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7.1 Varumärket och bildspråket

Varför behövs ett bildspråk?
Bilder är viktiga pusselbitar i den visuella identiteten. Inget sänder så omedelbara signaler som
de bilder som visas. Ett enhetligt bildspråk bidrar till att bygga en tydlig identitet för Region
Östergötland.
Det är viktigt att bilderna berättar vilka verksamheter som bedrivs och vilka professioner som
finns i Region Östergötland. Det är också viktigt hur Region Östergötland vill uppfattas av alla
de människor som kommer i kontakt med de olika verksamheterna. Oavsett om det handlar om
patienter och närstående, politiker, samarbetsparter, tågresenärer, medarbetare, studenter eller
andra aktörer, ska de få en så tydlig, enhetlig och positiv bild som möjligt av vad Region Östergötland står för.
I en stor och mångfacetterad organisation som Region Östergötland finns det ett behov av att
sammantaget använda en mycket stor mängd bilder för att beskriva alla verksamheter och
situationer. Alla dessa bilder ska tillsammans förstärka de gemensamma värdegrunder och mål
som organisationen står för. För att lyckas med det är ett väl genomtänkt och enhetligt bildspråk a och o.
De här riktlinjerna för bildspråk är ett viktigt stöd, såväl vid valet att använda befintliga bilder
som vid planeringen och produktionen av helt nya. Innan en fotograf anlitas för att ta nya bilder
är det i första hand bra att kontrollera vad som redan finns i Region Östergötlands bildbank.
Vid frågor om bildspråket för Region Östergötland, skriv till: bilder@regionostergotland.se.
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7.1 Varumärket och bildspråket

Ledord för Region Östergötlands bilder
Region Östergötland har fyra grundläggande ledord som sammanfattar vad som ska tas hänsyn
till vid valet av bilder. Oavsett om det är bilder i en bildbank som ska väljas ut och användas, eller om det är helt nya bilder som ska fotograferas, så ska ledorden nedan följas. På efterföljande
sidor visas konkreta bildexempel för respektive ledord.
Framåtriktat
Region Östergötland är en modern organisation som på många sätt ligger i framkant både vad
gäller arbetssätt och teknik. Satsningar och investeringar på bland annat regional utveckling,
framtidens sjukvård, nya arbetsprocesser, högteknologisk utrustning och ständigt pågående
förbättringsarbeten i alla verksamheter, är ett framåtriktat och stolt budskap som ska genomsyra varje bild av verksamheterna.
Utvecklingen syftar till att Region Östergötland i varje situation ska kunna erbjuda länsinvånare, patienter, medarbetare, samarbetsparter och andra aktörer den bästa tänkbara
kvaliteten. Utvecklingen har även en avgörande betydelse för rekrytering av framtidens medarbetare. Det här innebär att varje bild på ett attraktivt sätt ska gestalta den framåtriktade
miljön, de stolta medarbetarna och den moderna tekniken.
Äkta
Varje bild som beskriver Region Östergötlands verksamheter ska utgå från verkliga situationer
och förmedla en äkta känsla. Det är viktigt att varje bild ger ett trovärdigt och naturligt intryck,
och att det inte förekommer ”konstgjorda” bilder med påklistrade leenden, överdrivna retuscheringar och onaturliga färger. Det här innebär att bilder med personer som uppenbart bara
är modeller inte ska användas.
Vid val av bilder ur en bildbank är det därför viktigt att endast välja de bilder som motsvarar
verkligheten i den verksamhet som ska gestaltas. Ska nya bilder fotograferas är det viktigt att
använda det naturliga ljuset i miljön snarare än en onaturligt konstruerad ljussättning i en
studio.
Nära
En avgörande resurs inom Region Östergötland är medarbetarna, som inte bara med hög kompetens driver och utvecklar verksamheterna utan också skapar viktiga möten mellan människor
i olika situationer. Med stor värme, omtanke och närhet bygger medarbetarna förtroenden och
bidrar till trygghet. Denna trygghetskänsla ska genomsyra varje bild av Region Östergötland.
Det här innebär att bilder på medarbetarna har en särskilt viktig roll vid gestaltningen av
Region Östergötlands verksamheter.
Bilderna ska så långt det är möjligt fånga de verkliga och ”levande” ögonblicken, där blickar,
leenden och utstrålad värme omsorgsfullt tas tillvara. Det är samtidigt viktigt att gestalta hur
personer samspelar i en arbetssituation, och att undvika avbildning av onaturligt uppställda
personer.
Fokuserat
Oavsett vad som ska kommuniceras är det viktigt att begränsa och renodla budskapet för att
tydliggöra och förenkla vad Region Östergötland vill förmedla i ett visst sammanhang. Finns
det till exempel en text med ett renodlat budskap ska eventuella bilder väljas så att de förstärker och förtydligar just det enskilda budskapet. Att fokusera rätt handlar också om att beskära
bilder smart, eller att använda skärpedjupet i kameran på rätt sätt, för att betona och lyfta fram
de objekt eller uttryck som bilden ska visa.
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7.1 Bildspråk – ledord

Framåtriktat – rätt
Bilderna ska vara intressanta och positiva. Lyft gärna fram de moderna metoder som används
och arbeta medvetet med att få en fräsch ton i bilderna. Försök i möjligaste mån att gestalta
personer som är aktiva och fokuserade i sin arbetsutövning. Alternativet är att låta personerna
le mot kameran på ett välkomnande och naturligt sätt.

Inte framåtriktat – fel
Använd inte bilder med ofräsch färgton eller där miljöer framställs som mörkare än de är.
Personer som arbetar ska inte vara inaktiva eller ha felaktig klädsel (i detta fall stetoskop om
halsen).
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Äkta – rätt
Välj bilder som speglar verkligheten. Visa riktiga situationer i riktiga miljöer och använd
inga effekter. Även porträttbilder, till exempel för rekrytering, fotograferas om möjligt
i en arbetssituation.

Inte äkta – fel

Använd inte bilder tagna i studio eller på personer i konstlade situationer. Alla personer som
utges för att jobba hos oss ska också göra det. Använd inte onaturliga ljussättningar där
belysningen syns tydligt i bilden eller där färgtonen manipulerats på ett framträdande sätt.

82

7.1 Bildspråk – ledord

Nära – rätt
Lyft fram mötet och kommunikationen mellan människor. Visa personer med tydligt fokus som
samspelar på flera plan, inte bara för att se bra ut på bild tillsammans. Försök att fånga en känsla i bilden så att personerna kommer nära betraktaren. Låt gärna betraktaren få möjlighet att
känna sig involverad i det som bilden visar.

Inte nära – fel
Visa inte personer som agerar i påhittade situationer eller är mer fokuserade på fotografen än
varandra. Visa inte personer på avstånd där betraktaren distanseras från personen och inte
förstår vad som händer i bilden.
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Fokuserat – rätt
Varje bild har ett syfte och en tydlig idé. Arbeta gärna med objekt i olika djup och använd
kort skärpedjup för att få ett tydligt fokus i bilden. Ett kliv närmare motivet gör bilden mer
intressant, jobba därför hellre med flera bilder i kombination än att försöka säga allt i en och
samma bildruta. Observera att känsliga personuppgifter, som personnummer på patienter,
inte får synas i bild.

Inte fokuserat – fel
Använd inte bilder som ger ett rörigt intryck eller som inte har ett tydligt fokus. Vem är till
exempel huvudpersonen i dessa två bilder? Undvik bilder som är fotograferade från en upprätt
position, på flera meters avstånd – de erbjuder sällan en spännande bildkomposition.
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7.2 Bildspråk – hygienregler

Hygienregler för Region Östergötlands bilder
från vården
Alla bilder som visar vårdmiljöer och vårdens medarbetare inom Region Östergötland ska
alltid utgå från de hygienregler som gäller. Det innebär att medarbetarna som gestaltas i en
vårdsituation endast ska använda kläder, utsmyckning och utrustning på det sätt som regleras
i hygienreglerna. Det här gäller även bilder från privata utförare som har avtal med Region
Östergötland och där bilderna används i regionens material. Bilder som strider mot hygienreglerna får aldrig användas.
Arbetskläder
Vid patientnära vårdarbete ska vårdpersonalens arbetskläder vara kortärmade. Bilder på
vårdpersonal med långa ärmar får inte förekomma. Kombinationer av arbetskläder och privata
kläder får heller inte synas på bild.
Skyddskläder
Plastförkläde eller skyddsrock ska användas av vårdpersonalen vid moment som innebär risk
för så kallad kontaminering av arbetsdräkt, till exempel i samband med nära omvårdnad och
undersökning av patient, sängbäddning eller hantering av smutsiga föremål. På bilder från
sådana situationer ska personalen därför alltid bära skyddskläder.
Stänkskydd
Stänkskydd i form av munskydd med visir, alternativt munskydd och separata skyddsglasögon/
visir, ska användas av vårdpersonalen vid arbete som medför risk för stänk mot ansikte. På
bilder från sådana situationer ska personalen därför alltid bära stänkskydd.
Handskar
Vårdpersonal ska alltid använda handskar vid kontakt med urin, avföring, blod, sår och sekret.
På bilder från sådana situationer ska personalen därför alltid bära handskar.
Naglar
Naglar ska vara kortklippta. Om vårdpersonal har långa eller konstgjorda/uppbyggda naglar
eller med nagelsmycken får dessa inte förekomma på bild.
Hår och skägg
Långt hår, lång lugg eller långt skägg på vårdpersonal ska fästas eller sättas upp. När vårdpersonal använder huvudduk ska nedhängande delar vara instoppade under blusen eller fästas
upp. På vissa arbetsplatser, som storkök, operationssal och sterilcentral, krävs alltid hårskydd.
Bilder som visar personers hår ska ta hänsyn till exakt de regler om hårskydd som gäller för
aktuell verksamhet.
Smycken
Ringar, armband och armbandsur får inte användas av vårdpersonalen i samband med vårdarbete. Örhängen och andra smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i
arbetsfältet. Det är därför viktigt att bilder som visar vårdarbete inte visar vårdpersonal med
smycken.
Infekterade sår hos personal
Vårdpersonal med infekterade sår på fingrar (inklusive nagelband), hud eller händer får inte
delta i vårdarbete med patientkontakt, och därför heller inte finnas på bild i vårdsituationer.
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