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BAKGRUND

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) inrättades av regerin-
gen 1995 för att verka för ett effektivt, långsiktigt och samordnat 
främjande av Sverige utomlands. I dag ingår Utrikesdepartementet, 
Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Svenska institutet, 
Business Sweden och Visit Sweden i NSU-samarbetet.

Som ett centralt verktyg för samordning av Sverigefrämjande åtgärder 
utvecklade NSU en kommunikationsplattform för Sverigebilden, som 
lanserades 2007. Den ansågs då internationellt som en förebild inom 
nationsvarumärkesbyggande. Sedan dess har många andra länder 
utvecklat motsvarande plattformar för sina nationsvarumärken. I den 
hårdnande konkurrensen måste även vi utveckla och förnya vårt arbete 
löpande. 

År 2012 utvecklades kommunikationsplattformen till en strategi för 
arbetet med Sverigebilden i utlandet. Den utgår från en vision som 
grund för ett långsiktigt, målinriktat Sverigefrämjande. Den samlar 
främjandeaktiviteter i fyra tematiska områden för att öka slagkraften. 
En särskild målgruppsstrategi har formulerats för att öka effekten av 
Sverigefrämjandeinsatserna. Dessutom har en visuell identitet utveck-
lats som håller ihop olika främjandeaktiviteter och ger dem en tydlig 
avsändare.

Sverigebildsstrategin är utgångspunkt för NSU-organisationernas 
arbete för att skapa kännedom om och förtroende för Sverige utom-
lands. Den används också när en enskild utlandsmyndighet eller ett 
utlandskontor planerar en främjandeaktivitet, antingen på egen hand 
eller i samarbete med en lokal partner. Strategin fungerar också som 
inspiration för och dialog med andra organisationer med intresse av 
att kommunicera Sverige i andra länder, t.ex. svenska företag och 
handelskamrar.

Under 2016 har NSU genomfört en omvärldsanalys som grund för en 
vidareutveckling av strategin för arbetet med Sverigebilden i utlandet. 
Analysen visar att förutsättningarna 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. Inte minst 
Sverige har på senare år drabbats av negativ ryktesspridning och i 
vissa fall ren desinformation, särskilt inom områdena migration och 
integration.

Samtidigt finns andra mer positiva tendenser. Digitaliseringen fortsätter 
att bidra till en ökad grad av kommunikation över gränser, och en 

MER INFORMATION OCH 
VERKTYG:
SHARINGSWEDEN.SE
SWEDEN.IDENTITYTOOL.COM
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delningskultur har vuxit fram som ofta främjar samarbeten för gemen-
sam nytta. Vidare har världens stater lyckats med att enas om två 
viktiga utvecklingsdokument: Parisavtalet 2015 för åtgärder mot klimat- 
hotet, samt FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling.

Strategin för arbetet med Sverigebilden 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 etablerade byggstenar 
fortfarande är relevanta och att de utgör en väl fungerande grund för 
fortsatt svenskt relationsskapande och främjandearbete.

OM NATIONSVARUMÄRKEN

VARFÖR ÄR NATIONSVARUMÄRKET VIKTIGT?

Ett lands rykte och anseende är betydelsefullt. Länder är beroende av 
omvärldens uppskattning och förtroende i konkurrensen om turisters, 
investerares, talangers och andras uppmärksamhet.

Erfarenheter från konsumentbeteenden visar att köpare väger in sin 
känsla för ett varumärke när han eller hon fattar ett köpbeslut. Det gäller 
även en individs val av land att studera eller turista i, göra affärer med 
eller låta sig inspireras av i formulering av politik och samhällsbygge.

Känslan för ett varumärke är summan av alla intryck som människor 
har av det som sägs och görs. Allt som sker i och sägs om Sverige 
påverkar med andra ord omvärldens bild av och känsla för vårt land. 
En gemensam strategi för svenska främjandeaktörer bidrar till enhet-
lighet, samstämmighet och starkare genomslag för den samlade 
kommunikationen.

VARFÖR BÖR SVERIGE VÅRDA SITT VARUMÄRKE?

Ett systematiskt arbete med att stärka nationsvarumärket ökar 
sannolikheten för att omvärlden ska välja svenskt/Sverige. Kort sagt 
syftar Sverigebildsstrategin till det övergripande främjaruppdraget: 
att främja handel, attrahera investeringar, turister och talanger samt 
stimulera kulturellt utbyte. Ett stärkt nationsvarumärke kan även stärka 
Sveriges arbete i internationella och multilaterala sammanhang.

Sverige har ett gott anseende internationellt och vi placerar oss fortsatt 
i toppskiktet av de index som mäter hur väl länder presterar och upp-
fattas. Vår utmaning ligger i att Sverige är ett relativt litet land och 
konkurrensen om en framskjuten plats ökar i takt med att de geo-
politiska styrkeförhållandena förskjuts och när allt fler länder 
systematiskt börjar arbeta med sina nationsvarumärken.

ETT NATIONSVARUMÄRKE 
ÄR SUMMAN AV ALLA IN-
TRYCK SOM MÄNNISKOR 
HAR AV DET SOM SÄGS OCH 
GÖRS I LANDET.
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Trots det framgångsrika arbetet med att kommunicera Sverige kan vi 
samtidigt konstatera att vi i många länder är nästan helt okända. Bland 
de som känner till oss utgår uppfattningen ofta från en Sverigebild 
som byggdes upp under tidigare generationer och som i dag är något 
daterad. Många yngre människor har därtill en generellt låg kännedom 
om Sverige. I ljuset av denna utveckling ligger utmaningen i att visa en 
uppdaterad och relevant bild av det moderna, kreativa och innovativa 
Sverige av idag.

Nationsfrämjande som strategi har under senare år ibland ifrågasatts 
och kompletterats med det som kallas platsmarknadsföring som istället 
fokuserar på platser och städer, för att attrahera talanger, näringsliv och 
turism. Ett exempel är initiativet Greater Copenhagen, som samlar ett 
stort antal kommuner i Själland och Skåne för att lägga grunden för 
fördjupad samverkan. Det finns också exempel på samverkan för att 
stärka bilden av samarbete mellan länder, där bland annat de nordiska 
länderna har ett pågående arbete för att kommunicera Norden som 
helhet. För Sveriges räkning är främjande och relationsskapande mellan 
Sverige och andra länder fortfarande huvudfokus, även om vi också 
följer, deltar i och samverkar med andra utgångspunkter för kommuni-
kation med omvärlden.

VISION FÖR NATIONSVARUMÄRKET SVERIGE

I Sverigebildsstrategin formuleras en vision för nationsvarumärket
Sverige:

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

Visionen lyfter fram Sverige som ett land som tror på att samarbete 
mellan länder och individer är rätt väg för att lösa världens utmaningar. 
Den utgår från en av Sveriges mest värdefulla och kända tillgångar – vår 
starka tradition av ett fritt och öppet samhälle, som i sin tur skapar goda 
förutsättningar för innovation och samskapande, två verktyg som är 
synnerligen effektiva för att hantera de globala utmaningar vi står inför 
och där undersökningar visar att Sverige rankas högt.

Nyckelbegreppet här är samskapa. Det ska ses som en uppdatering 
från det traditionella synsättet med mäktiga producenter och passiva 
konsumenter, till en mer ömsesidig och ständigt pågående dialog och 
utvecklingsprocess. Det är alltså ett begrepp som står för något mer 
aktivt än enbart samarbete. Inom det nationsfrämjande arbetet står det 
för en metod för att utveckla system och insatser, tjänster och produkter 
som bättre svarar mot vad användare och medborgare behöver och 
önskar. Detta sker genom att involvera berörda som medskapare, något 

HUR KAN SVERIGE FORT-
SATT VARA RELEVANT 
OCH NÅ UT I EN VÄRLD 
DÄR KONKURRENSEN 
HÅRDNAR OM HANDEL, 
INVESTERINGAR, 
TURISTER OCH TALANGER?
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som också leder till ökat engagemang och bättre resultat. En erfarenhet 
av senare års främjandearbete är att kommunikationen mellan Sverige 
och aktörer i andra länder blir mer effektiv och relevant om vi involverar 
våra målgrupper i samskapande processer.

Vi tror på att Sveriges fria och öppna samhälle är en miljö som gynnar 
samskapande. Därför kan vi bidra, både som arena och inspiration. 
Ibland driver Sverige egna utvecklingsprojekt, ibland tillhandahåller 
Sverige ett forum för samarbete kring gemensamma utmaningar. Även 
när Sverige inte direkt är inblandat kan andra aktörer inspireras av 
Sveriges fria och öppna sätt att tänka och arbeta.

KÄRNVÄRDEN OCH POSITION

Sverige vill befästa sin position genom strategisk kommunikation som 
utgår från en gemensam grund. Den strategiska grunden har som 
målsättning att Sverige uppfattas som en progressiv nation – ett 
utvecklingsinriktat land med respekt för både människor och miljöns 
villkor.

Den progressiva position som strategin strävar mot kännetecknas av 
fyra kärnvärden – Nytänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet. 
Dessa fyra kärnvärden går in i varandra och kan med fördel kombi-
neras. Målsättningen är att mottagaren tänker och känner kärnvärden 
och position när de möter Sveriges satsningar och initiativ, snarare än 
att de utgör konkreta budskap.
 
Mer information om kärnvärdena finns i broschyren  
”Sverigebilden 2.0”, som finns att hämta på www.sharingsweden.se.

ÖPPENHET

ÄKTHETNYTÄNKANDE

OMTÄNKSAMHET

PROGRESSIV

VI TROR PÅ ATT SVERIGES 
FRIA OCH ÖPPNA SAMHÄLLE 
ÄR EN MILJÖ SOM GYNNAR 
SAMSKAPANDE. 
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FYRA PROFILOMRÅDEN

Praktisk erfarenhet av marknadskommunikation visar att kraftsamling på 
några få budskap ger den bästa effekten, medan att sprida insatserna 
på en mängd olika budskap ger ett splittrat intryck. Försöker man säga 
för mycket finns det risk att inget fastnar.

För att skapa struktur och möjliggöra kraftsamling i Sverigefrämjandet, 
definierar Sverigebildsstrategin därför fyra profilområden. En aktivitet 
kan få större genomslag och effekt om den utnyttjar kraften i Sverige- 
bilden genom att anpassas till något av profilområdena när den planeras.

De fyra profilområdena är Innovation, Kreativitet, Samhälle och 
Hållbarhet. Det är områden där Sverige är starkt, vilket bekräftas av 
många internationella undersökningar. De är valda för att passa olika 
organisationer och kunna användas i olika slags främjandeuppdrag.

Många framgångsrika initiativ kombinerar profilområden, vilket faller sig 
naturligt då de i praktiken ofta kompletterar varandra. Innovation är nära 
besläktat med kreativitet, hållbarhet blir en allt viktigare del av sam-
hällsbygget och det svenska näringslivet, och så vidare. Men med det 
sagt, så finns det mycket kommunikativ effektivitet att hämta i att ändå 
renodla aktiviteter mot distinkta profilområden.
 
Man bör utgå från områden där det finns möjlighet att satsa, där 
Sverige har något att komma med och som är särskilt aktuellt och 
relevant utifrån den lokala situationen och målgruppernas intressen. 
Inom respektive profilområde utformas aktiviteter och kommunikation 
sedan enligt den övergripande kommunikationsplattformen för Sverige-
bilden, dvs. med de fyra kärnvärdena Öppenhet, Äkthet, Omtänksamhet 
och Nytänkande som grund.

Material för kommunikation inom samtliga profilområden finns på  
www.sharingsweden.se.

DET ÄR OMRÅDEN DÄR 
SVERIGE ÄR STARKT, VALDA 
FÖR ATT PASSA ALLA NSU-
ORGANISATIONER OCH 
FRÄMJANDEUPPDRAG.

KRAFTSAMLING PÅ NÅGRA 
FÅ BUDSKAP GER BÄST 
KOMMUNIKATIONSEFFEKT. 
DÄRFÖR DEFINIERAR 
SVERIGEBILDSSTRATEGIN 
FYRA PROFILOMRÅDEN. 
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INNOVATION

Sverige har en lång tradition av innovation, med multinationella företag 
som Ericsson, Electrolux, H&M och Ikea. Nutida exempel är IP-telefoni-
giganten Skype, musikstreamingtjänsten Spotify, betaltjänsterna Klarna 
och iZettle, och en av spelindustrins största framgångssagor, Minecraft. 
Sverige har en stark forskningstradition inom områden som medicin, 
medicinteknik, nanoteknik, miljöteknik, rymdteknik, telekommunikation 
och materialforskning, vilket har bidragit starkt till svenska 
exportframgångar.

Generellt rankas Sverige högt i internationella innovationsindex, som 
exempelvis årliga European Innovation Union Scoreboard, som rankar 
Sverige som EU:s mest innovativa land för år 2016. Global Innovation 
Index – initierad av INSEAD Business School – väljer årligen ut världens 
25 mest innovativa länder. År 2016 kom Sverige på andraplats på denna 
lista.

Det finns således ett rikt underlag för berättelser om Sverige som 
innovationsland. 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 
konkurrenskraft, och vårt lands förmåga att attrahera investeringar och 
talang. En sådan berättelse ger också stora möjligheter till samarbeten 
och medfinansiering.

KREATIVITET

Sverige är ett kulturaktivt land där den fria kulturen bidrar till social 
sammanhållning och kreativitet. Ett fritt och obundet kulturliv och fria, 
självständiga medier är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle 
och en viktig del av bilden av Sverige. Arbetet för att främja vårt lands 
kultur och de kulturella och kreativa näringarna (KKN) tar sitt avstamp i 
det öppna samhället, med yttrandefrihet, respekt för mänskliga 
rättigheter och kreativ höjd. Vi vill också förmedla en bild av Sverige där 
öppenhet för utländska impulser föder nya idéer och yttringar.

Många svenska artister och kreatörer lyckas kombinera kreativitet och 
konstnärskap med entreprenörskap. Detta är en viktig dimension inom 
KKN som kan fungera som 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. 

I satsningar för att främja svenska kulturella och kreativa näringar i 
utlandet har fokus särskilt riktats mot områden som bedöms både ha 
exportpotential och kunna bidra till att förmedla en positiv och 

SVERIGES ÖPPNA 
SAMHÄLLE MED STOR 
INDIVIDUELL FRIHET 
SKAPAR EN GOD GRUND 
FÖR ATT TÄNKA NYTT.

DET ÖPPNA SAMHÄLLET, 
DÄR ALLA ÄR FRIA ATT UT-
TRYCKA SIG OCH EXPERI-
MENTERA, GYNNAR MÖTEN 
MELLAN KREATIVITET, 
KONSTNÄRSKAP OCH  
ENTREPRENÖRSKAP.
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nyanserad Sverigebild. Exempel på detta är dataspel, design, film, 
litteratur, mode, musik och mat. Inom samtliga dessa områden finns 
svensk talang i världsklass. Fortsatta satsningar på kreativitet och 
utbildning ger förutsättningar att utveckla ytterligare kompetens.

SAMHÄLLE

Sverige har utvecklats från att ha varit ett av Europas fattigaste till att i 
dag vara ett av världens mest utvecklade länder. Men utvecklingen har 
inte varit omstörtande utan har skett stegvis utifrån människors behov 
och miljöns villkor.

Ändå har vi inte varit främmande för systemförändringar när omstän-
digheterna så krävt. ”Den svenska modellen” bygger på en kärna av 
ekonomisk tillväxt, socialt ansvar och tillit som har tagit sig uttryck i en 
generell välfärd och starka institutioner. Under senare decenniers 
ekonomiska kriser har Sverige utmärkt sig genom tidiga och långt-
gående reformer av statsfinanser och samhällsekonomiska styrsystem. 
Svensk välfärd rymmer också värden som jämställdhet, respekt för 
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och låg korruption, samtidigt 
som vi ligger i framkant inom användning av ny teknik.

Genom öppenhet, framåttänkande och en vilja till omsorg fortsätter 
Sverige att sträva efter att skapa ett samhälle där alla får ta plats och 
får sina rättigheter tillgodosedda, och där utveckling sker med hänsyn 
till hållbarhet för hela samhället. Det öppna samhället innebär också 
att människor med ursprung från olika delar av världen bidrar till att 
utveckla Sverige.

Kombinationen av utbyggd välfärd, tillit, och fokus på varje individs 
möjlighet och rättighet att leva ett självständigt liv är central för ett 
välfungerande samhälle med tillväxt och livskvalitet. Exempel som visar 
på den svenska samhällsmodellen spänner från allemansrätten, 
ombudsmannafunktionen och offentlighetsprincipen till bra arbets-
villkor, en av världens mest utvecklade föräldraförsäkringar, fri högre 
utbildning och studielån för alla.

HÅLLBARHET

Definitionen av hållbarhet famnar såväl ekonomisk, social som 
miljömässig hållbarhet. Den sociala hållbarheten grundar sig i Sveriges 
tradition av öppenhet och mänskliga rättigheter – viktiga fundament 
för yttrandefrihet och därmed ett demokratiskt samtal och transparent 
samhälle ger goda förutsättningar för social hållbarhet.

År 2016 rankades Sverige som etta av 163 länder på Good Country 
Index, som mäter hur mycket länder bidrar positivt till planeten och 
mänskligheten genom politik och beteende. Studien, vars övergripande 

SVERIGE ÄR KÄNT FÖR EN 
SAMHÄLLSMODELL SOM 
BYGGER PÅ EN STEGVIS 
UTVECKLING UTIFRÅN 
MÄNNISKORS BEHOV OCH 
MILJÖNS VILLKOR.

SVENSKARNAS NÄRA FÖR-
HÅLLANDE TILL NATUREN 
SKAPAR ETT STARKT EN-
GAGEMANG FÖR ATT HITTA 
LÖSNINGAR PÅ VÄRLDENS 
MILJÖPROBLEM.
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perspektiv är hållbarhet, omfattar sju olika områden, där Sverige 
särskilt utmärker sig inom ”prosperity and equality” och ”health and 
well-being”. Enligt indexet är Sverige, sammanfattningsvis, bäst i 
världen på ”doing more good than harm”.

Inom Sverigefrämjandet är det viktigt att lyfta Sveriges arbete och 
ambitioner i det globala arbetet för en hållbar utveckling. Sverige har 
en lång historia av internationellt engagemang och samarbete, och har 
länge varit drivande i frågor om hållbar utveckling, ofta med innovativa 
lösningar.

Inom forskning är Sverige bland de länder som leder utvecklingen inom 
miljöteknologi och hållbara systemlösningar. Svenskt hållbarhetstän-
kande genomsyrar såväl privata konsumenters attityd som det svenska 
näringslivet och har på senare år blivit en viktig konkurrensfördel för 
svenska företag som agerar globalt. Vidare har Sverige goda erfaren-
heter av att kombinera ekonomisk tillväxt med allmänna välfärdssystem 
och miljöhänsyn.

SPETSMÅLGRUPPER 

För att nå en bred och mångfacetterad slutmålgrupp på ett kostnads-
effektivt sätt väljer vi en multiplierstrategi (multiply = att mångfaldiga, 
vidareförmedla, föröka, sprida). Det innebär att insatser riktas mot 
smalare spetsmålgrupper, som i sin tur påverkar den breda slutmål-
gruppen – 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 kommunika-
tion inom offentlig diplomati. Vi kallar våra två spetsmålgrupper 
1) connectors  2) medskapare.

Det avgörande för spetsmålgruppernas funktion som ”multipliers” är 
dess förmåga att fånga upp enskilda företeelser och multiplicera dem 
mångfalt till något som engagerar slutmålgruppen. I den moderna 
medievärlden där sociala medier spelar en väsentlig roll har både 
connectors och medskapare viktiga funktioner genom sin förmåga att få 
en idé, en trend eller ett beteende att växa från att omfattas av några få 
innovatörer till att få ett brett genomslag i samhället. 

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 nätverket
och med andra nätverk.

DET ÄR ALLTFÖR RESURS-
KRÄVANDE ATT VÄNDA SIG 
DIREKT MOT DEN STORA 
BREDA MÅLGRUPP VI VILL 
NÅ MED SVERIGEBILDEN. 
DÄRFÖR UTNYTTJAR VI 
”MUN TILL MUN-METODEN” 
OCH RIKTAR OSS MOT  
SPETSMÅLGRUPPER.
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Det är inte deras djupa kontakter som är avgörande, utan det väsentligt 
större antalet ytliga kontakter. En väg att nå connectors är genom de 
experter som har status bland dem – fackkunniga, trendspanare eller 
opinionsbildare som t.ex. modebloggare, toppkockar, MR-förebilder 
och teknikexperter. En connector kan till exempel vara en journalist, 
expert, forskare eller opinionsbildare. Connectorn kan också identifieras 
genom personens genomslag i sociala medier eller fackpress, eller 
genom att fråga människor inom ett specifikt område vem de anser 
vara ”spindeln i nätet”.

Medskapare är människor som redan är intresserade av Sverige och 
dess egenskaper och värden. Ganska ofta är de även yrkesmässigt 
verksamma inom Sverigerelaterade områden. 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.

VISUELL IDENTITET

Sverigebildsstrategin har inspirerats av exempel från länder som fram-
gångsrikt utvecklat en gemensam symbol och enhetliga visuella uttryck 
för sina nationsfrämjande projekt. Därför har NSU beslutat att ta fram en 
symbol och en visuell identitet för Sverigefrämjande aktiviteter.

Identiteten tar sin utgångspunkt i den svenska flaggan som symbol till-
sammans med namnet ”Sverige” både på svenska och på aktuellt lokalt 
språk. Symbolen ingår sedan i ett modulsystem med byggstenar som 
kombinerar avsändare, symboler, färger, typsnitt och dekor på ett flexi-
belt sätt som ska kunna fungera för de flesta kommunikationsbehov.

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

Mer information om den visuella identiteten och hur den används finns 
på sweden.identitytool.com. Mallar för olika typer av informationsmate-
rial finns på www.sharingsweden.se. 

MED HJÄLP AV EN GEMEN-
SAM VISUELL IDENTITET 
ÖKAR TYDLIGHETEN I 
ALLA SVERIGEFRÄMJANDE 
AKTIVITETER OCH SKAPAR 
SYNERGIEFFEKTER.
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

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,
uppmärksamhet i medier eller konkret effekt på det som var
målsättningen för aktiviteten.

• Indirekta aktivitetseffekter: kännedom, medvetande, intresse
för och/eller kunskap om Sverige i målgruppen.

Därutöver sker löpande mätningar av Sverigebilden på central nivå för 
att säkerställa sambandet mellan aktivitetseffekter och förändringar i 
Sverigebilden.

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 doku-
mentera vad som i slutänden gjordes i aktiviteten (även i de bästa av 
världar kan verkligheten avvika från planen). För att ge vägledning och 
råd i dessa frågor har NSU tagit fram en handbok för uppföljning och 
utvärdering: http://sharingsweden.se/materials/handbook-for-monitor-
ing-and-evaluating-promotion-activities/.

WEBBSIDAN SHARING SWEDEN

Sharing Sweden innehåller Sverigefrämjande material, verktyg och 
inspiration för Sverigefrämjare. På www.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.

GENOM ATT SYSTEMATISKT 
MÄTA OCH FÖLJA UPP 
AKTIVITETERNA OCH LÄRA 
AV ERFARENHETERNA KAN 
EFFEKTIVITETEN SUCCES-
SIVT FÖRBÄTTRAS.

WEBBSIDAN  
SHARINGSWEDEN.SE 
ÄR DEN HUVUDSAKLIGA 
KÄLLAN FÖR SVERIGE-
FRÄMJANDE MATERIAL, 
VERKTYG OCH 
INSPIRATION.


