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Sammanfattning 
 
Nation branding innebär att profilera och varumärka ett land. Här ingår att kommunicera 
immateriella värden såsom det upplevelsebaserade, och att visa på det unika med landet.  
 
Globaliseringen har skapat förändringar som gör att Sverige inte längre klarar sig på att vara 
välkända enbart i Europa. Ökad handel med områden där Sverige är relativt okänt betyder att 
Sverige måste kommunicera sitt varumärke på ett nytt sätt. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen för profileringen av Sveriges nation 
branding ser ut, med fokus på webben som kanal.  
 
Utifrån teorier om globalisering, pr, varumärkning och användbarhet på webben, har vi utfört 
studien i två delar. Inledningsvis genom kvalitativa intervjuer med utvalda representanter för 
Sveriges nation branding, därefter genom en kvalitativ innehållsanalys på deras webbsidor. 
Enligt resultatet drar vi slutsatserna att grunden för en enhetlig profilering av Sverigebilden i 
utlandet sker utifrån en gemensamt framtagen varumärkesplattform och Sverigeportalen 
Sweden.se. Målgruppen definieras enligt empirin som en progressiv grupp i utlandet, och 
webben är en viktig kanal för Sveriges nation branding. Regelbundna studier genomförs också 
av de ansvariga organisationerna för att utvärdera hur väl den önskade bilden av Sverige når 
ut till målgruppen.  
 
Nation branding för varumärket Sverige tycks mer handla om Sverige som en mental plats än 
en fysisk plats. Detta skulle kunna vara ett sätt för landet att differentiera sig. 
 
Avslutningsvis väljer vi att inkludera ett kort kapitel om fortsatt forskning, där vi ger förslag 
på vidare studier kring några av de ämnen och företeelser som framkommit i studien.  
 
 
Nyckelord: Globalisering, public relations, varumärkning, varumärkessbyggande, branding, 
nation branding, place branding  



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 4

  
Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 7 
2. DISPOSITION .................................................................................................................................................. 8 
3. BAKGRUND ..................................................................................................................................................... 9 
4. PROBLEMFORMULERING.......................................................................................................................... 9 
5. SYFTE.............................................................................................................................................................. 11 
6. FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................... 11 
7. TEORI.............................................................................................................................................................. 11 

7.1. GLOBALISERING......................................................................................................................................... 12 
7.2 EKONOMI I EN NY VÄRLD ............................................................................................................................ 12 
7.3 PUBLIC RELATIONS...................................................................................................................................... 13 

7.3.1 Public relations – definitioner ............................................................................................................ 13 
7.3.2 Public relations – så började det........................................................................................................ 14 
7.3.3 Public relations – så fungerar den ..................................................................................................... 15 
7.3.4 Internationell public relations ............................................................................................................ 16 
7.3.5 Interkulturell kommunikation ............................................................................................................. 17 
7.3.6 Offentlig diplomati.............................................................................................................................. 18 
7.3.7 Intressenter och målgrupper............................................................................................................... 18 
7.3.8 Public relations – kritiskt synsätt ....................................................................................................... 19 

7.4 ISSUES MANAGEMENT ................................................................................................................................. 20 
7.5 BRANDING  – VARUMÄRKNING ................................................................................................................... 21 

7.5.1 Positionering ...................................................................................................................................... 21 
7.5.2 Profil, image, identitet ........................................................................................................................ 22 
7.5.3 Brand equity – varumärkets förhöjande värde ................................................................................... 22 

7.6 NATION BRANDING...................................................................................................................................... 23 
7.6.1 Att varumärka ett land........................................................................................................................ 23 
7.6.2 Nation branding – kritiskt perspektiv ................................................................................................. 25 

7.7 PARAPLYVARUMÄRKNING........................................................................................................................... 25 
7.8 INFORMATIONSREVOLUTION ....................................................................................................................... 26 
7.9 WEBBDESIGN .............................................................................................................................................. 27 

7.10.1 Användbarhet ................................................................................................................................... 28 
7.10.2 Visuell kommunikation ..................................................................................................................... 29 
7.10.3 Målgruppsanpassning av webbsidor ................................................................................................ 29 

8. METOD ........................................................................................................................................................... 29 
8.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................ 30 

8.1.1 Intervjuer ............................................................................................................................................ 31 
8.1.2 Webbsidor........................................................................................................................................... 32 

8.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................... 33 
8.3 KRITISK GRANSKNING AV METOD................................................................................................................ 34 

8.3.1 För- och nackdelar med personlig intervju ........................................................................................ 34 
8.3.2 Validitet .............................................................................................................................................. 35 
8.3.3 Reliabilitet .......................................................................................................................................... 35 

9 EMPIRISK BAKGRUND ............................................................................................................................... 36 
9.1 UTRIKESDEPARTEMENTET (UD).................................................................................................................. 36 
9.2 SVENSKA INSTITUTET (SI)........................................................................................................................... 36 
9.3 NÄMNDEN FÖR SVERIGEFRÄMJANDE I UTLANDET (NSU) ........................................................................... 36 
9.4 INVEST IN SWEDEN AGENCY (ISA) ............................................................................................................. 37 
9.5 WWW.UD.SE................................................................................................................................................. 37 
9.6 WWW.SI.SE .................................................................................................................................................. 37 
9.7 WWW.ISA.SE ................................................................................................................................................ 37 
9.8 WWW.SWEDEN.SE ........................................................................................................................................ 37 

10. RESULTAT ................................................................................................................................................... 37 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 5

10.2 INTERVJUER .............................................................................................................................................. 37 
10.2.1 Intervju med Marie-Helene Lindblom, Utrikesdepartementet .......................................................... 37 
10.2.2 Intervju med Joakim Norén, Svenska institutet................................................................................. 40 
10.2.3 Intervju med Liselott Bergman, Svenska institutet............................................................................ 43 
10.2.4 Intervju med Fredrik Wetterqvist, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet ................................. 46 
10.2.5 Intervju med Malin Ruthström och Susanne Roglar, Invest in Sweden Agency................................ 49 

10.3 WEBBSIDOR .............................................................................................................................................. 52 
10.3.1 Nämnden för Sverigfrämjande i utlandet via Utrikesdepartementets sida, www.ud.se .................... 54 
10.3.2 Invest in Sweden Agency, www.isa.se............................................................................................... 54 
10.3.3 Svenska institutet www.si.se ............................................................................................................. 55 
10.3.4 www.Sweden.se................................................................................................................................. 56 

11. ANALYS ........................................................................................................................................................ 57 
11.1 INTERVJUER .............................................................................................................................................. 57 
11.2 WEBB........................................................................................................................................................ 61 

11.2.1 Relationer och samverkan ................................................................................................................ 61 
11.2.2 Webbkommunikation ........................................................................................................................ 62 
11.2.3 Profilering av Sverige....................................................................................................................... 62 

12. SLUTSATS .................................................................................................................................................... 63 
12.1 FRÅGOR OCH SVAR.................................................................................................................................... 63 
12.2 RESULTAT OCH ANALYS I ETT VIDARE PERSPEKTIV ................................................................................... 65 

13. EGEN DISKUSSION.................................................................................................................................... 66 
13.1 WEBB, MÅLGRUPP OCH INTRESSENTER...................................................................................................... 66 
13.2 NATION BRANDING – EMPIRISK KRITIK...................................................................................................... 66 
13.3 SJÄLVKRITISK HÅLLNING .......................................................................................................................... 67 

14. FORTSATT FORSKNING .......................................................................................................................... 67 
14.1 PUBLIC RELATIONS VIDAREUTVECKLING I SOCIALA MEDIER ..................................................................... 67 
14.2 NATION BRANDING OCH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY................................................................. 68 
14.3 UPPSATSSTUDIE – INTE BARA FÖR LIKASINNADE....................................................................................... 68 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 70 
SKRIFTLIGA KÄLLOR: ........................................................................................................................................ 70 
VETENSKAPLIGA ARTIKLAR: ............................................................................................................................. 71 
WEBBASERADE KÄLLOR: .................................................................................................................................. 72 
MUNTLIGA KÄLLOR: ......................................................................................................................................... 76 
ÖVRIGA KÄLLOR: .............................................................................................................................................. 76 
TONGIVANDE TEORETIKER................................................................................................................................ 77 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 78 
FRÅGEFORMULÄR FÖR INTERVJUER .................................................................................................................. 78 

Bilaga 1, Intervjumall Utrikesdepartementet 2008-11-26........................................................................... 78 
Bilaga 2, Intervjumall Svenska institutet 2008-11-27.................................................................................. 79 
Bilaga 3, Intervjumall (2) Svenska institutet 2008-11-27............................................................................ 80 
Bilaga 4, Intervjumall Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 2008-11-28 ........................................... 81 
Bilaga 5, Intervjumall Invest in Sweden Agency 2008-11-28...................................................................... 83 

FRÅGEFORMULÄR FÖR WEBBSIDOR................................................................................................................... 84 
Bilaga 6, Mall för kvalitativ webbanalys..................................................................................................... 84 

ÖVRIGA BILAGOR.............................................................................................................................................. 85 
Bilaga 7, Second Life................................................................................................................................... 85 
Bilaga 8, Korrespondens med Simon Anholt ............................................................................................... 86 
Bilaga 9, Plattform för en gemensam Sverigebild ....................................................................................... 88 

 
 
 
 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 6

Figurförteckning  
Figur 1 Kommunikationstrappan (Wästberg) ......................................................................................................... 7 
Figur 2 Vårt teoretiska urval ................................................................................................................................ 11 
Figur 3  Varumärkesbyggande (Håkansson) ........................................................................................................ 21 
Figur 4 Brand Equity Modell (Jaffe och Nebenzahl) ............................................................................................ 23 
Figur 5 Country Equity-modell (Jeffe och Nebenzahl) ......................................................................................... 23 
Figur 6 Modell över vår kvalitativa webbmetod ................................................................................................... 33 
Figur 7 Resultatmodell för webbsidor .................................................................................................................. 53 
 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 7

1. Inledning  
Sverige är känt i den anglosaxiska världen men utanför den, till exempel i Indien och Kina, är 
Sverige okänt. För att öka kännedomen om Sverige i sådana områden pågår ett strategiskt 
arbete som Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet och ledamot av 
Globaliseringsrådet, beskriver i form av en kommunikationstrappa. Det första steget är att 
skapa nyfikenhet om Sverige, andra steget att öka kännedomen om landet och ge kunskap, 
tredje steget att skapa ett förtroende och fjärde steget att etablera en relation, till exempel att 
människor väljer att studera i Sverige eller komma hit för att göra affärer.1 
 

 
Figur 1 Kommunikationstrappan (Wästberg) 

 
Modellen ovan illustrerar Wästbergs kommunikationstrappa för främjandearbetet med landet 
Sverige:  
 
Det finns en kommunikativ trappa som startar med intresse och leder till kunskap. Få skaffar sig kunskap utan 
intresse. Först när människor har kunskap väcks förtroende. Det vi inte känner till ser vi ofta med 
misstänksamhet. Det är svårt att tänka sig ett förtroende som inte på något sätt bottnar i kännedom. Det sista 
steget i trappan är relationen. Först om man känner ett på kunskap grundat förtroende är man beredd att skapa en 
relation.  
–  Olle Wästberg 2008-10-152  
 
Enligt public relations-praktikern Simon Anholt3, som bland annat myntat begreppet nation 
branding och skapat mätverktyget Nation Brands Index4, har svenskar en inbyggd känsla att 
varumärka sig mer än i övriga Skandinavien.5 Han förklarar det med att svenskar inte alls är 
så ödmjuka som de utger sig för att vara, men att det heller inte behöver betyda att de är 
motsatsen: 
 
I don’t know if it’s because Swedes are more nationalistic, but somehow they attach their nationality  
to whatever they do. The achievements of Swedish companies, people and institutions have therefore  
contributed more to the image of the country than similar achievements in other countries. 
–  Simon Anholt, Currents Magazine, Summer 2007:276 
 

                                                 
1 ”Sverige i världen”, Regeringen, www 
2 Olle Wästberg, www 
3 Se bilaga 8 
4 Nation Brands Index, www 
5 Sandberg 2007:27, www  
6 Ibid. 
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Det här framgår i en intervju av svenske New York-baserade journalisten Hans Sandberg7 där 
Anholt ger sin syn på varför nordiska länder alltid har höga placeringar på hans rankinglista. 
Han menar att folk automatiskt antar att ett nordiskt land är lika med ett bra, rikt och 
demokratiskt land med utmärkt välfärdssystem och vackert landskap, som producerar 
toppenprodukter och där det politiska styret är bra. Sveriges framgångsrika image bygger 
enligt Anholt på en stark nationalkultur, en stark nationell identitet, bra landsstyrning, 
gynnsam ekonomi, vackert landskap samt kreativa, innovativa och högutbildade människor.  
  Ändå menar Anholt att Sverige har samma dilemma som flera andra europeiska länder; 
befolkning och omflyttningar förändras och sker snabbt. Därför stämmer den klassiska bilden 
av ett land inte överens med verkligheten.8   
  
Globaliseringen har skapat förändringar som gör att Sverige inte längre klarar sig på att vara 
välkända enbart i Europa. Ökad handel med Kina, Ryssland, Indien och Brasilien – platser där 
Sverige är relativt okänt – betyder att Sverige måste kommunicera sitt varumärke på ett nytt 
sätt och i nya områden.9 
  Men hur ska folk lockas till Sverige? Landet är känt för personer – som J-O Waldner, Björn 
Borg och Annika Sörenstam, Carl von Linné, Alfred Nobel, Raoul Wallenberg, Dag 
Hammarskjöld och Ingmar Bergman – men inte för att ha fysiska monument. Wästberg 
bekräftar att för många ses Sverige inte som en fysisk plats utan mer som en mental plats.10 
  Med sådana fakta på hand, hur gör man för att profilera Sverige? För vi är medvetna om att 
Sverige arbetar med nation branding och vill nu veta hur det går till i praktiken. I vår förstudie 
kunde vi konstatera att det på nationell nivå finns organisationer som offentligt fått uppgiften 
att profilera Sverige i utlandet. Dessa är bland andra Svenska institutet11, Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet12 och Invest in Sweden Agency13. Vi vill veta hur dessa aktörer 
organiserar Sveriges nation branding-arbete utifrån kommunikation och profilering av 
varumärket. 
 

2. Disposition  
Studien är upplagd på följande vis: efter inledningskapitlet följer i kapitel 3 en bakgrund till 
studien, därefter i kapitel 4 presenteras en problemformulering. Syfte och frågeställningar 
följer i kapitlen 5 och 6, varefter vi i kapitel 7 redogör för relevanta teorier. Därefter, i kapitel 
8, beskriver vi metodval, tillvägagångssätt och studiens avgränsningar, samt en självkritisk 
reflektion över studiens validitet och reliabilitet.  
  I kapitel 10 presenteras resultatet som framkommit under vår empiriska studie, och det 
insamlade materialet analyseras i kapitel 11. Kapitel 12 innehåller våra slutsatser, och i kapitel 
13 vädrar vi våra egna synpunkter och reflektioner i ett diskussionskapitel. Studien avrundas 
med förslag till vidare forskning i kapitel 14.  
  I bilaga 1 till 9 bifogar vi de frågeformulär som använts vid intervjuer och i webbanalys, 
samt övrigt för studien relevant material.   
 

                                                 
7 Sandberg 2007:27, www 
8 Ibid. 2007:24ff, www  
9 Ibid. 2007:28 
10 The Local, www 
11 Svenska institutet, www 
12 Regeringen, www 
13 Invest in Sweden Agency, www 
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3. Bakgrund 
Under en förstudie blev vi uppmärksammade på aktörer som officiellt ansvarar för Sveriges 
profilering i utlandet och därmed Sveriges nation branding. Vi stötte på namnen på några av 
dessa organisationer men hade ingen exakt information och kände heller inte till deras 
funktion. För att besvara syftet behövde vi veta mer om aktörerna och hur de gemensamt 
organiserar och kommunicerar profileringen av Sveriges nation branding. 
 
Med anledning av den globala finanskrisen hade vi tankar om att profileringen av varumärket 
Sverige kan förändras om det ekonomiska läget fortsätter att försämras. Om allt färre har råd 
att resa kan det vara missriktat att vända sig till turister. Då kan satsningar på utländska 
investerare, företagare eller studenter förmodligen vara bättre.  
  Detta fokus försvann när vi blev medvetna om hur webben används som effektiv kanal – 
resursmässigt, kostnadsmässigt och spridningsmässigt – för att föra fram Sveriges budskap i 
utlandet. Därför flyttades fokus under vår förstudie från ekonomi till webb, dock hela tiden 
med en kommunikativ ansats som grund. 
 

4. Problemformulering 
Nation branding är att profilera och varumärka ett land och här ingår att kommunicera 
immateriella värden, det upplevelsebaserade och visa på det unika med det varumärket. Det 
kan lika gärna vara fysiska attraktioner som lockar besökare. Det gäller att attrahera så många 
turister, företagare, investerare, studenter och övriga konsumenter som möjligt. Att profilera 
ett land på det sättet är ett varumärkesarbete med inriktning på att öka intresset för landet och 
stärka dess värde. Aronczyk menar att det krävs fyra strategiska steg för att varumärka ett 
land: utvärdering, utbildning, identifikation och kommunikation.14  
  Sverige har ett starkt varumärke. Det menar Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska 
institutet: 
 
Sanningen är också att Sverige har ett gott rykte, ett mycket starkt varumärke. Men att vi har släpat efter i den 
yttre kraften när det gäller att vidmakthålla det. Inte minst på de centrala och växande marknaderna, på 
trendorterna: Vi syns i världen, men vi syns för lite i Shanghai, Milano, London, New York och Los Angeles. De 
länder som kanske haft det mest framgångsrika brandingprogrammen är Nya Zeeland och Irland. Men rader av 
länder, Storbritannien, Danmark, Norge, Holland har nyligen börjat mycket systematiska och väl finansierade 
program för att stärka sitt varumärke. Det är en utmaning för Sverige.  
– Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet. 15 
   
Att bilden av Sverige är god framkommer inte minst i Nation Brands Index16 som årligen 
rankar 50 länder och mäts utifrån sex kategorier: export, styrelseskick, kultur, folk, turism och 
immigration/investering. Nyligen släpptes uppgifter om 2008 års ranking där Sverige hamnar 
på tionde plats. Men trots att Sverige varje år hamnar bland de främsta resulterar det inte i 
ökad turisttillströmning och ökade investeringar i landet. Det kan man bland annat se i 
rapporter sammanställda av Organisation for economic co-operation and development, 
OECD. Där ligger Sverige just nu på nionde plats i välståndsligan men tillhör ändå inte de 
mest attraktiva inom till exempel turism, export och investeringar.17  
 

                                                 
14 Aronczyk 2008:49 
15 Olle Wästberg, www 
16 Gfk Custom Resarch America, www 
17 OECD, www 
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Nation branding för varumärket Sverige tycks mer handla om Sverige som en mental plats än 
en fysisk plats18. Det skulle kunna vara ett sätt för landet att differentiera sig eftersom nation 
branding avser inte endast produkter och tjänster utan också det immateriella, det vill säga det 
som inte är påtagligt synligt men ändå har ett värde. I det fallet talar man om brand equity 
som på svenska brukar översättas till varumärkeskapital och kan bestå av såväl immateriella 
som materiella tillgångar. I fallet nation branding utvecklas begreppet till att heta country 
equity som enbart syftar till att förhöja värdet på varumärket.19  
  Ett varumärke med tydlig identitet och profilering ökar intresset och engagemanget. Därmed 
stärks värdet på varumärket. Nation branding bygger på ett strategiskt arbetssätt med 
förväntan på att konsumenten – invånarna, besökarna, inflyttarna, investerarna – väljer det 
landet av en särskild anledning. Då har konsumenten förmodligen en på förhand given 
ekonomisk bild för att genomföra det valet. Tider som dessa är ekonomiskt osäkra och ingen 
kan med säkerhet säga hur den globala finanskrisen, bottnat i globaliseringseffekten då olika 
världsdelar kopplat sina marknader,20 kommer att påverka olika länder eftersom flertalat 
påverkar och är beroende av varandra.  
  Inom nation branding kan detta ha en avgörande betydelse. Eller som Wästberg uttrycker 
det: 
 
Det kan låta krasst, men den omedelbara reaktionen en plats ger – styrkan i dess varumärke – kan avgöra 
miljardbeslut. Tänk efter själv: En semester i Rumänien kräver sannolikt längre mental övertalning och mer 
kunskap än en semester i Italien. Eftersom de flesta av oss vet så lite om Rumänien – deras varumärke är svagt 
eller negativt - krävs mer inläsning, kraft och kunskap. 
– Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet 21 
 
Frågan är hur viktig webben är som kommunikationskanal i krassa ekonomiska tider som 
dessa? Hur väsentlig är den för Sveriges nation branding? För där, på webben, finns aktiva 
publiker22 och internet möjliggör direktkontakt mellan organisation och intressenter, utan 
mellanhänder. Det öppnar för dialog med feedback och ett obundet tids- och platsbaserat 
beteende. 
  Vi är intresserade av hur kommunikationen för profileringen av Sverige ser ut med ett 
webbfokus. Under en lågkonjunktur brukar organisationer försöka dra ner på kostnader som 
marknadsföring och reklam, och webben är effektivt sett till både kommunikation och 
kostnader.  
 
Nation branding är relativt nytt och okänt i Sverige; antalet vetenskapliga artiklar på svenska 
eller av svenska författare förefaller ytterst begränsat. En akademisk forskning med vinkeln 
hur kommunikationen av Sveriges nation branding profileras med ett webbperspektiv kan vi 
inte se att det finns i dagsläget. Därför kan detta vara ett inomvetenskapligt problem, det vill 
säga att ingen har forskat i det tidigare.  
 

                                                 
18 Se sid. 8 
19 Elliot och Percy 2007:80 
20 Berg 2008:513ff 
21 Olle Wästberg, www 
22 Tench och Yeomans 2006:244 
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5. Syfte  
Syftet är att undersöka hur aktörerna Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet och Invest in Sweden Agency organiserar sin kommunikation av 
profileringen för Sverige som varumärke utomlands och vilken betydelse webben har som 
kanal i det arbetet.  
 

6. Frågeställningar 
 
1. Hur samarbetar aktörerna Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Nämnden för 

Sverigefrämjande i utlandet och Invest in Sweden Agency med profileringen av Sverige 
till utlandet? 

2. Vilka är målgrupperna inom ramen för det nation branding-arbetet? 
3. Hur används webben som kommunikationskanal utifrån samarbetet med profileringen av 

Sverige till utlandet? 
4. Hur utvärderar de nämnda aktörerna profileringen av Sveriges nation branding? 
 

7. Teori  
 

 
 

Figur 2 Vårt teoretiska urval 

Ovanstående bild illustrerar vårt urval av teorier. Hyllan till vänster symboliserar det stora 
antalet teorier som ryms inom nation branding. ”Tratten” till höger visar vilka relevanta 
teorier som speglar vårt slutgiltiga urval kopplat till syfte och frågeställningar. 
  Från ett brett perspektiv om globalisering och public relations, inklusive offentlig diplomati, 
smalnar referensramen av med varumärkning (branding) för att slutligen spetsas till med 
teorier om webbdesign och visuell kommunikation. 
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7.1. Globalisering   
Termen globalisering syftar på tillväxten av världsomspännande nätverk som är beroende av 
varandra. Den kan bland annat vara av ekonomisk eller social karaktär. Kritiker kallar ibland 
denna term för Amerikanisering, eftersom USA och dess företag är centralt för fenomenet.23 
Sett ur ett politiskt perspektiv kan globalisering föras samman med internationalisering.24 
Tidigare nationella frågor – som miljöproblem, terrorism och migration – är nu globala och 
därför är det väsentligt att se hur länder och organisationer svarar på globaliseringen. L’Etang 
använder dock termen globalisering som en beskrivning av hur tid och rum har krympts 
mellan välståndsländer där medborgare har tillgång till teknologi och att kunna resa. Detta 
omfattar också en homogenisering, att globalt sett få varor och tjänster till samma standard 
och med internationell varumärkning.25 
  Uttrycket internationell betyder mellan nationer (inter-nations) ur kulturellt, ekonomiskt och 
politiskt perspektiv. Detta skiljer sig från termen globalisering (globalization) som handlar om 
mer än relationer mellan stater. Det unika med globalisering är känslan av världen som en 
helhet; att det inte bara gäller folk och platser utan synkroniseringen, samtidigheten, och 
interaktionen; att händelser och beslut som sker långt bort kan få konsekvenser för ditt 
vardagsliv och tvärtom.26   
  För länder och regeringar är det viktigt att föra ut en positiv bild av sina respektive nationer, 
bland annat för att locka investerare och öka turism. Därför har anseende, reputation 
management, blivit en av de mest värdefulla valutorna. Länder tävlar inbördes om vem som 
har bäst trovärdighet på den globala kartan.27 
  Många praktiker inom public relations utövar yrket efter en global strategi, utan specifik 
anpassning till landets sociala eller ekonomiska förhållanden. Att i stället utgå från 
existerande förutsättningar och anpassa public relations till dessa, tror Sriamesh och Vercic, 
kan vara ett bra sätt för public relations-forskare att skapa en mer positiv bild av vad public 
relations är för något. De menar att den litteratur som finns på området är otillräcklig och 
utdaterad. Med mer forskning om public relations kan man bättre förutsäga vilka strategier 
och taktiska steg som kommer att fungera eller misslyckas i en viss socioekonomisk miljö.28     
  Globaliseringen har medfört att olika frågor finns i allmänhetens medvetande, som 
växthuseffekten. Här kan public relations vara till stor hjälp, enligt Sriamesh och Vercic. 
Social integration är ett annat område där public relations borde användas mer med tanke på 
hur vi numera förflyttar oss i det globala samhället. Som utövande yrke är public relations 
redan globaliserat så nu behöver forskning och teorier utvecklas för att public relations ska 
kunna bidra till utvecklingen i världen.29 

7.2 Ekonomi i en ny värld 
Den pågående globala finanskrisen skapar intensiv debatt och ekonomerna ställs inför nya 
frågeställningar utan givna svar. Hur kunde det inträffa och, framför allt, hur kunde det hända 
igen? För flera menar att en sådan här ekonomisk krasch inte tidigare har skett i modern tid, 
och jämför finanskraschen med 1930-talets ekonomiska kollaps.30  
  Globaliseringen har kopplat ihop marknader i olika världsdelar, vilket gjort handel möjligt 
dygnet runt. Därför har bankerna blivit allt mer internationella. Den nuvarande finanskrisen 

                                                 
23 Tench och Yeomans 2006:115 
24 Heath ed. 2001:56 
25 L’Etang 2008:231 
26 Wise 2008:28f 
27 Ibid. 
28 Sriamesh och Vercic, 2007:356 
29 Ibid. 2007:358 
30 Krugman 2008, www 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 13

spreds från USA till andra länder, till följd av ekonomiska obalanser och en vacklande 
bostadsmarknad.31 Effekten blev enorm eftersom USAs ekonomi är så stor och landet är 
världens störste importör.32  
  Där är vi i dag och ingen kan med säkerhet säga i vilken utsträckning hushållens konsumtion 
och företagens produktion i olika länder kommer att dämpas. 
   
Det är inte bara internet som skapar nya marknader; bioteknik, nya kommunikationssätt och 
digitala chip skapar nya verksamheter och nya affärsområden. Nu talas det om gammal och ny 
ekonomi, där den gamla ekonomin kännetecknas av toppstyrda, centraliserade organisationer 
inom tillverkningsindustrin som säljer samma produkter på samma sätt oavsett marknad. Den 
nya ekonomin, däremot, baseras på den digitala revolutionen och personlig, skräddarsydd och 
positionerat informationsarbete där man via nätverk når många på kort tid.33 
  När informationen är tydlig och får spridning blir folk mer upplysta vilket hjälper dem att 
fatta bättre beslut. Organisationer inom den nya ekonomin har en platt struktur, är 
decentraliserade och öppna för initiativ från medarbetare.34 Dagens ekonomi är en mix av den 
gamla och nya ekonomin, Philip Kotler35 et al menar att en holistisk marknadsprocess behövs 
där alla intressenter aktivt skapar värden. För i den digitala världen är det inte bara företaget 
utan lika mycket konsumenterna, samarbetspartners och samhällen som aktivt driver 
värderingarna.36  

7.3 Public relations 
PR är förkortning av engelskans public relations och ett begrepp med mycket bred definition 
och användning. Det är svårt att ge en klar och exakt begreppsdefinition av public relations, 
eftersom det finns nästan lika många definitioner som utövare.37 
  Public relations har ingen enhetlig grundteori utan är tvärvetenskaplig med influenser främst 
från sociologi, socialpsykologi, politisk vetenskap, ekonomi och språkvetenskap.38  

7.3.1 Public relations – definitioner 
I ett tidigt skede handlade public relations huvudsakligen om hur organisationer skulle få ut 
sitt budskap. Professor Cutlip39, som kom att införa ett ledarskapsperspektiv inom public 
relations,40 moderniserade även definitionen av begreppet: 41 
 
Public relations är en ledningsfunktion som etablerar och upprätthåller ömsesidiga och goda relationer mellan 
organisationen och de intressenter som kan avgöra dess framgång eller misslyckande.42 
 
Pearson har definierat public relations som en hantering av interpersonell dialektik medan 
andra korta definitioner förklarar public relations som ett sätt att hantera strategiska relationer. 
En del forskare fokuserar på utbytet mellan parterna i form av kommunikation och utbyte av 

                                                 
31 Berg 2008:513 ff  
32 Ibid. 2008:254 
33 Kotler et al 2002:4f 
34 Ibid. 2002:5. 
35 Philip Kotler, Northwestern University i Chicago, www 
36 Kotler et al, 2002:35 
37 Tench och Yeomans 2006:5 
38 Larsson 2008:40 
39 The University of Georgia, www 
40 Tench och Yeomans 2006:5 
41 Vi uppsatsförfattare föredrar att låta originaluttryck på engelska kvarstå, men i vissa fall, som detta, har vi sett 
det nödvändigt med en svensk översättning för tydlighet och bättre koppling till intilliggande textsammanhang 
42 Tench och Yeomans 2006:5 
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idéer, men Lars-Åke Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 
universitet, vill utveckla det till att mer se till samtalet med målgruppen.43  
De flesta teoretiker är dock överens om att public relations i grunden handlar om att 
upprätthålla kommunikation för att kunna bygga en god relation och en ömsesidig förståelse 
mellan en organisation och dess viktigaste intressenter.44   
  Moloney ser tre olika definitioner av begreppet public relations: dels som ett koncept, 
kommunikationer mellan en organisation och dess intressenter, dels som ett utövande; 
medierelationer, och slutligen som en effekt på samhället; övertalande kommunikationer via 
massmedia eller privata lobbygrupper för att föra fram material eller ideologiska intressen.45 
Han menar att dessa betydelser skapats utifrån olika perspektiv; för företagaren är public 
relations en etablerad teknik för att sprida sina värdesättningar genom den politiska ekonomin, 
medan public relations för en enskild individ mer kan handla om ett medel att nå kändisstatus 
eller uttrycka sitt missnöje.46   
  
Utövare inom public relations, å sin sida, har också skilda åsikter om vad deras yrke 
egentligen innefattar. Brittiska Chartered Institute of Public Relations, CIPR, har definierat 
public relations som följer:  
 
Public relations is about reputation - the result of what you do, what you say and what others say about you. 47 
 
Public Relations är en planerad och upprätthållen ansträngning att etablera och underhålla 
goodwill och ömsesidig förståelse mellan en organisation och dess intressenter.48  
  Professor James E. Grunig49 menar att public relations inte har någon statisk definition. 
Ändå har han, tillsammans med professor och dekanus Todd T. Hunt50, definierat public 
relations i en enda kort mening: 
 
The management of communication between an organisation and its publics. 51 
 
Grunig menar dock att vetenskaplig forskning kan bidra till att förtydliga vad public relations 
är för något, genom att utforska människors olika uppfattningar om begreppet.52 

7.3.2 Public relations – så började det 
I den klassiska kommunikationsteorin talar man om sändare och mottagare för ett budskap, ett 
exempel är Shannon och Weavers linjära kommunikationsmodell från 1949.53 Den innehåller 
ovanstående komponenter men saknar möjlighet till feedback från budskapets mottagare. 
Under 1950-talet började man i stället tala om att public relations bygger på dialog och 
tvåvägskommunikation, och  i mitten av 1970-talet introducerade Grunig synen på public 
relations som både en ledarskaps- och en kommunikationsdisciplin.54 Han utvecklade även de 

                                                 
43 Larsson 2008:35 
44 Tench och Yeomans 2006:5 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 CIPR, www   
48 Ibid. 
49 Grunig, University of Maryland, www  
50 Hunt, Rutgers, www 
51 Tench och Yeomans 2006:5 
52 Grunig ed. 1992:32 
53 Ibid. 1990:17ff 
54 Tench och Yeomans 2006:23 
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första systemteorierna inom public relations.55 Fyra grundläggande modeller, utvecklade av 
Grunig och Hunt, visar hur public relations kan kommuniceras:56  
 

1. Publicitetsmodellen envägskommunikation till en större massa vid ett och samma 
tillfälle utan uppföljning.   

2. Informationsmodellen, också en envägskommunikation där sanningshalten är viktig 
och innehållet ska vara lättläst. 

3. Asymmetrisk tvåvägsmodell, bygger på dialog men avsändaren har övertaget och kan 
styra informationen. 

4. Symmetrisk tvåvägsmodell, där kommunikationen bygger på balanserad dialog mellan 
grupper och individer. 

    
Dagens forskning och utbildning inom public relations präglas mycket av dessa klassiska 
public relations-modeller.57 De var från början inte teoretiskt konstruerade utan formulerades 
genom empiriska undersökningar främst hos företag.58 Modellerna är kritiserade; särskilt den 
symmetriska modellen som anses alldeles för idealistisk och orealistisk i hård, kommersiell 
värld.59  

7.3.3 Public relations – så fungerar den 
Det slogs fast i början av 1990-talet att public relations är ett etiskt verktyg som syftar till att 
bygga omtänksamma relationer med andra individer och grupper som kan påverka 
samhället.60 Larsson menar också att public relations handlar om att kommunicera värden och 
grundläggande idéer inom organisationen, och att public relations-aktörer ska medverka till 
att hålla samman organisationens olika delar.61 Han skiljer public relations och 
informationsverksamhet från marknadskommunikation; informatörer ska sälja hela företaget 
och ha relationer med olika målgrupper och intressenter, medan marknadsförare ska sälja 
företagets produkter eller tjänster.62 
     
Cutlip et al sätter public relations i ett brett sammanhang och menar att den kan ha flera 
funktioner, kommunikativa och strategiska, inom interna relationer; såsom publicitet, reklam, 
presskontakter, public affairs, och issues management.63 De menar att funktionen omfattar att 
etablera och utveckla kontakten mellan organisationsledning och målgrupper;  
- dels hjälpa organisationer att förutse och agera efter allmänhetens uppfattningar och åsikter, 
skapa nya värderingar och inriktningar och övrigt bidra till en demokratisk process;  
- dels se till att information blir tillgänglig, och dels underlätta och underhålla sociala 
system.64  
    Den här processen förändras ständigt. Historiskt sett har den gått från att vara taktisk och 
reaktiv till att bli strategisk och proaktiv, där behovet inom organisationen och bland 
intressenterna är det viktigaste. Public relations-aktörens syfte, verksamhet, kompetens och 
proaktivitet ser olika ut i takt med organisationens och omvärldens förändringar.  
 
                                                 
55 Grunig ed. 1992:72f 
56 Tench och Yeomans 2006:147 
57 Larsson 2008:55 
58 Ibid. 
59 Larsson 2008:59 
60 Grunig ed. 1992:38 
61 Larsson 2008:60 
62 Ibid. 2008:37 
63 Cutlip et al 2006:9ff 
64 Ibid. 2006:25 
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För att rama in ett budskap, framing, behöver man förstå klientens position och problemets 
situation. Nästa steg är att se vilka behov och intressen som målgrupperna har. Effektiv 
kommunikation måste skapas för just den situationen, platsen och målgruppen vilket betyder 
att noga välja media och teknik.65 För att kunna modifiera och mobilisera opinioner 
rekommenderas utövare att tänka i termer av mer begränsade kommunikationsmönster; till 
exempel att välja media som målgruppen närmast identifierar sig med. Förutom att rama in 
budskap till målgrupperna behöver public relations-utövare också rama in budskap till media. 
Relationer med media är så centralt för public relations-utövare att många tror att public 
relations enbart är medierelationer.66 
  Planerad eller hanterad kommunikation är karaktäristiskt för public relations. Planering 
skapar en struktur som stimulerar tankeprocessen; effektiviteten ökar och man arbetar efter 
uppsatta mål. Långsiktigt perspektiv uppmuntras och man kan förbereda förändring och 
hantera framtida risker, eventuella misstag kan upptäckas och åtgärdas i tid.67  
   
Public relations har en grundläggande68 fyra-stegs-modell för planering och problemlösning:69 
 

1. Definiera problemet eller möjligheten. Detta steg avgör de andra följande stegen 
genom att bestämma ”Vad är det som händer?” 

2. Planera. Här ska man kunna besvara frågan ”Baserat på vad vi vet om situationen, vad 
bör vi förändra, göra eller säga?” 

3. Aktivera och kommunicera. Frågan här är ”Vem bör göra och säga det, och när, var 
och hur?” 

4. Utvärdera. Här gäller det att bedöma hur det gått och att besvara ”Hur går det?” eller 
”Hur gick det?” 

 
Steg tre i modellen handlar om att implementera modellen i praktiken. Public relations har 
utvecklats från ett medel som hjälper organisationen med vad som ska sägas, till ett medel 
som även talar om vad som ska göras.70 Problemlösning kan inte utföras med enbart 
kommunikation; eftersom ett problem oftast uppstår som en konsekvens av en handling, krävs 
en aktiv åtgärd för att korrigera problemet.71 Ett exempel är om en offentlig person gör bort 
sig; för att åtgärda ett dylikt problem krävs allra minst en ursäkt, och ibland mer drastiska 
åtgärder, som att personen lämnar sin post.   

7.3.4 Internationell public relations 
Internationell public relations, IPR, är public relations med ett internationellt fokus.72 Teorin 
handlar om att planera kommunikativa aktiviteter för att skapa en positiv miljö i interaktionen 
med ett specifikt land.73 Syftet är att skapa ömsesidig förståelse mellan både organisationer 
och nationer. Med global public relations menas att internationalisera yrket, till skillnad från 
internationell public relations som avser planering och genomförande av till exempel 
kampanjer mellan två eller flera länder. Funktionen public relations är därmed avgörande som 
hjälp för företag att nå nya marknader.74 Internationell public relations växer snabbt inom 
                                                 
65 Cutlip et al 2006:344 
66 Ibid. 2006:344f 
67 Tench och Yeomans 2006:184 
68 Ibid. 2006:187 
69 Cutlip et al 2006:282f  
70 Ibid. 2006:338f 
71 Ibid. 2006:339 
72 L’Etang 2008:231 
73 Tench och Yeomans 2006:115 
74 Ibid. 
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public relations-branschen men forskningen om densamma har sackat efter, kanske till förmån 
för teoribildning om bland annat marknadsföring.  
  Internationell public relations och global public relations blandas ofta ihop. Tench och 
Yeomans, vid brittiska Leeds Metropolitan University, erbjuder en definition av internationell 
public relations som skiljer dem åt:75 
 
En planerad kommunikation i en multinationell organisation eller regering för att skapa en positiv och öppen 
omgivning genom interaktion med det aktuella landet i vilket organisationen vill uppnå sina målsättningar, utan 
att skada intressen från de målgrupper som redan finns i området.76 
 
Internationell public relations kan vara strategisk och förberedande som syftar till att skapa en 
omgivning efter en önskad målsättning, eller situationsbaserad, då en enskild händelse är 
drivkraften bakom kommunikationen. Den kan även vara marknadsföringsmässig, om en 
produkt är kampanjens centrala del och public relations stödjer den globala 
marknadsfunktionen. Därför är public relations viktig för globaliseringen, eftersom den 
hjälper företag att snabbt nå nya marknader.77 

7.3.5 Interkulturell kommunikation 
Forskaren Edward Hall myntade 1959 uttrycket interkulturell kommunikation och definierade 
den som kommunikation från en kulturell grupp till en annan.78 Larry A. Samovar, professor 
emeritus vid San Diego State University i USA, et al menar detsamma men utvecklar 
innebörden: 
 
More precisely, intercultural communication involves interaction between people whose cultural  
perceptions and symbol systems are distinct enough to alter the communication event.79 
 
Public relations har en kommunikativ funktion, vilket inkluderar en kulturell funktion. På så 
sätt har public relations-utövare också uppgiften att jobba med mångkulturella grupper.80 
Varje organisation har sin egen kultur som omfattar traditioner, oskrivna lagar, administrativa 
koder, hållning till besökare med mera.  
  Samtidigt finns det subkulturer som består av ett antal kulturella grupper med olika mål och 
värderingar. Att skapa en enda kultur är ingen mening, ledningen får i stället försöka skapa en 
samsyn där hänsyn tas till kulturella olikheter.81  
  Kulturell identitet kan ibland i en interkulturell kommunikation innebära att det uppstår oro, 
missförstånd eller konflikt. För att undvika problem vid interkulturell interaktion behöver man 
därför utveckla vad Collier kallar interkulturell kompetens, som bygger på dialog, respekt, 
anpassning och förhandling om hur kontakten kan bli ömsesidigt tillfredsställande.82 
    Professor Robert L. Heath83 betonar att lärare i public relations bör hjälpa studenter att lära 
sig mer om olika kulturer, eftersom det nya globala samhället handlar om interkulturell 
kommunikation.84 

                                                 
75 Vi uppsatsförfattare föredrar att låta originaluttryck på engelska kvarstå, men i vissa fall, som detta, har vi sett 
det nödvändigt med en svensk översättning för tydlighet och bättre koppling till intilliggande textsammanhang. 
76 Tench och Yeomans 2006:115 
77 Ibid. 
78 L’Etang 2008:230 
79 Samovar et al, 2007:9 
80 Larsson 2008:60 
81 Ibid. 2008:71 
82 Samovar et al 2007:123f 
83 Heath, University of Huston, www 
84 Heath 2001:58 
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7.3.6 Offentlig diplomati 
Offentlig diplomati (public diplomacy) kan definieras som en regerings 
kommunikationsprocess med utländska intressenter i ett försök att skapa förståelse för en 
nations idéer, ideal och kultur, men även dess nationella mål och nuvarande situation. (Tuch 
1990) Begreppet används i många olika sammanhang, ofta synonymt med internationell 
public relations. Med offentlig diplomati försöker man ofta nå opinionsbildare och 
beslutsfattare i det land man riktar sig till.85 
  Kunczik har skrivit om bilder av nationer. Han menar att målet med internationell public 
relations är att skapa och underhålla en god image av nationen, genom att förefalla 
förtroendeingivande i andra nationers ögon.86  
  Jämförelsevis innebär kulturell diplomati (cultural diplomacy) att framhäva landets kultur i 
form av litteratur, film, utställningar och språk. Målsättningen är att få utländska intressenter 
att bekanta sig med nationen, dess folk och kultur samt att skapa en positiv åsikt om landet. 
Tench och Yeomans nämner Brittiska Konsulatet och Franska institutet som ledande 
institutioner för kulturell promotion för sina respektive länder. De genomför studier om hur 
omvärlden ser dem, och försöker stärka och förbättra denna sin image, som ofta baserar sig på 
stereotyper eller fördomar om landet.87  
 
Wang kopplar offentlig diplomati till nationellt anseende. Han menar att det nationella 
anseendet antingen möjliggör eller omöjliggör politiska målsättningar och förhållningssätt på 
den globala arenan. På så sätt är nationellt anseende ett maktinstrument.88 Men såväl 
akademisk forskning, historiker och verksamma diplomater tycks negligera betydelsen av det 
nationella anseendet inom området offentlig diplomati.89 Ändå kan nationellt anseende 
påverka landets möjligheter att skapa koalitioner och allianser för att uppnå internationellt 
politiska mål, och attrahera utländska investeringar eller turismflödet.90  
  Wang menar att ett nationellt anseende handlar mindre om att bygga en viss nationell image 
och mer om att förstå de utländska intressenterna, inte bara på en rationell utan också på en 
känslomässig nivå. Fastän det finns bra undersökningsinstrument för hur intressenter värderar 
ett land, så ignoreras de ofta sett till hur de relaterar till ett annat land. Att se en regering som 
den främsta kommunikatören och den drivande kraften inom offentlig diplomati är suspekt 
eftersom folk har en tendens att se sådan aktivitet som politisk propaganda, och om 
trovärdigheten ifrågasätts kan kommunikation bli ineffektiv.91 

7.3.7 Intressenter och målgrupper 
Termen publics kan översättas till målgrupper eller kontaktgrupper92. Grunig och Repper 
(1992) talar om publics och stakeholders – som på svenska ofta översätts till intressenter – 
och menar att en stakeholder är en person i en grupp som på något sätt påverkas av en 
organisations beslut, exempelvis en anställd. Intressenter är ofta passiva och skulle de bli 
aktiva och medvetna, kan de beskrivas som målgrupper. Grupper kan bli aktiva om de blir 
medvetna om ett problem eller missförhållande i organisationen, och väljer att engagera sig 
för att kunna påverka.93  

                                                 
85 Tench och Yeomans 2006:132 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Wang 2006:91 
89 Ibid. 2006:92 
90 Ibid. 
91 Ibid. 2006:94 
92 Larsson 2008:144 
93 Tench och Yeomans 2006:244 
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  I teorin skiljer public relations på passiva och aktiva målgrupper där den senare är gruppen 
som anses ha någon form av relation med organisationen. Det här är dock ett strategiskt 
synsätt som kan förvirra eftersom både organisationen och dess målgrupper behandlas som 
utbytbara och jämförbara enheter. För även inom en organisation finns målgrupper, särskilt 
när det handlar om dialog.94 Därför kan begreppet publics kan ha flera innebörder; i 
betydelsen målgrupp har den ofta ett marknadsföringsperspektiv, där en (passiv) grupp som 
ska nås av ett budskap. Begreppet intressent kan även omfatta aktieägare, anställda, 
underleverantörer med flera, grupper som också påverkas av de beslut som företaget tar. 
Målgrupper, menar Chay-Nemeth, har förmågan att aktivt påverka, och är inte bara sändare 
eller mottagare av ett budskap, utan producerar även själva budskapens innebörd.95  
  Målgrupper identifieras ofta utifrån yttre faktorer, som geografiskt läge, demografi – ålder, 
utbildning eller språktillhörighet – samt vilka medier målgruppen har tillgång till. Även inre 
faktorer är relevanta, vad som skapar behov och motivation, informationsberedskap, 
förhållande till ämnet, attityder och livsvärden96. Utifrån sådana faktorer kan man besluta hur 
ett budskap bäst kan förmedlas till den önskade målgruppen.   

7.3.8 Public relations – kritiskt synsätt 
Kritiker menar att det mesta inom public relations är propaganda medan utövare hävdar att 
den genomförs för allmänhetens bästa. Både kritiker och utövare menar att propaganda kan 
vara skadligt men utövarna förnekar att det skulle ha något med dem att göra. Här finns olika 
strömningar; en grupp menar att all public relations är propaganda. En annan grupp påstår att 
ingenting inom public relations har med propaganda att göra.97 
  Kritiska forskare ser public relations som en maktfaktor i samhället – planerad 
kommunikation som motiverar målgrupper att stödja något – vilket kan kopplas till ett nytt 
synsätt som lyfter fram organisationens anseende (reputation management).98 Andra ser 
enbart på public relations som en yrkesfunktion utan teoretisk mening, och kan till och med 
kalla public relations för trångsynt och vilseledande. Forskare inom 
organisationskommunikation avvisar public relations som varande antingen utanför deras 
område eller alltför kopplat till ett visst yrke eller tjänst. 99 
 
L’Etang och Piezcka skiljer på internationell public relations och offentlig diplomati, i stället 
för att, som en del andra, göra dem synonyma, och menar att akademiker inom public 
relations inriktar sig mest på internationell public relations men borde fokusera mer på den 
diplomatiska delen. Det senare påpekade Signitzer och Coombs i början av 1990-talet med en 
koppling till innebörden av nation branding, dock utan att använda det uttrycket: 
 
How nation-states, countries or societies manage their communicative relationships with their foreign publics 
remains largely in the domain of political science and international relations. Public relations theory 
development covering this theme has yet to progress beyond the recognition that nations can engage in 
international public relations.100 
 

                                                 
94 Heath 2001:128 
95 Ibid. 
96 Larsson 2008:150ff 
97 Tench och Yeomans 2006:268 
98 Larsson 2008:37 
99 Heath 2001:168 
100 L’Etang och Piezcka 1996:20 (Vänligen observera att Signitzers och Coombs ursprungliga text inte var 
möjlig att få i fulltext, därav vår andrahandskälla.) 
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7.4 Issues management  
Vad är en issue? Enligt Heath och Nelson (1986) är det en stridsfråga bestående av fakta, 
värdering eller policy.101 Många anser att Howard Chase uppfann termen issues management i 
mitten av 1970-talet, och Chase har själv sagt att det är en ny vetenskap utvecklad från public 
affairs,102 med strategisk funktion, medan Grunig menar att issues management är detsamma 
som strategisk public relations.103 Cutlips definition är tydlig:  
 
Issues management is the proactive process of antipicating, identifying, evaluating, and responding to public 
policy issues that affect organizations’ relationships with their publics.104  
 
Den strategiska innebörden av issues management återkommer i teorin; vanligtvis placeras 
den klassiska arbetsprocessens fyra delar inom issues management: att definiera ett problem, 
att planera strategier och mål, att agera och att utvärdera.105 
  Larsson ser issues management från en annan vinkel och beskriver den teorin som ett 
amerikanskt begrepp för omvärldsanalys. Han menar att omvärldsanalys endast är analysfasen 
medan issues management omfattar den fortsatta processen, att hantera resultatet av 
analysen.106   
  Inom forskningen råder det delade meningar om issues management är en underfunktion till 
public relations eller om det är en paraplyterm där public relations ingår.107 Cutlip har en 
uttalad inställning till problematiken:  
 
Conceptually, if not always administratively, issues management is part of the public relations function. When 
viewed merely as persuasive communication, however, it becomes a tactic to influence public policy, not part of 
an organization’s strategic planning. When concerned with adjusting the organization and building relationships 
with stakeholders to achieve mutual goals, public relations and issues management are quite similar and result in 
similar outcomes.108 
 
Robert L. Heath, en av de ledande forskarna på området, identifierar fyra funktioner för den 
här teorin: att förutse och analysera stridsfrågor, att utveckla organisatoriska positioner för 
dessa stridsfrågor, att identifiera nyckelintressenter vars stöd är avgörande för den allmänna 
hållningen, och att identifiera önskat beteende hos dessa nyckelintressenter.109 
  När det uppstår konflikter dras allt till sin spets då nyckelintressenterna skapat en 
huvudfråga. För att förutse och förebygga sådana händelser arbetar organisationer med issues 
management som kan lösa problemen innan det blivit en fråga, en issue.110 Organisationer 
som väntar tills händelserna har inträffat agerar först efter att krisen har utlösts, får istället 
ägna sig åt kriskommunikation.111  
  Roten till många public relations-problem inom organisationer är bristen på normer och tre 
samhällsfenomen är del i detta: kommunikationsteknologi, multikulturalism och 
globalisering. Dessa tre fenomen sker ofta i internetsamhällen, vilket bidrar till brist på 
normer och att relationer skapas och förändras för snabbt. Det här påverkar människans 

                                                 
101 Grunig ed. 1992:146 
102 Ibid. 
103 Ibid 1992:147 
104 Cutlip et al 2006:19 
105 Tench och Yeomans 2006:186f 
106 Larsson 2008:99 
107 Tench och Yeomans 2006:378 
108 Cutlip et al 2006:20 
109 Tench och Yeomans 2006:378 
110 Grunig ed. 1992:13 
111 Ibid. 
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utveckling och public relations-utövare har en viktig roll att minska förvirringen och visa på 
nya sätt att kommunicera, anpassade efter denna verklighet.112  

7.5 Branding  – Varumärkning  
Det engelska begreppet brand kommer från innebörden att brännmärka boskap. På svenska 
översätts det till varumärke, men den översättningen har också engelskans trademark. 
Skillnaden är att trademark står för det fysiska varumärket - namn och logotyp - medan brand 
mer avser det immateriella varumärket, det vill säga känslan och det opåtagliga kopplat till 
produkten. Bo Bergström definierar varumärke som ”en manifestation av den immateriella 
föreställningen av en produkt”.113 Det motsvarar engelskans brand och när vi i studien talar 
om varumärke är det den definitionen vi hänvisar till.  
  Ett varumärke byggs upp genom en rad föreställningar om ett företag eller en produkt, som 
igenkänning, förtroende och skapandet av en positiv bild av företag och produkt. I ett hav av 
likartade produkter och tjänster håller sig konsumenten till det man har förtroende för.  
Ett starkt varumärke bygger på gott anseende, förtroende och respekt.114  I boken ”Det 
missförstådda varumärket” presenterar Håkansson en övergripande modell: 115 
 

 
Figur 3  Varumärkesbyggande (Håkansson) 

Modellen presenterar det fysiska varumärket (trademark) som en företagslogotyp, och det 
immateriella varumärket (brand) som föreställningen om företaget. Här vill BMW att vi ska 
associera dem med Körglädje. 

7.5.1 Positionering 
Positionering krävs för att etablera ett varumärke och utgår från att förhålla sig till sina 
konkurrenter eller den image som associeras till varumärket. Differentierad positionering är 
att urskilja sig och kommunicera fördelarna med varumärket medan centrala positioner går ut 
på att visa att varumärket är det bästa i sin kategori.116 När något ska positioneras på en 
marknad behöver man fråga sig vilka behov som ska tillfredsställas, för vem eller vilka det 
avser, för vilket tillfälle (exempelvis vardagsprodukt eller lyx?) och i förhållande till vad eller 
vem (som vem är den viktigaste konkurrenten?).117 
  Professor Lars-Åke Larsson definierar positionering som den önskade och verkliga 
ställningen på en marknad eller i samhället för att fastställa organisationens plats i 
människornas föreställningsvärld i förhållande till andra organisationer.118  

                                                 
112 Heath 2001:51f 
113 Bergström 2004:58ff 
114 Ibid. 2004:58 
115 Håkansson 2004:41 
116 Elliot och Percy 2007:228f 
117 Uggla 2006:12ff 
118 Larsson 2008:118 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 22

7.5.2 Profil, image, identitet 
Henrik Uggla talar om varumärkesidentitet som en representation för vad man, en 
organisation, strävar efter att bli, och inte nödvändigtvis den faktiska identiteten. Identitet blir 
här ett begrepp som speglar mottagarens bild av varumärket. 119 Detta skiljer sig från vad 
andra teoretiker menar med identitet. Bo Bergström definierar identitet om vad företaget 
egentligen är; grundläggande värden, färger, symboler eller ritualer. Profil är den bild man 
vill förmedla till omvärlden; här visar man företagets identitet och kärnvärden. Den bild 
omvärlden faktiskt uppfattar är företagets image, vilken inte nödvändigtvis stämmer överens 
med profilen.120  
  Identitet kommer från latinets uttryck att vara densamma. I internationella sammanhang är 
identitet detsamma som profil men kan också omfatta publiken. Nicholas Ind jämför 
organisationers och individers identitet där organisationsidentitet formas av dess historia, 
filosofi, ägarform, ledarpersonligheter med mera, medan individers identitet är om sig själv 
som person.121   
  Profil kan stå för olika saker; Larsson ger den i Sverige vanligaste beskrivningen; att den 
representerar den bild organisationen önskar ha av sig själv hos sin omgivning och sin publik. 
Andra forskare ser profil som en allmän beskrivning av vad organisationen ”är” medan andra 
ser det som organisationens identitet. Internationellt kan dock profil kännetecknas för en 
målgrupp och skiljer inte alltid på profil och image.122  
  Image kommer från latinets imitera och sträva efter något. Den står för den bild 
organisationen försöker skapa av sig själv hos allmänheten. En rad faktorer bestämmer 
imagen och akademisk litteratur är inriktad på mottagna, fysiska signaler samt det samlade 
intrycket av organisationen.  

7.5.3 Brand equity – varumärkets förhöjande värde 
Med brand attitude menas varumärkesattityd som står för själva idén hos ett varumärke.123 En 
positiv varumärkesattityd leder till brand equity som står för metavärde, immateriellt sett vad 
som gör en tjänst eller en produkt mer värd i konsumentens medvetande än annan likvärdig 
produkt.124 Brand equity myntades på 1980-talet och då som nu råder det delade meningar om 
vad termen egentligen står för och den är därför, enligt Elliot och Percy, ett oklart begrepp. 
Dock bör det mätas ur konsumentens synvinkel för om en kund ser ett varumärke som extra 
värdefullt kommer det ekonomiska värdet att öka.125 
  Professor Eugene D. Jaffe och docenten Israel D. Nebenzahl menar att brand equity är en 
kombination av brand awareness - medvetenheten om ett varumärke - och brand image - 
konsumenternas uppfattningar om produktens attribut, dess uppfattade fördelar och attityder 
till varumärket.126 En jämförande förklaring är att brand awareness och brand image är 
föregångare till brand equity, vilket i sin tur leder till ett beteende vars resultat är brand value, 
som mäts genom försäljning, varumärkets lönsamhet och konsumenternas uppfattade 
värdering.127 
 

                                                 
119 Larsson 2006:40f 
120 Bergström 2004:275 
121 Larsson 2008:115 
122 Ibid. 2008:113f 
123 Elliot och Percy 2007:227 
124 Ibid. 227f 
125 Ibid 2007:80f 
126 Jaffe och Nebenzahl 2006:61 
127 Ibid. 2006:62 
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Figur 4 Brand Equity Modell (Jaffe och Nebenzahl) 

 
I modellen ovan ges en bild av hur varumärkets awareness – medvetenhetsgrad – och dess 
image samverkar till equity, metavärde, vilket i förlängningen leder till ett förhöjt materiellt 
värde.128 Det här konceptet kan omvandlas till att omfatta ett land och då kallas begreppen för 
country image, country equity och country value; en mycket positiv image av ett land (eller 
kopplat till en produkt som kommer från det landet) ger en positiv image till varumärket och 
resulterar i förstärkning av dess värde.129 
 

 
Figur 5 Country Equity-modell (Jeffe och Nebenzahl) 

 
Modellen ovan visar hur ett lands image och medvetenhetsgrad verkar till att förhöja dess 
metavärde och materiella värde på motsvarande sätt som i figur 4.130 På detta sätt kan namnet 
på ett land ses som varumärkesnamn. Då är länder inte helt olik stora företag och därför 
behövs en positioneringsstrategi, precis som för företag, baserad på sina nyckelkompetenser 
som till största delen kommer från folket, idéer, inställningen och tillvägagångssättet och 
därmed på vilket man gör affärer.131 
 

7.6 Nation branding 

7.6.1 Att varumärka ett land 
Begreppet nation branding myntades för drygt tio år sedan av Simon Anholt.132 Sedan dess 
har begreppet fått eget liv, som visas här, och används av såväl teoretiker som av praktiker för 
att uttrycka hur man varumärker och marknadsför ett land. Men begreppet tolkas på olika 
sätt.133 Nation branding har ingen egen definition enligt Dr. Fan; för några är det ett annat 
                                                 
128 Jaffe och Nebenzahl 2006:63 
129 Ibid.  
130 Ibid.  
131 Ibid.  
132 Aronczyk 2008:46 
133 Fan 2006:5 
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uttryck för platsmarknadsföring medan det för andra står för en allomfattande nationell 
märkesstrategi – national brand strategy – som bestämmer de mest realistiska, 
konkurrensmässiga och bästa strategiska visionen för landet som kommuniceras mellan landet 
och resten av världen.134  Nation branding syftar till att skapa en enkel, klar idé som skiljer sig 
från andra byggt på känslor och bör omfattas av politik, kultur, näringsliv och sport. Nation 
brand är samma som country equity och syftar på nationen som helhet; det beskriver landets 
immateriella – opåtagliga – tillgångar utan koppling till någon produkt.135 Enkelt uttryckt har 
nation brand emotionell, och inte funktionell, innebörd. Nation brand kan representera plats, 
naturresurser, folk, historia, kultur, språk, politiska och ekonomiska system, sociala 
inrättningar, infrastruktur, kändisar, bilder eller image.136  
  Att använda marknadsstrategier för att lansera ett lands image, dess produkter, turism och 
utländska direktinvesteringar – allt detta utgör nation branding enligt de Vincente137, medan 
Domeisen beskriver nation branding som imageutveckling baserad på ett lands positiva 
kärnvärden som kommuniceras internt och externt.138 Nation branding ses som synonymt med 
country branding medan place branding,139det vill säga platsmarknadsföring, är mer allmänt 
hållen och kan lika gärna handla om att varumärka en plats, en stad, en region, ett land och så 
vidare.  
  Fan tolkade Anholts förklaring som att nationer beter sig på många sätt som varumärken och 
associeras med vissa kvaliteter och egenskaper.140 Alla länder har därför sin egen image och 
genom varumärkning försöker man åtminstone påverka utformningen av den. 
   
Nation branding kan ses som ett verktyg där landets officiella styre bättre kan kontrollera den 
bild de vill förmedla till omvärlden för att attrahera ”rätt” slags investeringar, turism och 
handel.141 Då avses nation branding som en strategisk kommunikativ funktion. Nation 
branding kan samla olika ärvda och moderna motiv gällande inhemska och utländska 
problem, ekonomiska och etiska ideologier och övriga intressen som ryms inom den 
nationella identiteten.142 På så sätt är nation branding mjuk, öppen, kommunikativ och skapar 
konsensus genom att stimulera positiva uppfattningar om ett land.143  
   
Aronczyk menar att det krävs fyra strategiska steg för att varumärka ett land: utvärdering, 
utbildning, identifikation och kommunikation.144 Detta kan ske mer taktiskt än strategiskt; i en 
studie om nation branding, där branschkunniga från public relationsområdet deltog, kom det 
fram att den offentliga sektorn inte på egen hand kan ansvara för nation branding. 
Förklaringen är att politiska val, med tillhörande skiften, inte går ihop med en strategisk 
planering för nation branding.145 De politiska valen medför dessutom att branschspecialisterna 
med jämna mellanrum måste utbilda de politiskt (ny)valda och dess personal i nation 
branding.146 Men även ett land där den funktionella delen förändras kan ändå ha ett konstant 
immateriellt värde i budskapet. Makedonien är ett exempel där en public relations-praktiker 

                                                 
134 Fan 2006:6 
135 Ibid. 2006:6 
136 Ibid. 2006:7 
137 Jaffe och Nebenzahl 2006:138 
138 Ibid. 
139 Fan 2006:6 
140 Jaffe och Nebenzahl 2006:139 
141 Aronczyk 2008:42 
142 Ibid. 
143 Ibid. 2008:43f 
144 Aronczyk 2008:49 
145 Ibid. 2008:52 
146 Ibid. 
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beskriver hur de hjälpte landet inför medlemskap i Europeiska Unionen och gav budskapet en 
praktisk bas: 
 
We argued…what we can do. And we will be the peacemaker of the Balkans. And we will think about setting up 
an international peace study centre and we will train diplomats; we’ll do all the other economic development 
things as well, but this is the thing we’ll be known for. 147 

7.6.2 Nation branding – kritiskt perspektiv 
Nationell identitet står ofta för landet där man är född men kan också uppstå genom 
immigration eller andra naturliga orsaker. Identitet är dynamisk och kan förändras över tiden 
beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Ett intressant exempel är den pågående 
processen inom Europeiska Unionen där den yngre generationen inte identifierar sig med den 
nationella identiteten, som deras föräldrar gör, utan tycks forma en gränsöverskridande 
identitet där ungdomarna tänker på Europa som deras land.148   
  Ett lands image beror mycket på vilket samhällskoncept den har. Konceptet består av folket 
som bor där, deras värderingar och vilka intressen de delar. Så vi ser på en nation utifrån 
människor och kultur än som något abstrakt skilt från dem. Det betyder att den bild folk har 
av andra länder är svag eftersom man prioriterar sitt eget land och ignorerar intryck hos 
andra.149  
  Kognitiva psykologer hävdar att en image inte är en ”bild i huvudet” eftersom en image inte 
har alla de egenskaperna som utgör en bild. En image är, till skillnad från en bild, något som 
tolkas i ”sinnets öga”150 och inte genom det mänskliga ögat. Image är heller inte något statiskt 
utan består av komponenter som kommer och går.151  

7.7 Paraplyvarumärkning 
Jaffe och Nebenzahl talar om umbrella branding, paraplyvarumärkning, vilket är när samma 
varumärke används för flera olika produkter.152 Som exempel nämner de Samsung, som 
använt sig av samma varumärke för allt från hemelektronik till banker.  
  För en nation vore ett sätt att använda sig av paraplyvarumärkning att låta samma varumärke 
stå för alla nationens komponenter, från turistagenturer till kommuner. Fördelarna med 
nation- paraplyvarumärkning (nation-umbrella branding) skulle kunna vara av ekonomisk 
natur, då man använder samma marknadsföringsstrategi för flera olika områden, men även en 
synergieffekt, då en enad, konsekvent nationell image visas upp för omvärlden.153 Utan ett 
paraplyvarumärke kommer varje nationell instans - såsom industri, turism och investeringar - 
att ha separata varumärken och logotyper. Potentiella intressenter kan pekas ut som målgrupp 
både inom export- och turistsektorn, men som konsumenter av exportvaror kommer de att 
möta flera olika varumärken. Detta, menar Jaffe och Nebenzahl, är ett exempel på 
fragmenterad eller okoordinerad varumärkning (branding).154  
   
Jaffe och Nebenzahl påpekar att man, när det kommer till platsmarknadsföring (place 
branding), måste vara medveten om de många olika intressenter som finns; exempelvis 
privata sektorn, turistagenturer och lokalbefolkningen. Att involvera samtliga dessa i arbetet 

                                                 
147 Aronczyk 2008:53 
148 Samovar et al 2007:15f 
149 O’Shaugnessy och Jackson O’Shaughnessey, 2000:57 
150 Originaluttrycket är ”the mind’s eye” 
151 O’Shaugnessy och Jackson O’Shaughnessey, 2000:57 
152 Jaffe och Nebenzahl 2006:141 
153 Ibid.  
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med profilering är svårt, och kräver utvecklandet av ett gemensamt antal värden att enas 
kring. Utifrån dessa kan sedan varumärket utformas.155  
  Även om alla dessa intressenter kan enas kring ett gemensamt varumärke återstår 
svårigheten att rikta detta till de olika målgrupper och marknader man vill åt; turister och 
investerare har till exempel vitt skilda intressen och behov.156 Som exempel visar författarna 
på den Danska investeringsorganisationen, Invest in Denmark och den nationella Danska 
turistagenturen, VisitDenmarks webbplatser. De noterar att de båda organisationerna skiljer 
sig åt vad gäller logotyp och utbud, även om de har vissa gemensamma element. De är riktade 
mot respektive målgrupp, och Jaffe och Nebenzahl tyckte sig se mer skillnader än likheter. 
Detta exempel, menar de, visar på svårigheten att skapa ett paraplyvarumärke för två så skilda 
sektorer som turism och investering.157  
  Paraplymarknadsföring kan summeras i tre punkter:158  
1) Definiera de gemensamma behoven hos skilda intressenter, såsom turister och investerare. 
2) Finn gemensamma kärnvärden utifrån dessa behov.  
3) Skapa ett varumärke som kommunicerar kärnvärdena till alla önskade målgrupper   

7.8 Informationsrevolution 
En drivande kraft bakom internationaliseringen är den så kallade informationsrevolutionen. 
Det innebär att ny teknologi gett oss snabbare kommunikation vilket dramatiskt förändrat våra 
vardagsliv. Nu lever vi i ett internationellt informationssamhälle där makten flyttas från 
nationer till globala nätverk som möjliggör både personlig kommunikation och 
masskommunikation som ögonblickligen kan delas av miljoner andra världen över.159 Många 
väljer internet före tv och tidningar, som i sin tur svarar med att publicera online med 
nätupplaga av papperstidningen och även med webb-tv.160 
  Även genom inofficiella medier, som bloggar, sprids information mellan olika länder och 
intressegrupper. I detta globaliserade kultur- och konsumentsamhälle påverkas olika kulturer i 
allt högre grad av varandra genom interaktion och internationella medier.161 
  För aktiviteter inom internationell public relations är internet centralt, eftersom en 
organisation genom sin webbsida kan tala direkt till sin utländska målgrupp. Den som vill 
veta mer om ett land eller ett företag går säkert till datorn och letar upp information via en 
sökmotor.162  
  En ny global kultur håller på att utvecklas parallellt med ett globalt konsumtionssamhälle, 
menar Tench och Yeomans. Interaktion mellan olika kulturer är starkt influerad av 
globaliserande krafter, såsom internationella medier. Dessa har utvecklats till multinationella 
organisationer, varav vissa sänder nyheter dygnet runt.163   
 
Internet som kommunikationsverktyg är ytterst användbart för företag och organisationer för 
att sprida budskap eller reklam. Heath menar att internet kommer att demokratisera den 
allmänna debatten då interaktivitet – eller dialog – möjliggörs i större utsträckning än genom 
traditionella medier. Mediet är billigt nog för att även mindre organisationer ska kunna göra 
sig hörda. Internet, säger Heath, fungerar i dag som en plattform för öppen debatt och 

                                                 
155 Jaffe och Nebenzahl 2006:142 
156 Ibid. 
157 Ibid. 2006:142 f 
158 Ibid. 2006:144 
159 Tench och Yeomans 2006:117 
160 Ibid. 2006:119 
161 Ibid. 2006:117 
162 Ibid. 2006:120 
163 Ibid. 2006:117 
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dialog.164 Han kopplar samman internets möjligheter med issues management,165 vars 
målsättning är att så tidigt som möjligt se de åsikter eller problem som diskuteras eller förs 
fram av en intressegrupp.166 Genom den öppna dialog som kan föras på internet kan man 
billigt och snabbt göra ett bidrag till debatt eller forskning; diskussionerna förs öppet och är 
publika redan då de inleds, i stället för att rapporteras av media då de redan är överspelade. 
Det är denna process Heath menar är demokratiserande.167 Via sökmotorer och nätverk kan de 
som intresserar sig för ett särskilt ämne finna varandra och organisera sig eller bidra till 
diskussionen. Forskare, politiker och privatpersoner engagerar sig och vädrar sina åsikter; 
internet blir som ett globalt torgmöte. Vi har möjlighet att både lyssna och att göra oss 
hörda.168  
 
Sharma och Sheth jämför internet med den industriella revolutionen, en omställning lika stor 
som tryckpressen, järnvägarna eller telefonen var på sin tid när det kom till förändrade 
möjligheter att kommunicera. Internet, menar de, anpassar sig till användarens behov, det 
minskar transaktionskostnader och tillåter användaren att gå från ett bundet till ett mer 
obundet tids- och platsbaserat beteende.169 En konsument kan numera studera utbudet och 
handla på webben dygnet runt, och över nationella gränser. Marknadsföring på internet, 
menar Sharma och Sheth, tillåter ett direkt förhållande mellan konsumenten och producenten 
av en webbtjänst eller produkt.170  
  Webben förändrar konsumenternas beteende. Sharma och Sheth påpekar att konsumenten 
kan bli mer aktiv och delaktig i skapandet av en produkt; de kallar detta för cocreation.171 Ett 
praktiskt exempel är de ”Print on Demand”-tjänster där konsumenten själv kan designa och 
köpa sin egen t-shirt eller publicera en bok.172 Konsumenten har blivit delaktig.  

7.9 Webbdesign 
I klassisk kommunikationsteori talar man om sändare, mottagare och budskap, något som på 
senare tid reviderats något. Man talar hellre om aktiva målgrupper, publics173, än om 
målgruppen som en passiv grupp som väntar på att matas med ett budskap. Särskilt när det 
kommer till internet är det passande att tänka sig målgrupper som aktiva, efter som det krävs 
ett visst mått av intresse för att en presumtiv konsument ska söka på en produkt eller surfa in 
på en hemsida för att läsa sig till information, eller rentav köpa en vara. Nielsen och Loranger 
kallar internetbesökaren användare, en person som brukar sig av internet för att söka 
information eller underhållning.174  
  Public relations är ett kommunikationssätt som förhandlar om relationer bland grupper och 
webben erbjuder flera kanaler där organisationer och intressenter kan utöva detta. Tyvärr har 
tidigare forskning inte tittat på hur webben kan användas för att förbättra relationer med 
intressenter, då forskare tagit för givet att de flesta, eller många, redan vet hur webben ska 
användas.175 
   

                                                 
164 Heath 1998:274 
165 Se sid. 15 
166 Heath 1998:274 
167 Ibid. 1998:276 
168 Ibid. 1998:277 
169 Sharma och Sheth 2004:696 
170 Ibid.  
171 Ibid. 2004:699 
172 Ett svenskt exempel är sajten www.vulkan.se 
173 Tench och Yeomans 2006:244 
174 Nielsen och Loranger 2006:22 ff 
175 Kent och Taylor 1998:322 
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Michael L. Kent och Maureen Taylor erbjuder fem strategier hur kommunikation kan skapa 
en relationsinriktad dialog med intressenter via internet.176 De menar att dialog som 
kommunikationsteori kan ledas tillbaka till Grunigs och Hunts fyra modeller för public 
relations och den tvåvägssymmetriska kommunikationen,177 som beskriver en process där 
organisationen kan kommunicera interaktivt med sina intressenter medan dialogen snarare blir 
en produkt. Det förklaras genom att den dialogiska kommunikationen är en speciell slags 
interaktion där relationen redan existerar.178 För att en relationsinriktad dialog ska förekomma 
måste parterna se kommunikationen med varandra som målet för relationen:  
 
Kommunikation bör inte vara ett medel för ett ändamål utan kommunikation bör vara ändamålet i sig. 179 
 
Hur kan webben påverka relationers kommunikation? Teknik kan i sig själv inte skapa eller 
förstöra relationer utan det är användandet av tekniken som påverkar relationen mellan 
organisation och intressenter; på så sätt är internet ett sällskapligt verktyg.180 Utan en 
dialogisk kommunikation blir public relations via internet endast ett monologiskt medium.  
  Webben ger public relations-utövare möjlighet att skapa en dynamisk och bestående relation 
med sina intressenter och då behövs webbsidor och webbkommunikation där dialogen är 
integrerad.181  
  Kents och Taylors fem strategiprinciper bygger på:182 1. En dialogisk cirkel (med feedback). 
2. Använd information. 3. Genererandet av återkommande besökare (inklusive uppdaterad 
information). 4. Användbarhet. 5. Samtalsförmågan med besökare. 

7.10.1 Användbarhet 
Den genomsnittliga tiden en användare stannar på en ny hemsida är ungefär 27 sekunder.183 
Därför krävs att en hemsida är tydlig både i design och i terminologi. Som användare är man i 
dag van vid vissa grundläggande layouter och begrepp på en hemsida, så en hemsida med 
obekanta symboler eller obegriplig design riskerar att få oförstående användare som snabbt 
överger sidan.184 En organisation har alltså en fördel om de lyckas hålla sig kreativa innanför 
ramarna för vad användaren förväntar sig.  
  Nielsen och Loranger har flera rekommendationer för att skapa en tydlig sidstruktur; bland 
annat bör organisationens namn eller logotyp vara tydligt placerad, man kan underlätta 
navigeringen och skapa en struktur som tydligt förklarar för användaren vart någonstans på 
hemsidan de befinner sig.185 Genom denna typ av tydlighet underlättar man för användaren att 
se och förstå sidans innehåll. Det är viktigt att användaren genast förstår vilken sorts sida det 
är, vilka fördelar organisationen erbjuder, aktuell information om företaget samt hur man tar 
sig till den del av sidan som innehåller önskad information.186  
  Page och Lepkowska-White identifierar några faktorer som viktiga för att skapa en positiv 
webbupplevelse, bland annat pålitlighet (navigering och tillgången till sidan), kvaliteten på 

                                                 
176 Kent och Taylor 1998:326ff 
177 Tench och Yeomans 2006:147 
178 Kent och Taylor 1998:323 
179 Ibid. 1998:324 
180 Ibid. 1998:324 
181 Ibid. 1998:325f 
182 Ibid. 1998:326ff 
183 Nielsen och Loranger 2006:35 
184 Ibid. 2006:117 
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informationen, den personliga upplevelsen, experimentell webbsida (som tredimensionella 
bilder, film- och ljudmöjligheter), enkel beställning, kundservice och integritetsskydd.187  

7.10.2 Visuell kommunikation  
I likhet med textuell kommunikation och marknadsföring, handlar visuell kommunikation om 
att förmedla ett budskap till en mottagare eller en användare. På en webbsida kombinerar man 
ofta olika medier såsom text, grafik och rörlig bild för att skapa en helhet som ska rama in och 
förmedla budskapet. En stor del av företagets eller organisationens ansikte utåt är den grafiska 
profilen, vilket kan innefatta faktorer som typsnitt, logotyp och företagsfärger. Denna grafiska 
profil ska som helhet förmedla och förstärka de värden som finns inom organisationen.188 En 
viktig del är logotypen, som helst ska förmedla företagets namn och vad de håller på med. En 
särpräglad logotyp eller företagsmärke skapar en igenkänningsfaktor.189 En enhetlig grafisk 
profil ger ett samlat intryck, och eftersom en användare vill känna igen sig och förstå en 
hemsida snabbt, finns anledning att följa användbarhetsriktlinjerna enligt ovan då man 
designar en hemsida.  
  Enligt Bergström bygger man upp en organisations profil och varumärke visuellt genom att 
alla grafiska komponenter samverkar i en helhet. I sin visuella profil översätter man sin 
företagsidentitet, sin vision och sina kärnvärden till ett visuellt språk.190  

7.10.3 Målgruppsanpassning av webbsidor 
För att designa en bra webbplats krävs goda kunskaper om de användare som kommer att 
besöka hemsidan. Målgrupp är här, menar Molich, en grupp av användare med gemensamma 
intressen och förutsättningar beträffande webbsidan. Olika målgrupper har olika 
förutsättningar, exempelvis nybörjare eller avancerade användare.191  
  För varje målgrupp bör man ha en bild av dess viktigaste förväntningar på webbplatsen, samt 
deras eventuella fack- eller tekniska kunskaper.192  
  En realistisk beskrivning av en typisk användare kan innehålla demografiska uppgifter som 
relevanta datakunskaper, samhällsklass, relevant livsstil, samt vad som är huvudsyftet med 
besöket på webbplatsen.193 Syftet för en viss målgrupp på en banks webbplats kan exempelvis 
vara att betala räkningar, för en annan enbart att söka information. Genom ett antal 
användarbeskrivningar av det här slaget kan webbutvecklaren skapa en webbplats som är 
funktionell och tilltalande för alla aktuella målgrupper.194  
  Målgruppskännedom är av största vikt för webbutvecklaren, eftersom en webbplats som inte 
lever upp till användarens förväntningar kommer att tappa besökare.195 Utifrån dessa 
uppgifter kan sedan en funktionell och tilltalande webbsida ta form.     
 

8. Metod 
Vi har genomfört två olika kvalitativa metoder:  

1) Kvalitativa personintervjuer. 
2) Kvalitativ innehållsanalys av webbsidor.   

                                                 
187 Page och Lepkowska-White 2002:236ff 
188 Bergström 2004:45 
189 Ibid. 2004:282 
190 Ibid. 2004:285 
191 Molich. 2002:42 
192 Ibid. 2002:45 
193 Ibid. 2002:46 
194 Ibid. 
195 Ibid. 2002:49 
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Då vårt syfte är av en förståendeinriktad natur, där vi frågar oss hur Sverige profileras, har vi 
valt att genomföra en kvalitativ, beskrivande fallstudie196 där vi utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt, den så kallade tolkningsmetoden, genomfört personliga intervjuer och granskat 
hemsidor för att besvara syftet.  
 

8.1 Tillvägagångssätt 
Upplägget för hur vi har gått tillväga väljer vi att illustrera på följande sätt:  

 
Bilderna ovan beskriver hur vi, när vi utvecklat vår uppsatsidé och beslutat oss för vad vi 
skulle skriva om (bild 1), nation branding, förberedde oss genom att studera de teorier som 
finns på detta område (bild 2). Eftersom de institutioner och personer vi ville intervjua befann 
sig i Stockholm, beslöt vi oss för att resa dit och utföra intervjuerna på plats (bild 3). 
 
De organisationer vi har valt att intervjua var, i den ordning som följer, Utrikesdepartementet 
(en intervju), Svenska instituet (två intervjuer), Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (en 
intervju) samt Invest in Sweden Agency (en intervju med två personer). Vi kontaktade 
respektive organisationer via e-post, och bokade in samtliga intervjuer under vecka 48, 2008.  
  Vårt urval kan beskrivas som strategiskt, då vi redan under förstudien ringat in 
organisationer som arbetar med främjandearbete för Sverige. I vissa fall blev urvalet ett 
snöbollsurval197, exempelvis i Svenska institutets fall, då vi inledningsvis kontaktade 
generaldirektören Olle Wästberg, som hänvisade vidare till analysansvarige, Liselott 
Bergman.  
 

                                                 
196 Esaiasson et al. 2007:35 
197 Ibid. 2007:291 
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Bilderna ovan beskriver hur samtliga intervjuer spelades in och transkriberades (bild 4). Våra 
informanter var hjälpsamma och entusiastiska, och vi fick ut mycket av intervjuerna. Sedan 
jämförde vi den information vi fått om profileringen av Sverige med vad som fördes fram på 
organisationernas hemsidor (bild 5). Här tolkade vi om de budskap organisationerna sagt sig 
arbeta efter tydligt framgår på hemsidorna. Slutligen gick vi igenom, tolkade och granskade 
allt material för analys och slutsats (bild 6).  
 
Anledningen till att vi valt att genomföra både intervjuer och analys av aktörernas hemsidor 
var att vi under studiens gång fann att stor vikt lades vid webben som kommunikationskanal 
för profileringen av Sverigebilden, varför vi valde att införliva detta element i vår studie. De 
fyra webbsidor vi analyserat är, i den ordning som följer, Utrikesdepartementets, Svenska 
institutets, Invest in Sweden Agency och Sweden.se. Vi har även tagit del av de broschyrer 
och skrifter som vi fått av våra informanter, men dessa har inte ingått i analysen.  

8.1.1 Intervjuer 
Vi har valt att genomföra personliga intervjuer på plats, eftersom man vid denna typ av 
intervju kan ta del av så mycket mer kommunikation än den verbala.198 Gester, kroppsspråk 
och mimik ger en mer ingående bild av innebörden i ett uttalande,199 något man kan riskera att 
missa vid en annan intervjuform, som exempelvis telefonintervju. I våra personliga intervjuer 
har både vi och de tillfrågade haft möjlighet att åtgärda missförstånd, något som vid 
telefonintervjuer kunde ha varit svårare.   
  Vid personliga intervjuer skiljer man på informanter och respondenter.  En informant är en 
person med sakkunskap som är av värde för forskningsuppgiften och en respondent väljs om 
man eftersträvar att få just den personens åsikt och uppfattning kring en fråga. En och samma 
person kan ibland anta båda rollerna i en intervju.200 Vi har i denna studie valt att betrakta de 
vi intervjuar som informanter, eftersom de är särskilt utvalda för sin sakkunskap om Sveriges 
nation branding.  
   
Vi har i samtliga intervjuer valt att använda oss av en halvstrukturerad modell, det vill säga 
utifrån en frågemall som vi kunnat variera och strukturera om vid behov. 201 Vi har ställt våra 
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200 Ibid. 2000:52 
201 Teorell och Svensson 2007:89f 
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frågor enligt en i förväg utformad mall, men samtidigt avsatt plats för följdfrågor och 
avstickare i intervjuerna. Detta för att få med eventuella oväntade vändningar som skulle 
kunna vara väsentliga för studien. Vi har eftersträvat att ställa lättbegripliga intervjufrågor 
som lockar till långa svar, för att hålla samtalet levande och skapa en dynamisk situation där 
våra intervjupersoner känt sig motiverade.202  

8.1.2 Webbsidor 
Vi har studerat webbsidorna till de organisationer vi intervjuat; Utrikesdepartementet, 
Svenska institutet, Invest in Sweden Agency samt Sveriges officiella portal, Sweden.se.  
  Vi vill bilda oss en uppfattning om huruvida de budskap organisationerna väljer att föra fram 
även syns tydligt på webbsidorna. För att kunna göra detta, har vi använt oss av en kvalitativ 
innehållsanalys203, som vi anpassat för webbsidorna. Här har vi noggrant gått igenom text och 
innehåll för att få en klar överblick.  
  Vi har gjort en klassificering204, där vi utformat ett kvalitativt kodschema som ordnar 
innehållet i tre kategorier; en informativ, en visuell och en budskapskategori. Utifrån denna 
indelning har vi utformat ett frågeformulär till webbsidorna, där respektive rubrik utgör en 
sammanfattning för frågorna. Följande modell illustrerar den kodning vi använt oss av: 
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204 Ibid.  
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Figur 6 Modell över vår kvalitativa webbmetod 

 
I modellen ovan visar vi hur vi tänkt då vi utformat det kodschema utifrån vilka vi granskat 
webbsidorna. I den informativa kategorin räknar vi in relationsbygge och samverkan mellan 
organisation och användare,205 vi har här ställt frågor om tydligheten i webbsidans 
information och organisationens uppdrag. I den visuella kategorin räknar vi in webbdesign, 
visuell kommunikation och användbarhet.206 I budskapskategorin ser vi närmare på hur de 
uppgifter om profileringen av Sverigebilden som framkommit i empirin också framgår på 
hemsidorna.  
 

8.2 Urval och avgränsningar 
Vi hade inledningsvis ett strategiskt urval, där vi valde ut personer i de organisationer som vi 
ansåg lämpliga för att besvara studiens syfte.207 Vårt urval har i något fall blivit ett 
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snöbollsurval. Med detta menar vi att någon av de personer som vi tillfrågat har hänvisat 
vidare till någon annan.208  
  I vår förstudie valde vi de offentliga organisationer vi ansåg fylla vårt forskningssyfte. Dessa 
var; Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och 
Invest in Sweden Agency. Utöver att göra intervjuer valde vi även att analysera 
organisationernas hemsidor. Här avgränsade vi oss till de webbsidor som tillhörde de aktörer 
vi valt att intervjua, förutom i fallet Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Nämnden 
presenteras på Utrikesdepartementets hemsida, men då de står som paraplyorganisation till de 
aktörer som profilerar Sverige genom portalen Sweden.se, valde vi att se detta som deras 
hemsida.  
 

8.3 Kritisk granskning av metod 
Den kvalitativa metoden, som enligt Teorell och Svensson även kan kallas för den intensiva 
metoden, kännetecknas av att man kan göra djupstudier utifrån fåfall. 209 Det är fördelaktigt 
om man i en studie behöver mycket information om en och samma fråga, vilket var 
utgångspunkten i vår studie.   
  På vilket sätt kan en metod som grundar sig på tolkningar vara vetenskaplig? Det handlar om 
att inte bara observera en företeelse, utan att även tolka och förstå den utifrån vår egen 
förförståelse.210  Tolkning är en aktiv process, som kan sägas vara subjektiv, men å andra 
sidan är det vi tolkar ett empiriskt resultat som noga redovisats på ett sådant sätt att en 
liknande studie skulle kunna upprepas av en annan forskare, som i sin tur måste tolka 
resultatet utifrån sin förförståelse.  

8.3.1 För- och nackdelar med personlig intervju 
Den personliga intervjun att föredra när det handlar om svåra frågor, eftersom de eventuellt 
kan behöva förklaras.211 Att utföra intervjuer på plats är också fördelaktigt, då ögat är mer 
pålitligt än örat. Missförstånd kan redas ut direkt från intervjupersonernas sida då 
felaktigheter lätt kan upptäckas.212 Samtalsintervjuer, som vi har genomfört, ger även goda 
tillfällen att registrera oväntade svar då en av poängerna är möjligheten till uppföljning som 
till exempel följdfrågor.213  
 
Under den empiriska studien har vi eftersträvat att kunna tolka varje intervjusituation korrekt. 
Att genomföra alla intervjuer tillsammans har gett oss möjlighet att både samtala med och 
observera våra informanter, i hopp om att inte missa viktiga nyanser eller sidospår. För att 
undvika en intervjuareffekt där informanten känner sig iakttagen eller utstirrad av den 
intervjuare som inte talar, har vi haft en intervjustruktur där båda agerat intervjuare, dels 
genom att efter halva intervjun bytas av som frågeställare, och dels genom att båda ställt 
följdfrågor. Detta för att försöka skapa en avslappnad samtalssituation där informanten kan 
vända sig till oss båda.  
 
En nackdel med personliga intervjuer på plats har i vårt fall främst varit en kostnadsfråga214, 
men fördelarna har vägt upp. En annan eventuell nackdel vid personlig samtalsintervju kan 

                                                 
208 Ekström och Larsson 2000:86f 
209 Teorell och Svensson 2007:266f 
210 Ekström och Larsson 2000:13 f 
211 Esaiasson et al. 2007:266f 
212 Teorell och Svenssson 2007:91 
213 Esaiasson et al 2007:283 
214 Ibid. 2007:264  
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vara så kallade intervjuareffekter, att vi som intervjuare på något sätt påverkat de intervjuade 
negativt genom omedvetna gester eller dylikt.215  Från vår sida är vi inte medvetna om, eller 
har hört i efterhand, att vi skulle ha stört intervjupersonerna i någon utsträckning. 

8.3.2 Validitet  
Validitet frågar om vi har undersökt det vi har sagt att vi ska undersöka. Validitet 
handlar om frånvaro av systematiska fel i studiens mätningar.216 Med andra ord står validitet 
för giltighet.217  
 
Vår studie håller hög validitet därför att vi har fått de svar som vi inför studien ville ha svar 
på. Inför de frågemallar vi upprättade för personintervjuerna utgick vi från relevanta teorier i 
förhållande till syfte och frågeställningar, och kopplade samman dessa med fakta som 
framkommit i vår förstudie. Webbanalysen bygger på en teoretisk referensram kopplat till det 
resultatet som framkom under personintervjuerna. Sammantaget har detta ökat giltigheten.  

8.3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär frånvaro om slumpmässiga eller osystematiska fel.218 Vad har vi använt 
för att mäta studien? Är uppgifterna riktiga? Kan vi lita på studien? Det är exempel på frågor 
om man vill veta studiens tillförlitlighet.219 För att en forskningsstudie ska vara tillförlitlig ska 
den kunna göras om igen och få samma resultat, helst av någon annan forskare, som kallas för 
interkodarreliabilitet,220 eller så får man själv göra den en gång till, vilket kallas för 
intrakodarreliabilitet.221  
 
I metoddiskussioner förekommer ofta begreppet forskningsdesign222 där design helt enkelt 
betyder metod. Att fråga efter vilken forskningsdesign som använts är detsamma som att fråga 
vilken forskningsmetod som avsetts.  
  Inom ramen för den kvalitativa forskningsmetoden och tillämpningen av tolkningsläran har 
vår studie strävat efter att uppnå hög reliabilitet av fem anledningar: 1) Vi har genomfört fem 
personintervjuer på plats, med tre kvinnor och två män, genom strategiskt urval och i vissa 
fall genom snöbollsurval. Intervjuerna har spelats in. Inför intervjuerna utformade vi 
intervjumallar som också bidragit till undvikande av slumpmässiga mätfel. Detta har ökat 
reliabiliteten. 2) Personerna som har intervjuats har nyckelpositioner i sina respektive 
organisationer, vilket ökar tillförlitligheten. 3) Vi har genomfört en kvalitativ webbanalys av 
för syftet utvalda webbsidor och processen har gått systematiskt tillväga enligt gällande 
teoretiska rekommendationer. 4) Webbanalysen har gett studien fördjupade svar av de frågor 
vi ställde i samband med syftet för studien. 5) Hela den här studien kan genomföras på nytt, 
av oss själva eller andra, och uppnå samma tillförlitlighet.  
 

                                                 
215 Esaiasson et al 2007:265f  
216 Ibid. 2007:63  
217 Ekström och Larsson 2000:73 
218 Esaiasson et al. 2007:70 
219 Ekström och Larsson 2000:73 
220 Ibid. 2000:135 
221 Ibid. 
222 Esaiasson et al 2007:97 
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9 Empirisk bakgrund 
Nedan följer en kort presentation av de aktörer vi intervjuat, i den tidsordning vi träffat dem, 
samt av de webbsidor vi granskat. 

9.1 Utrikesdepartementet (UD) 
Tillsammans med de svenska utlandsmyndigheterna ansvarar Utrikesdepartementet för 
Sveriges förbindelse med andra länder. Uppdraget är att medverka till att genomföra 
regeringens övergripande målsättningar i utrikespolitiska frågor, samt att samordna den 
svenska utrikespolitiken inom Regeringskansliet. Utrikesdepartementets ansvarsområden är 
bland andra utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd och utveckling, handel och främjande, 
utrikesresor samt mänskliga rättigheter.  
  Främjandedelen handlar om att gynna svenska intressen, samt profilera Sverige utomlands. 
Tillsammans med Sveriges ambassader och myndigheter som Exportrådet och Svenska 
Institutet arbetar Utrikesdepartementet med att underlätta för svenskt näringsliv att hävda sig 
internationellt, samt att skapa långsiktiga relationer med andra länder genom bland annat 
kultur- och vetenskapliga utbyten.  

9.2 Svenska institutet (SI) 
Svenska institutet är en statlig myndighet som ska öka omvärldens intresse för Sverige. 
Genom strategisk kommunikation främjar de samarbete och relationer med andra länder, för 
att underlätta för Sverige att förverkliga politiska, kulturella och ekonomiska mål.   
  Myndigheten ansvarar för arbetet med Sverigebilden, bilden av Sverige i Utlandet, som ska 
öka kännedom och intresse för Sverige internationellt.  
  1945 skapades Svenska institutet som ett steg i processen att utveckla det internationella 
samarbetet efter andra världskrigets slut. Då var Svenska institutet en förening, 1970 
omvandlades det till en stiftelse och 1998 blev det en myndighet. De grundläggande 
uppgifterna är dock desamma; att sprida kunskap, skapa gott anseende och goda kontakter 
med andra länder. Dessa uppgifter sammanfattas också i institutets tre nyckelbegrepp: 
kännedom, goodwill och relation.  
  Svenska institutet har nyligen genomgått en omorganisation, från att ha varit något av en 
kulturinstitution har man blivit mer av en kommunikationsorganisation, där kultur och 
utbildning används som verktyg för verksamheten. Myndigheten har valt att ta på sig en 
kommunikativ expertroll, där man tydligt förmedlar olika åtgärder för att sätta Sverige på 
kartan.  

9.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet bildades 1995 och ansvaras av 
utrikesdepartementet.223 Förutom det departementet ingår Exportrådet, Invest in Sweden 
Agency, näringsdepartementet (enheten för forskning, innovation och näringslivsutveckling), 
Svenska institutet och VisitSweden i detta forum. Avsikten är att skapa dialog, samråda och 
samarbeta strategiskt kring ett effektivt Sverigefrämjande. Den gemensamma webbplatsen för 
dessa aktörer är www.sweden.se. Nämnden har ingen egen webbplats, men finns tillgängligt 
på www.ud.se224 

                                                 
223 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, www 
224 Ibid. 
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9.4 Invest in Sweden Agency (ISA) 
Invest in Sweden Agency har funnits sedan 1995 och är en myndighet under 
Utrikesdepartementet med uppdraget  att öka utländska investeringar i Sverige och höja 
kompetensen om direktinvesteringar i Sverige.225 De flesta investeringarna sker inom 
tjänstesektorn, IT och bioteknik226.   

9.5 www.ud.se 
Utrikesdepartementets hemsida ligger tillgänglig under regeringens officiella webbplats 
(www.regeringen.se), men kan nås genom direktlänken www.ud.se. Regeringens hemsida är 
uppbyggd efter besökarnas vanligaste behov, såsom att finna handlingar och dokument samt 
få information om regeringsförslag eller om hur beslutsprocesserna fungerar.227  

9.6 www.si.se 
Svenska institutets hemsida är en informationssida om organisationen och dess verksamhet. 
Här finns bland annat utförlig information om verksamhetsområden, projekt, främjandearbetet 
och samarbetsmöjligheter.  

9.7 www.isa.se 
Invest in Sweden Agencys hemsida är en informationssida om organisationen och dess 
verksamhet, här finner små och medelstora företag information om hur man bär sig åt för att 
som utländsk entreprenör investera eller etablera sig i Sverige.  

9.8 www.sweden.se 
Sweden.se är Sveriges officiella webbplats. Svenska institutet, regeringen, Invest in Sweden 
Agency, Exportrådet och VisitSweden uppges vara de ansvariga organisationerna bakom 
webbplatsen, med ett övergripande ansvar för Sveriges främjandearbete.228  
 
 

10. Resultat 
Här presenteras resultatet av valda metoder, det vill säga personintervjuer och kvalitativa 
innehållsanalyser.  
 

10.2 Intervjuer 
Här presenteras resultatet av personintervjuerna i den ordning de genomfördes: 

10.2.1 Intervju med Marie-Helene Lindblom, Utrikesdepartementet  
Genomförd 2008-11-26 i Stockholm 
 
Marie-Helene Lindblom arbetar på Utrikesdepartementet (UD) inom enheten för främjande 
och EU:s inre marknad. Där har hon samordningsansvar för de olika myndigheter som ingår i 
Sverigefrämjandet, bland annat Invest in Sweden (ISA) exportkreditnämnden samt Svenska 
institutet (SI), med fokus på regionerna Asien, Mellanöstern och Afrika.  
                                                 
225 Invest in Sweden Agency, www 
226 Ibid. 
227 Regeringen, www 
228 Sweden.se, www 
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Svenska institutet ska löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands och redovisa resultaten till 
Utrikesdepartementet under året. 
Ur regleringsbrevet för 2009 
 
Svenska institutets uppdrag och regleringsbrevet 
Svenska institutets uppdrag från regeringen är formulerat i ett så kallat regleringsbrev, i vilket 
det framgår hur deras verksamhet ska se ut, samt vilken budget de kommer att ha under det 
kommande året. Regleringsbrevet, som är ettårigt, når respektive myndighet i december, efter 
att riksdagens beslut i budgetpropositionen klargjorts. Det innehåller en verksamhetsdel och 
en finansieringsdel, men kommer inför nästa år att göras om, berättar Lindblom. Då kommer 
regleringsbrevet att vara mer av ett finansieringsdokument, och verksamhetsdelen ska flyttas 
till myndighetens instruktion, som är ett separat dokument.  
   Svenska institutets verksamhetsområde gäller internationellt Sverigefrämjande, uppdelat i 
de olika verksamhetsgrenarna information, presentation, utbyte och samarbete. Myndigheten 
finansieras genom olika anslag, från bland annat utbildningsdepartementet, och rapporterar 
om sin verksamhet under året, vilket ligger till grund för följande års budget och 
regleringsbrev. Regleringsbrevet innehåller även villkor, låneramar, bemyndiganden och 
liknande. Tanken med omstruktureringen av regleringsbrevet är, säger Lindblom, att skapa en 
instruktion för myndigheten, som till skillnad från regleringsbrevet ska vara hållbar i ett antal 
år. I den nya ordningen blir regleringsbrevet mest ett dokument för den ekonomiska delen.  
  Nyligen gjordes även en omorganisation inom Svenska institutet, men denna förändring 
skedde inte på regeringens initiativ. Myndigheterna är självständiga, och bestämmer i regel 
själva hur de ska lägga upp sin verksamhet, även om institutet och Utrikesdepartementet har 
ett nära samarbete. Lindblom berättar att hon nästan dagligen har kontakt med Svenska 
institutet, bland annat för att förmedla förfrågningar från andra departement. På detta sätt får 
institutet bland samarbeta med andra i olika projekt.   
 
… vi sitter ju här liksom spindeln i nätet på UD.  
–  Marie-Helene Lindblom  
 
Utrikesdepartementets roll i Sverigebilden 
Enligt Lindblom fungerar Utrikesdepartementet som en samordnare för de olika ambassader 
och utlandsmyndigheter som, liksom Svenska institutet, arbetar med Sverigebilden. Inom 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har man tagit fram en kommunikativ plattform, 
Sverigeplattformen, som ska gälla för samtliga organisationer som är med i nämnden, bland 
annat Svenska institutet och Invest in Sweden Agency.  
  Det är, menar Lindblom, viktigt att arbeta med Sverigebilden och profilering av Sverige i 
utlandet, inte minst för att uppdatera bilden av Sverige. Vi är inte så välkända som vi kanske 
tror, och de saker vi är mest kända för är fortfarande ABBA och Björn Borg. Om det är 
nödvändigt att förklara vad Sverige är på exempelvis en ny marknad, tar det tid från den 
egentliga produkt man vill presentera.  
 
En och annan kanske känner till Astrid Lindgren och så där, men … det finns ju så mycket annat, som Sverige 
kan vara känt för. 
–  Marie-Helene Lindblom  
 
Däremot är Sverige inte registrerat som ett varumärke, vilket även bekräftas av Fredrik 
Wetterqvist, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Det finns heller ingen symbol som 
fungerar som logotyp, även om både svenska flaggan och riksvapnet förekommer i olika 
sammanhang där Sverige finns representerat.  
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  Med tanke på den ekonomiska kris som för tillfället pågår, frågade vi Lindblom om 
regeringen på något vis efterfrågat en förändring av Sverigebilden, men så har inte skett, 
menar hon.  
 
Sverigebilden på internet 
Inte heller i frågan om hur Sverige ska profileras på internet finns något tydligt uppdrag från 
regeringens sida. Själva uppgiften att driva en webbplats finns dock formulerad; ”Svenska 
institutet ska ansvara för de löpande kostnaderna för portalsidan för Sverigeinformation, 
Sweden.se”, och det uppdraget kommer från Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. 
Förutom sin egen sida, si.se, och portalsidan Sweden.se, driver Svenska institutet ett intranät 
för nämndens organisationer, Sweden Promotion229, samt Image Bank Sweden230, en bildbank 
för informations- och medieverksamhet.   
  Som kanal för förmedlande av Sverigebilden är internet mycket viktig, tycker Lindblom. 
Även för utlandsmyndigheterna, som får tips och råd från hemsidorna, som de sedan kan 
använda i sin verksamhet. På intranätet publiceras utvärderingar av olika projekt, och 
bildbanken garanterar att kvalitativa bilder av Sverige finns tillgängliga för exempelvis 
informationsverksamhet. Man mäter ständigt besöksantal på webbsidorna, och bilderna i 
bildbanken ska föra tankarna till Sverige, samt vara kopplade till värdeorden231 i plattformen, 
berättar Lindblom, som även understryker att webben som kanal är ”jätteviktig”.  
 
För främjandet av Sverigebilden har Svenska institutet även satsat på mer inofficiella kanaler, 
bland annat lanserades våren 2007 en svensk ambassad i det virtuella communityt Second 
Life, vilket rönte stor uppmärksamhet, då Sverige var det första land som prövat detta. 
Ambassaden heter Second House of Sweden232, och är designad att efterlikna verklighetens 
House of Sweden i Washington. Lindblom berättar att man via programmet Second Life alltså 

kan besöka den svenska ambassaden, se 
utställningar, med mera. Lindblom 
närvarade själv vid invigningen, i 
sällskap av bland andra 
utrikesministern, som skapat en egen 
avatar (grafisk figur i programmet), 
pressfolk från olika länder, samt många 
andra. Initiativet till att lansera Sverige 
på Second Life kom från Olle 
Wästberg, generaldirektör för Svenska 
institutet. Besökarna är, tror Lindblom, 
mest yngre, viket kan vara positivt för 
att nå en yngre målgrupp.  
 

Bild från Second Life  
 

                                                 
229 Sweden.se, www 
230 Image Bank Sweden, www 
231 (öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet) se sid. 43 
232 Second House of  Sweden, www 
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10.2.2 Intervju med Joakim Norén, Svenska institutet  
Genomförd 2008-11-27 i Stockholm 
 
Joakim Norén är, sedan maj 2008, varumärkesutvecklare och processledare på Svenska 
institutet där han främst arbetar med att implementera varumärkesplattformen för Sverige. 
 
Varumärkesplattformen 
Norén säger att varumärkesplattformen (”Vägen till en uppdaterad Sverigebild”)233 är grunden 
för det interna arbetet med Sverigebilden. Plattformen har tagits fram av Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU) där Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska 
institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden ingår. Arbetet pågick mellan 2003 och 2006 
då plattformen formades genom workshopserier, enkäter och studier av Sverigebilden.234  
Kärnan i plattformen är Sverige som ett utvecklingsinriktat land men på människors och 
miljöns villkor, berättar Norén och förklarar att kärnvärdena är nytänkande, öppenhet, äkthet 
och omtänksamhet. Hur man har kommit fram till dessa kärnvärden är en kombination av 
olika undersökningar – som Nation Brands Index235 och egna studier genomförda av Svenska 
institutet – och det interna arbetet med att ta fram varumärkesplattformen.  
 
Mitt uppdrag är att se till att kärnvärdena genomsyrar allt vi gör. De ska föras ut till exempel på webbsidan och 
ligga till grund när vi väljer att föra fram något. 
– Joakim Norén om kärnvärdena nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet 
 
Sverigebilden 
Bilden av Sverige har tagits fram genom undersökningar som Nation Brands Index236 och 
Svenska institutets egna undersökningar. Det har skett via enkäter och fokusgrupper. 
Norén förklarar att dessa visar att kännedomen om Sverige är låg men i den mån folk känner 
till Sverige är inställningen positiv. Detta kan jämföras med Storbritannien som för många är 
välkänt men inte alltid har positiva associationer. Uppfattningen om Sverige skiljer sig inte 
markant bland dem som har svarat, utan det är i princip samma värden som är starka och 
svaga. Tydligt är att Sverige inte förknippas med fysiska platser, jämfört med andra länder. 
Här finns inget Eiffeltorn och inga pyramider och uppfattningen av de som har svarat är att 
Sverige har ett svagt kulturarv.  
 
Däremot uppfattas Sverige som väldigt starkt inom områden som handlar om värderingar, till 
exempel öppenhet, jämställdhet och barns rättigheter. Därför är Sverige till stor del ett mentalt 
tillstånd för många, att Sverige förknippas med värden mer än ett monument eller en plats. 
Norén ser inte de fysiska attributen som det viktigaste för att folk ska komma till Sverige, för i 
undersökningar är shopping lågt placerat. Detta har förvånat Norén som trodde att shopping 
skulle placeras högt. Storslagen natur ligger högt men i stället för att, som den typiske 
svensken, vilja tälta i naturen tycks turister från andra länder hellre vilja uppleva naturen lite 
på distans. Norén menar att visserligen är det VisitSwedens uppdrag att locka turister till 
Sverige men värderingarna är desamma eftersom de kommer från den gemensamma 
varumärkesplattformen. En förnyad bild av Sverige behövs, menar Norén: 
 
 

                                                 
233 Sweden.se, www 
234 Ibid. 
235 Nation Brands Index, www 
236 Ibid. 
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Förutom att öka kännedomen om Sverige så behöver vi också uppdatera Sverigebilden. Vi märker att den är 
föråldrad i många fall. Det är svenska flickor och fri sex och hög självmordsstatistik. Och det är ABBA och 
Björn Borg, ikoner som vi kan använda och är intressanta men som är föråldrade. Vi måste föra fram nya ikoner 
och se till att Sverigebilden är uppdaterad.  
– Joakim Norén om Sverigebilden 
 
Att adressera frågor som dessa och de brister som finns ingår i arbetet med förnyelse av 
Sverigebilden, säger Norén. Att kommunicera bilden av Sverige till medborgare i Sverige 
eller till utlandssvenskar ingår inte i Svenska institutets uppdrag. Liksom heller inte att säga 
till svenskar hur man ska bete sig för att skapa en bild av Sverige. Men det planeras ett ökat 
samarbete med svenska regioner och kommuner eftersom de har visat intresse för 
Sverigebilden. De har fått ta del av varumärkesplattformen och de regioner och kommuner 
som är intresserade välkomnas till en konferens som Svenska institutet vill genomföra under 
det första kvartalet 2009. Då ingår också en konferens för företag.  
  Norén säger att tanken är att presentera hur Sverige uppfattas utomlands och diskutera med 
deltagarna vad de tycker och relatera till de fakta som kommer fram. Kunskapen om 
plattformen kan vara bra för dessa aktörer när de har kontakt med utlandet. Till exempel finns 
det svenska företag som positionerar sig som globala men skulle kunna vinna mycket på att få 
mer av svenskheten i sitt varumärke. Norén menar att här vill Svenska institutet föra en dialog 
med företag om hur man kan relatera till sitt varumärke. Han anger som exempel tidigare 
svenska varumärken med numera utländska ägare – såsom SAAB och Absolut Vodka – där 
man fortfarande är intresserade av att deras varumärken ska fortsätta vara svenskt.  
 
Målgrupper 
Med digital kommunikation blir livsstilar tydligare, kommunikation blir lättare och identiteten 
blir en viktig markör att skilja sig från andra. Nu reser folk mycket, till skillnad från förr då de 
man bodde närmast var ens vänner. Så är det inte längre och Svenska institutet fokuserar 
därför på en progressiv målgrupp i utvalda städer – se slutet av nästa textstycke - som reser 
mycket, är aktiva på internet, skapar trender och fungerar som pionjärer där de befinner sig. 
Den gruppen är inte en stor massa men de har potentialen att nå ut till många. Eftersom 
Svenska institutets uppdrag är att främja Sverige utomlands och Sverigebilden betonar Norén 
vikten av att lära känna en målgrupp och förstå den. Själv kommer han från konsultsidan och 
tycker generellt att företag ofta lägger för lite resurser på att ta reda på mer om sina 
målgrupper. 
 
Undersökningar är ett viktigt instrument för att mäta Sveriges profilering och bilden av 
Sverige. Undersökningen Nation Brands Index237 är ett relativt trubbigt instrument, anser 
Norén, för den genomförs en gång i kvartalet men om Sverige går upp eller ned någon plats i 
rakningen beror oftare på att exaktheten i de mätningarna inte är så bra. Fast över en längre tid 
kan man se en trend om Sverige är på väg upp eller ned inom något område. Nation Brands 
Index kan kosta en halv miljon kronor för ett land och en av frågorna till Norén är om det är 
prisvärt och hur mycket av skattepengar som går till sådant? Han svarar bland annat att i 
princip hela budgeten för Svenska institutet kommer från skattepengar och förstår man inte 
vad utgångspunkten är kan man heller inte göra ett bra jobb. I Svenska institutets fall är det en 
utmaning eftersom organisationen vänder sig till flera olika länder. Därför har vissa områden 
prioriterats för det Sverigefrämjande arbetet där tolv städer ingår: Tokyo, Peking, Shanghai, 
Bombay, Moskva, Saõ Paulo, Los Angeles, New York, Washington, London, Paris och 

                                                 
237 Nation Brands Index, www 
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Berlin.238 Att just dessa städer har valts ut beror på undersökningar som visar var behovet av 
Sverigefrämjande aktiviteter, och potentialen att nå ut, är som störst.  
 
När Svenska institutet utvärderar projekt finns det kriterier för vad man vill uppnå. Norén 
säger att tre begrepp används i sammanhanget: kännedom, goodwill och relation. Det vill 
säga; första steget är att målgrupper får kännedom om Sverige, andra steget att de får positiva 
associationer till landet så det finns goodwill i det och det tredje steget är att skapa relationer. 
Då kommer värderingarna in om att Sverige kan vara ett intressant ställe som man till 
exempel vill studera eller investera i. På Svenska institutet finns en heltidstjänst med uppgift 
att köpa in och genomföra undersökningar samt att utvärdera institutets egna projekt och 
aktiviteter. Norén säger att då utvärderas också institutets projekt för att se om man lyckats nå 
tillräckligt antal människor och att tillräckligt antal kände att det var något positivt. 
 
Vid vårt besök för intervjun hade det just skett ett terrorattentat i Bombay239 vilket snabbt 
tvingade Svenska institutet att ändra en insats på planeringsstadiet, som dock inte var beslutad 
om, att nå en ny målgrupp i Indien. På plats hos Svenska institutet, samma dag som intervjun 
med Norén, var studenter från Berghs School of Communication240 som fått i uppdrag av 
institutet att presentera förslag på hur man bäst kan nå den nya målgruppen i Indien. Nu fick 
detta som sagt korrigeras. Eller som Norén själv uttryckte det den dagen: 
 
Det som hände i Bombay påverkar vad vi kan göra där. Så till grupperna från Berghs sa vi att tyvärr, de får ändra 
om sina presentationer och sätta det på en annan nivå. Så vi utvärderar hela tiden vad som sker för att kunna 
genomföra projekt i olika delar av världen. 
– Joakim Norén om hur Bombayattentatet tvingat institutet att ändra inriktning på deras målgruppssatsning i 
Indien, 2008-11-27 
 
Webben 
Webben är en väldigt väsentlig kanal för profilering av Sverigebilden, enligt Norén. Svenska 
institutet går över mer och mer till webben. Det beror dels på att man når många människor 
och rätt målgrupp, och tar del av deras aktivitet där, och dels är det en kostnadsfråga. Att 
trycka material kostar mycket men det har institutet minskat på nu. Det finns dock fortfarande 
stor efterfrågan av tryckt material, bland annat på ambassaderna, men institutet anser att 
webben är effektivare. Sajten www.si.se ska framför allt vara svensk och informera om 
institutets verksamhet. Mest krut läggs på sajten Sweden.se – som dock inte är institutets sajt 
fastän mesta arbetet sker från institutet, utan hemsidan tillhör Nämnden för Sverigefrämjande 
i utlandet - som har olika innehåll på olika språk. På Sweden.se prioriteras att få budget till en 
sida på kinesiska och en på arabiska, för att översätta till alla språk finns det inte pengar till.    
  Just nu pågår arbetet med avdelning på Sweden.se för svenska företag som arbetar 
utomlands, men kan även användas av privatpersoner och andra organisationer. Där finns 
multimediapresentation eller en PowerPoint-presentation av Sverige. Det går att ladda ned 
nationalsången och faktablad om Sverige för en positiv och bra presentation om Sverige till 
exempel som del av en presentation när de är utomlands eller för att visa folk som kommer till 
Sverige. 
  Satsningar som sociala mediet och communityn Second Life har gett ett fantastiskt 
genomslag. Publicitetsmässigt, jämfört med vad det skulle ha kostat i annonskostnader, var 
det värt 25 miljoner kronor. Artiklarna utomlands har genomgående varit positiva. Några 
skeptiska artiklar har förekommit i Sverige då man frågat om det här är vad Svenska institutet 
ska hålla på med. Besöksantalet i Second Life-ambassaderna är inte högt men det är ändå rätt 
                                                 
238 Svenska institutet, www 
239 Dagens Nyheter, www 
240 Berghs, www 
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målgrupp för det är en progressiv målgrupp. Användarna är generellt sett positiva och 
aktiviteter, till exempel undervisning i svenska, har fått positivt mottagande.  
 
Något av det mest spännande med Second Life-projektet tycker Joakim är när ambassaden i 
Second Life kopplas samman med en verklig ambassad. Det första tillfället var i Washington; 
under en konstutställning fanns en hel vägg av First House of Sweden som var projektion av 
motsvarande rum i Second House of Sweden. Utställningsbesökare på ambassaden i 
Washington kunde då prata med avatarerna på andra sidan och se dem i realtid, samtidigt som 
de kunde se de fysiska människorna på andra sidan och föra en dialog med varandra och se på 
konst. 
 
Globala finanskrisen  
Svenska institutet arbetar utifrån en fastställd budget och får därutöver budget för specifika 
uppdrag. I dagsläget har den pågående globala finanskrisen inte påverkat institutet och Norén 
menar att förhoppningen är att institutet får behålla samma budget och gärna att den ökar.   
 

10.2.3 Intervju med Liselott Bergman, Svenska institutet  
Genomförd 2008-11-27 i Stockholm 
 
Liselott Berman är analysansvarig på Svenska institutet, där hon arbetat sedan 2007. 
Avdelningen analys och samordning skapades också i slutet av 2006, så både avdelningen och 
Bergmans tjänst är en del av den nya organisationen inom institutet. Bergman har bakgrund i 
kommunikation och statsvetenskap, och har tidigare arbetat som konsult inom 
kommunikation.  
 
Vi ska skapa relationer, som gynnar Sverige på lång sikt.  
–  Liselott Bergman 
 
Svenska institutets uppdrag från regeringen  
I regleringsbrevet från regeringen finns riktlinjer för Svenska institutets uppdrag, samt budget 
för det kommande året. Verksamheten är dock inte detaljstyrd, och Bergman bekräftar de 
uppgifter vi tidigare fått, om att regleringsdokumentet ska förändras. I stället kommer 
myndigheten att få en instruktion, som de själva delvis är med och utformar. Regleringsbrevet 
detaljstyr inte institutets arbete, även om vissa budgetförändringar givetvis kan påverka 
somliga projekt. Uppdraget finns formulerat i regleringsbrevet, sedan är det upp till 
myndigheten att tolka, och utifrån detta skapa ett projekt eller en ståndpunkt. Ett uppdrag om 
att stödja demokrati kan exempelvis spetsas till och brytas ner i hanterbara bitar, säger 
Bergman som exempel; att stödja yttrandefrihetsfrågor i ett visst område kan vara ett sådant 
exempel på en tolkning. Därefter rapporterar Svenska institutet tillbaka till regeringen hur 
uppdraget tolkats och utförts.  
  Det man huvudsakligen arbetar med inom institutet handlar i grunden om att finna vad 
Sverige är bra på, och hur man kan bygga vidare på de starka sidorna. En ambition är att 
skapa en gemensam grund som alla svenskar, företagare som privatpersoner, kan verka som 
ambassadörer för. Den kommunikativa plattformen är ett led i detta. Sverige har ett starkt 
varumärke, menar Bergman, och ett starkt förtroende i världen. Vi har en bra grund, men 
behöver arbeta mer på våra unika sidor. För att detta ska kunna ske, krävs det att alla 
inblandade har samma bild av vilka dessa sidor är.   
  Som vi tolkar Bergman är det primära för Svenska institutet inte att skapa en attraktiv bild av 
Sverige, utan att skapa substans i den bilden. Ansvaret att skapa en tilltalande förpackning 
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ligger snarare på Visit Sweden, som verkar under samma plattform, men som har ett annat 
uppdrag än institutet.  
  Bergman kallar Svenska institutets målgrupp progressiv. Denna rymmer förstås flera olika 
grupperingar, men den övergripande beskrivningen är en målgrupp som svarar positivt på vad 
Sverige har att erbjuda, och de värderingar som finns här. De kärnvärden man arbetar med är 
öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet. Bergman och institutet får arbeta utefter 
frågeställningar formade ur kärnvärdena, såsom; Vad är det som är nytänkande i Sverige, och 
vad är nytänkande för en progressiv person? Vilka värderingar finns? Målgruppen är snarare 
demografisk än geografisk. De har ofta en viss utbildningsnivå och ekonomisk bakgrund, 
eftersom de tilltalas av koncept som öppenhet och nytänkande, samt med tanke på att de har 
möjligheten att kunna resa. Svenska institutet eftertraktar inte den mest köpstarka gruppen, 
menar Bergman, utan den grupp som ligger långt fram i sitt sätt att tänka och värdera saker; 
en progressiv grupp. Respons och intresse hos målgruppen mäts efter olika värderingsfrågor, 
formulerade utifrån kärnvärdena. Dessa kan sedan tillämpas som exempelvis snabbfrågor på 
webbsidor eller i större studier.   
 
Profilering av Sverige 
I samarbete med de övriga organisationerna inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
har man, på initiativ av Svenska institutet, utarbetat en gemensam kommunikativ plattform 
som man ska verka efter. I och med omorganisationen av institutet läggs mer resurser på den 
kommunikativa delen av främjandet av Sverigebilden. Bergman, som är ensam 
omvärldsanalytiker, arbetar med analyser och utvärderingar av Sverigebilden. På avdelningen 
Analys och samordning arbetar man även med bland annat verksamhetsplanering och 
uppföljning, varumärkestänkande samt extern och intern kommunikation. Det är inte alltid 
som resurserna räcker till alla de projekt och ambitioner som Bergman skulle önska, berättar 
hon.  
  I olika studier och undersökningar, bland annat Nation Brands Index ligger Sverige bra till 
som varumärke, men Sverigebilden är förlegad, menar Bergman. De associationer som görs är 
fortfarande ABBA och Ingmar Bergman, så Sverigebilden bör uppdateras och spetsas till, inte 
minst för att nå ut till nya marknader. De mätningar som görs fokuserar mycket på 
västvärlden, där Sverige är ganska känt, medan man i Asien har ett tämligen svalt intresse. 
Sverige har inga kulturattraktioner som är kända nog att generera ett internationellt intresse på 
den nivån. När Asien tänker på Europa, tänker de på Eiffeltornet, menar Bergman, men den 
typen av attraktiva kulturbyggnader saknas i Sverige.  
 
I Dubai så byggs ett Turning Torso varje dag! Det finns ett i varje gathörn! Och vi har en debatt i tre år om ett 
Turning Torso, vad är det, liksom?  
–  Liselott Bergman 
 
Sverige skulle kunna vända sig åt andra håll, menar Bergman. Det är viktigt att inte tappa 
relationen med de regioner där Sverige redan är starkt, där skulle Sverige kunna vara mer 
”på”. Till exempel i Ryssland finns redan ett stort intresse för Sverige och för svenska 
miljöföretag, men nu läggs fokus på Kina och Indien, för att väcka intresse där.  
  De saker som gjort Sverige till ett starkt varumärke genererar inte pengar idag. Turismen 
sjunker, säger Bergman, och det finns ett glapp mellan Sveriges goda image och de som 
faktiskt väljer att komma hit. Det finns ett intresse för att bo och leva i Sverige, men vi anses 
inte ha några toppuniversitet eller intressanta jobb, man tror inte att det gynnar ens karriär att 
flytta hit.  
  Ett område som Bergman arbetat mycket med, är att försöka göra Svenska instiutets 
verksamhet mätbar, genom att se närmare på de olika delarna i främjandeuppdraget, som 
myndigheten formulerat som kännedom, goodwill och relationer. Inom kännedomsdelen 
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mäter man och utvärderar hur många man nått genom olika evenemang och mediebesök. På 
goodwillsidan ser man på främjande och nation branding; i vilken utsträckning har vi bidragit 
till ett öka goodwillen för Sverige, som Bergman uttrycker det. Likadant inom relationer, där 
man ser på i vilken utsträckning man lyckats skapa och bibehålla sådana. Mätningarna av 
evenemang med mera sker både på kort och lång sikt, enligt ett av institutet utformat system.  
 
… folk säger att det går inte att mäta, men det är ett försök att ändå mäta det som ligger nära.  
–  Liselott Bergman 
 
Svenska institutet studerar även olika index, både andras och egna. Man kan inte alltid dra 
slutsatsen att Sveriges placering i en mätning skulle vara myndighetens förtjänst, men det är 
ändå en måttstock att arbeta efter, menar Bergman.  
 
Nation Branding 
Svenska institutet har haft ett nära samarbete med Simon Anholt, som skapat mätverktyget 
Nation Brands Index, NBI, som listar länder efter hur starka deras varumärken är. För 
Svenska institutet betyder denna ranking att man arbetar med och mäter Sverige som ett 
varumärke, enligt Bergman. Det handlar i grunden om kännedom; om namnet Sverige kan 
väcka en positiv association underlättar det för någon som exempelvis har ett affärsmöte i 
utlandet. Vet ingen vad Sverige är, läggs tiden på att förklara det istället för på affärerna.  
  För att sprida kunskap och kännedom om Sverige, arbetar institutet med olika projekt och 
evenemang. Vid tiden för denna intervju har man bland annat ett program där journalister från 
Mena (Middle East and North Africa) är i Sverige för att lära sig om yttrandefrihet och sociala 
medier. I Shanghai pågår en utställning om hållbarhetsutveckling, bland annat elförbrukning; 
”Facing the Future”, i samarbete med Interaktiva institutet241. Genom medie- och statsbesök 
skapar man relationer för att gynna Sverige. Svenska institutet driver även webbsidan 
Sweden.se, Sveriges officiella webbplats.   
 
Sverige på internet 
I dagens samhälle är internet en viktig kanal, anser Bergman. Förutom den officiella och 
enligt Bergman välbesökta webbplatsen Sweden.se, har Svenska institutet gjort satsningar på 
webbcommunityt Second Life, vilket gav positiv uppmärksamhet i form av bilden som 
Svensk institutet som en organisation som ligger i framkant då det kommer till sociala medier, 
vilket enligt Bergman passar bra ihop med institutets ambition att just ligga steget före och 
haka på det som är nytt. Den virtuella ambassaden Second House of Sweden är bemannad, så 
att besökare både kan se de utställningar som finns och socialisera. Enligt Bergman är 
besökarna övervägande utländska. Svenska institutet har även en kanal på Youtube, samt en 
sida på Facebook. Bergman framhåller dock att även om internet är betydelsefullt i dag, så är 
det bara en kanal. Det viktigaste är att försöka långt fram och vara med där det händer, för att 
uppdatera bilden av Sverige. Gamla associationer får gärna finnas, men de bör lyftas in i 
nutid, så att de inte blir utdaterade. I Afrika till exempel finns ofta begränsad tillgång till 
internet, däremot har många en mobiltelefon. Där skulle mobilen kunna vara en viktig kanal 
för att förmedla Sverigebilden. Det handlar om att tänka framåt, säger Bergman.  
  Dock, påpekar Bergman, är det viktigt att komma ihåg det personliga mötets relevans för 
relationsskapande, eftersom det personliga mötet förstärker relationen. Det kommer inte att 
förändras, hur mycket ”cyber” vi än är.    
 
 
 
                                                 
241 Interaktiva institutet, www 
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Sverigebilden inrikes 
Att kommunicera en Sverigebild till medborgare i Sverige är inte Svenska institutets uppdrag, 
men det finns en plan och en ambition att få med sig svenska företag, kommuner, skolor med 
flera, som kan verka gemensamt utifrån den kommunikativa plattformen, berättar Bergman. 
Med en gemensam grund för hur Sverige kan se ut och presenteras, främjas både det enskilda 
företaget som vill etablera utlandskontakter och nationen i stort. Här finns även ett intresse 
från de svenska regionerna; Bergman är ofta ute i landet och talar om Sverigebilden. En 
tydlig, gemensam bild av vilka sidor av Sverige man vill lyfta fram skulle kunna tillämpas 
även på kommunal nivå, och det finns en ambition att så ska kunna ske. Med gemensamma 
verktyg kan kommun och nation stärka varandra. Man har tagit fram ett koncept som kallas 
för Sverigepaketet242, på en webbplats finns material som skrifter och bilder, som ett företag 
eller privatperson med fördel kan använda som resurs vid exempelvis, en utlandsetablering. 
Däremot ingår de som exempelvis bott eller studerat i Sverige som en del i institutets 
målgrupp, säger Bergman. Man har bland annat byggt en webbcommunity, Sweden in 
Touch243, för att få dessa att bibehålla en positiv relation med Sverige.    
 

10.2.4 Intervju med Fredrik Wetterqvist, Nämnden för Sverigefrämjande i 
utlandet 
Genomförd 2008-11-28 på Utrikesdepartementet i Stockholm 
 
Fredrik Wetterqvist är gruppchef för kulturfrämjande och Sverigebilden på 
utrikesdepartementets enhet för främjande och EUs inre marknad244 och ledamot av Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet 245.  
 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har en årlig budget på 2,5 miljoner kronor. 
Budgeten beslutas från år till år och nämnden disponerar över pengarna för att kunna ge 
regeringen stöd i frågor om Sverigefrämjande. Nämnden bestämmer hur den ska bedriva sitt 
arbete. Nämnden är en relativt löst sammansatt grupp och är tillsatt av regeringen men till 
skillnad från Svenska institutet författas inget regleringsbrev av regeringen till nämnden. I 
stället är det utrikesdepartementet som författar regleringsbrev, förordat av regeringen, till 
Svenska institutet. Så både Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och Svenska institutet 
ligger under utrikesdepartementet.  
 
Wetterqvist är verkställande ledamot i nämnden och förbereder verksamheten, planerar hur 
budgeten ska användas, organiserar mötesverksamhet med mera. Wetterqvists uppfattning är 
att perioden 1995 – 2002 var en så kallad uppstartsperiod för nämnden. De olika 
organisationerna inom nämnden har sina särintressen och att ”gifta ihop” de olika 
organisationerna har behövt sin tid, förklarar han. Sedan 2002-2003, i samband med 
lanseringen av nämndens gemensamma portal www.sweden.se, har aktörerna gemensamt 
arbetat med varumärkesfrågor. Enligt Wetterqvist har nämnden sedan dess engagerat sig 
djupare i synergieffekter på främjandet, det vill säga att alla kan jobba internationellt 
tillsammans fastän alla har olika uppdrag. Till exempel är utrikesdepartementet statligt och 
VisitSweden ett aktiebolag med delägarskap från näringsdepartementet. På så vis befinner sig 
organisationerna långt ifrån varandra administrativt sett. Ändå är det uppenbart att samarbetet, 
                                                 
242 Svenska institutet, www 
243 Sweden in Touch, www 
244 Regeringen, www 
245 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, www 
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även via utlandsmyndigheterna, går bra och att gå ihop om minsta gemensamma nämnare har 
gett resultat.  
 
Varumärkesplattformen 
Wetterqvist förklarar att Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har tagit fram en 
varumärkesplattform246 för en mer uppdaterad och tydlig presentation av Sverige utomlands. 
Han berättar att det är första gången nämnden tar fram en varumärkesplattform. Anledningen 
har med Sverigeportalen (Sweden.se) och dess tillkomst att göra.  
 
Den lilla kommittén som arbetade med redaktionellt material från 2002 för webben hade inte de här verktygen 
och efterfrågade ”Vad har vi för målgrupp egentligen?” och ”Vad är det för typ av information som ska ut?” 
Sedan har det tagit ganska lång tid att skapa en plattform som alla kan vara överens om. Vi har sett till att 
plattformen är byggd underifrån så att inte den har en så att säga politisk grund. Det är inget som regeringen har 
beställt, utan det är precis tvärtom; det är tjänstemän som har börjat diskutera förutsättningarna för att börja 
jobba med nation branding. Sedan har vi haft grupper och konsulter inhyrda för att skapa en trovärdig modell 
och det har tagit tre-fyra år att komma upp på en nivå där den går att tillämpa för alla. 
– Fredrik Wetterqvist om tillkomsten av varumärkesplattformen. 
 
Att plattformen inte är politiskt beställd visar på nämndens frihet att leda och organisera sitt 
eget arbete. Wetterqvist ser detta som en fördel: 
 
Vi kan agera ganska oberoende av vad departementsstyrningen normalt skapar för förutsättningar, och det har 
varit väldigt gynnsamt i det här läget. Vi har kunnat befria den politiska ledningen från att behöva yttra sig i 
sakfrågor som inte ska vara politiska. Det är därför den här plattformen är trovärdig. Den är inte politiskt 
motiverad. Det gör att den kommer att hålla oavsett vilket parti som sitter i regeringsställning. 
– Fredrik Wetterqvist om varumärkesplattformens arbete. 
 
Varumärkesplattformen består av ett antal kärnvärden: omtänksamhet, nytänkande, äkthet och 
öppenhet.247 Dessa kärnvärden ska också ingå i de svenska utlandsmyndigheternas 
verksamhetsplanering. Men även inom Sverige ökar intresset för varumärkesplattformen; när 
den lanserades i Konserthuset i Stockholm i september 2007 var intresset stort, enligt 
Wetterqvist. Allt från länsstyrelser till olika turistorganisationer och företag vill ligga nära 
plattformen. Att dela med sig till dessa är självklart även om det inte är nämndens uppdrag. 
 
Sverigebilden 
Det finns inte en Sverigebild. Det finns tusentals, säger Wetterqvist. Alla har sina synpunkter 
om vad Sverige är och står för. Utmaningen för nämnden är att sticka ut och synas 
internationellt men samtidigt vara trovärdiga så syftet med plattformen inte kan ifrågasättas. 
Kärnvärdena baseras på vad svensken i gemen kan leva med och kanske vara stolt och glad 
över. Det finns exempel på länder där plattform tagits fram som inte varit trovärdig. Cool 
Britannia är ett sådant exempel som British Council fick lägga ned efter antal år, för en 
brittisk opinion tyckte inte att Britannia var särskilt cool. Och har man inte stöd hemifrån blir 
heller inte kampanjen trovärdig. Men i nämndens uppdrag ingår inte att vända sig till svenska 
medborgare eller utlandssvenskar, fast Wetterqvist konstaterar att det finns ett intresse i 
Sverige att vara med i processen gällande varumärkesplattformen, och då ser nämnden det 
som självklart att dela med sig även om uppdraget främst är att stödja Sverigebilden i 
utlandet. 
  Generellt sett vill svenskt näringsliv gärna ta avstamp i Sverigebilden, säger Wetterqvist, 
något han påpekar understryks i såväl exportutredningens presentation och 
Globaliseringsrådets rapport nyligen. För företagens egen marknadsföring är det viktigt att ha 
                                                 
246 Sweden.se, www 
247 Svenska institutet, www 
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med Sverige att göra för Sverige står för ett antal kärnvärden som företagen kan utnyttja vid 
sina exportaffärer.  
  Wetterqvist menar att detta är intressant eftersom uppfattningen för några år sedan var den 
att företagare inte upplevdes tjäna på en Sverigeanknytning. 
Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009248 handlar om att främja EU, men eftersom 
fokus och intresset ligger på Sverige det halvåret finns goda möjligheter att också göra annat, 
till exempel satsa på svensk kultur. För det är intressant att det i undersökningar som Nation 
Brands Index visar sig att kännedomen om svensk kultur är låg hos människor i utlandet, 
särskilt som svenskar själva tror att Sverige är känt inom barnkultur och populärkultur. För 
även om Sverige till exempel har artister på alla världens scener är landet ändå okänt inom 
kultur. Detta ser Wetterqvist som en stor utmaning att kommunicera utåt. 
  Förutom webben som kommunikationskanal är det personliga mötet på plats viktigt. Sådana 
direkta möten bidrar till Sverigebilden och där har ambassaderna en stor betydelse i att skapa 
kontakter, bygga nätverk och föra samman svenska och utländska parter. 
 
Nation branding 
Varumärkesplattformen ligger till grund för att profilera Sverige utomlands, säger 
Wetterqvist. Det behövs tid att ta plattformen till sig för en organisation som inte är van att 
jobba utifrån varumärkestänkande. Uttryck som ”kommunikativ plattform” eller ”nation 
branding” kan upplevas som främmande, menar han. På utrikesdepartementet pågår 
fortfarande en process att utbilda personal och ta fram verktyg för att lättare jobba med detta. 
Wetterqvist säger dock att några utlandsmyndigheter var tidigt ute och förstod snabbt vad det 
handlade om medan det för andra kan vara mer oklart.  
  I rankinginstrumentet Nation Brands Index har Sverige höga placeringar varje år.249 På 
frågan om detta egentligen har någon betydelse för Sverige som varumärke svarar Wetterqvist 
att det beror på hur resultaten marknadsförs. Branschen tar del av dessa attitydundersökningar 
men frågar man någon ute på stan är det få som känner till vad Nation Brands Index är för 
något. Ett annat sätt att se på hur rankingen mäter trovärdigheten; den baseras på enkäter och 
fokusgrupper och ska bilden av ett progressivt Sverige stärkas går det att mäta genom sådant 
instrument. Då ser man över ett antal år om landet har stigit i värde eller inte. Detsamma 
gäller andra indikatorer som mängden medieavtryck, antalet besökare på en utställning med 
svensk avsändare i något land, antalet företagsavtal på en marknad och så vidare. Allt detta 
anser Wetterqvist är mätbart och ett sätt att se om man har lyckats eller misslyckats.  
 
Målgrupp 
I vår studie intervjuas inte VisitSweden men de ingår som en av aktörerna i Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet. Som ett exempel säger Wetterqvist att VisitSweden har börjat 
tillämpa varumärkesplattformen och har en mycket målgruppsfokuserad marknadsföring 
gentemot utlandet riktat till få länder och särskilda grupper som DINK (Double Income No 
Kids) och WHOP (Wealthy Healthy Older People). Resultaten ser goda ut eftersom 
turistnäringen växer vilket Wetterqvist menar kan tolkas som att arbetet med plattformen 
börjar ge resultat och att man börjar möta det intresse som finns i omvärlden. 
  I sammanhanget nämner Wetterqvist att eftersom turismnäringen har ett exportvärde på 
omkring 80 miljarder kronor – vilket är större än flera av våra största traditionella industrier – 
så är turistnäringen oerhört viktig för Sverige. 
 
 
 
                                                 
248 Regeringen,. www 
249 Nation Brands Index, www 
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Webben 
Webben är en grundstomme i profileringen av Sverigebilden och en av de främsta kanalerna, 
menar Wetterqvist. www.swedenabroad.com250 är samlingsnamnet för utlandsmyndigheternas 
webbplatser och Wetterqvist förklarar att där ska alla sidor se så lika ut som möjligt och 
uppdateras centralt från Stockholm men med stor möjlighet till lokala uppdateringar. Den 
andra sajten är www.sweden.se som är nämndens hemsida och fungerar som en portal med 
ganska avancerad nivå med information om Sverige även i form av multimedia, faktablad, 
musikfilmer med mera. Wetterqvist säger att antalet språk på dessa webbplatser är en 
resursfråga men grundambitionen är att www.sweden.se på sikt åtminstone ska innehålla FN-
språken.  
  I länder där Sverige knappt finns representerat har webben också stor betydelse; folk sitter i 
Pakistan, där Sverige har en liten ambassad, och Uruguay, där Sverige inte har någon 
ambassad, och skriver in bloggkommentarer på Sweden.se. 
  Wetterqvist beskriver hur Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet jobbar mycket med 
webben. Ett mätbart sätt är att se hur många besökare som är inne på Sweden.se, hur lång tid 
de använder en sida innan de klickar vidare, hur många unika träffar det förekommer och så 
vidare. Detta ger en indikator på om verksamheten spelar någon roll och det går att se att 
www.sweden.se gått från någon miljon antal träffar till ett ganska högt antal miljoner 
besökare per år, vilket självklart är en framgång. I en nylig undersökning av tidningen 
Internetworld kom Sweden.se på tolfte plats som Sveriges bästa hemsida, från att tidigare inte 
alls har funnits med på den listan. En annan av nämndens aktörer, VisitSweden, kom på första 
plats tillsammans med deras CommunityOfSweden.com.251 
  Varumärkesplattformens interna arbete börjar ge resultat nu, säger Wetterqvist: 
 
Det är som att en dörr som har öppnats, eller att vi just har klivit över en tröskel. Det vi påbörjade 2003-2004 
börjar nu visa resultat 2008-2009. Det är nu synergieffekterna börjar räknas och, såvida vi inte plötsligt får 
överraskande nedskärningar, tror jag vi kommer att se ännu mer övertygande ut de närmaste två-tre åren. 
– Fredrik Wetterqvist om Nämnden för Sverigefrämjande i utlandets strategiska arbete med Sverigebilden. 
 

10.2.5 Intervju med Malin Ruthström och Susanne Roglar, Invest in 
Sweden Agency  
Genomförd 2008-11-28 i Stockholm 
 
Malin Ruthström, Communications Manager, och Susanne Roglar, Market Communications 
Editor, arbetar båda på kommunikationsavdelningen på Invest in Sweden Agency. 
 
Invest in Sweden Agency 
Invest in Sweden Agency är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att öka 
utländska investeringar i Sverige. Malin säger att just nu fokuserar man på fyra marknader: 
Indien, Kina, Japan och USA. Undersökningar utifrån varumärkesplattformen visar att dessa 
områden har stor potential för Sverigefrämjande aktiviteter därför att Sverige är relativt okänt 
på dessa marknader. Susanne förklarar att man jobbar strategiskt med att synas i dessa länder 
och har egna anställda för att fånga upp företagen som ska investera i Sverige. Samtidigt sker 
ett nära arbete med de svenska ambassaderna över hela världen, särskilt på marknader där 
Invest in Sweden Agency har sitt fokus. Då fungerar ambassader och generalkonsulat som 
deras förlängda arm så deras närvaro har väldigt stor betydelse.  
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Susanne säger att främsta konkurrenten är Invest in Denmark, och andra konkurrenter varierar 
beroende på bransch eftersom länder har olika kompetenser för olika industrier. Malin 
förklarar att ofta är det länder inom Europa, eller i Sveriges omedelbara närhet, som är Invest 
in Sweden Agencys konkurrenter. Till exempel inom fordonsindustrin kan Tyskland vara en 
stark konkurrent. Så konkurrensen är mer branschstyrd än sett utifrån befolkningsmängd och 
dylika fakta. Vidare förklarar Susanne att när Sverige profileras utomlands sker det med hjälp 
av andra starka svenska varumärken som IKEA och H&M som stärker bilden av Sverige och 
står för svensk kompetens och innovationskraft. Sverige har rykte om sig att vara duktig på 
många områden och ha bred kompetens, som inom fordonsindustrin, IT-industrin, 
förpackningsindustrin och läkemedelsindustrin. Malin säger att där har främsta konkurrenten 
Danmark inte alls samma bredd; de har läkemedelsindustri men ingen pappersindustri för de 
har inte skog, som Sverige har.  
 
Varumärkesplattformen och gemensamma webbportalen 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) är en paraplyorganisation som bildades 
1995, samma år som Invest in Sweden Agency. Sedan dess har samarbetet blivit allt bättre, 
särskilt sedan tillkomsten av den gemensamma webbportalen Sweden.se.  
Nämnden har också tillsammans arbetat fram varumärkesplattformen och från Invest in 
Sweden Agency har både Malin och Susanne deltagit i den processen,252 bland annat genom 
seminarier och olika workshops. 
 Plattformen är basen för Invest in Sweden Agencys verksamhet och indelat i olika 
profilområden där de starka sektorerna marknadsförs i Sverige. Bilden av Sverige ligger till 
exempel som grund när organisationens IT-säljare är ute och marknadsför möjligheter inom 
IT-området. Varumärkesplattformens kärnvärden är en utgångspunkt men Susanne förklarar 
att för deras organisation översätts värdena mer konkret och mer affärsmässigt för att anpassa 
till deras målgrupp. 
 
Då kan man inte komma med generella värden om att Sverige är tryggt och säkert. Det är inte affärsmännen 
intresserade av, för de vill ha konkreta erbjudanden och göra affärer och ha tydliga fakta. Så då får man prata och 
omsätta det till en annan nivå. 
– Susanne Roglar om varumärkesplattformens kärnvärden i praktiken för deras bransch. 
 
Samarbetet med varumärkesplattformen betyder att vara enhetlig; Susanne berättar att när 
exempelvis Svenska institutet genomför satsningar är det viktigt att Invest in Sweden Agency 
går in och för en dialog hur Svenska institutet kommer att agera och vad som ska 
kommuniceras eller marknadsföras. Just nu har Svenska institutet en satsning på hållbarhet 
(sustainability) vilket råkar passa väl med organisationens linje i ett nytt projekt inom 
miljöteknik om hållbara städer. Då skapas möjligheter för innovativa företag inom 
avfallshantering och hur man bygger lågenergihus som goda exempel på hur man kan bygga 
miljövänliga städer för framtiden. I ett sådant läge kan kärnvärden och begrepp från 
varumärkesplattformen tillämpas; när plattformen talar om innovation översätter Invest in 
Sweden Agency det till innovativa företag inom till exempel miljöteknik. 
  Visst finns utmaningar med varumärkesplattformen; för Invest in Sweden Agency kan det 
betyda att hitta minsta möjliga gemensamma nämnare med de andra organisationerna inom 
nämnden för det är inte allting i plattformen som platsar. Susanne förklarar att då gäller det att 
fokusera på de bitar som känns rätt och hur de ska implementeras. På så sätt är det lärorikt att 
se vad som förenar de olika aktörerna inom nämnden och hur man tillsammans kan synas 
internationellt så enhetligt som möjligt. 

                                                 
252 Sweden.se, www 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 51

   Det finns intresse i Sverige för varumärkesplattformen; över hela landet har Invest in 
Sweden Agency regionala kontakter som jobbar med att kommunicera plattformen vidare i 
sina kommuner och dess medborgare.  
 
Sverigebilden 
Kina är ett exempel på en marknad där Sverige är helt okänt. Där känner man till 
bordtennisstjärnan Jan-Ove Waldner och stiftaren av Nobelpriset, Alfred Nobel, men övrigt är 
Sverige okänt för kineserna, säger Susanne och förklarar att Invest in Sweden Agency har 
varit tidigt ute att finnas i Kina och har nu tre kontor där. Malin berättar att det öppnas nya 
marknader i Kina och där arbetar Invest in Sweden Agency strategiskt med att täcka vissa 
delar av storindustrin. 
 
Kina är lite unikt också för de har inte jobbat så länge med att satsa utomlands. De är inte vana att gå ut och 
starta verksamhet i något annat land. I början av 2000-talet började kinesiska företag uppmuntras att faktiskt göra 
det. Men de har en gigantisk hemmamarknad så många bolag har klarat sig bra genom att endast verka där. Så 
här är det mycket som är nytt för dem. De är inte vana att vara utomlands och göra affärer, har inte haft 
nyfikenheten heller att titta på den globala arenan som andra stora företag hela tiden gör. 
– Malin Ruthström om kinesernas intresse att investera i Sverige. 
 
För att ge en bra Sverigebild vore det positivt om alla svenskar som åker utomlands kunde 
vara jättebra ambassadörer för Sverige, men Malin menar att det är helt upp till människorna 
själva. Dock är utlandssvenskar de sämsta ambassadörerna, menar hon, för de tycks bara ha 
negativa saker att säga om Sverige – till exempel om skatterna och det kalla vädret – men 
Malin anser att de har ju också valt att lämna Sverige. Utmaningen är att få dem att inse 
fördelarna så att det positiva kan föras vidare till andra i utlandet. 
  
Nation branding 
Malin säger att det finns länder kända för sitt duktiga arbete med nation branding, till exempel 
Nya Zealand. Spanien är ett annat exempel. Resurser spelar en stor roll här, kan man göra en 
global marknadsföringskampanj kan man förstås göra en snabb insats. Men för Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet och Invest in Sweden Agency är resurserna blygsamma och då 
gäller det i stället att ha en långsiktig strategi som nöts in och märks i alla aktiviteter. Till 
exempel att det går att relatera till att Sverige är ett innovativt land, något Invest in Sweden 
Agency arbetar mycket med.  
 
Webben 
Webben är oerhört viktig och blir allt viktigare. Portalen Sweden.se spelar stor roll i att 
marknadsföra Sverigebilden. Invest in Sweden Agency är med vid regelbundna träffar, 
berättar Susanne och förklarar att de går igenom innehållet på webbplatsen och bidrar med 
material. För Invest in Sweden Agency är det viktigt att svenskt näringsliv och olika 
branscher syns på portalen så det inte blir enbart balett, mat, skidåkning och så vidare. Varje 
organisation syns med sitt budskap på portalen och då är det viktigt med samarbete så 
budskapen inte spretar utan känns enhetliga. 
  På Sweden.se finns en bildbank avsedd att användas vid kommunikation och 
marknadsföring av Sverige. Fast Susanne påpekar att Invest in Sweden Agency inte använder 
dem särskilt mycket för bilderna innehåller nästan inget om näringsliv utan det är mest 
naturbilder. Sådana bilder fungerar inte att visa för en utländsk bilinvesterare som inte 
uppskattar att se film eller bilder om svenska skärgården, utan den personen söker efter krass 
information om bilindustrin, menar hon. 
  Både Malin och Susanne säger att Invest in Sweden Agency har en egen hemsida, 
www.isa.se, men den är under förändring och fungerar inte på ett önskvärt sätt. Malin 
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förklarar att tanken med sajten är att den ska generera mycket kontakter in till organisationen, 
så nu ska det förbättras och en ny hemsida håller på att byggas som förhoppningsvis är klar 
2009. Den nuvarande hemsidan är gammal och har funnits i åtminstone fem år.  
  Susanne menar att det är så mycket som hänt under den tiden och i dag finns förväntningar, 
och rent av krav, på att det ska finnas bilder och filmer och annan interaktivitet på en hemsida. 
Den nya hemsidan kommer att ligga i tid med utvecklingen. Ändå rankas hemsidan för Invest 
in Sweden Agency hemsida högt i undersökningar av webbplatsen, bland annat i Kina för två 
år sedan då deras hemsida blev utsedd till den bästa av alla investeringsorganisationer.253  
 
Globala finanskrisen  
Stora affärer brukar följa konjunkturläget men att jobba med varumärkesplattformen och 
Sverigebilden är ett strategiskt arbete som behöver lång tid för att det ska ge något resultat. Ur 
den synvinkeln är gällande globala finanskrisen inte något som påverkar för arbetet med 
varumärkesplattformen fortsätter som vanligt. Arbetet med profileringen av Sverige förändras 
inte på grund av finanskrisen. Men från företagens sida pratas det allt mer generellt om att de 
är mindre benägna att göra investeringar.  
  Invest in Sweden Agency räknar med att 2008 inte blir något toppresultat så på vis påverkas 
de av finanskrisen. Fast, återigen, gäller det att tänka långsiktigt och se möjligheter som 
uppstår. Nu försvinner företag som inte haft så stabil ekonomi och då uppstår nya möjligheter 
för livskraftiga företag att ta över marknadsandelar och kan etablera sig på nya, intressanta 
marknader, som till exempel Sverige.  
  Två intressanta områden i dagsläget är Indien och Kina, där det gäller att tänka långsiktigt 
för där är Sverige totalt okänt. Då kan man inte räkna med snabba resultat och då har heller 
inte nuvarande finanskris så stor betydelse.  
 

10.3 Webbsidor 
Utifrån de tre kategorierna vi utgått från och de frågor vi formulerat till de aktuella 
webbsidorna, har vi konstruerat en schematisk skiss.  
  Modellen listar i punktform de huvudsakliga skillnader och likheter vi noterade på 
webbsidorna. De sidor som granskats är Utrikesdepartementet (UD) inklusive Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU), Invest in Sweden Agency (ISA), Svenska institutet (Si) 
samt Sweden.se, Sveriges officiella webbplats.  
  Efter modellen nedan följer utförligt resultat för respektive webbplats, i den ordning som 
angetts ovan.  
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Figur 7 Resultatmodell för webbsidor  
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10.3.1 Nämnden för Sverigfrämjande i utlandet via Utrikesdepartementets 
sida, www.ud.se  
På Utrikesdepartementets hemsida, som ligger under regeringen.se, framgår tydligt vilka 
ansvarsområden som finns, med de fyra största klart listade. Även information om 
organisation och kontaktinformation framgår klart.  
  Under länken Handel och Främjande254 kan man ta sig vidare till information om 
Sverigefrämjande, bilden av Sverige och samarbetet med Svenska institutet och VisitSweden. 
Länkar till dessa och andra organisationerna inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, 
såsom Exportrådet, finns tillgängliga på hemsidan. Vidare finns en förteckning över de 
myndigheter som ligger under Utrikesdepartementet, komplett med länkar och en kort 
verksamhetsbeskrivning.  
  Att Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet finns, och vad deras verksamhetsområden är, 
framgår och är okomplicerat att hitta. Specifik information om den gemensamma 
kommunikativa plattformen nämns inte, däremot nämner man målet för Sverigefrämjandet, 
komponenterna intresse, förtroende och goodwill. I en artikel255, tillgänglig på webbplatsen, 
talar dock Fredrik Wetterqvist, ledamot av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet,256 om 
den kommunikativa plattformen och dess kärnvärden öppenhet, nytänkande, omtänksamhet 
och äkthet. 

10.3.2 Invest in Sweden Agency, www.isa.se  
Invest in Sweden Agency har en webbsida som vid tiden för denna studie är under förändring, 
eftersom den enligt våra informanter inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi har därför valt att 
bara göra en övergripande granskning av denna webbplats.  
Myndighetens hemsida finns tillgänglig på många språk, utöver de stora europeiska (engelska, 
tyska och franska) finns sidan på ryska, kinesiska och japanska, samt även på svenska. Det 
finns även en separat sida för USA. Sidan öppnas automatiskt på engelska. De olika 
språkvalen markeras av respektive lands flagga. 
  Vi kan varken hitta den gemensamma kommunikativa Sverigeplattformen, eller någon klar 
information om samarbetet med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Däremot framgår 
det att Invest in Sweden Agency är en myndighet under Utrikesdepartmentet. Det finns även 
en länk till regleringsbrevet för myndigheten.  
  Det finns information om att Invest in Sweden Agency har ett samarbete med de svenska 
regionerna för att hjälpa utländska investerare att etablera sig i Sverige, men vi hittar inga 
länkar till de övriga organisationerna inom Nämnden som vi undersökt, så där är kopplingen 
något oklar.  
  Även om myndigheten själva inte är helt nöjda med hur deras webbplats fungerar i dag, 
säger de ändå att hemsidan rankas högt i undersökningar, bland annat av Kina, som är bland 
de länder de som Invest in Sweden Agency just nu fokuserar på. På hemsidan hittar vi belägg 
för att Kina 2008 utnämnt Sverige till det mest attraktiva landet för utländska investeringar.257 
Vad Kina tycker om just hemsidan framgår dock inte just här.  

                                                 
254 Regeringen, www 
255 Ibid.  
256 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, www 
257 Invest in Sweden Agency, www 
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10.3.3 Svenska institutet www.si.se  
På Svenska institutets hemsida framgår tydligt vem som är sidans avsändare, samt själva 
poängen med verksamheten; ”Svenska institutet sätter Sverige på kartan”, står det på sidan. 
Här finns genast på första sidan länkar med information om institutet, länkar till Sweden.se, 
den officiella webbplatsen för Sverige, samt till Sverigepaketet, som innehåller information 
och marknadsföringsmaterial om Sverige. I övrigt finns länkar till artiklar om pågående 
evenemang och projekt i Svenska institutets regi. Hemsidan öppnas automatiskt på svenska 
om man surfar in från Sverige, men finns även tillgänglig på engelska, tyska, spanska och 
franska. Av dessa har den engelska sidan mest utförligt innehåll. På denna sida länkas vid 
tiden för analysen till Sveriges sida på Second Life258 och ett webbprojekt som 
uppmärksammar Carl von Linnés 300-års jubileum, linnaeus300.com.259 
 
Vi frågar oss om man på Si.se kan se indikationer på de nyckelord de formulerar som sitt 
uppdrag; intresse, förtroende och goodwill. Detta är Svenska institutets uppdrag mot utlandet, 
och inte nödvändigtvis målet för själva hemsidan, men vi vill ändå se om dessa begrepp på 
något vis syns på hemsidan. De länkar och artiklar som finns har vid undersökningstillfället 
en viss bredd, vilket borde återspegla en bredd i själva organisationens verksamhet; allt från 
barnteater i Vitryssland260 till en högteknologisk arkitekturutställning261 i Second Life. Den 
tagline, eller underrubrikm som används på den engelska versionen av sidan lyder: ”The 
Swedish Institute. Sharing Sweden with the world”. Vad gäller förtroende, finns på sidan 
utförlig information om organisationen, länkar till relevanta sidor, information om studier i 
Sverige och mycket annat. Strukturen är klar och tydlig, och övergripande information är lätt 
att finna. Det finns även funktioner som tillåter användaren att ändra textstorlek och 
radavstånd, vilket kan underlätta läsbarheten. En sida med kontaktadresser och 
telefonnummer finns att tillgå.  
  På Svenska institutets svenskspråkiga sida finns länkar med information om samarbetet med 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och den gemensamma kommunikativa 
plattformen.262 Det finns även en länk med mer information om Sverigebildsplattformen, som 
ligger på Sweden.se. Informationen om plattformen ligger direkt som en underlänk i 
huvudmenyn, och texten är omfattande men lättläst, kärnvärdena samt progressiviteten 
beskrivs och förklaras. Här framgår även vilka olika organisationer som ingår i den 
gemensamma plattformen; Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Näringsdepartementet, 
Svenska institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden. Även de nyckelbegrepp Svenska 
institutet arbetar med finns förklarade på hemsidan.263 
  Under intervjun med Joakim Norén kom begreppet ”den mentala platsen” på tal; vad som 
avses med detta framgår även på Si.se.264 Information om de olika mätningar som Liselott 
Bergman talade om finns också att tillgå.265 
  Digital information som ett viktigt redskap för att kommunicera Sverigebilden omnämns på 
hemsidan, genom att använda ny teknik vill man visa att Sverige är ett land i framkanten, står 
att läsa.266 Här finns länkar till många av de olika forum och databaser som kommit på tal 

                                                 
258 Second House of Sweden, www 
259 linnaeus300.com, www 
260 Svenska institutet, www 
261 Ibid.  
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 Svenska institutet, www 
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under intervjuerna, såsom Second House of Sweden, Studyinsweden.se, Image Bank Sweden 
och många fler.  

10.3.4 www.Sweden.se  
Sweden.se har underrubriken ”The official gateway to Sweden”, den officiella inkörsporten till 
Sverige. Direkt vid ankomst till sidan, som är på engelska, visas en flash-animation med 
meddelandet ”Discover Sweden”, avsändare Sweden.se. Sidan har en huvudmeny, som alltid 
finns tillgänglig, med artiklar, fakta och länkar. Under denna finns ytterligare en meny, 
anpassad för olika kategorier av besökare; visit, business, live and work, study och media. 
Med klara färger markeras undermenyn, dessa färger går sedan igen i de olika sidorna, 
exempelvis rött för studera och blått för besök. På detta sätt påminns besökaren om vilken 
kategori hon befinner sig i. För var och en av dessa sidor finns relevanta artiklar och länkar 
till exempelvis Invest in Sweden Agency och VisitSweden.Sidan finns tillgänglig även på 
spanska, franska, tyska och ryska, de har samtliga mycket innehåll men den engelska sidan är 
mest uttömmande.   
  Det finns en informationssida som förklarar vad Sweden.se går ut på, här finns även länkar 
till samarbetspartnerna Svenska institutet, Exportrådet med flera.  
  Vidare finns på huvudsajten artiklar om relevanta evenemang i Sverige, en applikations som 
visar dagens väder och en faktaruta om landet Sverige. Man kan även läsa de senast inkomna 
kommentarerna till sajten.  
 
Sidan är okomplicerad att navigera på, både huvud- och undermeny följer med då man går 
vidare in på sidan. Relevant information och länkar finns tydligt utmärkta, det krävs inte 
många klick för att den potentielle besökaren ska kunna klicka sig vidare till VisitSweden och 
boka in sig på ett hotell, till exempel.  
  Sweden.se publicerar olika artiklar om Sverige i allmänhet och aktuella händelser. Det är i 
anslutning till dessa artiklar som användaren ges en chans till feedback, det finns även en sida 
med vanliga frågor, som täcker in allt från hur svenskar firar traditionella högtider till hur man 
finner ett svenskt postnummer. Då denna studie genomfördes fanns även ett frågeformulär på 
sajten, där man genom några korta frågor kunde få ge feedback till Sweden.se om hur sajten 
skulle kunna förbättras.  
  Då vi granskade sidan letade vi efter tecken på de kärnvärden som institutet uppgett att de 
vill föra fram: nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet. Att finna dessa värden är en 
tolkningsfråga, men vi observerade att en informationsfilm om Sverige, ”Open skies, Open 
minds” som låg länkad på de flesta undersidor. Det fanns även länkar till Second Life, och 
under länken multimedia fanns intervjuer med svenskar om Sverige, guider till svensk musik, 
mode, och ett bild/ljudspel, Sweden — the northern attraction, där svensk natur, design, 
matkultur och innovation får ett par minuter i rampljuset.  
  På Sweden.se, som i högre grad än Si.se kan påstås vara en marknadsföringssida, används 
mycket bilder, film och annan multimedia som visar olika delar av landet samt illustrerar de 
deskriptiva texter som finns på sidan.  
  Hemsidan har utförlig information på svenska om Sverigebildsplattformen och arbetet med 
denna.267 Det är denna information som Si.se hänvisar till från sin sida. På denna del av 
Sweden.se förklaras begreppet progressivitet; ”En vilja att förbättra”, vilka som står bakom 
initiativet med plattformen och vad den ska syfta till, samt pressmeddelande och 
kontaktpersoner för ytterligare information. 
 

                                                 
267 Sweden.se, www 
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11. Analys 
Sveriges nation branding kan jämföras med paraplymarknadsföring.268 Ett antal 
organisationer inom så skilda områden som kultur, export och turism har slutit sig samman 
under en gemensam kommunikativ plattform, med målsättning att främja landet Sverige 
genom att kommunicera vissa gemensamma kärnvärden.  
  Organisationerna inom nämnden arbetar med Sverige som ett varumärke, och de har även 
identifierat en önskad målgrupp; den progressiva målgruppen. Inom detta begrepp ryms en 
rad olika intressenter, som har det gemensamt att de lockas av de kärnvärden som 
organisationerna vill föra ut.  
 

11.1 Intervjuer 
Varumärkesplattformen  
Samtliga resultat visar entydigt att aktörernas gemensamma plattform är grundläggande för att 
kommunicera varumärket Sverige. I resultaten framgår, som Wetterqvist säger, att tillkomsten 
av Sverigeportalen Sweden.se ledde till att man på tjänstemannahåll började prata om nation 
branding som utvecklades till en gemensam plattform. Här framgår teorin om public relations 
som ett etiskt verktyg för skapandet av omtänksamma relationer med andra som kan påverka 
samhället.269 
  Precis som Ruthström och Roglar säger är plattformen ett flerårigt samarbete mellan 
organisationer med vitt skilda verksamheter. Detta kan tolkas som ett lyckat resultat av 
Heaths teori om fyra funktioner inom issues management för att förutse, analysera och 
utveckla stridsfrågor samt att identifera nyckelintressenter och önskat beteende hos dessa.270 
Det kan också tolkas utifrån Larssons definiering av subkulturer och deras inbördes 
funktioner och hur hänsyn till kulturella olikheter ökar förståelsen än att försöka skapa en 
enda kultur.271 
 
Teorin om paraplymarknadsföring272 kan appliceras både i fallet när aktörerna för 
profileringen av Sverigebilden satsat på att hitta minsta gemensamma nämnare och definiera 
kärnvärden. Det Jaffe och Nebenzahl vill att paraplymarknadsföringen ska kommunicera 
utgår från tre punkter: att definiera intressenters gemensamma behov, att hitta gemensamma 
kärnvärden och skapa ett varumärke som kommunicerar dessa till målgrupperna.273  
  I resultaten framgår kärnvärdena tydligt; Norén nämner den som nytänkande, öppenhet, 
äkthet och omtänksamhet, och att man har kommit fram till dessa genom en kombination av 
olika undersökningar inklusive egna studier förutom det interna arbetet då aktörerna 
gemensamt jobbat med framtagandet av varumärkesplattformen. Det här kan ses som att 
organisationerna fört en dialog såväl mellan organisationerna som gentemot aktiva 
målgrupper.274  
  Skapandet av en gemensam varumärkesplattform är resultatet av public relations 
grundläggande modell för problemlösning: att definiera problemet, planera, sedan aktivera 
och kommunicera och därefter utvärdera,275 den som också brukar kallas för arbetsprocessens 

                                                 
268 Se sid. 25 
269 Grunig ed 1992:38 
270 Tench och Yeomans 2006:378 
271 Larsson 2008:71 
272 Jaffe och Nebenzahl 2006:141 
273 Ibid. 
274 Heath 2001:128 
275 Cutlip et al 2006:282f 
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fyra delar. Utifrån teorin om positionering demonstrerar aktörerna att de tillämpar en 
differentierad positionering, som kommunicerar fördelarna med varumärket.276 
 
Splittrad Sverigebild 
Som Wetterqvist hävdat tyder resultaten på att det inte finns en utan en massa bilder av 
Sverige, eftersom olika människor har olika uppfattningar om vad Sverige står för. Det 
indikerar att inramningen av budskap, framing,277 tidigare inte har gett önskvärt resultat.   
  Utifrån teorin om kulturell diplomati278 framkommer det i resultaten en splittrad uppfattning 
hos olika kulturella grupper: precis som Wetterqvist säger tror svenskar att Sverige är känt 
utomlands inom populärkultur och barnkultur, det vill säga att kulturell diplomati utövas då 
man framhäver landets kultur. Men undersökningar visar att i själva verket är kännedomen 
om svensk kultur låg hos människor utanför Sverige.  Detta fastän Sverige har artister på alla 
världens scener är landet ändå okänt inom kultur.  
  Resultaten visar också entydigt att Sverigebilden är förlegad och bygger så att säga på gamla 
meriter, framför allt internationellt kända svenskar. Det här visar å ena sidan på att 
interkulturell kommunikation varit en av Sveriges styrkor men att det å andra sidan kan tolkas 
som att interkulturell kompetens279 – som bland annat bygger på dialog och anpassning – 
länge varit inaktiv fram till nu när uppdatering av Sverigebilden kommuniceras.  
 
Positioneringsteorin går ut på att om ett varumärke ska kunna etableras måste det förhålla sig 
till, eller urskiljas från, sina konkurrenter.280 Norén beskriver hur undersökningar skildrar 
Sverige mer som en mental plats och inte en fysisk plats, vilket från en utgångspunkt kan 
stämma med positioneringsteorin som ger varumärket Sverige en fördel, om inget annat land 
också positionerat sig på samma sätt, för då har de inte differentierat sig från varandra.281 
Detta gäller även när branding-glasögonen åker på för branding är det immateriella 
varumärket – känslan och den icke-påtagliga kopplingen – medan trademark är det fysiska 
varumärket med namn och logotyp.282 Fast intar vi en varumärkesattityd283 behövs det där 
alldeles extra för att ett förhöjande värde av varumärket ska urskiljas, som får etiketten brand 
equity vilket resulterar i brand value.284 
 Av resultaten framgår att, som Norén säger, kännedomen om Sverige är låg men de som har 
kännedom är positivt inställda. Sverige intar en mental plats för här finns inga Eiffeltorn eller 
pyramider, som både Bergman och Norén konstaterar. Att inte kunna locka med monumentala 
attraktioner gör att kulturarvet i undersökningar anses vara svagt, enligt Wetterqvists resultat.  
  Samtidigt visar resultatet för Bergman hur det framgår av undersökningar att man inte tror 
det gynnar ens karriär att flytta hit, och här finns inga toppuniversitet eller intressanta jobb. I 
det här fallet stämmer inte mottagarnas bild av varumärket överens med aktörernas 
profilerade bild,285 eftersom mottagarna vill ha en fysisk koppling men erbjuds inte detta av 
aktörerna som innehar varumärkesidentiteten.  
  Blickar vi bortom forskningsstudiens ramar kan glappet här mellan teori och empiri indikera 
att aktörerna antingen behöver lägga mer krut på identiteten än nuvarande profileringen, 
alternativt att krasst göra en analys över målgruppers behov av fysiska attraktioner. Wangs 
                                                 
276 Elliot och Percy 2007:228f 
277 Cutlip et al 2006:344 
278 Tench och Yeomans 2006:132 
279 Samovar et al 2007:123f 
280 Elliot och Percy 2007:228f 
281 Ibid. 
282 Bergström 2004:58ff 
283 Elliot och Percy 2007:227 
284 Jaffe och Nebenzahl 2006:61 
285 Uggla 2006:40f 
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teori om det nationella anseendet säger att för att förstå de utländska intressenterna räcker det 
inte med en rationell nivå utan också förstå det på en känslomässig nivå.286 
 
Prioriterad målgrupp 
Samtliga aktörer nämner dels att Sverige inte är tillräckligt känt utanför Europa och dels att 
framför allt Indien och Kina är två prioriterade områden för Sverigeprofileringen.  
  I resultatet hos Bergman framgår att Sverige skulle kunna vända sig till Ryssland där 
intresset för Sverige är stort bland annat för svenska miljöföretag, och Ruthström och Roglar 
nämner också Tyskland som en marknad för dem.  
  Att uppfattningarna går isär kan å ena sidan visa på nation brandings strategiskt 
kommunikativa funktion där officiella styret vill kontrollera den bild som ska förmedlas till 
omvärlden för att attrahera rätt grupp, fast å andra sidan kan det komma från ärvda eller 
moderna motiv som ryms inom den nationella identiteten.287 
  Teoretiskt definierat är det aktiva målgrupper som aktörerna vill nå,288 framför allt en 
progressiv målgrupp utanför Europa på platser som Indien och Kina. Det är vad aktörerna för 
Sveriges nation branding satsar på. Utifrån teorier om målgrupper289 och intressenter290 har 
aktörerna ringat in önskvärda grupper som både stämmer med yttre faktorer – som geografiskt 
läge, utbildning och så vdare – och med inre faktorer – som behov, motivation, 
informationsberedskap, attityder och livsvärden.291 
  I resultaten menar Bergman att målgruppen är snarare demografisk än geografisk med viss 
utbildningsnivå och ekonomisk bakgrund, men ändå inte den mest köpstarka gruppen, och 
som tilltalas av koncept som öppenhet och nytänkande. Precis som Bergman hävdar är det 
gruppen som ligger långt fram i sättet att tänka och värdera saker som de eftertraktar, det vill 
säga den progressiva gruppen.  
 
Indirekt sekundär målgrupp  
Resultaten visar enhälligt att fastän Svenska institutet, Nämnden för Sverigefrämjandet i 
utlandet och Utrikesdepartementet inte har i uppdrag att kommunicera Sverigebilden till 
medborgare i Sverige så sker ändå detta till kommuner, landsting, regioner och företagare. 
Det uttrycks inte men resultaten pekar åt ett och samma håll: att de nämnda svenska 
organisationerna kan vara en indirekt sekundär målgrupp – och inte enbart intressenter - för 
aktörerna inom Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet.  
  Noréns resultat visar att en konferens planeras under första kvartalet i år för att föra en 
dialog om varumärkesplattformen. Det här är vad public relations handlar om, enligt Cutlip: 
att etablera och utveckla kontakten mellan organisationsledning och målgrupper, att förutse 
och agera efter allmänhetens uppfattningar och skapa nya värderingar som bidrar till en 
demokratisk process där information blir tillgänglig och sociala system underlättas.292 Detta 
ökar trovärdigheten och förbättrar kommunikationen vilket stärker relationer och ger ett allt 
bättre rykte 
 
Utlandsrepresentation 
Sveriges ambassader fungerar som en förlängd arm för att presentera bilden av Sverige i 
utlandet. Där är det personliga mötet på plats viktigt, som förutom webben är en viktig 
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kommunikationskanal, eftersom kontakter leder till nätverksbyggande. Sådant interkulturellt 
kommunicerande kan, enligt Collier, utveckla interkulturell kompetens där dialog, respekt, 
anpassning och förhandling kan skapa ömsesidigt tillfredsställande kontakter.293 Att praktisera 
offentlig diplomati innebär ofta att nå opinionsbildare och beslutsfattare i det land man riktar 
sig till.294 Att satsa mer på att förstå de utländska intressenterna i stället för att bygga en 
nationell image295 gynnar det nationella anseendet, menar Wang.296 
  Globaliseringen har medfört att tid och rum krympts mellan välståndsländer297. Den nya 
teknologin har skapat globala nätverk som lett till snabbare kommunikation vilket förändrat 
människors vardagsliv298 till ett obundet tids- och platsbaserat beteende.299 En webbsida på 
internet är att utöva internationell public relations där en organisation direkt når en utländsk 
målgrupp.300  
 
Webben som kommunikationskanal  
Aktörerna använder webben flitigt som kommunikationskanal, vilket är mycket 
kostnadseffektivt.301 Det är dyrt med trycksaker plus att det tar längre tid; då är webben 
mycket effektivare och man når snabbt den progressiva målgruppen aktörerna för 
Sverigeprofileringen satsar på. 
 
Samtliga aktörer är eniga om att webben är en mycket viktig kanal för att förmedla bilden av 
Sverige. Här finns en kulturell identitet både hos profilerarna och hos målgruppen, som ser 
internet och dess olika kanaler som naturliga sätt att kommunicera på.302 Det är med andra ord 
en aktiv målgrupp som ser den dialogiska kommunikationen som en självklar interaktion. 
Aktörernas webbsidor är för det mesta väl uppdaterade på minst ett eller flera utländska språk. 
På Sweden.se planeras en undersajt där företag, men också andra organisationer, kan hämta 
basinformation och ta del av faktablad om man vill ge en presentation av Sverige, samt olika 
multimedia-möjligheter. Att webben har stor betydelse kan mätas genom webbstatistik. I 
länder där Sverige inte har någon ambassad, eller liten representation – där Uruguay är ett 
exempel – besöker människor Sweden.se, lägger in bloggkommentarer och visar hög 
besöksaktivitet. 
 
Nytänkande, t.ex. Second Life, YouTube och Facebook 
Sverigeprofileringen satsar på nya webbkanaler, särskilt sociala medier som YouTube och 
Facebook, där Svenska institutet har egna kanaler. Sweden In Touch är ett webbcommunity 
som också är aktivt. En inofficiell kanal finns också för att främja Sverigebilden, kallad 
Second Life som är ett virtuellt community. Här finns en virtuell version av den svenska 
ambassaden på webben, kallad Second House of Sweden. Satsningen på denna har gett 
fantastiskt genomslag sett både i uppmärksamhet via olika medier och räknat i annonsvärde. 
Den virtuella ambassaden tilltalar en ung målgrupp303 och även om besöksantalet ännu är litet, 
är aktiviteten förhållandevis hög. Via Second Life kan aktörerna för Sverigeprofileringen testa 
nya saker och ligga i framkant, som när en verklig konstutställning på Sveriges ambassad i 
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Washington samtidigt ägde rum i Second House of Sweden, vilket projicerades på en 
storbildsskärm så att webbanvändarna kunde direktkommunicera med de verkliga 
ambassadbesökarna under utställningen.  
  Detta stämmer mycket väl överens med Kents och Taylors fem strategiprinciper för en god 
webbkommunikation; feedback, användbar information, återkommande besökare, 
användbarhet och samtalsförmåga. Utvecklingen, som med olika communities, visar på 
effekterna av en informationsrevolution. 
 
Samtidigt som webben idag är en viktig kommunikationskanal för organisationerna, är det 
även av vikt att vidareutvecklas och överväga nya vägar för att behålla en dynamisk relation 
till målgruppen;304 det som är rätt idag kan vara utdaterat imorgon. Vårt resultat visar att 
organisationerna till viss grad är medvetna om detta.  
 

11.2 Webb 
Innehållet på webbsidorna överlappar ibland flera kategorier, varför olika delar ur den 
teoretiska urvalsramen kan återfinnas i flera kapitel nedan. Vi har ändå valt att i analysen 
behålla de tre kategorier vi skapade i vår metodologiska klassificering, för att ge läsaren en 
klar översikt.  
 
11.2.1 Relationer och samverkan 
Samtliga webbsidor – ud.se, isa.se, si.se och Sweden.se – visar tydligt vem som är avsändare 
och vad som är uppdraget för respektive organisation. Denna tydlighet ger bra förutsättningar 
för att upprätthålla och bibehålla goda relationer mellan respektive organisation och dess 
intressenter, eftersom man klart kan göra sig en bild av organisationernas verksamhet.305  
  Däremot finns en viss oklarhet gällande hur de olika organisationerna förhåller sig till 
varandra; på Invest in Sweden Agencys webbsida nämns inte kopplingen till Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet, medan de andra sidorna tydligt förklarar detta. Om man jämför 
Sverigeplattformen med begreppet paraplyvarumärkning, blir oklarheten här till 
organisationernas nackdel.  
  På Sweden.se, där kopplingen till de övriga organisationerna är mycket tydligt, har den 
gemensamma bilden däremot fungerat i praktiken. Sweden.se är huvudsakliga webbplatsen 
för aktörerna, den man gemensamt samlas kring för att profilera bilden av Sverige. Dess 
innehåll ger intryck av en god kommunikation som förhåller sig väl till 
varumärkesplattformen och främjandeuppdraget. Olika delar av turism, kultur, utbyte, import, 
export och politik skildras. Att Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet inte verkar ha en 
separat hemsida där deras verksamhet förklaras finner vi lite märkligt, detta är ändå den 
organisation som knyter samman alla de övriga under Utrikesdepartementets ledning. 
Nämndens ansvarsområden finns visserligen tillgängliga på Utrikesdepartementets hemsida, 
men vi hade förväntat oss en officiell webbplats i stil med si.se för nämnden.  
  Webben ger public relations-utövare möjligheter till dynamiska och bestående relationer 
med sina målgrupper,306 och de webbsidor vi undersökt verkar överlag ha utnyttjat detta till 
sin fördel; ingen av sidorna är direkt obegriplig eller innehåller vilseledande information.  
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11.2.2 Webbkommunikation 
Webben är en kanal som i hög utsträckning möjliggör interaktion mellan kulturer,307 en 
utgångspunkt som dessa organisationer verkar ha tagit till sig. Samtliga webbsidor har en 
tydlig struktur och relevant information flera språk, undantaget är ud.se, där webbsidan 
förutom på svenska bara finns tillgänglig på engelska. Både isa.se och Sweden.se öppnas per 
automatik på engelska, viket indikerar att de är riktade till en utländsk målgrupp.  
  Si.se är egentligen en webbsajt som förklarar organisationen och främjandeuppdraget och vi 
uppfattar den som rent formell och främst riktad till svenskar då den har sökfunktion, samlade 
pressreleaser, artiklar, pdf-presentationer med mera.  
  Detta stämmer också med vad som framkommit under intervjuerna; att Svenska institutet 
skapar struktur och innehåll i Sverigebilden men att det är på Sweden.se det attraktiva 
resultatet ska synas. Sweden.se har också hög läsbarhet och användbarhet med goda 
möjligheter till feedback; användarna görs delaktiga genom möjlighet att kommentera 
artiklarna på sidan.308 På sajten finns även rutor med kortinformation riktad till den utländska 
målgruppen, till exempel att man inte längre behöver arbetstillstånd för att få forska i Sverige.  
  Webbteorier som visuell kommunikation, målgruppsanpassning, Nielsen och Lorangers 
rekommendationer för tydlig sidstruktur309 samt Kents och Taylors fem strategier för 
webbkommunikation kan appliceras på samtliga webbsidor. Tydligheten och utförligheten i 
sidornas infomation bidrar till att vi får en positiv bild av organisationerna och deras 
verksamhet.310 
  Hemsidan för Invest in Sweden Agency, isa.se, gav först en något splittrad bild; vi tyckte oss 
se en uppdelning av en brittisk och en amerikansk sida eftersom de såg helt olika ut. Utifrån 
vår förförståelse om sidstruktur311 och grafiskt helhetsintryck312 tolkade vi det som att den 
nordamerikanska marknaden skilde sig åt från de andra, men under intervjun framkom att 
sidan är under ombyggnad, vilket kan förklara det lite förvirrande intrycket.  
 
Jaffe och Nebenzahl, som talar om paraplyvarumärkning, anser att ett och samma varumärke 
och logotyp med fördel kan användas för olika produkter, även för olika webbsidor som 
profilerar samma land. De olika organisationer som vi granskat har dock olika individuella 
uppdrag, varför gemensam logotyp kan tyckas onödigt. Däremot saknar vi viss tydlighet i hur 
organisationerna är kopplade till varandra under Sverigebildsplattformen och utifrån 
främjandearbete, detta gäller främst isa.se. Att lägga till ett gemensamt element, exempelvis 
en bildlänk till Sweden.se på samtliga sidor, skulle kunna motverka denna otydlighet och vara 
organisationerna till fördel. 

11.2.3 Profilering av Sverige 
Det framgår inte helt tydligt vem som ansvarar för varumärkesplattformen och på isa.se 
nämns den inte överhuvudtaget. De fyra kärnvärdena nytänkande, öppenhet, äkthet och 
omtänksamhet och nyckelbegreppen kännedom, goodwill och relation, som Svenska institutet 
arbetar efter, finns väl förklarade på si.se.313 Under intervjun med Liselott Bergman, Svenska 
institutet, uppgav hon att Sverige inte längre är känt för sin kultur, och att den kännedom som 
finns handlar om kulturpersonligheter som var stora för ungefär 30 år sedan. Information som 
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denna står också att finna på hemsidan,314 för den som använder sökfunktionen finns ett arkiv 
med pressmeddelanden att bläddra i.  
Sweden.se visar indikationer på de fyra kärnvärdena och kommunikativa aspekter, som 
dialog, feedback, möjlighet till självständiga inlägg – som att kommentera artiklar - och så 
vidare finns väl representerat. En del av sajten beskriver och förklarar varumärkesplattformen, 
vilket är intressant men får betraktas som en separat undersajt med information för svenska 
intressenter, som journalister eller studenter. Den informationen är på svenska, men någon 
uppenbar länk från huvudsidan verkar inte finnas. Däremot är det denna sida som Si.se länkar 
till då det gäller fakta om Sverigebilden och här finns mest utförliga informationen om 
plattformen, med bilagor och pdf-dokument som går att ladda hem.  
  Både inom paraplyvarumärkning och inom framing talar man om att finna en förståelse för 
intressenternas behov och problem. Sweden.se har som ambition att täcka in samtliga 
intressen hos målgruppen genom det valda kommunikationsmedlet, webben. Områden som 
leva, arbeta eller studera är vad man tror att målgruppen söker efter, och inramningen på 
webben ska ytterligare skapa identifikation och intresse.   
 
De olika webbsidorna har olika funktioner, och även olika intressenter, men man kan ändå i 
de flesta fall urskilja en koppling som kan jämföras med paraplymarknadsföring. Man har 
definierat sin målgrupp som en månghövdad grupp med olika intressen men med 
gemensamma värderingar, och utifrån detta har man formulerat kärnvärden som ska tilltala 
denna målgrupp, som återfinns bland turister, entreprenörer och kultursektorn.315  
  Enligt vad som framkommit i empirin har organisationerna god respons på sina webbsidor, 
vilket indikerar att de noga målgruppsanpassat dem utifrån användarnas kunskaper, behov och 
förutsättningar.316 
 

12. Slutsats 

12.1 Frågor och svar 
Inför vår studie ställde vi upp ett antal frågor som vi ville ha svar på.317 Hur har det gått? För 
att få en tydlig bild visar vi frågorna igen och ser om de har besvarats: 
 

1. Hur samarbetar aktörerna Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet och Invest in Sweden Agency med profileringen 
av Sverige till utlandet? 

För oss är det tydligt att Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet är en samlingsorganisation 
för aktörerna. Även om respektive verksamheter ser olika ut försöker aktörerna hitta minsta 
möjliga gemensamma nämnare att samlas kring för att kommunicera en så enhetlig 
Sverigebild som möjligt.  
  Både nämnden och aktörerna är placerade under Utrikesdepartementet och har gemensamt 
arbetat fram en varumärkesplattform för profileringen av Sverige till utlandet. Den 
plattformen ligger till grund för det gemensamma arbetet och den gemensamma webbplatsen, 
Sverigeportalen Sweden.se, är en av de främsta kanalerna för att kommunicera budskapet i 
plattformen.  
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  Även om nämnden är det bakomliggande stödet för aktörerna drar vi slutsatsen att Svenska 
institutet är den huvudsakliga motorn i profileringen av Sverigebilden och har därmed en stor 
verkställande roll.   
  Sedan uppfattar vi också att aktörernas egna verksamheter bidrar till att förhöja värdet av 
den gemensamma Sverigebilden, att dessa verksamheter delvis är som 
varumärkesplattformens förlängda arm. 
 

2. Vilka är målgrupperna inom ramen för det nation branding-arbetet? 
Vår slutsats är att aktörerna gemensamt jobbar mot en huvudsaklig målgrupp som kallas för 
den progressiva. Den målgruppen finns framför allt i länder utanför Europa, i nuläget finns de 
i städer i Indien och i Kina. Aktörernas progressiva målgrupp är unga människor med hög 
utbildning och även om dessa inte är de mest köpstarka reser de mycket, använder internet 
som en naturlig kommunikationskanal och har en öppenhet och ett nytänkande som stämmer 
överens med den bild av Sverige som aktörerna vill förmedla. 
  Den progressiva målgruppen finns i tolv utvalda städer: Tokyo, Peking, Shanghai, Bombay, 
Moskva, Saõ Paulo, Los Angeles, New York, Washington, London, Paris och Berlin. I dessa 
städer är målgruppen inte stor, men de ligger långt i framkant vad gäller de värderingar som 
aktörerna efterfrågar. 
 

3. Hur används webben som kommunikationskanal utifrån samarbetet med 
profileringen av Sverige till utlandet? 

Webben är tveklöst den mest väsentliga kommunikationskanalen förutom det personliga 
mötet. Den slutsatsen är för oss rent av övertydlig, så mycket som webben har poängterats 
under de genomförda personintervjuerna. Att nå en ung målgrupp kan bäst ske genom 
kommunikation via internet, så uppfattar vi att aktörerna resonerar. Därför finns ett flertal 
kommunikationsmöjligheter via exempelvis Sverigeportalen Sweden.se där dialog, feedback 
och självständiga inlägg bland målgrupp och intressenter uppmuntras.  
  Detta ligger helt i linje med att det också finns en tydlig webbsatsning på exempelvis 
community-kanalerna YouTube och Facebook. Vi förvånades över den långt gångna 
satsningen på sociala medier, inklusive den innovativa på Second Life, som har en virtuell 
svensk ambassad.  
  Sverigeportalen Sweden.se har ett brett innehåll. För att uppdatera Sverigebilden genomförs 
undersökningar, enkäter och fokusgrupper främst via internet, och vår slutsats är att på så sätt 
kan aktörerna snabbt få kontakt med målgrupp och intressenter och därför också snabbt få 
respons på vilka interaktioner som fungerar eller inte fungerar.  
  Därför är vår slutsats att aktörerna även använder webben för att testa, mäta och utvärdera 
bilden av Sverige.  
 

4. Hur utvärderar de nämnda aktörerna profileringen av Sveriges nation 
branding? 

Vår slutsats är att det sker en mix av olika utvärderingar. Dels gör aktörerna egna mätningar, 
framför allt via webben och då med hjälp av enkäter och fokusgrupper, för att uppdatera 
Sverigebilden. Dels genom en annan mätning, som vi bedömer är av stor vikt för aktörernas 
gemensamma arbete: Nation Brands Index, ett rankingverktyg där för närvarande 50 länder 
ingår vars undersökning delas in i områdena export, kulturarv, regering och offentlighet, 
människor, turism, investeringar och immigration.318 Det resultatet presenteras kvartalsvis. 
  Svenska institutet engagerar sig mycket för att lära känna målgruppen och genomför därför 
regelbundet egna mätningar.  
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En intellektuell operation319 visar att vårt empiriska utfall stödjer våra slutsatser som 
redovisats här ovan.  

 
12.2 Resultat och analys i ett vidare perspektiv 
Här i slutsatsen reflekterar vi över resultat och analys och kopplar det till ett större 
sammanhang bortom ramarna för studien. 
 
Kommunikation av profileringen av Sverigebilden i ett tidigt skede 
Sett till kommunikationstrappan320, beskrivet av Svenska institutets generaldirektör Olle 
Wästberg, drar vi slutsatsen att kommunikationsuppgiften inom ramen för profileringen av 
Sverigebilden just nu handlar om att sätta Sverige på kartan, eftersom landet är okänt ”ute i 
den stora världen”. Att skapa nyfikenhet och öka kunskapen om Sverige är de två första 
stegen på den kommunikationstrappan medan det fjärde steget är att etablera en relation, då 
människor väljer att komma till Sverige för ett särskilt syfte. Om vår slutsats är korrekt 
innebär detta att de påtagliga effekterna kan dröja innan det blir en eventuell ökning av 
personer från utlandet som kommer hit för att exempelvis studera eller arbeta. 
 
Snabba omvärldsförändringar kräver snabba omställningar 
Vid tiden för vår studie inträffade ett attentat i Bombay i slutet av november 2008321 som 
ledde till att Svenska institutet snabbt tvingades förändra planeringen av kommande 
satsningar. Detta fick vi uppleva på plats när vi besökte institutet för att genomföra 
personintervjuer. Eftersom Indien ingår i den målgrupp som aktörerna vänder sig till, är detta 
ett exempel på oförutsedda händelser som kan kosta stora resurser i omställningar vid 
profileringen av Sverigebilden.  
  Wise menar att anseende (reputation management) är en av de mest värdefulla valutorna 
eftersom länder tävlar om vem som har bäst trovärdighet.322  
 
Global ekonomi 
Den globala finanskrisen har inte påverkat profileringen av Sverige. Det säger samtliga 
aktörer förutom Invest in Sweden Agency som menar att de ser vissa effekter. De flesta av 
aktörerna har en fastställd budget och tror att den kommer att behållas eller rent av att öka.  
  Utifrån den faktiska finanskris som råder i världen i dag drar vi slutsatsen att den 
inställningen är naiv. Även om aktörerna själva, som organisationer, inte skulle drabbas 
särskilt av finanskrisen kan mycket väl deras målgrupp, som aktörerna vill nå, drabbas hårt 
exempelvis genom arbetslöshet, sänkt värde på boendeinvesteringar eller dylikt. För Indien är 
inte immunt mot finanskrisen, skriver Nilotpal Basu323, medan en annan skribent menar att 
finanskrisen kan komma att öka fattigdomen i Indien och i Kina,324 två av de länder som 
aktörerna för profileringen av Sverigebilden just nu fokuserar på.  
 

                                                 
319 Esaiasson et al. 2007:254 
320 Se sid. 6 
321 Svenska dagbladet, www 
322 Wise 2008:28f 
323 Indiaintracts, www 
324 Council on Foreign Relations, www 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 66

13. Egen diskussion 

13.1 Webb, målgrupp och intressenter 
Redan i förarbetet hade vi en hypotes om att webben troligtvis spelar en stor roll för Sveriges 
profilerings- och främjandearbete. Ändå förvånas vi av att det vid resultatet kom fram vilken 
stor vikt webben är som kanal för att föra ut bilden av Sverige. Såväl de officiella kanalerna, 
till exempel Sverigeportalen Sweden.se som community-kanaler, till exempel Second Life 
och Facebook, kommuniceras med stor entusiasm. Sweden.se är aktörernas gemensamma 
webbplats och officiell portal för Sverige, vilket delvis förklarar varför webben får sådan 
tyngd. Den gemensamma varumärkesplattformen uppstod också utifrån ett webbperspektiv, 
vilket är en annan viktig förklaring. Även målgruppen, som kallas progressiv, är erfarna 
internetanvändare och därmed ytterligare en poäng till aktörernas stora webbfokus.  
  Att Sverige profileras endast i utlandet, och inte till svenskarna själva, stod också tydligt i 
resultatet. Ändå läggs resurser på att kommunicera främjandearbete och profilering av Sverige 
till svenskar och svensktalande. En konferens planeras dessutom av Svenska institutet under 
första kvartalet 2009 för att presentera Sverigebilden till företag, regioner och kommuner och 
föra en dialog med dem. Vi menar dock att svenskar är mer väsentlig för profileringen av 
Sverige än vad aktörerna nämner i resultatet. Ett annat synsätt är att svenskarna är en 
potentiell målgrupp som kan bidra till att skapa goda relationer med den nuvarande 
progressiva målgruppen.   
 

13.2 Nation branding – empirisk kritik 
 
The study is, without doubt, the most flawed piece of brand research I have seen.  
– Mark Ritson i Brand Republic, 2005325 
 
Nation Brands Index är ett viktigt mätverktyg för aktörerna i studien. Men är det så pålitligt? 
Omvärldens uppfattning om olika dimensioner i ett land mäts genom intervjuer, resultaten 
räknas sedan samman i en modell kallad varumärkeshexagonen, där ländernas styrkor och 
svagheter avspeglas. Mark Ritson326, professor vid Melbourne Business School, kritiserade 
mätinstrumentet i en artikel 2005, och menade att Nation Brands Index bara återspeglade en 
liten del av världens åsikter trots att den utgav sig för att vara ”en unik barometer för globala 
åsikter”. Vidare ifrågasatte Ritson den metodologiska uppbyggnaden av Nation Brands Index, 
och hur Simon Anholt i tillräcklig utsträckning samlat de data som krävs för en kvantitativ 
studie i denna storleksordning: 
 
It might sound over-complex, but if you are going to tell the people of Russia that their nation brand is weaker 
than New Zealand, you had better not be doing it using data analysis that a second-year undergraduate student 
would be ashamed of. 
–  Mark Ritson i Brand Republic, 2005327 
 
Ritson menade att alltför få länder ingått i studien, dessutom ifrågasatte han omnämnandet av 
länder som varumärken. Av de 25 länder som deltog i den första mätningen 2005, tillfrågades 
bara konsumenter i tio av länderna om sin åsikt av de övriga, det var alltså inte en jämlik 
bedömning, om man får tro Ritson. Dock har antalet länder som ingår i mätningarna stadigt 
ökat i antal sedan 2005, på Nation Brands Index hemsida uppges dessutom antalet länder från 
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början ha varit 35, som idag utökats till 50. Enligt samma källa intervjuas idag konsumenter 
från 20 av de länder som ingår i studien.328  
  Bland våra informanter indikerade Joakim Norén, Svenska institutet, Nation Brands Index 
som mätinstrument är lite väl trubbigt, men å andra sidan ansåg både han och Fredrik 
Wetterqvist, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, att sett över tid kunde Sveriges 
placering på listor som Nation Brands Index ge en bra bild över hur väl man lyckats i sin 
profilering, samt även förändringar i omvärldens attityd om särskilda områden, som kultur 
eller turism.   

13.3 Självkritisk hållning 
Vi har noga gått igenom och granskat de svar vi fått i studien, och frågat oss själva om vi 
verkligen fått de svar vi efterfrågat. Våra frågor har besvarats i studien men vi kunde ha varit 
mer ingående gällande kommunikationskanaler och vi kunde också ha varit mer kritiska mot 
säkerhet till en bestående budget.  
  Vår bedömning är att intervjupersonerna inte har slingrat sig undan eller på annat sätt 
undvikit några av våra frågor. Däremot har vi vid enstaka tillfällen hänvisats vidare till andra 
för svar på vissa frågor.  
    Ett problem i vår studie har varit exakt syftesformulering och frågeställningar, då vi 
omarbetat dessa flera gånger under studiens gång. Vi har stundtals varit överambitiösa och allt 
för många olika spår och teorier har då uppstått, vilket påverkat vår tidsplanering. Här kunde 
vi ha varit bättre på att i god tid stannat upp för att avgränsa oss.  
 
Har vi övertolkat vårt resultat? Vi anser att de frågor vi ställt har täckt in syftet, och att de svar 
vi fått besvarar frågeställningarna. Vi anser även att den analys vi gjort av aktörernas 
webbsidor har bidragit till en bredare bild av vad de själva påstår att de vill förmedla, och vad 
de faktiskt för fram. Vi har i vår studie strävat efter ett objektivt och kritiskt förhållningssätt.  
 

14. Fortsatt forskning 

14.1 Public relations vidareutveckling i sociala medier 
Ett av de områden vi stötte på under vår studie var de interaktiva mediernas roll i 
kommunikation och marknadsföring. Betydelsen av dessa tycks öka, då organisationer som 
Svenska institutet bland annat använder sig av olika sociala medier i sin kommunikation med 
omvärlden. Det mest tydliga exemplet här är Second Life, ett virtuellt webbcommunity som 
byggts upp av användarna för att spegla den icke-virtuella verkligheten.  
  Second Life har visat sig vara en lukrativ marknad för företag att etablera sig i; då Second 
Life är en 3D-kopia av världen är det fullt möjligt att skapa och sälja virtuella produkter i 
forumet. För de svenska företagen verkar detta bli mer och mer intressant, Telia Sonera är ett 
av de många företag som nu vill etablera sig i Second Life.329 
  Den svenska ambassaden i Second Life, Second House of Sweden, visar på en ytterligare 
ambition än den ren marknadsföringsmässiga; de sociala forumen har blivit viktiga ur ett 
kommunikativt perspektiv när det kommer till profilering.  
  Begreppet ”In-Game advertising”330, marknadsföring i dataspel, har också exempel på detta; 
USA:s president Barack Obama ska exempelvis, som första amerikanska presidentkandidat, 
ha köpt reklamplats i ett spel under sin kampanj för presidentposten hösten 2008.331  

                                                 
328 Nation Brands Index, www 
329 Dagens nyheter, www 
330 Wikipedia, www 
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  Enligt modellen ”Brand Mind Space”332 önskar ett varumärke profilera sig i fyra olika 
dimensioner hos en målgrupp; den funktionella, den mentala, den ideella och den sociala. Den 
sistnämnda handlar om varumärkets förmåga att skapa identifikation och gemenskap med 
målgruppen. Att finnas där målgruppen finns är alltså viktigt. Huruvida Barack Obamas 
valseger berodde på In-Game advertising får vara osagt, men dessa bilder är spännande för 
framtida forskning; hur kan medlen för kommunikation och marknadsföring komma att 
utvecklas i framtiden, och vilka kan konsekvenserna av att på detta sätt kommunicera med 
nya målgrupper komma att bli? 

14.2 Nation branding och Corporate Social Responsibility 
CSR är förkortning för Corporate Social Responsiblity och kan översättas som ”aktivt 
samhällsansvar” eller ”ett företags sociala ansvar”. De två orden ”social” och ”ansvar” har 
den etymologiska betydelsen av att stå till svars för något som har med samhället att göra.333 
CSR har med tiden kommit att etablera sig; allt fler organisationer har CSR-specialiserad 
personal för att kommunicera det sociala ansvarstagande utåt.334 Frågan är hur långt 
samhällsansvaret ska sträcka sig för företag? Detta har resulterat i debatter om företagens roll 
på CSR-området.335 
  Simon Anholt, som myntat begreppet nation branding, menar att länder bör utöva CSR för 
att stärka deras image, med tanke på det etiska klimatet som nu råder. Sverige och de övriga 
nordiska länderna ligger bra till när det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande, menar 
Anholt, men detta kan också vara en nackdel: 
 
…because they have to work twice as hard to gain anybody’s attention. Few would notice if a Swedish company 
wins another green award, but they would notice if they didn’t.  
– Simon Anholt i Current Magazine, 2007336 
 
Däremot menar professorn, kolumnisten och bloggaren Paul Krugman, 2008 års 
Nobelpristagare i ekonomi,337 att miljöfrågorna just nu måste skjutas upp med anledning av 
den globala finanskrisen.338  
  Vi menar att Krugmans uttalande att motarbeta CSR-frågorna inte är trovärdigt.  
Anholts koppling nation branding och CSR är däremot mycket attraherande och något som vi 
rekommenderar att forska inom framöver. 
 
14.3 Uppsatsstudie – inte bara för likasinnade 
I inledningsfasen av vår studie fick vi veta att uppsatsarbete på C-nivå syftar till att vara en 
ansats till forskning, och att presentationen av en sådan studie främst ska rikta sig till 
likasinnade, det vill säga studenter eller forskare på högre nivå. Det anses därför onödigt att i 
en sådan här studie inkludera särskild information om vad olika forskningsbegrepp betyder, 
till exempel hermeneutik.  
  Vi ifrågasätter om begrepp som ”likasinnade” bör omfattas av en bredare grupp än enbart 
akademiker? Särskilt som uppsatser från C-nivå och uppåt sedan en tid tillbaka finns 

                                                                                                                                                         
331 Wikipedia, www 
332 Brandflight, www 
333 Grafström et al, 2008:15 
334 Ibid. 2008:40 
335 Ibid. 
336 Sandberg, www 
337 Geretschläger, www 
338 Nobelpriset 2008 – fred och ekonomi, SVT2 2008-12-08 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 69

tillgängliga i öppna databaser på webben, där vem som helst med ett specialintresse kan ta del 
av dem.  
  För att förtydliga: en förklaring av vetenskapliga begrepp skulle gynnas av att studierna når 
en bredare målgrupp än i dag. Vi tror att intresset för att ta del av vetenskapliga studier, och 
hur olika organisationer kan dra nytta av dem, skulle öka om begrepp förklaras och 
läsbarheten skulle kunna förbättras. Vi vill uppmuntra till fortsatt forskning om detta. 
 
Inom samma område, men en helt annan vinkling, är att vi under studiens gång mött en rad 
olika problem som vi kopplar till själva formen för studien och hur en ansats till 
forskningsstudie, som på denna C-nivå, ska se ut.  
  Vi ser anledning till att mana till fortsatt forskning om kriterierna för forskning på C-nivå 
skulle kunna se ut på ett annorlunda sätt. Då menar vi inte bara justeringar inom befintliga 
ramar utan att se över metoden med vilken en vetenskaplig forskning utförs, och fundera över  
uppdatering och modernisering. 
  Ett exempel: Samtidigt som vi studenter uppmanas att överskrida de traditionella 
kunskapsramarna i vår forskning och inta ett öppet förhållningssätt till vad som är kunskap, 
finns murar som markerar de gränser man som akademisk forskare absolut inte bör 
överskrida.  
  Ett annat exempel är den information forskare kan möta via webben; vi hittade en mängd 
matnyttig information som vi senare inte kunde använda, då källorna inte var strikt 
vetenskapliga. 
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Bilagor 

Frågeformulär för intervjuer 

Bilaga 1, Intervjumall Utrikesdepartementet 2008-11-26 
Kontakt: Marie-Helene Lindblom, Kansliråd kulturfrämjande och Sverigebilden 
Webbplats: www.ud.se  
 
Frågor 
 

1. Enligt SI:s hemsida regleras det uppdrag de får från regeringen genom ett årligt 
regleringsbrev. Hur går den processen till i praktiken? 

2. SI har gjorts om; färre områden för träffsäkrare insatser och få mätbara effekter, enligt 
generaldirektören Olle Wästberg. Var denna förändring ett uppdrag från regeringen? 

3. På SI:s hemsida berättar Wästberg att nu har SI tydliga målgrupper och satsar på nya 
medier och ny kommunikation. Ingår detta också i regeringens uppdrag till SI eller 
något som SI självständigt har mandat att besluta om?  

4. Hur ser du, i din roll, på profileringen av Sverigebilden? 
5. Vad fick du för uppfattning att folk tyckte om Sverige, när du jobbade utomlands? 
6. Är Sverige registrerat som ett varumärke? I så fall, när skedde det? Finns det en 

officiell logotyp som ingår i det registrerade varumärket?  
7. Sverigebilden mäts bland annat via Nation Brands Index. På vilket sätt har en sådan 

mätning betydelse för profileringen av Sverige rent konkret? 
8. Hur mycket läggs ned i form av resurser på att mäta Sveriges profilering och bilden av 

Sverige?  
9. Med anledning av den pågående globala finanskrisen, har regeringen signalerat att 

gällande profilering av Sverigebilden bör förändras? I så fall, på vilket sätt? 
10. Har regeringen gett SI i uppdrag hur Sverige ska profileras via webben? 
11. Hur väsentlig är era kanaler via webben för bilden av Sverige? 
12. Sverige har öppnat en virtuell ambassad på Second Life. Är sådana inofficiella kanaler 

viktiga? 
13. Har du nåt övrigt som du vill tillägga?  
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Bilaga 2, Intervjumall Svenska institutet 2008-11-27 
Kontakt: Joakim Norén, varumärkesutvecklare, avdelningen för analys och samordning 
Webbplats: www.si.se och www.sweden.se  
 
Frågor 
 

1. Hur länge har du jobbat på Svenska institutet? 
2. På er hemsida si.se står att den geografiska platsen är allt mindre väsentlig och att det 

är mer den mentala platsen – i människors huvuden och så – värderingar som får allt 
mer betydelse. Stämmer det här i praktiken, har ni undersökningar eller så? 

3. Som en följdfråga: går det att använda i marknadsföringen för att få folk att komma hit 
fysiskt? Eller behövs fysiska attribut för att folk ska komma hit? 

4. Hur mycket läggs ner i form av resurser, t ex ekonomiska resurser, på att mäta 
Sveriges profilering och bilden av Sverige? 

5. Simon Anholts Nation Brands Index är ett stort rankingverktyg, har vi noterat. Men 
det kostar också att vara med; det kan gå på en halv miljon kronor. Är det värt det då 
och vet man hur mycket av t ex skattepengarna i Sverige som går till det här? 

6. Det är intressant att se i de här rankningarna att Sverige har så gott anseende, men 
sedan i praktiken tycks det inte öka antal turister osv. Pengamässigt tycks det inte 
generera någonting, det tycks finnas ett glapp. Vad beror det här glappet på? 

7. Hur väsentlig är webben för bilden av Sverige som kanal? 
8. Har ni fått feedback från användarna på Second Life? 
9. På era webbsidor si. se och Sweden.se finns skillnader beroende på vilket språk man 

använder. Är det anpassat innehåll för olika länder och olika målgrupper och hur har 
ni valt? 

10. Ni har de här begreppen kännedom, goodwill, relation. Är de som formulerade 
kärnvärden som ni försöker föra ut på webbplatserna? 

11. Hur viktigt är det att kommunicera bilden av Sverige till medborgarna i Sverige och 
till utlandssvenskar? 

12. Har ni några specifika symboler eller logotyper som ni genomgående använder på 
webbsidorna för att förstärka varumärket eller för att målgruppsanpassa? 

13. Det har inte framgått alls att Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet ansvarar för 
Sverigeportalen Sweden.se men att Svenska institutet driver den. Var står det 
någonstans? 

14. Hur mäter ni webbplatsernas betydelse för användarna; är det utifrån immateriella 
eller materiella värderingar? 

15. Kommer den globala finanskrisen att förändra något för er del när ni ska profilera 
Sverigebilden, måste ni göra omprioriteringar? 

16. Har ni något samarbete med regioner och kommuner i Sverige vad gäller gemensam 
profilering av Sverige? Har ni någon enhetlig bild? 

17. Är det något övrigt du vill tillägga? 
 

 
 



Janna Bengtsson             Nation Branding – profilering av varumärket Sverige  Mittuniversitetet 
Marie Söderberg C-uppsats ht 2008 (15 hp)        2009-01-31 

 80

Bilaga 3, Intervjumall (2) Svenska institutet 2008-11-27 
Kontakt: Liselott Bergman, analysansvarig, analys och samordning, 
Webbplats. www.si.se och www.sweden.se    
 
Frågor 

1. Enligt SI:s hemsida regleras det uppdrag ni får från regeringen genom ett årligt 
regleringsbrev. Hur går den processen till i praktiken? 

2. Är det en väldigt långvarig process, innan ni får det här godkännandet, som att ni 
skulle vilja sätta igång tidigare, men ni måste vänta på regleringsbrevet? 

3. SI har gjorts om så att det blivit färre områden och träffsäkrare insatser, står det på 
hemsidan, för att kunna få de här mätbara effekterna. Men varför har den gjorts om? 
På vems initiativ? 

4. På SI:s hemsida berättar Wästberg att nu har SI tydliga målgrupper och satsar på nya 
medier och ny kommunikation. Ingår detta också i regeringens uppdrag till SI eller 
något som SI självständigt har mandat att besluta om?  

5. Vilka är de här målgrupperna idag? 
6. Hur mycket läggs ner i form av resurser, på profileringen av Sverigebilden, alltså rent 

krasst? Det ni gör, det ni vill föra ut, era kärnvärden, och allt det där. 
7. Har ni ökat personalstyrkan, till exempel, eller har den bara blivit mer effektiv, och 

minskat? 
8. I olika mätningar har Sverige ett gott anseende och rankas ofta högt – dvs. varumärket 

är starkt – men i praktiken tycks inte antalet turister öka och detsamma tycks gälla för 
landets import och export. Finns det ett glapp och vad gör ni åt det? 

9. Simon Anholt rekommenderar att Sverige positionerar sig som nyckelaktör i 
Baltikum; hur ser SI på det? 

10. Vad betyder begreppet nation branding för er? 
11. Hur vill du beskriva Sveriges Nation Branding i korthet? Vad gör ni just nu? 
12. Hur viktigt är det att kommunicera bilden av Sverige till medborgare i Sverige 

respektive utlandssvenskar? 
13. Hur väsentlig är webben, för bilden av Sverige, som kanal?  
14. Vet ni, om de som besöker den svenska ambassaden i Second Life är svenskar, eller är 

det folk från andra länder? 
15. Vad har ni för samarbete med regioner och kommuner här i Sverige vad gäller 

profilering av Sverige?  
16. Du säger i en intervju (er skrift ”Sverige i världen”) att kommuner och företag kan 

göra mer än de gör i dag för varumärket Sverige – hur menar du då? 
17. Det lär finnas en trend att t.ex. ungdomar, särskilt från länder som just blivit 

medlemmar i EU, mer ser sig som européer än som medborgare av ett land. Om det 
visar sig stämma, är det då fortfarande viktigt att varumärka ett land? 

18. Rent fysiskt, så finns ju Sverige trots allt rätt långt norrut. Är den fysiska, geografiska 
platsen någon form av problem? Apropå dyra resor hit, eller så? 

19. Är det någonting som du vill tillägga?  
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Bilaga 4, Intervjumall Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
2008-11-28 
Kontakt: Fredrik Wetterqvist, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
Webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/3028 och www.sweden.se  
 
Frågor 

1. Hur ser er organisation ut; är det ett internt utformat uppdrag eller är det också som ett 
regleringsbrev, som för Svenska institutet? 

2. Är Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet tillsatt av regeringen eller utav 
riksdagen? 

3. Nämnden har funnits sedan 1995; har verksamheten varit stabil eller förändrats 
mycket? 

4. Nämnden har tagit fram en varumärkesplattform för en mer uppdaterad och tydlig 
presentation av Sverige utomlands. Fanns det en varumärkesplattform tidigare eller är 
det här den första? 

5. Varför ansåg ni att det behövdes tas fram en varumärkesplattform? 
6. Det är intressant att idén till varumärkesplattformen kommer från tjänstemän, för vi 

antar att det fortfarande är ganska hierarkisk styrning i er organisation. Är det allt 
vanligare att det börjar bli så nu på den arbetsplats där ni är, att det börjar komma 
mycket underifrån? 

7. Hur ser plattformen ut innehållsmässigt? 
8. Hur var responsen i september förra året, när ni lanserade varumärkesplattformen och 

vilka effekter har kommit efter det?  
9. I olika mätningar har Sverige, och varumärket Sverige, ett gott anseende. Men det 

tycks inte motsvaras av turistantal, ökad import och export; varför finns det glappet 
och vad gör ni åt det? 

10. Vilka mäter topplistan av webbsidor där Sweden.se och VisitSweden placerats högt?  
11. Med anledning av den globala finanskrisen och det som sker, har den någon effekt på 

nämndens organisation? 
12. Enligt Nation Brands Index ligger Sverige högt placerad. Har det någon betydelse för 

Sverige som varumärke och i så fall vilken? 
13. Webben är med andra ord den främsta kanalen för er i dag när det gäller 

Sverigebilden? 
14. Vilka andra kanaler prioriterar ni förutom webben? 
15. Simon Anholt står bland annat bakom Nation Brands Index och har i dag till exempel 

uppdrag för den brittiska regeringen. Men han har kopplingar till Sverige. Har han 
några uppdrag för den svenska regeringen? 

16. Är det en strategisk planering hur ni utformar webben eller är den taktisk sett till hur 
ni vill gå ut med Sverigebilden via webben? 

17. Är det viktigt på Sweden.se att man har samma information oavsett vilket språk där? 
Eller är tanken att man ska kunna skräddarsy så att man först väljer land och sedan ser 
det lite olika ut beroende på vilket land eller språk man väljer? 

18. Ser ni behov av anpassa innehållet om det skulle finnas olika intressen från en 
tysktalande eller en brittisktalande målgrupp på webbplatsen? 

19. Det finns en trend från länder, som nya medlemsländer i EU, där ungdomar hellre ser 
sig som européer än medborgare av ett land. Om detta skulle stämma och få spridning, 
varför ska man då varumärka ett land? Är det här något som ni har tittat på eller fått 
till er på något sätt? 
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20. Är det kommunikativt viktigt att berätta för medborgare i Sverige och utlandssvenskar 
om Sverigebilden?  

21. Om ett halvår har Sverige ordförandeskapet i EU till sista december; har det någon 
betydelse för Sverige som varumärke eller för Sverigeplattformen? 

22. Har ni specifika symboler för Sverige som ni använder på hemsidan eller i 
profileringen typ som logotyp? 

23. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 5, Intervjumall Invest in Sweden Agency 2008-11-28 
Kontakt: Malin Ruthström, Susanne Roglar.  
Webpplats: www.isa.se  
 
Frågor 

1. Hur ser ni på de andra aktörerna - Svenska institutet och Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet - när det gäller profileringen av Sverige? 

2. Är samarbetet enhetligare nu? Spretade det mer tidigare? 
3. Hur påverkas ni av den globala finanskrisen i er verksamhet? Har den förändrats 

något? 
4. Gör ni någon särskillnad på profilering av Sverigebilden och er övriga verksamhet 

eller ingår de naturligt i varandra? 
5. Använder ni den gemensamma plattformen för att profilera Sverige och Sverigebilden 

på ett integrerat sätt i er verksamhet? Eller är det uppdelat, som två olika strategier? 
6. Kommer ni att förändra profileringen av Sverige efter rådande finansförhållanden? 
7. En avstickarfråga; har CSR en stor del i profilering för företag i dag, anser ni? För en 

rapport menar att CSR-behovet kan öka men att många företag inte är förberedda. Kan 
detta stämma, tror ni? 

8. Använder ni termer som nation branding i era textdokument och när ni pratar 
vardagligt eller så, att det blir som en naturlig del i dagliga miljön? 

9. Vem eller vilka är era viktigaste samarbetspartners i dag när det gäller 
utlandsmarknaden? 

10. En avstickare igen; vi har inte tittat så mycket på webbsidan swedenabroad.se, men 
visst finns ni även där eller är det bara utlandsambassaderna? 

11. Vem eller vilka är era främsta konkurrenter i dag? 
12. På vilket sätt har ni varit involverade i Sverigeplattformen?  
13. Är ni nöjda med varumärkesplattformen i dag, som den ser ut och tillämpas, eller vill 

ni ändra på något särskilt? 
14. Är det viktigt att kommunicera en bild av Sverige till medborgare i Sverige och till 

svenskar i utlandet? 
15. I olika mätningar, till exempel Nation Brands Index, har Sverige som varumärke ett 

gott anseende och rankas högt. Men i praktiken motsvaras det inte av ökad turism, 
import och export, hur kommer det sig? 

16. Ur näringslivssynpunkt; ökar eller minskar investeringarna i Sverige? 
17. Hur viktig är webben som kanal för bilden av Sverige? 
18. Är det något särskilt ni kan säga nu hur er hemsida kommer att förändras, nu när den 

ska göras om helt och hållet? 
19. Vilka är era huvudsakliga besökare? 
20. Är det något ni vill tillägga? 
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Frågeformulär för webbsidor 

Bilaga 6, Mall för kvalitativ webbanalys 
 
Frågorna är sammanställda utifrån de tre kategorierna informativ, visuell och budskap som 
förklaras i metodkapitlet. 
 
Informativa kategorin:  

1. Framgår organisationens uppdrag?  
2. Vem är avsändare? Framgår detta tydligt? 
3. Finns en informationssida, och framgår där tydligt vad webbsidan handlar om? 
4. Stämmer det informanterna sagt med det som framgår på sidorna? 

 
Visuella kategorin:  

1. Är webbsidan lätt att använda? 
2. Finns en klar struktur, som översikt i form av en grundmeny?  
3. Är det lätt att hitta relevant information? 
4. Kommunikation: finns en dialog med användaren? Finns möjligheter till feedback 

eller kontakt?  
 
Budskapskategorin:  

1. Framgår de det budskap Si m.fl. vill framföra? 
2. Finns indikationer på nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet? Hur yttrar sig 

dessa? 
3. Hur framgår den kommunikativa plattformen på webbsidan? 
4. Hur framgår främjandeuppdraget, att öka omvärldens intresse för Sverige, på 

webbsidorna? 
5. Länkar sidan till relevanta samarbetspartners inom NSU?  
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Övriga bilagor 

Bilaga 7, Second Life 
Second Life339 är ett så kallat webbcommunity, ägt av företaget Linden Lab340, som sedan 
starten 2003 fått flera miljoner användare världen över. I en virtuell verklighet skapar man en 
karaktär, en avatar av sig själv, som man sedan använder för att chatta och socialisera. 
Communityn är uppbyggt i 3D, vilket ger möjligheter att gå runt ungefär som i ett dataspel. 
Det finns även möjlighet att skapa sitt eget hus, kläder eller liknande. På en världskarta 
lokaliserar man sig själv såväl som andra personer och platser. Eftersom Second Life 
använder sig av fler element än bara text, såsom bild, ljud och video, finns goda möjligheter 
att umgås, men även att uttrycka sig kreativt. I detta ”andra liv” kan man exempelvis lägga 
upp egna bilder eller musik, precis som på en hemsida. Skillnaden är att man som konstnär 
här har möjligheten att möta sina besökare direkt, eller som musiker kan uppträda för en 
internationell publik – hemifrån. Även näringslivet har börjat intressera sig för Second Life, 
det finns en intern valuta (Linden dollar) 
som köps för att användas i communityn, 
denna används för att köpa land eller 
produkter. Det finns bland annat en PR- och 
konceptbyrå, Tactiq i Stockholm, som 
specialiserat sig på att hjälpa företag att 
etablera sig i Second Life.341  
  Sedan våren 2007 finns även Sverige 
representerat på Second Life, som 
ambassaden Second House of Sweden342. 
Här kan besökare få information, se 
utställningar, eller varför inte fira 
Nationaldagen och Lucia?  
 

Bild från Second Life  
 

                                                 
339 Second Life, www 
340 Linden Lab, www 
341 Computer Sweden, www 
342 Second House of Sweden, www 
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Bilaga 8, Korrespondens med Simon Anholt 
 
From: Marie Avalon  
Sent: 24 November 2008 21:16 
To: simon@earthspeak.com 
Subject: Re. essay-writing Nation Branding and your title 
   
Hi Mr. Simon Anholt 
  
My name is Marie and I am a BA-student at Mid Sweden 
University in Sundsvall, Sweden. Together with a student 
colleague we are doing an essay-writing (C-level) about 
Sweden's Nation Branding, and naturally your name has 
come up lots of times as mentioned in books, articles etc 
besides your own impressive material and also the Nation 
Brands Index.  
 
What we would like to know is the proper title of yours. 
Although having had a look at your websites, your blogg etc 
we are still not sure what would be the appropriate reference 
to your background. For instance, do you have an academic 
background (a scholar in that sense) or are you a social scientist 
by profession? Please, what is the correct thing to do here and 
what do you prefer yourself?  
  
Finally, please find together with this mail a pdf-file with what seems 
to be a very recent article of yours. However, we can not find a proper 
reference, meaning do not know where it originally has been published (where, 
when, in what context etc) or so. We would like to refer to this article  
of yours since it is extremely interesting, especially since it was you  
yourself who coined the term "nation brand" (or was it nation branding)  
in the first place. Indeed a captivating article, I must say. 
 
We assume you are a very busy man and understand therefore, we can not 
take an answer for granted, should you mailbox be overloaded, but if you can  
find a time replying however shortly, we would be so thankful. 
  
Wishing you continous luck with your brilliant work :). 
 
Best regards, 
  
Marie Söderberg, BA-student with major in media and communication science, 
Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden, 
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Den ons 2008-11-26 skrev Martina Alvarez-Loewenstein <speak@earthspeak.com>: 
Från: Martina Alvarez-Loewenstein <speak@earthspeak.com> 
Ämne: RE: Re. essay-writing Nation Branding and your title 
Till: "'Marie Avalon'"  
Datum: onsdag 26 november 2008 12.59 

Dear Marie 
  
Many thanks for your e-mail and for your interest in Mr Anholt’s work. I hope you will not 
mind me replying on behalf of Mr Anholt as he travels constantly.  
   
Mr Anholt is an independent government advisor. He has one formal role, as a member of the 
UK Foreign Office’s Public Diplomacy Board, but this is not a full-time position. His main 
job is working with governments around the world, and in this capacity he is directly engaged 
as an external advisor. He is not an academic, although he has strong links with the academic 
community as founder and editor of the academic journal Place Branding and Public 
Diplomacy, nor is he a researcher although he is the founder and publisher of the Anholt 
Nation Brands Index and City Brands Index.    
   
The article you attached was written by Mr Anholt for the website of the Dutch competition 
Paint the World Orange. He is a member of the jury for this competition and was involved in 
the creation of the concept.  
   
Please don’t hesitate to write to me directly if you need any further information or materials 
relating to Mr Anholt’s work.  
   
Kindest regards  
   
Martina  
   
Martina Alvarez-Loewenstein  
Public Affairs Manager  
www.simonanholt.com  
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Bilaga 9, Plattform för en gemensam Sverigebild 
 
En plattform för varumärket Sverige har tagits fram av Nämnden för Sverigefrämjande i 
utlandet, NSU, som består av organisationerna Utrikesdepartementet, Svenska institutet, 
Invest in Sweden Agency, Exportrådet, Näringsdepartementet och VisitSweden.343 
  Den gemensamma plattformen ska ge förutsättningar för en tydlig och stark Sverigebild. I 
dag är omvärldens bild av Sverige otydlig och splittrad. Samtidigt som den är positiv är bilden 
inaktuell. Det finns behov av att uppdatera Sverigebilden och det finns tre målsättningar: 1) 
Att skapa igenkänning och särskilja sig från andra länder. 2) Att stimulera intresse och 
efterfrågan. 3) Att främja lojalitet och långvariga relationer.344 
Den kommunikationen ryms inom ramarna för svensk nation branding och utifrån plattformen 
har övergripande budskapsområden definierats, bland annat att Sverige är ett 
utvecklingsinriktat land på människors och miljöns vilkor; att Sverige är ett öppet, tolerant 
och omtänksamt samhälle; att Sverige är internationellt, engagerat och utåtriktat; att Sverige 
är ett säkert land med hög livskvalitet och att Sverige är en plats för inspiration och nya 
tankar.345 
  Plattformen syftar till att positionera Sveriges plats i omvärldens och målgruppernas 
medvetande jämfört med andra länder. På rankinglistor har Sverige topplaceringar gällande 
forskning, utveckling, kreativitet, livskvalitet, jämställdhet och hållbarhet. Historiskt sett 
präglas Sverige av nytänkande och öppenhet vilket bland annat märks genom den svenska 
samhällsmodellen, offentlighetsprincipen, starkt internationellt engagemang och tekniska 
uppfinningar.346 
 
Plattformen består dels av en kärna och dels av kommunikation. Kärnan innehåller vad 
aktörerna för profileringen av Sverigebilden står för, tror på och värderar och kan erbjuda. 
Där finns kärnvärden. 
  I kommunikationen paketeras relevanta och effektiva budskap och argument för att uppnå en 
önskad position i omvärldens medvetande.347 
 
Kärnvärdena är fyra stycken: nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet.348  
 
Målgruppen är egentligen många olika grupper, men en för närvarande prioriterad målgrupp 
finns utspridda över världen och känns igen som en progressiv målgrupp so oftast finns i mer 
toleranta, progressiva och kreativa miljöer som låter människor vara öppna.349 
 
Foldern Sverigebilden finns tillgänglig på: 
http://www.sweden.se/templates/cs/CommonPage____17697.aspx  
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