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 Stockholms läns landsting 

Tillväxt, miljö och regionplanering 

Box 22550 

104 22 Stockholm 

Svenska institutet om RUFS 2010 
LS dnr 1304-0578 

Som Svenska institutet (SI) framhöll i myndighetens remissvar år 2008 på RUFS 

2010 (2914/2008) är Stockholmsregionens utveckling av avgörande betydelse för 

Sverigebilden utomlands och därmed också för SI:s arbete med att kommunicera 

den. Omvänt gäller också att Sverigebilden i andra länder har en stor betydelse för 

Stockholm och hur omvärlden uppfattar Sveriges huvudstad – och därmed för 

stadens möjligheter att nå visionen att bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. 

SI ansåg 2008 att RUFS 2010 var en mycket gedigen utvecklingsplan, vars vision, 

mål och strategier stämmer väl överens med SI:s målsättningar och med den 

varumärkesplattform som utvecklats av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 

(NSU). SI har inte haft möjlighet att bedöma aktualitet och användbarhet i alla 

aspekter av den regionala utvecklingsplanen, men bedömer ändå att planens 

grundläggande utgångspunkter alltjämt är relevanta. En tydlig vision om att göra 

regionen till Europas mest attraktiva storstadsregion kommer fortsatt att ha stor 

betydelse för arbetet att kommunicera Stockholmsregionen utomlands. 

För SI är samverkan med aktörer som Stockholmsregionen ett naturligt inslag i 

arbetet för att bidra till en stärkt och uppdaterad bild av Sverige utomlands. SI har 

också vid flera tillfällen genomfört främjandeinsatser i samarbete med aktörer i 

Stockholmsregionen. Samverkan kan ske på en rad områden, t.ex. delad 

omvärldsanalys, samordnad kommunikation och gemensamma eller samordnade 

aktiviteter. SI erbjuder dessutom ett omfattande grundmaterial om Sverige som i 

första hand tas fram för svenska utlandsmyndigheter men som också är användbart 

för andra organisationer med ambitionen att främja Sverige och svenska styrkor. 

Detta material omfattar såväl tryckt och digitalt kommunikationsmaterial som olika 

former av verktygslådor för Sverigefrämjande.  
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SI vill i sammanhanget framhålla de stora fördelar som finns i en ytterligare stärkt 

samverkan och samordning mellan olika svenska aktörer, såväl städer och regioner 

som svenska företag och organisationer, som på olika sätt arbetar med att främja 

Sverige i andra länder. Därför kommer SI att genomföra en större målgruppsstudie i 

Sverige under 2014 som bl.a. inkluderar sektorsvisa rundabordssamtal med aktörer 

på regional nivå i Sverige. Syftet är att som ett underlag för SI:s planering identifiera 

olika intressenters behov av stöd i sina respektive internationella 

främjandeverksamheter. 

En viktig erfarenhet i SI:s arbete med att kommunicera Sverige i andra länder är att 

trovärdigheten i fakta, budskap och berättelser är avgörande för framgång. Alla 

främjandeinsatser som syftar till att öka attraktionskraften i ett land eller en region 

bör i planering och genomförande genomsyras av värden och styrkor som landet och 

staden/regionen i fråga med trovärdighet kan stå bakom. Det är därför en viktig 

process som Stockholmsregionen nu genomför med att bedöma aktualitet och 

användbarhet av utvecklingsplanen för regionen. 

SI och övriga svenska främjarorganisationer utgår i vårt arbete från de kärnvärden 

som Sverige förknippas med och vill förknippas med för att få största möjliga 

genomslag. Den varumärkesplattform som utvecklats inom Nämnden för 

Sverigefrämjande i Utlandet utgår från bilden av Sverige som ett utvecklingsinriktat 

land på människors och miljöns villkor, som kännetecknas av kärnvärdena öppenhet, 

nytänkande, omtänksamhet och äkthet. Detta uttrycks också i en vision för hur 

Sverige vill uppfattas, som siktar på vårt lands förmåga och vilja att samarbeta med 

aktörer i andra länder för att hantera dagens globala utmaningar: ”I en värld med 

stora utmaningar fungerar Sveriges fria och öppna samhälle som ett drivhus för 

innovation och samskapande”. 

SI är redo att bistå med underlag, erfarenheter och samarbete i det fortsatta arbetet 

med att kommunicera Stockholmsregionen utomlands, utifrån våra kunskaper om 

efterfrågan och relevans hos internationella målgrupper. 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Annika Rembe. 

 

Avdelningschef Henrik Selin har varit föredragande.  

 

 

Annika Rembe 

Generaldirektör  


