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Ett stort antal undersökningar visar 
att Sverige har ett gott anse ende 
internationellt. Frågar man människor 
runt om i världen så placerar de oss 
bland toppländerna när man mäter till 
exempel välstånd, innov ation, öppen-
het, utbildning, jäm ställdhet, låg korr- 
uption, konkurrenskraft, ansvarsfullt 
företagande och hållbar utveckling.

Därmed inte sagt att det automa-
tiskt kommer att förbli så. Det finns 
vita fläckar på världskartan där  
Sverige är helt okänt för de flesta,  
eller där bilden av Sverige är för- 
legad. Kännedomen om Sverige är 
särskilt låg hos unga människor i  
länder längre bort.

ETT LANDS ANSEENDE 
ÄR BETYDELSEFULLT

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 
fortsätta att göra bra saker. Allt som 
Sverige och svenskar säger och gör, 
och vad andra säger om oss, påver-
kar den samlade bilden.

Det är bara så vi kan bidra till en 
uppdaterad och relevant bild av det 
moderna, öppna och innovativa 
Sverige.

Länder är beroende av omvärldens uppskattning och förtroende 
i konkurrensen om turisters, investerares, talanger och andras 
uppmärksamhet. Sverige är ett land med gott rykte, men världen 
förändras i snabb takt och konkurrensen om uppmärksamheten 
ökar.

En stark bild av Sverige i utlandet är viktig för att nå politiska 
mål, främja handel, attrahera investeringar, turister och talanger 
samt stimulera kulturellt och vetenskapligt utbyte. Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU) verkar för ett samordnat och 
långsiktigt främjande av Sverige utomlands och utgår sedan 2013 
från strategin för Sverigebilden i utlandet.

Inte minst Sverige har på senare år drabbats av negativ ryktes- 
spridning och i vissa fall ren desinformation, särskilt inom om-
rådena migration och integration. Samtidigt finns andra mer posi- 
tiva tendenser. Digitaliseringen fortsätter att bidra till en ökad 
grad av kommunikation över gränser och en delningskultur har 
vuxit fram som ofta främjar samarbeten för gemensam nytta. 

ALLT SOM  
GÖRS OCH SÄGS

 
Foto: Kidneyandliver
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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 ”co-creation”). Det 

VISION

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

Under 2016 har NSU genomfört en 
omvärldsanalys som grund för en 
vidareutveckling av strategin för 
arbetet med Sverigebilden i utlandet. 
I dag ingår Utrikesdepartementet, 
Näringsdepartementet, Kultur- 
departementet, Svenska institutet, 
Business Sweden och Visit Sweden i 
NSU-samarbetet.

Omvärldsanalysen visar att förut-
sättningarna för arbetet med att främja 
Sverige utomlands har förändrats 
på ett antal viktiga områden, jämfört 
med 2012. Världen har gått mot ökad 
polarisering och minskat förtroende 
mellan stater. Det offentliga samtalet i 

många länder, både i traditionella och 
digitala medier, kännetecknas av ett 
hårdnande klimat, med inslag av hat, 
hot och mindre respekt för fakta och 
nyansering.

Strategin för arbetet med Sverige-
bilden i utlandet är formulerad på ett 
sätt som beaktar de utmaningar som 
framkommer i den nya omvärlds- 
analysen. NSU:s slutsats är dock att 
strategins redan etablerade bygg-
stenar är relevanta och att de utgör 
en väl fungerande grund för fortsatt 
svenskt relationsskapande och  
främjandearbete.

ATT STÄRKA SVERIGEBILDEN 
ÄR ETT SAMARBETE

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.



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 eller flera av profil- 
områdena, 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

Kraftsamling på några få budskap ger 
bäst kommunikationseffekt. Att sprida 
insatserna på en mängd olika budskap 
ger ett splittrat intryck. Försöker man 
säga för mycket finns det risk att inget 
fastnar. Därför definierar Sverigebilds-
strategin fyra profilområden.

Dessa är Innovation, Kreativitet, 
Samhälle och Hållbarhet. De är områ-
den där Sverige är starkt. De är valda 
för att passa olika organisationer och 

kunna användas i olika slags främjan-
deuppdrag.

Man bör utgå från områden där det 
finns möjlighet att satsa, där Sverige 
har något att komma med och som är 
särskilt aktuella och relevanta utifrån 
den lokala situationen och målgrup-
pernas intressen.

Utforma aktiviteter och kommuni-
kation inom respektive profilområde 
med de fyra kärnvärdena som grund.

SAMHÄLLE

Sveriges samhällsmodell väcker om-
världens intresse. ”Den svenska model-
len” bygger på en kärna av ekonomisk 
tillväxt, socialt ansvar och tillit som tagit 
sig uttryck i en generell välfärd och starka 
institutioner. Profilområdet rymmer 
också värden som jämställdhet, respekt 
för mänskliga rättigheter, hållbar utveck-
ling, låg korruption, användningar av ny 
teknik och kan alltså användas på olika 
sätt för att skapa förtroende i internatio-
nella sammanhang. 

 

INNOVATION

Sverige rankas som ett av världens mest 
innovativa länder. En av utgångspunkterna 
är Sveriges öppna samhälle med stor 
frihet för individen, som skapar en god 
grund för att tänka nytt. En gemensam, 
väl underbyggd berättelse om det kreativa 
och innovativa Sverige har potential att 
stärka det svenska näringslivets konkur-
renskraft och vårt lands förmåga att 
attrahera investeringar, talanger, samar-
beten och medfinansiering. 

KREATIVITET

Svenska artister och kreatörer lyckas 
framgångsrikt kombinera kreativitet och 
konstnärskap med entreprenörskap. 
Denna dimension av de kulturella och 
kreativa näringarna fungerar som ett 
verktyg för att stärka bilden av Sverige 
utomlands. De kreativa sektorerna 
står för en betydande del av Sveriges 
ekonomi och aktörerna bidrar också med 
kreativitet och innovation till andra delar 
av samhällslivet.

 

HÅLLBARHET

Sverige har en lång historia av interna-
tionellt engagemang för att driva samar-
bete kring hållbar utveckling och har en 
ledande position inom utvecklingen av ny 
miljöteknik och hållbara systemlösningar. 
Svenskt hållbarhetstänkande genomsyrar 
såväl privata konsumenters attityd som 
det svenska näringslivet och har på senare 
år blivit en viktig konkurrensfördel för 
svenska företag som agerar globalt.  

0706



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.

Utlandsmyndigheter ska använda 
den visuella identiteten i främjande-
aktiviteter men även organisationer 
och företag som vill dra nytta av och 
signalera sitt svenska ursprung kan 
använda flaggan som symbol. Den är 
laddad med värden som ger positi-
va associ  ationer till Sverige. Så gör 
redan många svenska företag, och så 
har till exempel Schweiz jobbat fram-
gångsrikt i decennier.

Målet är att denna identitet ska 
användas för alla gemensamma Team 
Sweden-projekt, men också av andra 
aktörer inom Sverigefrämjandet i 
kommunikation där Sverige står som 
avsändare.

VISUELL IDENTITET

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

För att nå en bred och mångfacetterad 
slutmålgrupp på ett kostnadseffektivt 
sätt väljer vi en multiplierstrategi. Det 
innebär att insatser riktas mot sma-
lare spetsmålgrupper, som i sin tur 
påverkar den breda slutmålgruppen – 
genom att själva kommunicera vidare 
eller genom att skapa innehåll i samma 
anda som i Sverigebildsstrategins 
utgångspunkter.

Det är ett arbetssätt som rimmar väl 
med principerna för kommunikation 
inom offentlig diplomati. Vi kallar våra 
två spetsmålgrupper: 
1) connectors 2) medskapare.

Connectors har två egenskaper som 
är avgörande:

• De har ett överlägset stort nätverk 
av kontakter, som spänner brett över 
sociala, kulturella, ekonomiska och 
politiska kretsar.

• De är aktiva i att förmedla kontakter 
och länkar inom sitt nätverk och med 
andras nätverk.

Det är inte deras djupa kontakter som 
är avgörande, utan det väsentligt stör-
re antalet ytliga kontakter. En väg att 
nå connectors är genom de experter 
som har status bland dem – fack- 
kunniga, trendspanare eller opinions- 
bildare som t.ex. modebloggare, 
toppkockar, MR-förebilder och teknik-
experter. En connector kan till exempel 
vara en journalist, expert, forskare eller 
opinionsbildare.

Medskapare är människor som 
redan är intresserade av Sverige och 
dess egenskaper och värden. Ganska 
ofta är de även yrkesmässigt verk- 
samma inom Sverigerelaterade om-
råden. Genom kreativitet och passion 
skapar de eget innehåll om Sverige 
som de sprider i sina egna kanaler 
och i bästa fall även till relevanta  
connectors. Att kontinuerligt säkra 
goda relationer med medskapare är 
viktigt.

SPETSMÅLGRUPP,
VEM VI VILL NÅ

EXPERTER
VIDARE-

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

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

En vision som in spirerar och  
erbjuder en arena för sam-
skapande och problemlösning.

Att dra nytta av de egenskaper och 
värderingar som omvärlden uppfattar 
som attraktivt med det svenska  
ursprunget, kan ge ett varumärke, 
en aktivitet 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 främjandeaktiviteter är värda att 
satsa på i regionen, och hur kan de 
stärkas genom att använda Sverige-
bilden?

Det du gör bra, gynnar både ditt 
varumärke och Sverigebilden genom 
att göra den starkare och mer attraktiv.

 
Foto: UD KOM

Den här broschyren är en kortfattad presentation av Sverige-
bildsstrategin. Framför allt med inriktning på hur svenska utlands-
myndigheter orga nisationer och företag kan använda Sverige-
bilden 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.

SVERIGE BILDS  STRATEGINS  
BYGGSTENAR

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

En visuell identitet som håller ihop olika 
aktiviteter med koppling till det svenska 
varumärket och förtydligar det svenska 
ursprunget med hjälp av en gemensam 
avsändare.

UTVÄRDERING OCH 
UPPFÖLJNING

All utveckling bygger på lärdomar från 
tidigare erfarenheter. Ambitionen är 
att följa upp varje Sverigefrämjande 
aktivitet på två nivåer:

• Direkt aktivitetseffekt: t.ex. antal 
(rätt) besökare på ett event, uppmärk-
samhet i medier eller konkret effekt 
på det som var målsättningen för 
aktiviteten.

• Indirekta aktivitetseffekter: stärkt 
kännedom, medvetande, intresse för 
och/eller kunskap om Sverige i mål-
gruppen.

För att nå en systematik över tid är 
det viktigt att formulera mål som är 
möjliga att följa upp, skapa en plan för 
främjandeinsatsen och dokumentera 
vad som i slutänden gjordes i aktivi-
teten.
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Sharing Sweden innehåller Sverigefrämjande material, verktyg 
och inspiration för Sverigefrämjare. På sharingsweden.se läggs 
material och uppdaterade versioner upp löpande:

• Information om Sverigebildsstrategin.
• Sverigepresentationer.
• Filmer och annat material för nedladdning.
• Verktygslådor för främjandesatsningar inom de 
 fyra profilområdena.
• Mallar för olika typer av informationsmaterial 
 i den visuella identiteten.
•  Riktlinjer för den visuella identiteten  
    finns på sweden.identitytool.com.

Vägledning för uppföljning och utvärdering:
För att ge vägledning och råd i dessa frågor har 
NSU tagit fram en handbok för uppföljning och 
utvärdering: sharingsweden.se/materials/ 
handbook-for-monitoring-and-evaluating- 
promotion-activities/.  

Mer om kärnvärden och profilområden:
Mer information om kärnvärden och  
profilområden finns i “Strategi för 
arbetet med Sverigebilden i  
utlandet – en vägledning”.

FÖR MER INFORMATION
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