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En introduktion till
Stockholms universitets 
kommunikationskoncept



”Manifest”
För att du redan vet precis vad du vill. Och för att du fortfarande vill 
kunna ändra dig. För att vi är nära – storstaden, familjen, vännerna. 
För att du ska komma långt. För att satsa på framtiden. För att leva i 
nuet. För att få ett jobb. För att få ha sommarlov. För att lämna något 
bakom sig. För att bo kvar. För att flytta. För att leva studentliv. För att 
slippa leva studentliv. Och förstås för att vi har tusentals kurser och 
program inom allt från språk till naturvetenskap. 

Helt enkelt för att vi har en bredd. Och en spets.

Välkommen till Stockholms universitet.

”Manifesto”
Choose Stockholm University to explore possibilities. To be in the 
heart of Scandinavia. To study in the presence of Nobel. To fika.  
To enjoy four seasons. To make new friends. To create a compelling 
resumé. To enjoy nature. To go dancing. To find a new setting. To leave 
something behind. To go for the future. To make a difference. To grow. 
To share your knowledge. To gain experience. To follow your passion 
and to find a new.

Welcome to Stockholm University.

För att/To
+ argument
= formulering
 
För att är en viktig byggsten när du skapar budskapsformuleringar.
 
Argument är det du vill kommunicera, till exempel ett ämne, fokusområde 
eller en institution. Det finns även andra argument som är relevanta för 
presumtiva studenter. Hämta gärna inspiration från manifestet här bredvid, 
budskapsmatrisen eller andra målgruppsinsikter. Argument kan också hittas i 
utbildningsutbud, fokusområden inom verksamheten eller vår akademiska miljö.
 
När du väljer fler än ett argument, välj några som kontrasterar till varandra och 
som skapar dynamik. Du kan till exempel kombinera något rationellt med något 
emotionellt, något filosofiskt med något konkret.



Sedan 2008 har universitetet arbetat med övergripande och sammanhållen 
extern kommunikation. I detta arbete används, ett för universitetet 
gemensamt, kommunikationskoncept för att berätta om universitetets 
utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket 
Stockholms universitet.

Utgångspunkten för arbetet är universitetets övergripande kärnvärden: 
Öppenhet, Nyskapande och Gränsöverskridande. Målsättningen är att 
konceptet ska fungera för både nationell och internationell kommunikation  
till studenter. Det ska fungera över tid och revideras vid behov utifrån 
omvärlds- och invärldsförändringar. Det ska också kunna användas av alla 
verksamheter inom universitetet.

Inom konceptet För att och To har ett manifest på svenska och engelska 
tagits fram för att presentera anledningarna till varför studenter ska välja 
Stockholms universitet. 

För vägledning i var och hur konceptet kan appliceras gällande 
studentrekrytering vänd dig till Sektionen för kommunikation vid 
Samverkansavdelningen. 
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