Tusentals meter diken har 

lagts igen med grävmaskin 

på dessa myrar.

 » 31 utdikade myrar har 

röjts från träd och buskar. 

Myrarna var så torra att 

träd och buskar, som 

annars inte skulle kunna 

växa, hade etablerat sig.  

 
Det medförde bland 

annat att ljungpipare och 

brushane återfick 3 800 

hektar att föda upp sina 

ungar på.

 » Sju rikkärr* har röjts för 

slåtter. Tack vare projektet 

kommer orkidéer att kunna 

blomma på ytterligare 152 

hektar rikkärr.

 » Fem fågeltorn har byggts 

för besökare att uppleva 

myrarnas vidunderlighet.

 » Nio områden har fått nya 

spänger så att besökarna 

kan komma ut i markerna.

 » Fem vindskydd har byggts.

Redovisning till EU 

Projektet har återrapporterat 

till EU-kommissionen var 18:e 

månad. Redovisningar om hur 

projektet håller den projektplan, 

som EU-kommissionen 

godkände vid starten av 

projektet, har skickats till 

Bryssel. 

De grävmaskinister som 

fick i uppdrag att utöva 

restaureringarna var ovana 

vid dessa typer av uppdrag. 

Här fick det bli ett nära 

samarbete mellan projektet och 

entreprenörerna. 

Maskinförarna visste vad 

maskinerna kunde göra och vi 

visste vilket resultat vi ville ha. 

Tillsammans jobbade vi 

metodiskt och kreativt för att 

finna den bästa lösningen för 

respektive myr.

* Rikkärr är rikare på arter än andra våtmarker och är vanligast på kalkrika marker. 

En rapport gjord med våra grafiska teckensnitt.

Ett dokument 
skrivet med våra 
kontorsteckensnitt.
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TIPS 
Teckensnittets namn följs 
av storlek och radavstånd. 

I exemplet till vänster 
skrivs brödtext med 10,5  
punkters storlek och 14 
punkters radavstånd.

I Officepaketet används de 
förinställda radavstånden.

Vår grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

Vår grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

Vår grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

VÅR GRAFISK A PROFIL

Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

Rubrik 1
Century Expanded
24/28 punkter

Brödtext
Berthold Akzidenz Grotesk
10,5/14 punkter

Rubrik 2
Berthold Akzidenz Grotesk
14/18 punkter

Rubrik 3
Berthold Akzidenz Grotesk 
Bold 10,5/14 punkter

Rubrik 4
Berthold Akzidenz Grotesk
Bold, versaler, 8/11 punkter
(spärra/knip 75)

LÄSBARHET
God läsbarhet har under 
lång tid varit ett viktigt 
mål för det typografiska 
hantverket. 

En lång beprövad 
erfarenhet kring vad 
som ger en behagligare 
läsupplevelse har 
utvecklats inom 
typografin. Det finns 
också en hel del 
forskning på området.
 
En gammal kunskap är 
till exempel att kursiv text 
och TEXT I VERSALER 
är något svårare att läsa 
än rak text med gemener.

Kontorsteckensnitt 
Då vi skriver till exempel brev, remisser, yttranden och beslut i Word eller 
presentationer i Power Point ska vi använda det vi kallar för kontorsteckensnitt. 
Dessa är fördefinierade i våra mallar i Smart Documents. Vi använder Arial i 
rubriker och Times New Roman i löpande text. Båda är standardteckensnitt i 
Office-paketet. 

Vår grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ... 

Länsstyrelsens grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

Länsstyrelsens grafiska profil
Den grafiska profilen omfattar en stor mängd 
material i många olika sammanhang då ...

Rubrik 1
Arial, fet
18 punkter

Rubrik 2
Arial, fet
14 punkter

Rubrik 3
Arial, fet
11 punkter

Brödtext
Times New Roman
12 punkter

Grafiska teckensnitt
Som trycksak räknas produkter som broschyrer, foldrar, rapporter, planer, 
strategier, visitkort och vykort. Dessa kan också vara digitala och publicerade 
på webben. Då vi gör dessa produkter används våra grafiska teckensnitt, 
Century Expanded i huvudrubrik samt Berthold Akzidenz Grotesk Bold i 
mellanrubriker och ingress. Brödtext skrivs med Berthold Akzidenz Grotesk. 
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