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Ett tjugotal arrangörer från den offentliga sektorn och 
civilsamhället arrangerar sammanlagt 50 seminarier 
om Sveriges relationer med Norden, Östersjöregionen, 
Europa och världen. Planerna är att Sverige i Världen 
ska bli en årligen återkommande plats för aktuell 
information och debatt kring viktiga frågor om Sveriges 
relation med omvärlden.

Målgrupp:

Målgrupperna varierar utifrån arrangörernas seminarier. 
De som besöker Almedalen är politiker, anställda vid 
statliga myndigheter, kommuner och landsting, organi-
sationer, företagsledare, massmedia, lobbyister, PR- 
konsulter och samhällsintresserade medborgare.

Gemensam avsändare

Mötesplatsen anordnas av flera arrangörer därför är 
en viktig aspekt att skapa en samhörighet och gemen-
skap. Symbolen och det grafiska uttrycket ska kunna 
leva kvar under en längre tid, dvs skapa en igenkänning 
under de kommande åren. Den skall även förmedla 
intrycket av att Sverige i Världen är ett spännande torg 
och en viktigt plats för debatt. 

Kärnvärden: 

•	 nytänkande		

•	 öppenhet	

•	 omtänksamhet

•	 äkthet	

Sverige i Världen är en mötesplats under Almedalsveckan 
för debatt om Sveriges roll i världen. 



Tanken har varit att skapa en symbol som kan  
användas i flera olika sammanhang; 

•		 i	en	gemensam	extern	kommunikation,	 
som annonser, inbjudningar, material på plats  
på Torget (vepor, scenen) och i gemensam 
kommunikation i sociala medier/digitala  
kanaler 

•		 i	arrangörernas	egen	kommunikation	inför	 
Almedalen. D v s tillsammans med arrangörens 
egen logotyp. 

Symbolen får användas mycket fritt i  
olika storlekar och i färger från den framtagna 
färgskalan. Symbolen får ligga på bild eller  
färgplatta. Det viktigaste är att den syns bra.

Symbolen finns i två versioner.

A.	Med	förklarande	text
B:	Med	förklarande	text	och	arrangörer

Symbolen

A. 
Med	förklarande	text.

B: 
Med	förklarande	text
och arrangörer.



En	flexibel	färgpalett	möjliggör	att	alla	intressenter	
som använder konceptet kan hitta sin kombination. 
Samtidigt bidrar den valda färgskalan till att det  
visuella uttrycket hänger ihop.

Färgskala

Exempel	på	färgkombinationer.	Symbolen	kan	placeras	på	färgplatta	enligt	färgerna	ovan	eller	på	valfritt	fotografi.
Viktigast	är	att	symbolen	och	förklarande	text	är	tydlig	mot	bakgrunden.

VIT SVART BLÅ GUL RÖDGRÅ

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

HEX #ffffff 

 

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0

HEX #000000 

 

CMYK 100/40/0/0

RGB 0/116/190

HEX #0074be 

CMYK 0/20/90/0

RGB 255/205/23

HEX #ffcd17 

CMYK 0/100/80/0

RGB 288/0/43

HEX #e4002b 

CMYK 15/12/14/2

RGB 219/217/214

HEX #dbd9d6 

GRÖN

CMYK 25/0/90/0

RGB 210/217/40

HEX d2d938 



Samarbeten

Vid samarbeten är det viktigt att vi underlättar  
för mottagaren att förstå vilka som är avsändare 
av kommunikationen.

Sverige i Världen är en mötesplats för flera  
organisationer som vill ta upp debatt kring  
Sveriges roll i världen. Organisationerna kan 
själva vara avsändare av material och då kan 
avsändaren variera. 

Här	visas	exempel	på	hur	detta	kan	se	ut	 
tillsammans med konceptet.

Huvudavsändare



Svenska institutet. Poster.

Sida. Roll up.



UNDP och Global Reporting. HTML-mejl.

Kom till mötesplatsen  
Sverige i Världen och  
delta i debatten!
Norden, Östersjöregionen, Europa, Världen. Sverige finns i 
många sammanhang. Hur möter vi vår omvärld? Gör vi misstag 
för att vi har en förlegad och onyanserad bild av världen? Dessa 
frågor diskuteras på Sverige i Världen, en mötesplats mitt i  
Almedalen!

Läs mer om programmet på www.facebook.se/sverigeivarlden
Och följ och delta i diskussionerna på Twitter #SiV13

Program

Svenska	institutet	och	Tillväxtverket.	Program



Sociala medier

Facebook



Twitter



Annonser 

Kom till mötesplatsen Sverige i Världen och delta i debatten!
Norden, Östersjöregionen, Europa, Världen. Sverige finns i många sammanhang.  
Hur möter vi vår omvärld? Gör vi misstag för att vi har en förlegad och onyanserad bild  
av världen?Dessa frågor diskuteras på Sverige i Världen, en mötesplats mitt i Almedalen!
Läs mer om programmet på www.facebook.se/sverigeivarlden
Och följ och delta i diskussionerna på Twitter #SiV13

Print

Kom till mötesplatsen  
Sverige i Världen och delta  
i debatten!
Norden, Östersjöregionen, Europa, Världen. Sverige finns i många  
sammanhang. Hur möter vi vår omvärld? Gör vi misstag för att vi har  
en förlegad och onyanserad bild av världen? Dessa frågor diskuteras 
på Sverige i Världen, en mötesplats mitt i Almedalen!

Läs mer om programmet på www.facebook.se/sverigeivarlden
Och följ och delta i diskussionerna på Twitter #SiV13

Kom till mötesplatsen  
Sverige i Världen och  
delta i debatten!
Norden, Östersjöregionen, Europa, Världen. 
Vilken roll kan och vill Sverige spela på den 
globala arenan?

Läs mer om programmet på 
www.facebook.se/sverigeivarlden
Och följ och delta i diskussionerna på 
Twitter #SiV13



App-annons

»

Banner

Möt oss 
i Almedalen
30/6–7/7 2013



Utomhus

Beachflaggor

Debattmöte idag.
14.00 –16.00
Välkommen in!

Trottoarpratare



Give Aways
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