
 

 

 

Riktlinjer för användning av jubileumsemblem och porträtt 2023 
 

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. Med anledning av jubileet har ett emblem och 
porträtt tagits fram för att markera firandet. Kungl. Hovstaterna välkomnar de organisationer, 
föreningar, verksamheter, företag, kommuner, länsstyrelser och andra som önskar delta i firandet att 
använda sig av emblemet och porträttet. Vid användning av emblemet och porträttet ska följande 
riktlinjer följas: 

 
1. Emblemet och jubileumsporträttet är fria att användas i syfte att uppmärksamma  

H.M. Konungens 50 år på tronen och i enlighet med dessa villkor. Genom att ladda ner 
emblemet och/eller jubileumsporträttet bekräftar ni att ni läst igenom och accepterar dessa 
villkor. 

2. Emblemet och jubileumsporträttet får användas i digitala och fysiska medier, vid 
arrangemang och events samt för souvenirer och liknande produkter, som på ett respektfullt 
och värdigt sätt uppmärksammar H.M. Konungens 50 år på tronen. 

3. Emblemet och jubileumsporträttet får inte användas på sådant sätt att det riskerar uppfattas 
som att företag eller dess produkter eller tjänster har en särskild koppling till  
H.M. Konungen eller Kungl. Hovstaterna. Detta gäller med undantag för kungliga 
hovleverantörer som får framhålla ställningen som hovleverantör i enlighet med därtill 
gällande villkor. 

4. Emblemet får inte användas i reklam/marknadsföring för annat än de arrangemang, events, 
produkter och tjänster som tillgängliggörs, tillverkats eller erbjuds i enlighet med dessa 
villkor. 

5. Rätten till användning av emblemet och jubileumsporträttet får inte överlåtas, upplåtas eller 
på annat sätt säljas vidare. De som önskar använda emblemet och/eller jubileumsporträttet 
ska hänvisas till denna sida, www.kungahuset.se/jubileumsemblem, för nedladdning och för 
att ta del av villkor för användning. 

6. Det är inte tillåtet att ändra eller beskära emblemet eller jubileumsporträttet. Läs mer i den 
grafiska manualen på: www.kungahuset.se/jubileumsemblem 

7. Användning av emblemet och jubileumsporträttet i samband med arrangemang, events och 
tjänster får endast ske till och med den 31 december 2023. Produkter med emblemet 
och/eller jubileumsporträttet får inte tillverkas efter 31 december 2023. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: jubileum2023@roaylcourt.se 
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