
ÖSTERSUNDSPULSEN



STADEN FJÄLLEN

• Skiljer Östersund från andra jämförbara platser.

• Har format människor och kultur i Östersund.

• Skapar de värden och den livskvalitet som Östersund erbjuder.

STADEN FJÄLLEN



• Vilken anda 
och kultur
präglar platsen?

• Vilken roll vill 
platsen spela i 
omvärlden?

• Vad kännetecknar 
livsstilen som platsen 
erbjuder?

• Östersunds karaktär 
som plats. Den 
betydelse staden fyller 
för människor.

Platsens 
identitet

Platsens 
livsstil

Platsens 
kultur

Platsens 
position

FYRA DIMENSIONER AV ÖSTERSUND



STADEN I 
JÄMTLAND
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I Jämtland och Härjedalen spelar 
Östersund rollen som det pulserande 
hjärtat i regionen. Östersund skiljer sig 
från andra städer genom att erbjuda 
en direkt närhet till fjällvärlden. 

Värden:
• Det rika mat- och kulturlivet
• Studier och forskning
• De stora evenemangen
• Företagande och innovationSTADEN I 

JÄMTLAND



Genom den direkta närheten 
mellan stad och fjällvärld ges 
möjlighet till en aktiv livsstil på 
både stadens och naturens 
villkor.

Värden:
• En aktiv livsstil
• Våra fem årstider
• Närheten mellan stad och fjäll
• Storsjön och Vinterparken 
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ETT AKTIVT LIV



VARUMÄRKETS 
PERSONLIGHET
Fjällvan & Världsvan
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Platsens 
identitet

Platsens 
livsstil

Platsens 
kultur

Platsens 
position

Platsens 
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Östersund präglas av en kultur som 
gynnar samarbete och initiativ-
förmåga. En företagsamhet som vuxit 
fram tack vare Östersunds 
geografiska läge och genom vår 
historia.

Värden:
• Småskaligt och gränsöverskridande
• Eldsjälar och färgstarka initiativ
• Mångsidigt och mångkulturelltMÄNNISKOR 

& IDÉER
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Östersund i världen hjälper oss att berätta 
om Östersund på ett sätt så att det blir 
relevant och intressant ur ett 
omvärldsperspektiv. Det gör vi genom att 
lyfta fram de lyskraftiga initiativ vi tar. Vi gör 
det också genom att visa att Östersund är 
uppkopplat med omvärlden, fysiskt, digitalt 
och mentalt. 

Värden:
• Evenemang och prestationer i världsklass
• Entreprenörskap och innovativa idéer som 

står ut 
• Jämtländsk Gastronomi
• En del av Saepmie – Samernas land 
• Initiativ för en hållbar värld

ÖSTERSUND I 
VÄRLDEN



ÖSTERSUNDSPULSEN I SIN HELHET

Ett aktivt livStaden i 
Jämtland

Östersund
i världen

Människor
och idéer
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DEN RÖDA TRÅDEN: 
Kontrasten mellan 
stad & fjäll



TONALITET OCH 
GRAFISKT MANÉR



Vi berättar med stolthet, ödmjukhet och värme om vilka vi är och hur vi 
lever våra liv i Östersund. Vi är enkla och raka i vårt språk och undviker 
superlativer och allt för skönmålande uttryck. Det ska kännas äkta.

För att skapa en känsla av engagemang bjuder vi in och låter alla ta del 
av det vi gillar bäst. En pulserande, växande stad där livet präglas av 
närheten till fjällen. Vår fjällvana syns i en aktiv livsstil med lust för och 
stolthet över naturen.

Vi utstrålar världsvana i vårt förhållande till omvärlden. En aktiv del av 
vad som händer globalt och ett mod att påverka utanför våra gränser.

Vi speglar vårt driv och vår initiativkraft med en inbjudande öppenhet.

STOLT, RAKT OCH ÄKTA MED SJÄLVKLARHET
OCH STORT HJÄRTA

Tonalitet – vilka känslor vi vill förmedla.



Färgskala



ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789!”#€%&?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Open Sans

Isidora Sans

Typsnitt



Östersundspulsen – Fjäll & stad



Logotypen med hjärtat



Logotypen med hjärtat,
en- och tre rader.



Logotypen, exempel tre rader



Exempel på användning
Östersunds Kommun & 
Besökskommunikation



















ÖSTERSUNDSPULSEN I PRAKTIKEN
Det här är starten på en spännande resa. Nu har vi en gemensam grund för en starkare 
berättelse om vad som skiljer Östersund från andra platser. Det är dags att omsätta 
plattformen i praktisk handling.

Hur kan du använda Östersundspulsen för att ge din bild av Östersund? Vad händer när du 
lägger till ditt budskap till innehållet i plattformen? Tillsammans kan vi lyfta Östersunds 
attraktivitet för inflyttare, besökare, studenter och företag. Välkommen att bidra till bilden av 
Östersund och till en stärkt attraktivitet för vår stad.

På www.ostersundspulsen.se kan du ladda ner symboler, logotyper, bilder, texter och filmer. 
Välj det material du behöver för att sprida din bild av Östersund!

Sylvia Nord
Kommunikatör
Östersunds kommun
E-post: sylvia.nord@ostersund.se
Mobil: 073-275 54 75

Elisabeth Richardsson
Marknadsansvarig
Destination Östersund
E-post: elisabeth.richardsson@visitostersund.se
Mobil: 070-221 22 36

KONTAKTPERSONER
Karin Henriksson
Kommunikatör
Östersunds kommun
E-post: karin.henriksson@ostersund.se
Mobil: 070-237 11 37
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