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Helhet, invånarfokus och kraft i förändring 
När vi som organisation använder Västra Götalandsregionens varumärke som verktyg 
innebär det att vi ser vår verksamhet ur invånarens perspektiv. Ett starkt och tydligt 
varumärke gör det möjligt för invånaren att förstå och bilda sig en egen uppfattning om 
oss, vilket i sin tur ger oss, som är en av Sveriges största organisationer, möjlighet att 
förstå vad som länkar oss samman. Det ger oss drivmedel att möta våra utmaningar och att 
förändra.  

Identitets- och varumärkespolicyn: 

 utgår från organisationens demokratiska uppdrag och är ett verktyg i 
arbetet med att nå visionen Det goda livet 

 beskriver varför organisationen finns till, vad vi står för samt tydliggör vår 
riktning 

 avser all hel- och majoritetsägd verksamhet i Västra Götalandsregionen  

 förtydligar förhållandet mellan helhet, förvaltningar och bolag.  
 

Västra Götalandsregionen finns till för Västra Götalands invånare. Vårt uppdrag omfattar 
hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Vi ska:  

 verka för en god folkhälsa och allas lika värde 

 främja tillväxt och hållbar utveckling i hela Västra Götaland 

 erbjuda invånarna i Västra Götaland en god hälso- och sjukvård 

 bidra till ett brett och inkluderande kulturliv  

 bidra till effektiv infrastruktur och kollektivtrafik. 
Vi arbetar tillsammans med invånare, näringsliv, kommuner, annan offentlig verksamhet 
och civilsamhälle. 

 
Västra Götalandsregionens Identitets- och varumärkespolicy innehåller fem delar som utgår från 

vårt uppdrag, en sammanhållen koncern och fungerar som ett verktyg att nå visionen Det goda 

livet. 
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Ett gemensamt varumärke och en 
sammanhållen koncern 
Västra Götalandsregionen är ett gemensamt varumärke. Det gäller både hur vi agerar och 
hur vi presenterar oss. Genom att arbeta som en sammanhållen koncern bygger vi starka 
gemensamma lösningar utifrån våra fyra huvudverksamheter hälso- och sjukvård, regional 
utveckling, kollektivtrafik och kultur. 

 Ett gemensamt och tydligt varumärke hjälper invånaren att förstå vilka vi 
är.  

 Genom att utgå från invånaren i vår service, i våra beslut och vår 
kommunikation blir vi relevanta och skapar tillit till det system som våra 
verksamheter bildar. 

Varumärkesposition 
En varumärkesposition är ett verktyg för att skapa en plats i invånarens medvetande genom 
att vi kontinuerligt agerar och kommunicerar utifrån våra kompetensområden. Positionen 
gör det möjligt för invånaren att dels sortera information och intryck, dels koppla dessa till 
oss som organisation och till vårt varumärke. Utan en stark position är risken stor att vår 
kommunikation inte har någon plats att landa hos mottagarna. Organisationens position 
baseras på vårt utvecklingsuppdrag, vår breda kompetens och vår storlek. 

Västra Götalandsregionens varumärkesposition är:  
En ledande samhällsutvecklare med alla invånares bästa för ögonen. 

Vi uppnår en stark varumärkesposition när organisationen upplevs prestera bättre än våra 
konkurrenter, det vill säga dem vi riskerar att förväxlas med. Våra huvudsakliga 
konkurrenter ur detta perspektiv är länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, större 
kommuner och stora privata vårdgivare. 

Organisationskultur 

 

Organisationskulturen är den anda i vilken vi ska utföra vårt arbete. En tydligare 
samhörighet och ett tydligare vi minskar intern konkurrens, revirtänkande och förenklar 
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nya samarbeten. En gemensam organisationskultur skapar attraktiva arbetsplatser som 
stöttar verksamhetsutveckling, innovation och genomförandekraft, vilket är en 
förutsättning för att möta våra utmaningar. En kultur där våra invånare möter en 
organisation som agerar på samma sätt, oavsett förvaltning. 

Den gemensamma organisationskulturen för Västra Götalandsregionen är: 

Vi finns till för invånarna. 

 Vi sätter invånaren i centrum, vilket hjälper oss i prioriteringar av arbete 
och åtgärder. Det ger också ett bättre bemötande och skapar 
förutsättningar för samverkan.  

 

Vi styr med tydliga mål och tillit i genomförandet. 

 Vi är en politiskt styrd organisation med vår budget som viktigaste 
styrande dokument, där mål och fokusområden prioriteras på ett till tre års 
sikt. 

 Styrningen av verksamheter fokuserar på helhet, inte detaljer. 

 Styrningen fokuserar på samverkan och tillit. Beslut i verksamheterna ska 
så långt som möjligt tas nära medarbetarna. 

 Organisationens tre huvuduppdrag – hälso- och sjukvård, regional 
utveckling och kollektivtrafik – är alltid i fokus framför organisationens 
stödfunktioner. 
 

Vi har ett respektfullt och tillåtande klimat där chefer och medarbetare vågar ta 
egna initiativ och tar eget ansvar. 

 Vi respekterar medarbetarnas olika roller och kompetenser. Vi stimulerar 
dialog, är lyhörda och ger återkoppling på förslag, idéer och kritik.  
 

Identitet 
För att ta varumärkespositionen som ledande samhällsutvecklare med alla invånares bästa 
för ögonen måste vi agera och uppfattas på motsvarande sätt. Genom att tydliggöra en 
identitet skapar vi ett stöd i vardagen för beslut och handlingar. 

Västra Götalandsregionens identitet ska präglas av en stark gemensam kärna med 
möjlighet till anpassning när så krävs. 
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Invånarlöfte 
Vårt invånarlöfte är essensen av det vi levererar till invånarna. Det ska uttryckas i en 
mening som fungerar tillsammans med Västra Götalandsregionens logotyp och alltid i 
kommunikativa sammanhang. Löftet bidrar till varumärkespositionen som ledande 
samhällsutvecklare med alla invånares bästa för ögonen. 

Västra Götalandsregionens invånarlöfte är: Ett bättre samhälle, nära dig. 

Löftet bygger på vår position och tar den ett steg närmare invånaren. Löftet går från det 
stora till det lilla och nära. Det är ett personligt löfte med direkt tilltal.  

Utvecklingsorientering och riktning signaleras genom ett bättre samhälle och invånaren 
adresseras genom det direkta tilltalet nära dig. 

Löftet ska genomsyra allt vårt arbete och all vår externa kommunikation. Det vi gör ska vi 
göra för att få ett bättre samhälle, och vi gör det för dig som bor här.  

Principer för hur verksamheter presenteras 
gentemot invånare 
Genom en tydlig princip för hur verksamheter presenteras gentemot invånare kan 
organisationen: 

 säkra en trygghet hos invånare till regionorganisationen och den regionala 
nivån i en period av stora omställningar och förändringar 

 möta de förändringar och förutsättningar som digitaliseringen medför i 
form av minskad koppling till plats och förvaltning. 

 

Avsändarstrukturen (systemet) bygger på att: 

 koncernens organisationsnamn och märket (triangeln) alltid finns med 

 verksamhet, och vid behov plats, skrivs i anslutning till märket  

 verksamheten beskrivs utifrån ett invånarfokus. 
 

Principskiss över logotypens uppbyggnad: 

 

 

 

 

Detta innebär att vi lyfter fram det gemensamma varumärket i syfte att skapa 
helhetsförståelse och trygghet till systemet. Vi tydliggör också den verksamhet som är 
mest relevant för invånaren. Ingen namngivning är statisk utan ska prövas mot invånarnas 
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eller andra målgruppers förståelse. När verksamheten eller behoven förändras ska också 
namngivningen återspegla detta.  

Namngivning gentemot invånare kan vara detsamma som det organisatoriska 
verksamhetsnamnet, men behöver inte vara det. 

Undantag för avsändarstruktur 
Helägda bolag omfattas inte av avsändarstrukturen. Koncernens ägarskap ska dock alltid 
tydligt framgå i bolagens kommunikation där invånaren utgör målgrupp. 

Enhetlig namngivning av bolag 
Vid väsentliga förändringar i verksamheten, vid bildandet av nya bolag eller vid fusioner 
tydliggörs att bolagen har en verksamhet som är besläktad med koncernens namn och 
Västra Götaland som geografi. Namngivningen utgår ifrån Väst som samlande begrepp. 

Exempel på bolagsnamngivning: Västverksamheten eller Verksamheten i väst 

 

 


	Helhet, invånarfokus och kraft i förändring
	Ett gemensamt varumärke och en sammanhållen koncern
	Varumärkesposition
	Organisationskultur
	Identitet
	Invånarlöfte
	Principer för hur verksamheter presenteras gentemot invånare

