
Välkommen till Svenska 

Institutet (SI) 

Kort om Svenska institutet (SI) 

SI:s fyra expertroller 



SI idag 

 
Expertmyndighet under Utrikesdepartementet  

Cirka 140 medarbetare i Stockholm och Paris 

 

Omkring 495 miljoner kronor i budget 2019 via finansiering från fyra 

utgiftsområden:  

• Internationell samverkan (UO5)  

• Internationellt bistånd (UO7)  

• Utbildning och universitetsforskning (UO16) 

• Näringsliv (UO24)  



SI:s uppdrag  

FYRA EXPERTROLLER 

Kommunicera utifrån 
Sverige, svenska 

kompetenser  
och erfarenheter 

Följa och analysera 
Sveriges relevans i 

världen  

Stärka talanger, 
opinionsbildare och 

beslutsfattare i andra 
länder 

Utveckla och stödja 
nätverk för  
långsiktiga 

mellanfolkliga 
relationer 



3500+ 
friköpta bilder från  

& om Sverige 

10 + 
webbplatser  om 

Sverige på  

6 olika språk 

590K+ 
följer  Sverige 

på twitter 

90K+ 
följer Sverige  

på Weibo 

FÖRST 
Sverige är första  

land i världen med 

aktivt konto på VKontakte 

STÖRST 
Sveriges konton på 

arabiska har flest följare 

av alla Sveriges konton 

40K+ 
använder vår digitala 
utbildning för att  lära  
sig svenska  

6,9M+ 
gånger har en video 
om Sverige visats på 
YouTube 

SI:s digitala kanaler 

 



Sharing Sweden: Information och tool-kits 

18 
ämnesområden som 

berättar om olika 

aspekter av Sverige 

och det svenska 

samhället 

GRATIS 
nästan allt material på  

Sharing Sweden är öppet för 

allmänheten och fritt att 

använda 

500+ 
material som  berättar om 

Sverige anpassade för ett 

internationellt sammanhang 

50-tal 
tool-kits designade 

för utställningar, 

seminarier och 

evenemang runt om i 

världen  

180+ 
aktiveringar  i form av 

utställningar, filmvisningar, 

firanden, seminarier, 

evenemang och kampanjer i 

sociala medier görs varje år 

 



Ledarskapsprogram och stipendier 

LEDARSKAPSPROGRAM STIPENDIER 

Internationellt utbyte inom  kultur, utbildning, 

forskning och samhälle. SI:s ledarskap inkluderar: 

Bygger relationer med världens framtida ledare och 

beslutsfattare. SI:s arbete med stipendier inkluderar: 

400+ deltagare / år 

Gränsöverskridande samarbeten 

Plattform för dialog 

och kunskapsutbyte 

mellan unga ledare 

Visbyprogrammet 

700+ Future Global Leaders 

i Sverige varje år 

SISGP och SISSA 

Västra Balkan 

och Turkiet 



100 år 
av ledande innovation, forskning och teknologi  

Talangattraktion 

Unicorn nation 
2:a efter Silicon Valley i antal 

unicorns per capita 

Sverige som 

kunskaps och 

innovationsnation 

Uppkopplad & kreativ 
världsledande inom tjänste- och 

teknologiutveckling inom ICT 1000+ program 

   för högre studier 



SI Alumni network 

15 000+ med förmåga 

att förändra världen 
80+ 

evenemang/år 
 

140+ länder 
30+ grupper 
som samverkar regelbundet i dialoger 

om forskning, samhällsutveckling , 

demokrati, mänskliga rättigheter, 

hållbarhet och jämställdhet 



Myndighets- 

kommunikation 

Förvaltning 

och utveckling 

Avd. Digitalisering 

och kommunikation 

Avd. Ledning 

och styrning 

HR 

Ekonomistyrning 

Avd. Internationella 

relationer 

Avd. Sverige- 

kommunikation 

Stipendier och 

projektstöd 

Utvecklings-

program 

Talang- 

attraktion 

Tematisk 

kommunikation 

och  analys 

Global 

kommunikation 
SI Paris 

Generaldirektör 

SI:s organisation  

 



SI i Hammarby Sjöstad 

- LEED certifierad 

byggnad 

- Anpassade efter SI:s 

behov 

- Förenklar samarbete 

Flytt till nya lokaler i Hammarby Sjöstad vid 

månadskiftet November/December 


