
STRATEGI FÖR
SVERIGEBILDEN



 
Bild: Kidneyandliver

Ett stort antal undersökningar visar 
att Sverige har ett gott anse ende 
internationellt. Vi må själva debattera 
engagerat om hur vi kan förbättra  
oss ytterligare på olika områden.  
Men frågar man människor runt  
om i världen så placerar de oss  
bland toppländerna när man mäter  
till exempel välstånd, innov ation,  
öppenhet, utbildning, jäm ställdhet,  
låg korruption, konkurrens kraft, 
ansvarsfullt företagande och hållbar 
utveckling.

Därmed inte sagt att det automa
tiskt kommer att förbli så. Vi är ett 
litet land och konkurrensen ökar i  
takt med att allt fler länder arbetar 
systematiskt med sina nationsvaru

MÅNGA BEUNDRAR 
SVERIGE,  

OCH VI VILL ATT DE 
SKA BLI FLER

märken. Dessutom finns det vita 
fläckar på världskartan där Sverige 
är helt okänt för de flesta, eller där 
bilden av Sverige är förlegad. Känne
domen om Sverige är särskilt låg hos 
unga människor.

Det får effekter för organisationer, 
företag och varumärken som i sin tur 
drar nytta av Sverigebilden som en 
komponent i det egna varumärket när 
de verkar internationellt.

Vill vi att Sverigebilden ska fort
sätta att utvecklas positivt måste  
alla vi som representerar landet fort
sätta att göra bra saker. Det är bara  
så vi kan bidra till en uppdaterad  
och relevant bild av det moderna, 
öppna och innovativa Sverige.

 
Bild: PerErik Berglund/imagebank.sweden.se 

Vi människor använder lika mycket hjärta som hjärna. Inte bara  
när vi fattar beslut om bagateller, som vilken kaffebar vi ska gå  
till för den dagliga espresson. Det gäller även när vi väljer land 
att studera eller turista i, göra affärer i eller inspireras av inom 
politik och samhällsbygge.

Därför är ett lands rykte och anseende betydelsefullt. Allt som 
Sverige och svenskar säger och gör, och vad andra säger om oss, 
kan påverka den samlade bilden.

ALLT SOM  
GÖRS OCH SÄGS
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För att ge Sverigebildsarbetet en 
inspirerande riktning innehåller stra
te gin visionen ovan för nations varu
märket Sverige. Den visar hur Sverige 
kan bidra till utvecklingen i världen. 
Och det med något som omvärlden 
uppfattar som närmast unikt med  
vårt land: vår starka trad ition av frihet 
och öppenhet.

Utgångspunkten är att världen  
be finner sig i ett tillstånd där alla 
måste hjälpas åt att lösa problem  
och driva utveckling. Det finns alltså 
en efterfrågan på allt som kan bidra  
i det arbetet. Två effektiva verktyg  
är innovation och sam skapande,  
före teelser som har lätt att frodas i  
ett fritt och öppet samhälle. Interna t
ionella undersökningar visar mycket 
riktigt också att det är områden där 
Sverige rankas högt.

Nyckelbegreppet är ”samskap ande” 
(ursprungligen ”cocreation”). Det 

VISION

“I en värld med stora utmaningar fungerar 
 Sveriges fria och öppna samhälle som ett 
 drivhus för innovation och samskapande.”

Sedan 2013 finns det en strategi för 
arbetet med Sverigebilden i utlandet, 
med syfte att attrahera investeringar, 
turister och talanger, främja handel
samt stimulera kulturellt utbyte.

Den visar hur olika aktörer inom 
Sverigefrämjandet kan samverka för 
att bygga ett attraktivt, tydligt och 
sammanhängande varumärke. Och 
den ger vägledning för organisationer 
och företag som vill nyttja de svenska 
associationerna som en styrka i sina 
egna varumärken.

Strategin är utvecklad inom  
Nämnden för Sverigefrämjande i 

utlandet (NSU), som sedan 1995 har 
i uppgift att verka för ett effektivt, 
långs iktigt och sam ordnat främjande 
av Sverige utomlands. I NSU deltar 
Utrikesdepartementet, Svenska  
institutet, VisitSweden, Business 
Sweden, Näringsdepartementet  
och Kultur departementet.

Denna broschyr går igenom de 
vikt igaste delarna av Sverigebilds

strategin, för att alla som vill ska 
kunna dra nytta av Sveriges goda 
rykte i sina aktiviteter – och därmed 
också bidra till att ytter ligare stärka 
det ryktet.

SÅ KAN VI SAMARBETA FÖR  
EN STARKARE SVERIGEBILD

står för en ömsesidig och ständ  igt 
pågående utvecklingsprocess med 
alla parter som medskapare, och 
har därmed en mer aktiv innebörd 
än enbart ”samarbete”. Ett exempel 
från den kommersiella världen är 
när ett företag bjuder in sina kunder 
att föreslå förbättringar, utnyttjar 
dem aktivt som bollplank under 
utvecklingsprocessen och sedan 
involverar dem även i implement
eringen.

Visionen uttrycker med andra  
ord en tro på att Sveriges fria och 
öppna samhälle är en miljö som 
gynnar innovativt samskapande.  
På så sätt är både Sverige och 
svenska organ  isationer och före  
tag attrakt iva partner i arbetet  
med de stora ut maningarna – som 
arena, som initiativtagare, som 
inspiration.
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Samhälle Innovation Kreativitet Hållbarhet

Öppenhet

Äkthet
Omtänksamhet

Nytänkande

Slutlig
kommunikations-

aktivitet

Planerad 
kommunikationsaktivitet

Profilområdena pekar ut vad vi kan 
säga om Sverige. Men lika viktigt är 
hur vi kommunicerar. 

Sverigebildsstrategin definierar 
Sverige som ett utvecklings inriktat 
land kännetecknat av de fyra kärn
värdena Nytänkande, Öppenhet, 
Omtänk samhet och Äkthet.

Det är förstås inte meningen att du 
ska prata explicit om Sverige eller ditt 
varumärke som ”nytänkande”, eller de 
andra kärnvärdena. Det är inte avsett 
som ett manus som man ska läsa 
högt ur, utan mer som en målbild – 
vad vi vill att andra ska tänka och  
känna när de möter Sverige och  
svenska företrädare. Exakt hur du 
säger och gör för att förverkliga den 
målbilden, är en praktisk utmaning i 
varje enskild aktivitet.

KÄRNVÄRDENProfilområdena och kärnvärdena  
är tänkta att användas så här:

PROFILOMRÅDEN

Den aktivitet som ska  
genomföras kan fokuseras på  

ett av profilområdena, för  
maximal tydlighet och tyngd.

 

KÄRNVÄRDEN

Sedan utformas aktiviteten  
och kom munikationen så  

att den i såväl tonläge som  
innehåll stämmer med alla  

fyra kärnvärdena.

  

Profilområdena handlar således  
om vad du säger och gör,  

kärnvärdena om hur du utformar  
aktiviteter och kommunikation.

PROFILOMRÅDEN

Praktisk erfarenhet av marknadskom
munikation visar att det ger störst 
effekt om man kraftsamlar kring några  
få budskap i stället för att splittra 
in satserna mellan en mängd olika. 
Därför pekar Sverigebildsstrategin ut 
fyra profilområden – en sorts arenor, 
dit alla kan koncentrera budskap och 
aktiviteter för att ge dem kraft att  
tränga igenom bruset.

De fyra utvalda profilområdena är 
Samhälle, Innovation, Kreativitet 
och Hållbarhet – områden där inter

nationella under sökningar visar att 
omvärlden upp fattar att Sverige 
har något särskilt och värdefullt att 
er bjuda. Här har vi också en hög tro
värdighet, och andra intress  erar sig 
för vad vi har att komma med.

Genom att anpassa en aktivitet till 
något av profilområdena kan den dra 
nytta av Sverigebilden och därmed  
få större genomslag och effekt. Sam
tidigt möter omvärlden hela tiden 
Sverige och svenska företrädare i några 
tydligt definierade sammanhang.

SAMHÄLLE

Sveriges samhällsmodell väcker om
världens intresse. Grunden är ett fokus på 
människors rättigheter och lika möjlig
heter till utveckling, i kombination med 
företagsamhet och med vetet reform
arbete. ”Det svenska samhället” är ett brett 
begrepp som kan användas på olika sätt –  
från att locka talanger och invester are 
med stabil ekonomi och social trygghet 
som argument, till att skapa förtroende i 
internationella sammanhang.

 

INNOVATION

Sverige rankas som ett av världens mest 
innovativa länder. Men kännedomen om 
det varierar, så det finns en stor potential 
att stärka den positionen ytterligare. 
Profilområdet kan användas för att öka 
attraktionskraften i svenska produkter 
och tjänster, att locka investeringar och 
talang, och att stärka svenska varu märken 
genom att lyfta fram svenska innovations
exempel.

KREATIVITET

Svenska artister, kreatörer och entrepre
nörer kombinerar framgångsrikt kreati  v
itet och konstnärskap med kund nytta  
och kommersialism. De kulturella och  
kreativa näringarna spelar en allt viktigare 
roll för svensk ekonomi och är drivkrafter 
för innovation också inom andra sam
hälls områden och industrinäringar. 
Profilom rådet kan användas för att stärka 
bilden av svenska organisationer och 
företag som fantasirika och innovativa.

 

HÅLLBARHET

Sverige har en lång historia av internation
ellt engagemang för att driva samarbete 
kring hållbar utveckling, och vi har en 
ledande position inom utvecklingen av ny 
miljöteknik och hållbara systemlösningar. 
I profilområdet ingår ekologisk hållbarhet, 
miljö och klimat. Det är områden som får 
allt större vikt i näringsliv och samhälle, 
och att associeras med dem kan addera  
värden till svenska varumärken och evene
mang.
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I Sverigebildsstrategin ingår en 
gemensam symbol och enhetliga 
visuella uttryck. De ska förtydliga de 
positiva associationerna till svenska 
företeelser och värden.

Identiteten tar sin utgångspunkt i 
den svenska flaggan. Den är inte av
sedd som en regelrätt logotyp, utan 
fungerar mer som en symbol för ett 
geografiskt ursprung och en uppsätt
ning värderingar som visat sig vara 
attraktiva runt om i världen.

Symbolen ingår i ett modulsystem 
med byggstenar som kombinerar 
avsändare, symboler, färger, typsnitt 
och dekor på ett flexibelt sätt som  
ska kunna fungera för de flesta an
vändare och kommunikationsbehov. 
Dessutom ingår namnet ”Sverige” i 
identiteten, både på svenska och på 
aktuellt lokalt språk.

Organisationer och företag som 
vill dra nytta av och signalera sitt 
svenska ursprung kan alltid använda 
flaggan som symbol. Den är laddad 
med värden som ger positiva associ 
ationer till Sverige. Så gör redan 
många svenska företag, och så har  
till exempel Schweiz jobbat fram
gångsrikt i decennier.

De som önskar använda hela  
identiteten uppmanas att kontakta 
någon av NSUorganisationerna  
(se sidan 4) för godkännande. Det  
kan ges till ickekommersiella akti v
iteter som främjar bilden av Sverige  
i utlandet eller mot utländska mål
grupper i Sverige, och där använd an
det av identiteten följer manualen  
för denna.

VISUELL IDENTITET

Mer information om den 
visuella identiteten och  
hur den används finns på  
sweden.identitytool.com.

Sverigefrämjandet vänder sig till  
en bred slutmålgrupp överallt där 
Sverige har intressen. Men den som 
i sin organis ation eller sitt företag 
också har den breda allmänheten 
som slutmålgrupp, vet att är den är  
så omfångsrik att det i praktiken är  
orimligt kostsamt att rikta aktiviteter 
och kommunikation direkt mot den. 
Det går ju inte att bjuda in flera  
miljoner människor till ett event.

Kanske kan du då inspireras av  
Sverigebildsstrategin. Den visar  
hur du i stället kan jobba mot ett  
hanterligt antal experter inom det  
aktuella området – fackkunniga, 
trendspanare eller opinionsbildare 
som till exempel modebloggare, 

toppkockar, entreprenörer på miljö
området och teknikexperter.

Tanken är att de i sin tur ska på
verka de människor som är avgör
ande för att en idé, en trend eller 
ett beteende ska växa och få ett 
brett genomslag i slutmålgruppen. 
Människor med ett överlägset stort 
nätverk av vänner och bekanta, som 
spänner brett över sociala, kulturella, 
professionella och ekonomiska krets
ar. Människor som aktivt förmedlar 
kontakter och länkar inom nätverket 
och med andra nätverk.

Således en trestegsprocess som 
utnyttjar den multiplicerande effekt 
man kan nå med hjälp av mun till mun 
metoden, inte minst via sociala medier.

MÅLGRUPPSSTRATEGI

EXPERTER
VIDARE-

FÖRMEDLARE
SLUTMÅLGRUPP
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Fyra kärnvärden som grund för 
att olika aktörer och aktiviteter ska 
kunna kommunicera Sverige på ett 
likartat sätt. (Hur man utformar och 
kommunicerar det man gör.)

Fyra profilområden där  
Sverigefrämjande aktiviteter kan 
samlas för att skapa synergier och 
totalt öka slagkraften. (Vad man gör.)

En vision som in spiration 
för alla som har nytta av en 
attraktiv och tydlig Sverigebild. 

Att dra nytta av de egenskaper och 
värderingar som omvärlden uppfattar 
som attraktivt med det svenska  
ursprunget, kan ge ditt varumärke, 
ditt erbjudande och din kommu n
ikation en extra dimension. Det du  
gör med Sverigekopplingen stärker 
samtidigt nationsvarumärket Sverige, 
så att det successivt blir allt starkare.

Lärdomar från aktiviteter som ut
nyttjat dessa ömsesidiga synergier, 
visar att effektiviteten ökar om man är 
lyhörd och utgår från situationen på 
den marknad, i det land eller i den  

region där man är aktiv. Ett tips är 
därför att ta reda på vad som är 
på agendan för den aktuella mål
gruppen. Vilka diskussioner pågår 
där som kan vara relevanta? Vilken 
ställ ning har Sverige, och vad tänker 
människor na spontant om vårt land? 
Vilka associationer finns redan till  
ditt eget varumärke och erbjudande, 
och hur kan de stärkas genom att 
använda Sverigebilden?

Det du gör bra, gynnar både ditt 
varumärke och Sverigebilden.

 
Bild: Kidneyandliver

Den här broschyren är en kortfattad presentation av Sverige
bildsstrategin. Framför allt med inriktning på hur svenska orga
nisationer och företag kan använda Sverigebilden för att stärka  
sina varumärken. Och därmed även på hur Sverigebilden kan  
stärkas genom vad de gör.

Det här sista uppslaget sammanfattar de viktigaste bygg
stenarna för att åstadkomma detta.

SVERIGEBILDSSTRATEGINS  
BYGGSTENAR

En målgruppsstrategi som 
på ett kostnadseffektivt sätt 
mångfaldigar kommunikationen 
via mun till munmetoden.
 

En visuell identitet som håller 
ihop olika aktiviteter med koppling 
till det svenska varumärket och för
tydligar det svenska ursprunget med 
hjälp av en gemensam avsändare.
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Den här broschyren är medvetet kortfattad. Önskar du för
djupning i något område så finns det mycket mer på webb
platsen presentingsweden.si.se. Där finns material, verktyg  
och inspiration för Sverigefrämjare av alla sorter. Nytt  
innehåll och uppdaterade versioner läggs upp löpande,  
till exempel:
• information om Sverigebildsstrategin
• färdiga Sverigepresentationer
• filmer och annat material för nedladdning
• budskapsplattformar för de fyra profilområdena
• länkar till riktlinjer och verktyg för den visuella  
   identiteten på sweden.identitytool.com.

presentingsweden.si.se

Svenska institutet är en statlig myndighet som 
verkar för att öka omvärldens intresse och 
förtroende för Sverige. Genom strategisk kom
munikation och utbyte inom kultur, utbildning, 
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete 
och långsiktiga relationer med andra länder.

Framsida: En Sverigefilm gjord i den nya visuella identiteten 
visades på den kända reklamtavlan på Times Square i  
New York i samband med att den svenska handels  minis tern  
öppnade handeln på Nasdaq den 9 september 2013. 
Foto: David/Nasdaq
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