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Svana din 
kommunikation!
Informationsmaterial för alla licensinnehavare



INLEDNING



Svana-kampanjen
Kampanjbeskrivning



KAMPANJÖVERSIKT

Del 1: Förkampanj Del 2: Partnerkampanj Del 3: Aktivering med 

alla licensinnehavare

SAMMANFATTNING Lansering av ordet svana genom en 

webb-tv serie.

Gemensam annonsering med elva 

licensinnehavare (kampanjpartner) 

som har investerad i kampanjen för 

att kommunicera sina 

Svanenmärkta varor och tjänster.

Alla licensinnehavare kan delta i 

kampanjen.

HUVUDBUDSKAP Svana ditt liv med Brita Zackari!

#svanadittliv #svana

Svana med Svanenmärkta

produkter!

#svana

Att svana gör skillnad!

#svana

TIDPUNKT V 5-7 V 8-11 V 9- framåt

KANALER OCH 

MEDIAKÖP

• Digital annonsering på YouTube, 

Facebook, Instagram m fl, v 5-7

• Nationell utomhusreklam v 7

• Instagram, blogg Brita Zackari

• Instagram, blogg Frida Ramstedt 

Trendenser

• Digital annonsering på YouTube, 

Facebook, Instagram m fl v 8-11

• Nationell utomhusreklam v 8

• Svanens egna kanaler

• Kampanjpartners kanaler

• Svanens egna kanaler

• Alla egna och köpta kanaler 

som licensinnehavare vill 

använda sig av (t.ex. hemsida, 

kundklubbar, butiker, intranet)

AVSÄNDARE Svanen Svanen & kampanjpartner Svanen & licensinnehavare

Vi planerar att producera flera kampanjer 

under året. Om det kan vara intressant för ditt 

företag att delta som kampanjpartner kontakta 

uta.honemann@svanen.se.

mailto:uta.honemann@svanen.se


KAMPANJÖVERSIKT

Kampanjsida på www.svanen.se/svana,

Utomhusreklam

Blogg inlägg på 

brita.elle.se
Instagram inlägg på 

@britazackari

11 stycken filmer med Brita samt artiklar om hur man kan 

svana sin vardag

http://www.svanen.se/svana


KAMPANJÖVERSIKT

Utomhusreklam

Innehåll svanen.se/svana Sociala medier



Hur kan ert företag vara med 
och svana?



Tips 1: Använda kampanjenheterna i era försäljningskanaler!  

Tips 2: Kommunicera #svana via era sociala kanaler!

Tips 3: Involvera era medarbetare!



Tips 1: Använda kampanjenheterna i era försäljningskanaler 

(t.ex. butik, e-handel, hemsida)



TIPS 1

Ladda ner kampanjlogotypen här: www.svanen.se/kampanjer/svana-kampanjmaterial/

Primär logotyp
Med ram för användning på vit 

bakgrund, t.ex. mejlsignatur

Sekundär logotyp
När färg inte passar in till sammanhanget

Alternativ logotyp
I direkt anslutning till specifikt utvalda 

Svanenmärkta varor eller tjänster.

Observera att länken endast är till för er licensinnehavare och bör inte delas med externt.

Primär 1

Primär 2

Sekundär 1

Sekundär 2

mailto:fredrik.winqvist@svanen.se
https://www.svanen.se/kampanjer/svana-kampanjmaterial/


TIPS 1

Mvh, 

Namn Efternamn

VD

namn.efternamn@jm.se

Vi är med i Svanens stora kampanj! Läs mer på...

Företagsexempel: JM hemsida

Mejlsignatur

mailto:namn.efternamn@jm.se


TIPS 1

Skiss: Kampanjlogotyp i Svanenmärkt butik Skiss: Kampanjlogotyp på hylla med Svanenmärkta varor

Skiss: Displaykampanj i butik, Varta



Libero: Facebooksida med kampanjlogotypen

TIPS 1



Tips 2: Kommunicera #svana i era sociala kanaler!



TIPS 2

#svana
Vi ser gärna att ni taggar och delar innehåll 

med oss på Svanen.

Instagram @svanenmarkt

Facebook Miljömärkningen Svanen  

LinkedIn Miljömärkning Sverige AB

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna 

cecilia.wilhelmsson@svanen.se

mailto:cecilia.wilhelmsson@svanen.se


TIPS 2

Företagsexempel: HildingSkiss: Tävling för kunder

Berätta om hur ert företag svanar och uppmuntra era kunder!

Ni kanske alltid åker tåg, sorterar ut ert matavfall, har digitala 

konferenser, har interna hållbarhetstävlingar m.m. Att svana handlar 

inte bara om att köpa Svanenmärkta varor och tjänster. Det är alla 

hållbara handlingar – stora som små.

Textförslag till inlägg i sociala medier:

o Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.  

Tack för att du väljer att svana vår/våra Svanenmärkta  

varor/vara/tjänst. #svana

o Dina val, våra val och allas val gör skillnad. Att svana gör skillnad! 

#svana

o Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små. 

#svana

o Hos oss kan du svana. Vi på xxxxxxx är stolta över att vara  

Svanenmärkta/våra Svanenmärkta xxxxxxx. #svana

Textförslag om era varor/tjänster till era kunder:

o Visste du att med våra... #svana

o Glöm inte… #svana

o Vår användningstips för dig…  Gör att svana till en vana. #svana



TIPS 2

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Kontakta: cecilia.wilhelmsson@svanen.se

https://www.svanen.se/svana
mailto:cecilia.wilhelmsson@svanen.se


TIPS 2

https://www.svanen.se/kampanjer/svana/svana-dina-pengar/


Tips 3: Involvera era medarbetare!



TIPS 3



Kontaktinformation

Frågor kring medverkan i kampanjen:

Uta Hönemann

Projektledare

+46 (0)8-55 55 24 36

uta.honemann@svanen.se

Frågor kring budskap och 

användning av #svana:

Cecilia Wilhelmsson

Innehållsredaktör 

+46 (0)8-55 55 24 22

cecilia.wilhelmsson@svanen.se

Frågor kring layout och användning 

av kampanjlogotypen:

Fredrik Winqvist

Grafisk formgivare

+46 (0)8-55 55 24 43

fredrik.winqvist@svanen.se

mailto:uta.honemann@svanen.se
mailto:cecilia.wilhelmsson@svanen.se
mailto:fredrik.winqvist@svanen.se


Att svana gör 
skillnad!
Tack till alla licensinnehavare som hjälper oss att skapa 
framtidstro och handlingskraft!


