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Riktlinjer för användning av illustrationer –  

Folkhälsopolitikens åtta målområden  
Målområdesillustrationen och de nio separata delarna är fria att använda så 

länge riktlinjerna följs. Riktlinjerna gäller för både de svenska och de 

engelska illustrationerna.  

Illustrationerna för de folkhälsopolitiska målområdena ska underlätta 

kommunikationen och bidra till igenkänning. Användningen av illustrationerna är 

fri så länge riktlinjerna nedan följs och att de används i syfte att representera de 

folkhälsopolitiska målområdena.  

Målområdesillustrationen finns på svenska och engelska och riktlinjerna för 

användning gäller båda varianterna.  

Allmänna riktlinjer 

Målområdesillustrationen i sin helhet (blomman), samt de nio separata delarna 

(blombladen), får inte förändras eller förvanskas på något sätt. Förhållanden mellan 

de olika delarna får inte ändras, delarna får inte heller flyttas inom 

målområdesillustrationen eller kompletteras med annan information.  

Illustrationernas storlek får inte vara mindre än att orden i de separata delarna går 

att läsa. Undantag från denna riktlinje kan göras i de fall illustrationerna placeras i 

en sidfot i till exempel ett dokument eller en presentation.  

Användning och placering av illustrationens separata delar 

Illustrationerna för respektive målområde får användas enskilt för att representera 

sina målområden, men illustrationen i sin helhet ska alltid finnas representerad 

inledningsvis i de material de används i för att förklara sammanhanget. Placeringen 

av de separata delarna är valfri så länge regeln om frizon följs (se nedan). 

Se exempel nedan för hur målområdesillustrationen kan placeras i en 

powerpointpresentation.  
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Frizon  

Illustrationen och de olika delarna ska alltid omges av en frizon. Inom frizonen får 

inga andra objekt placeras, som till exempel annan grafik, bild eller text. Frizonen 

ska motsvara minst en fjärdedel av en av illustrationens olika delar, se bild nedan. 

Samma avstånd gäller för de nio separata delarna.  

För att synas tydligt ska illustrationerna alltid placeras på en ljus bakgrund.  
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Ange Folkhälsomyndigheten som källa 

Vid användning av målområdesillustrationen och de separata delarna ska alltid 

Folkhälsomyndigheten anges som källa, i en så kallad byline.  

Ange ”Illustration: Folkhälsomyndigheten”.   

Om byline anges vid den sammansatta målområdesillustrationen i materialets 

inledning behöver inte källa anges vid varje enskild del.  
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