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Abstract   

 

Title: IKEA, Volvo and Sweden – Brands in interaction 

Authors: Viggo Lundbergh Akbari & Marcus Engström      

Aim: The purpose of this bachelor’s thesis is to examine commercial actors’ use of state-

formulated ideas about national attributes. This, by investigating IKEA’s and Volvo’s self-

describing websites to see how they contribute to the national marketing of Sweden. These 

companies have a huge impact on how Sweden is portrayed internationally and the Swedish state 

wants them to market Sweden. Thus, it is of relevance to investigate how they portray Sweden to 

see if it corresponds with the ideas formulated by the state for the official branding of Sweden. 

To do this, two research questions have been formulated: 

● How does Visit Sweden's brand platform come to be expressed on IKEA's and Volvo's 

self-describing websites? 

● Does IKEA’s and Volvo's self-describing websites constitute nation branding? 

Method & Material: Qualitative text analysis and five self-describing websites each from IKEA 

and Volvo.     

Main Results: Visit Sweden’s brand platform is expressed on IKEA’s and Volvo’s self-

describing websites. All parts of the brand platform can be found and moreover, the results are 

showing that it constitutes nation branding in the form of commercial nationalism according to 

the bachelor thesis’ theoretical framework.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras uppsatsens ämne och en motivering till varför ämnet är av relevans 

att undersöka. Därefter följer problemformulering och kunskapsmål. Slutligen presenteras syfte, 

forskningsfrågor och uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning 

Globaliseringens starka framväxt har lett till en konkurrens länder emellan om turister, 

investerare, studenter, entreprenörer, internationella evenemang och uppmärksamheten hos 

utländska medier, regeringar och populationer (Anholt, 2007:1). Med bakgrund i det har främst 

offentlig sektor i länder runt om i världen tagit hjälp av PR-strateger för att höja sitt lands 

internationella ställning. Denna praktik kallas nation branding och ger löftet att bryta igenom 

bruset på dagens mättade mediemarknad med beprövade marknadsföringsmetoder. Detta för att 

skapa och upprätthålla bilden av nationen som en konkurrenskraftig och effektiv aktör på den 

globaliserade marknaden (Aronczyk, 2013:17).  

 

Visit Sweden är Sveriges kommunikationsbolag och har som uppdrag att stärka det svenska 

varumärket internationellt genom att sprida berättelser om Sverige och den svenska livsstilen. På 

uppdrag av svenska staten och den svenska besöksnäringen marknadsför Visit Sweden Sverige 

genom just nation branding. Målet är att öka omvärldens lust till Sverige och på så sätt öka 

Sveriges intäkter och arbetstillfällen (Visit Sweden, 2016a). Turismen i Sverige uppgår idag till 

120 miljarder kronor, vilket gör den till den överlägset största exporten före livsmedel, 

personbilar, järn och stål samt trävaror (Visit Sweden, 2016b). Genom att marknadsföra positiva 

berättelser om Sverige ämnar Visit Sweden göra landet till ett populärare resmål. De menar att 

konkurrensen mellan länders varumärken är knivskarp. För att Sverige ska stå sig i den 

konkurrensen samarbetar Visit Sweden med de så kallade Sverigefrämjande organisationerna för 

att skapa en tydlig och positiv bild av Sverige internationellt. Tillsammans har Visit Sweden, 

Svenska institutet, Business Sweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och 

Kulturdepartementet därför skapat en gemensam varumärkesplattform för kommunikationen av 

Sverigebilden. Den övergripande hållningen för denna marknadsföring av Sverige är 

progressivitet. De Sverigefrämjande organisationerna vill att svensk progressivitet ska 
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kännetecknas av nytänkande i kombination med hänsyn till människa och miljö. Vidare vill 

organisationerna att progressivitet skall byggas upp av de fyra kärnvärdena: öppen, äkta, 

omtänksam och nytänkande. Enligt dem finns det en balans och en spänst mellan mänskliga, 

mjuka och etiska värden i relation till innovativt och banbrytande nytänkande. Just den spänsten 

menar de Sverigefrämjande organisationerna är det unika i hållningen progressiv som utmärker 

Sverige i ett internationellt perspektiv (Visit Sweden, 2016a).  

 

De Sverigefrämjande organisationerna som sysslar med nation branding är emellertid inte 

ensamma om att marknadsföra Sverige genom att anspela på vad som kan kallas svenska attribut. 

De svenska flaggskeppen IKEA och Volvo är exempelvis båda kända för att i sin marknadsföring 

anspela på sitt svenska ursprung. Olle Wästberg, tidigare generaldirektör för Svenska institutet, 

hävdar att IKEA gör mer för bilden av Sverige internationellt än alla statliga insatser tillsammans 

(Wästberg, 2009:58). I rapporter utförda av de Sverigefrämjande organisationerna gör den 

svenska staten heller inga försök att dölja sin önskan om att dra nytta av väletablerade 

varumärken med svensk identitet för att som land marknadsföras internationellt. 

Utrikesdepartementet (2011) menar att det är en enorm resurs att förknippas med IKEA och 

Volvo Personvagnar och Näringsdepartementet (2004) hävdar att samutnyttjande av aktiviteter 

med stora internationella så kallade svenska främjarföretag är effektivt för deras marknadsföring 

och varumärkesuppbyggnad. Sålunda är det relevant att undersöka hur Visit Swedens 

varumärkesplattform kommer till uttryck i marknadsföring av IKEA och Volvo. Medan andra 

studier bekräftat att IKEA och Volvo gör mycket för Sverigebilden och det svenska varumärket, 

ämnar denna studie ta vid och undersöka ifall IKEA och Volvo kommunicerar en Sverigebild 

som korresponderar med den Visit Sweden formulerat via varumärkesplattformen. Eftersom 

ingen tidigare studie har undersökt om företagen faktiskt använder sig utav liknande idéer om 

Sverige som landets eget kommunikationsbolag, är det ett kunskapsmål denna uppsats vill uppnå. 

Trots att varken IKEA eller Volvo är svenskägda idag anknyter de till Sverige i sin 

marknadsföring och deras sätt att profilera sig har en stor påverkan på hur Sverige uppfattas 

internationellt (Utrikesdepartementet 2011:123) Ett ytterligare kunskapsmål som uppsatsen 

ämnar uppnå är därför att klargöra på vilket sätt företagen marknadsför Sverige. Uppsatsen tar 

avstamp i strategisk kommunikation för att undersöka hur IKEA och Volvo har valt att framställa 

sig själva i relation till Visit Swedens kärnvärden. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Genom att undersöka kommersiella aktörers användning av statligt formulerade idéer om 

nationella attribut, är syftet med denna uppsats att undersöka hur kommersiella aktörer bidrar till 

nationell marknadsföring.  

 

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

● Hur kommer Visit Swedens varumärkesplattform till uttryck på IKEA:s och Volvos 

självbeskrivande webbsidor?  

● Utgör IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor nation branding? 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 som följer nedan ges en bakgrund till Visit Sweden och en ingående beskrivning av de 

kärnvärden som utgör organisationens varumärkesplattform. Vidare redogörs det i kapitlet för en 

bakgrund till företagen IKEA och Volvo som denna uppsats behandlar. I kapitel 3 presenteras 

tidigare forskning om nation branding, om IKEA och statliga utredningar från två av de 

Sverigefrämjande organisationerna. Kapitel 4 berör uppsatsens teorier. Det är på dessa studiens 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor vilar och det är med dessa som analysen av 

undersökningens empiriska resultat kommer att utföras. I kapitel 5 presenteras den 

datainsamlingsmetod som använts och hur detta har gått till, tillsammans med en motivering till 

val av metod. Här beskrivs hur själva undersökningen har gått till och hur materialet kommer att 

analyseras. Kapitel 6 är uppsatsens analyskapitel och berör hur den analytiska proceduren gått till 

genom en presentation av uppsatsens empiriska resultat. I analyskapitlet följer vidare tolkning av 

det empiriska resultatet i ljuset av det teoretiska ramverket. Avslutningsvis, i kapitel 8, summeras 

studien och dess resultat. Kapitlet innehåller därtill en avslutande diskussion och uppslag för 

framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras Visit Sweden och organisationens varumärkesplattform med dess 

fyra kärnvärden. Därefter följer en kort bakgrund om först IKEA och sedan Volvo.  

2.1 Visit Sweden 

I Sverige accelererade det nationella varumärkesbyggandet på 2000-talet och ansvariga för det 

står Visit Sweden och de andra Sverigefrämjande organisationerna (Kristofersson, 2015:107). 

Enligt Visit Sweden har marknadsföringen av Sverige gett goda resultat. Sedan 2000 har den 

totala exportintäkten av utländsk turism ökat med 194%. Jämfört med den inhemska turismen har 

utländsk turism även ökat tre gånger så mycket (Visit Sweden, 2016c). Eftersom Visit Sweden är 

Sveriges eget kommunikationsbolag och varumärkesplattformen återfinns på deras webbplats, 

benämner vi hädanefter varumärkesplattformen som deras, även fast övriga Sverigefrämjande 

organisationer också arbetar med den (Visit Sweden, 2016a).  

2.1.1 Varumärkesplattformen för varumärket Sverige 

Visit Sweden och de andra Sverigefrämjande organisationerna lanserade år 2007 varumärket 

Sverige och kärnvärdena; öppen, äkta, omtänksam och nytänkande, vilka i sin tur 

sammanfattades med termen progressiv (Kristofersson, 2015:108). För att stärka Sveriges bild 

internationellt ansåg de Sverigefrämjande organisationerna att de behövde skapa en tydlig 

position för Sverige – en unik plats i människors medvetande som åtskiljer Sverige från andra 

länder. De tänkte att de, som skapare av Sverigebilden, behövde definiera det som förenar ”det 

svenska” och också våga identifiera de associationer människor runtom i världen gör med 

Sverige (Wästberg, 2009:58). Nedan följer ingående beskrivningar av respektive kärnvärde 

formulerade av Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet vid tiden för lanseringen av 

varumärkesplattformen. Det är dessa kärnvärden som kommer ligga till grund för besvarandet av 

uppsatsens första forskningsfråga. 

 

Kärnvärdet: Öppen 

● Att ha en positiv attityd till fritt tänkande och olikheter bland människor, kulturer och 

livsstilar. Det involverar att vara nyfiken och känslig mot andra såväl som att ge 
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människor utrymme och att skapa utbyten; utrymme för idéer och åsikter bland individer, 

såväl som fysiskt utrymme att röra sig fritt utan förhinder, stängsel eller trängsel 

(Wästberg, 2009:59).  

 

Kärnvärdet: Äkta 

● Att vara naturlig och okonstlad. Det innebär att vara pålitlig, ärlig och informell. Vidare 

involverar det att vara rakt på sak, opretentiös och tydlig, såväl som att stå upp för ens 

värderingar även när det är obekvämt. Att vara äkta innebär att vara i kontakt med ens 

rötter och att samtidigt vara öppen inför framtiden (Wästberg, 2009:59).  

 

Kärnvärdet: Omtänksam 

● Att värna om varje individ. Att erbjuda säkerhet och trygghet, såväl som att respektera 

och inkludera alla människor. Det innebär att känna empati och att dela med sig till de 

som är mest sårbara; att involvera sig med andra och försöka se till varje människas 

behov (Wästberg, 2009:59).  

 

Kärnvärdet: Nytänkande 

● Förmågan att se saker från nya perspektiv. Att se möjligheter och lösningar samt ha tro 

om en bättre framtid. Det innebär att inte tillåta sig själv att bli begränsad av etablerade 

åsikter eller traditioner (Wästberg, 2009:59).  

2.2 IKEA 

Få varumärken har en lika tydlig nationell profil som IKEA. Företaget säljer inte bara sina 

produkter, de säljer även bilden av Sverige (Kristofersson, 2015:9). IKEA grundades 1943 och 

hade år 2016, 340 varuhus i 28 länder, 783 miljoner varuhusbesök och 2.1 miljarder besök på 

IKEA.com (IKEA, 2017a). Att svenskhet är en stor del av IKEA:s varumärke är allmänt känt 

runt om i världen. Företagets logotyp är blågul, samtliga produkter har svenska eller nordiskt 

klingande namn och alla varuhus har en “Swedish Food Market” (Kristofersson, 2015:9).  

Intressant är dock att IKEA:s svenska profil inte fanns med från början. Först stavades IKEA på 

franskt vis; ikéa och produkterna hade italienska och amerikanska namn som: Verona, Figaro, 

Picciolo och Cowboy, Tender samt Swing. Det var när IKEA expanderade internationellt 1961 
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som företagets svenska profil arbetades fram (Kristofersson, 2015:67). Likväl var det inte förrän 

1984 som den svenska profilen riktigt accentuerades. Det var då logotypen, varuhusen och 

personalens uniformer gjordes blågula och de italienska och amerikanska namnen på produkterna 

fick nordiskt klingande namn (Kristofersson, 2015:72–73). IKEA:s nationella profil har dock 

med mer att göra än dessa uppenbart svenska referenser. Företaget använder sig utav mer 

abstrakta idéer om det svenska samhället i sin marknadsföring. Sverige presenteras som ett 

demokratiskt välfärdssamhälle med social och ekonomisk jämlikhet och IKEA hävdar att man 

har liknande värderingsgrunder som sitt ursprungsland (Kristofersson, 2015:67). Få företag har 

som ovan nämnt en lika explicit nationell profil som IKEA, men även andra varumärken har 

liknande drag med en tydlig svensk profil. Gemensamma nämnare är välfärdspolitiken och ett 

enkelt, avskalat formspråk (Kristofersson, 2015:95). 

2.3 Volvo Personvagnar 

Volvo Personvagnar grundades 1927 i Sverige men såldes 1999 till amerikanska Ford Motor 

Company för att sedan 2010 säljas till kinesiska Geely (Volvo, 2017b). I benämnandet av Volvo i 

denna uppsats avses Volvo Personvagnar. 

 

Volvo Personvagnar är ett av de mest välkända företagen med svensk identitet. I likhet med 

IKEA har de i sin marknadsföring hänvisat till välfärd, social omsorg, säkerhet och kvalitet. 

Redan på 1950-talet argumenterade Volvo för produktionen i Sverige som en garanti för just 

säkerhet och kvalitet och sade: “Köp svensk kvalitet – Köp en Volvo PV444” (Kristofersson, 

2015:95). Marknadsföringen som anspelade på välfärdsstaten riktades då mest mot en inhemsk 

publik, men på 1990-talet uppdaterades den och inriktningen blev även mot en internationell 

publik. I och med att Sverige fått en bild som ett omhändertagande land anspelade Volvo på att 

deras bilar och säkerheten i dessa var omhändertagande likt Sverige. Detta trots att delarna 

bilarna var uppbyggda av tillverkades långt utanför Sveriges gränser (Kristofersson, 2015:95–

96). Det senaste decenniet har Volvo anammat sin svenska identitet än mer i sin marknadsföring 

och 2014 lanserades kampanjen “Made By Sweden”. I den porträtterades Volvobilar i olika 

miljöer tillsammans med kända svenskar som Zlatan Ibrahimovic, ackompanjerad av den svenska 

nationalsången. Andra svenskar som medverkade var internationellt erkända musiker som 
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Robyn, Avicii och Steve Angello, Axwell och Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia, 

ackompanjerade av deras egna musik (Forsman & Bodenfors, 2017).  

 

Volvo kallar sig idag för en sannerligen global organisation med skandinaviska rötter som har 

produktion i Sverige, Belgien och Kina – med planer på att öppna i USA. Företaget har 34,200 

anställda på fem kontinenter utspritt på 2,300 bilhandlare och år 2016 sålde man 534,332 bilar 

(Volvo, 2017a). 
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3. Tidigare forskning 

Nedan följer en översikt över tidigare forskning inom området nation branding, följt av en 

sammanfattning av en studie rörande IKEA och slutligen en redogörelse för statliga rapporter 

som vi bedömer bidrar till en ökad förståelse för denna uppsats problemformulering.  

3.1 Konkurrenskraftig identitet: En ny modell för varumärkeshantering av 

nationer, städer och regioner  

Simon Anholt (2007) hävdar att varje bebodd plats på jorden har ett rykte på samma sätt som 

produkter och företag har varumärkesbilder so innebär hur ett varumärke uppfattas av sina 

målgrupper och intressenter. Han påstår att produkters och företags varumärkesbilder kan skapas 

medvetet genom reklam och marknadsföring medan platsers rykten tenderar att komma till på 

mer komplexa och slumpmässiga vis. Ändock menar han att jämförelsen är användbar eftersom 

bilden, i båda fallen, har en djupgående påverkan och människors uppfattningar har större 

konsekvenser än den faktiska verkligheten (Anholt, 2007:6). Enligt Anholt (2007) har länders 

rykte en direkt och mätbar påverkan på i princip varje aspekt av deras delaktighet med andra 

länder. Han menar att ryktet spelar en avgörande roll i länders ekonomiska, utbildningsmässiga, 

sociala, politiska och kulturella utveckling. Oavsett om en människa funderar på att studera 

utomlands, åka på semester till ett annat land, köpa en produkt som är gjord i ett särskilt land, 

ansöka om ett jobb utrikes, flytta till en ny stad, donera pengar till en katastrofhärjad region eller 

välja mellan underhållning av artister från olika länder, förlitar sig människan på sin uppfattning 

om de platserna för att göra sitt beslutsfattande lite enklare, lite snabbare och effektivare (Anholt, 

2007:7). Därav, menar Anholt (2007) att alla ansvarsfulla regeringar, å deras medborgares, 

institutioners och företags vägnar, behöver ta reda på vad världens uppfattning om deras land är 

och utveckla en strategi för att hantera den. Han anser att en huvuddel av detta arbete är att 

försöka bygga ett rykte som är rättvist, sant, mäktigt, attraktivt och genuint användbart för deras 

ekonomiska, politiska och sociala mål. Denna enorma arbetsuppgift hävdar han har blivit en av 

de främsta färdigheterna för regeringar på 2000-talet (Anholt, 2007:4) och detta är nation 

branding. 
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Anholt (2007) hävdar att de flesta länder marknadsför sina produkter och tjänster idag. Han 

menar att de sköter deras rykte så bra de kan, men att de sällan gör det på ett koordinerat vis. I de 

flesta länder finns det nämligen många andra organ, verksamheter, myndigheter, 

intresseorganisationer, NGO:s och företag som också marknadsför deras version av landet 

(Anholt, 2007:5). Eftersom de flesta av dessa organisationer, officiella som inofficiella, 

nationella som regionala och politiska som kommersiella, oftast arbetar isolerat från varandra, 

sänder de ut motstridiga budskap om landet. Som ett resultat av det, kan ingen enhetlig bild av 

landet uppnås och landets övergripande rykte blir oförändrat eller försämrat (Anholt, 2007:5). 

Anholt (2007) menar att ett mycket bättre resultat kan uppnås om dessa organisationer är 

koordinerade med genomgående hög kvalitet och samordnade gällande en generell nationell 

strategi som satt klara mål för landets ekonomi, dess samhälle och dess politiska och kulturella 

relationer med andra länder (Anholt, 2007:5). 

3.2 Att marknadsföra Sverige - från nationsbyggande till 

nationsmarknadsförande 

Bengtsson et al. (2017) hävdar att svensk industri länge uppmuntrat en inhemsk publik till 

konsumtion genom att marknadsföra bland annat bilar och möbler med det nationalistiska 

argumentet att köpa svenskt. Ifall en nations medborgare tror på den egna nationens utmärkthet, 

menar de att sådana argument kommer att fungera eftersom nationen blir som en kvalitetsgaranti 

(Bengtsson et al., 2017:209). Likväl, har dagens globaliserade samhälle medfört att nationell 

varumärkning börjat riktas mer och mer mot en internationell publik och detta har i sin tur 

inneburit stora förändringar. Som bekant vill svenska industrier exportera och sälja varor till 

publiker utanför produktionslandet och det har blivit viktigt för stater och nationella industrier att 

attrahera turister och utländska investerare samt att framstå som bra inför globala makthavare. I 

denna typ av varumärkesbyggande är det vanligt att produkter kodas nationellt som exempelvis: 

italiensk pasta, fransk konjak, iransk kaviar och skotsk whisky (Bengtsson et al., 2017:209). 

Enligt Bengtsson et al. (2017) spelar medier här en avgörande roll eftersom det är de som via 

reklam skapar dessa nationella föreställningar om produkter. De menar att nationellt kodad 

reklam konstruerar olika former av betydelser knutna till produkter. Dessa förväntas attrahera 

konsumenter som i sin tur skapar föreställningar om nationella idealtyper och dessa införlivas 

sedan i deras förståelse av omvärlden (Bengtsson et al., 2017:210). I princip varje stat i världen 
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är idag mån om att marknadsföra den egna nationen till internationella publiker (Bengtsson et al., 

2017:210).  

 

I Sverige ansvarar de Sverigefrämjande organisationerna officiellt för att göra detta och de brukar 

använda sig utav bilder och föreställningar om Sverige och svenskarna som skapades från 1800-

talet och framåt. Dessa inkluderar fjällnatur, skärgård, kända författare och vetenskapsmän, 

midsommarfirande och blonda kvinnor. Dock har denna bild blivit uppdaterad och inkluderar nu 

även idéer om jämställdhet, mångkultur, miljöhänsyn och innovativt entreprenörskap. Sverige 

presenteras i en form för att förstås och uppskattas av en internationell publik. Däri är IKEA och 

Volvo exempel på varumärken som förstärker det svenska varumärket – en praktisk och billig 

möbelkollektion för nybildade familjer och en pålitlig och säker familjebil. Bengtsson et al. 

(2017) argumenterar för att nationalstaten på detta sätt kommit att framstå som en 

konsumtionsvara snarare än en kulturell enhet att tillhöra. De menar att nationen förflyttats ur ett 

kulturpolitiskt sammanhang till ett kommersiellt (Bengtsson et al., 2017:211).   

3.3 Ikea. En kulturhistoria. 

Enligt Kristoffersson (2015) producerar företag inte längre bara materiella produkter eller 

erbjuder tjänster, snarare producerar de varumärken som innehåller bra mycket mer än logotypen 

och produkten. Hon hävdar att den ökade konkurrensen företag emellan har lett till att inte bara 

pris och kvalitet längre är relevant utan också meningsbärande berättelser. Detta har lett till att 

verksamheterna har förändrats och i varumärken ingår numera även känslor, tankar, bilder och 

historier. Med andra ord har varumärken utvecklats till att vara mer än bara märken och det har 

breddat betydelsen av brand och branding (Kristofersson, 2015:16). Hon menar att 

varumärkesbyggande handlar om att definiera vad man är för att särskilja och positionera sig på 

marknaden, att anamma värden och betydelser utöver företagets produkter eller tjänster 

(Kristofersson, 2015:17).  

 

IKEA har valt att använda nationell identitet som resurs och försäljningsargument och enligt 

Kristoffersson är detta inte bara en självpåtagen roll. Företaget uppmuntras av den svenska staten 

att agera som ett ansikte utåt för Sverige och som en sorts svensk nationalsymbol, även fast 

IKEA egentligen är registrerat i Nederländerna och de flesta av företagets varor tillverkas i 
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låglöneländer (Kristofersson, 2015:10). Kristofferson (2015) tar upp att IKEA genom det 

banbrytande sätt de har jobbat med frågor om socialt ansvar, arbetsvillkor och hållbarhet, passar 

väl ihop med den varumärkesplattform Visit Sweden och de Sverigefrämjande organisationerna 

definierat för Sverigebilden. Vidare hävdar Kristoffersson (2015) att IKEA och svensk nation 

branding fungerar växelvis. Sverige drar nytta av hur IKEA marknadsför sig självt, men IKEA är 

också ett av de företag som har mest nytta av Sverigebilden (Kristofersson, 2015:110). 

 

Föreliggande uppsats och Kristofferssons bok har gemensamma beröringspunkter. Att nationella 

särdrag och markörer länge använts av både statsmakter och företag för att positionera sig för att 

lyfta fram attraktiva egenskaper och differentiera sig från andra (Kristofersson, 2015:15) är 

relevant för båda studier. Ändock skiljer sig denna uppsats från Kristofferssons då hon ställer sig 

frågan om design i essentiell mening har nationella förtecken (Kristofersson, 2015:15) medan 

föreliggande uppsats behandlar huruvida IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor 

korresponderar med den Sverigebild som Visit Sweden formulerat.  

3.4 Statliga utredningar av Sverigefrämjande organisationer 

I utredningar av svenska staten skrivs det explicit att staten vill dra nytta av väletablerade 

varumärken med svensk identitet. I ‘“Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- 

och investeringsfrämjande” av Utrikesdepartementet från 2011, skriver man att stora svenska 

företag som Ikea och Volvo PV sedan länge använder sitt svenska ursprung i sin marknadsföring. 

Utrikesdepartementet menar att det är en enorm resurs för varumärket Sverige att internationellt 

förknippas med dessa företag och att det värdet för Sverigebilden är så stort att det inte ens kan 

mätas (Utrikesdepartementet 2011:123). Vidare, i “Turistfrämjande för ökad tillväxt” av 

Näringsdepartementet från 2004, hävdar man att ett effektivt sätt att skapa mycket utav lite egna 

resurser för marknadsföring och varumärkesuppbyggnad är samutnyttjande av aktiviter med stora 

internationella så kallade svenska främjarföretag (Näringsdepartementet, 2004:106).  

 

I och med att staten så tydligt vill använda sig av dessa internationella svenska företag för att 

marknadsföra Sverige, är det av stor vikt att undersöka huruvida företagen förmedlar den 

önskade Sverigebild den svenska staten formulerat via Visit Sweden. Det är en kunskapslucka 

som den här uppsatsen vill fylla. Utrikesdepartementet skriver även att en tät koppling mellan 
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Sveriges och företags varumärken inte är riskfri. Som exempel tar de upp att Sverigebilden i 

Indien fortfarande påverkas av Boforsskandalen där vapensmuggling och mutor (SVT, 2016) 

förekom på 1980-talet (Utrikesdepartementet 2011:123). 
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4. Teori 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Dessa teorier kommer sedermera att 

användas i analyskapitlet, där det empiriska resultatet från den första forskningsfrågan kommer 

att analyseras utifrån det teoretiska ramverket för att besvara uppsatsens andra forskningsfråga.  

4.1 Nation branding i eran av kommersiell nationalism 

Nation branding har sedan sin uppkomst i början av 2000-talet lett till att konkurrensen, om 

ekonomiskt och politiskt kapital på den globala marknaden, ökat mellan nationer (Volcic & 

Andrejevic, 2011:598). Volcic och Andrejevic (2011) hävdar att nation branding innebär insatser 

koordinerade av regeringar för att hantera ett lands bild, förbättra landets turism eller sköta 

internationella relationer. De menar att nation branding är en form av styrande via en 

marknadslogik (Volcic & Andrejevic, 2011:602). Likväl, menar de att det går att tyda en trend 

inom nation branding som kännetecknas av konvergensen mellan staters användande av 

kommersiella strategier för offentliga och internationella relationer och privat sektors 

användande av nationalism för att sälja produkter (Volcic & Andrejevic, 2011:599). De påstår att 

nation branding på så sätt öppnar upp för nya möjligheter av kommersiell exploatering av det 

politiska. Nämligen att det öppnar upp för användandet av nationalism för att sälja produkter och 

bygga varumärkeslojalitet.  

 

I själva verket menar de att nation branding är en form av kommersiell nationalism vilket 

innebär: kommersiella aktörers allt viktigare roll i definierandet av nationell identitet och 

spridandet av varumärkesbyggda former av nationalism och nationalistiska varumärkesidentiteter 

(Volcic & Andrejevic, 2011:612). Kommersiell nationalism erkänner det historiska förhållandet 

mellan kommersialism, kapitalism och nationsstaten, men understryker hur bland annat den 

ekonomiska globaliseringen omstöpt förhållandet mellan det nationella och det kommersiella 

(Volcic & Andrejevic, 2011:612). Detta har lett till att nationellt varumärkesbyggande börjat ses 

som allt viktigare. I en tid då många företag förflyttat sin produktion utomlands och outsourcat 

stora delar av sina verksamheter internationellt, har dessa företags nationella identitet blivit 

hotad. Att marknadsföra sig själva med fokus på ens nationella ursprung, har då setts som en 

lösning för att öka konsumtionen (Volcic & Andrejevic, 2011:613).  
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Sammanfattningsvis definieras nationell kommersialism som: kommersiella aktörers medvetna 

användande av nationalistiska attribut för att särskilja sina produkter på en konkurrensutsatt 

global marknad (Volcic och Andrejevic, 2011:613). De menar att denna utveckling fungerar 

kompletterande till nation branding. Dels som kommersiella aktörers ”försäljande” av 

nationalism för att uppnå ekonomiska vinster och dels som staters användande av 

marknadsföringstekniker för att marknadsföra sig själva som varumärken (Volcic & Andrejevic, 

2011:613). 

 

Nation branding i eran av kommersiell nationalism poängterar att samtida nation branding 

kännetecknas av konvergensen mellan staters användande av kommersiella strategier för 

offentliga och internationella relationer och privat sektors användande av nationalism för att sälja 

produkter. Således är teorin relevant för att uppnå denna uppsats syfte, nämligen att undersöka 

hur kommersiella aktörerna bidrar till nationell marknadsföring genom att undersöka 

kommersiella aktörers användande av statligt formulerade idéer om nationella attribut. 

Ytterligare bedömer vi teorin vara den mest lämpade för att behandla uppsatsens 

forskningsproblem. Detta eftersom Volcic och Andrejevic (2011) menar att nation branding blivit 

till en form av kommersiell nationalism, vilket innebär att kommersiella aktörer fått en betydande 

roll i definierandet av nationell identitet och spridandet av varumärkesbyggda former av 

nationalism. 

4.2 Nationen i marknadens tider: Sammankopplandet av det nationella och 

det kommersiella 

Kania-Lundholm (2014) hävdar i motsats till det utbredda antagandet att globaliseringen leder till 

ett nedmonterande av nationer och nationella identiteter, att nationer och nationalism fortsätter att 

fungera som viktiga markörer världen över. Mot bakgrund av det hävdar hon att samtiden är 

ställd inför en komplex process där nationell identitet omförhandlas som en respons till just den 

ökade globaliseringen (Kania-Lundholm, 2014:604). Begreppet kommersiell nationalism delar 

hon upp i två separata processer, där den ena fokuserar på de praktiska och den andra på de 

politiska implikationerna av nation branding (Kania-Lundholm, 2014:609). Den process som 

fokuserar på de praktiska följderna av nation branding handlar om kommersiella aktörers 
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anspelande på nationell identitet (Kania-Lundholm, 2014:608). Hon menar att denna process å 

ena sidan kan tolkas som en respons på globaliseringen och å andra sidan som en kanalisering av 

nationell samhörighet. Processen som berör de politiska implikationerna av nation branding 

förklarar hon som nationers anlitande av marknadsföringsexperter för att bygga nationella 

varumärken (Kania-Lundholm, 2014:608–609).  

4.2.1 Nationalisering av det kommersiella 

Enligt Kania-Lundholm (2014) har globaliseringens skapande av en global marknad där varor 

cirkulerar fritt över nationsgränser varit med och bidragit till att globala produkter tilldelats en 

lokal prägel och nationskänslor av kommersiella aktörer i syfte att marknadsföra dem. Detta är 

vad Kania-Lundholm (2014) kallar processen ”nationalisering av det kommersiella” vilken berör 

de praktiska implikationerna av nation branding. Att sammanlänka det kommersiella med det 

nationella är en strategi för att bygga starka, igenkännliga varumärken (Kania-Lundholm, 

2014:605). Som ett resultat av konvergensen mellan konsumtion, medborgarskap och nationell 

tillhörighet menar hon att produkter kan ”förkroppsliga” nationella attribut eller kvaliteter 

(Kania-Lundholm, 2014:605).  

4.2.2 Kommersialisering av det nationella 

Den andra processen av hur nationstillhörighet artikuleras på den globala marknaden, och i 

ekonomiska utbyten, kallar Kania-Lundholm (2014) för nation branding. Det är denna process 

hon menar berör de politiska implikationerna av nation branding. Hon refererar till nation 

branding som fältet där både teori och praktik designats för att bygga, och upprätthålla, det 

symboliska och konkurrensmässiga värdet av länder. Anledningen till varför hon kallar nation 

branding för “kommersialisering av det nationella” är för att det enligt henne kan definieras som 

en praktik där nationer och varumärkeskonsulter utför kommersiella marknadsföringskampanjer 

för att skapa ett attraktivt varumärke för nationen (Kania-Lundholm, 2014:606). 

4.2.3 Sammanfattning 

De två processerna “nationalisering av det kommersiella” och “kommersialisering av det 

nationella” illustrerar hur den kommersiella kulturens språk och den neoliberala marknaden 

förändrat sättet varpå nationell identitet och nationstillhörighet kommuniceras globalt (Kania-
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Lundholm, 2014:608). Gemensamt för dessa två processer är att de båda är kommersiella 

artikulationer av nationstillhörighet. Denna dubbla logik, där kommersiella aktörer å ena sidan 

använder sig utav nationalistiska attribut, och nationer å andra sidan marknadsför sig som 

varumärken, är också det Volcic och Andrejevic (2011) kallar kommersiell nationalism (Kania-

Lundholm, 2014:608).  

 

Eftersom Nationen i marknadens tider: Sammankopplandet av det nationella och det 

kommersiella är så tätt sammankopplad till Nation branding i eran av kommersiell nationalism, 

men samtidigt erbjuder ytterligare infallsvinklar och definitioner av kommersiell nationalism, är 

teorin relevant för studien. I synnerhet är det Kania-Lundholms (2014) process “nationalisering 

av det kommersiella” som är relevant eftersom processen berör hur globala produkter tilldelats en 

lokal prägel och nationskänslor av kommersiella aktörer i syfte att marknadsföra dem. Tanken 

med processen är att sammanlänka det kommersiella med det nationella för att strategiskt bygga 

starka, igenkännliga varumärken. Det är just detta fenomen föreliggande studie ämnar undersöka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

5. Metod och material 

I följande kapitel presenteras hur denna studie är utformad. Metoden och materialet presenteras 

tillsammans med på vilka grunder metoden är vald och hur materialinsamlingen har gått till. 

Därefter följer en redogörelse för genomförande och analys och slutligen reflektioner kring 

metodval och etiska aspekter.  

5.1 Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign är baserat på uppsatsens syfte, forskningsfrågor, kunskapsmål och 

teoretiska utgångspunkter (Riis 2005:28). För att uppnå denna studies syfte och besvara dess 

forskningsfrågor har empiri från IKEA:s och Volvos webbsidor valts ut och samlats in. Den 

valda empirin kommer att analyseras utifrån Visit Swedens varumärkesplattform och de fyra 

kärnvärdena: öppen, äkta, omtänksam och nytänkande. För att fånga uppsatsen syfte och 

forskningsfrågor har bedömningen gjorts att det bästa sättet att undersöka hur organisationerna 

framställer sig själva är via skriven text på deras egna webbsidor. Detta har medfört att vi valt att 

utföra en kvalitativ textanalys, eftersom vi tror att det är den metod som enskilt kan uppbringa 

rikast empiri för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Studien följer en deduktiv ansats, 

eftersom vi eftersöker kärnvärdena som teman i empirin (Lindgren, 2014:67).   

5.2 Material och urval 

Vad för typ av data som är relevant att använda beror på vad som ämnas studeras. Således har 

föreliggande studies syfte och forskningsfråga legat till grund för valet av det empiriska 

materialet som samlats in (Croucher & Cronn-Mills, 2015:208). För denna uppsats har 

textmaterial från IKEA:s och Volvos webbsidor under avsnitt där de beskriver sig själva, sina 

verksamheter, deras värderingar och historia, samlats in och analyserats. Vi har valt att kalla 

dessa webbsidor för självbeskrivningar. Det är under dessa avsnitt vi bedömer det vara mest 

troligt att finna empiri som direkt eller indirekt behandlar Visit Swedens fyra kärnvärden, och 

således kan ligga till grund för att besvara den första forskningsfrågan för denna uppsats. 

Materialet är alltså valt på basis av förhoppningen att återfinna empiri som kan uppnå uppsatsens 

syfte. Med det sagt har ändock allt material på de valda självbeskrivande webbsidorna 

analyserats i ett eftersökande av kärnvärdena och dess underkategorier. Detta för att behandla alla 
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delar av det valda materialet och inte bara de som kan bekräfta uppsatsens forskningsfrågor, 

problemformulering och syfte. De valda webbsidorna är samtliga på engelska då denna uppsats 

ämnar undersöka en internationell kontext. Sammanlagt är det fem olika webbsidor från IKEA:s 

konceptsida och fem olika webbsidor “om” Volvo Personvagnar som analyserats. Materialet 

består av 1585 ord från IKEA och 1700 ord från Volvo. Trots urvalets relativt begränsade 

mängd, har bedömningen gjorts att urvalet är tillräckligt för att uppnå uppsatsens syfte. Detta 

eftersom det, efter undersökningen av IKEA och Volvo, stod klart att kärnvärdena genom dess 

underkategorier förekom på samtliga av de självbeskrivande webbsidorna. Initialt var tanken 

även att inkludera H&M i studien och analysera fem av deras självbeskrivande webbsidor. På 

grund av denna uppsats begränsade format i både tid och utrymme, beslutades det dock att de tio 

självbeskrivande webbsidorna från IKEA och Volvo var tillräckliga som underlag för att uppnå 

syftet.  

 

Många kvalitativt orienterade forskare menar att datainsamlingen och själva analysen är 

oskiljbara, och att analysen börjar redan vid datainsamlingen (Lindgren, 2014:35). Så bedömer vi 

vara fallet för denna studie. Detta då urvalet av empirin är av tolkande karaktär och valts på basis 

av att vi som uppsatsförfattare bedömer det vara det material som bäst kan ligga till grund för 

besvarandet av uppsatsens forskningsfrågor. Empirin är alltså noga utvald, men vi är alltjämt 

varse att det kan finnas annat material på såväl IKEA:s och Volvos webbplatser som skulle 

kunnat användas. Vi är medvetna om att vår förförståelse och kunskap kring ämnet bidrar till 

urvalet av det empiriska materialet, liksom vår tolkning av det (Wodak & Meyer 2012:32).  

5.3 Genomförande och analys 

Ett första steg i analysarbetet är att bestämma sig för vad man vill säga någonting om (Lindgren, 

2011:277), vilket i detta fall har varit hur Visit Swedens varumärkesplattform kommer till uttryck 

på IKEA:s och Volvo:s webbsidor. Beträffande urval bör man av både praktiska och analytiska 

skäl klargöra var gränserna går för textmaterialet som är föremål för analysen, innan det är dags 

att bestämma sig för vilka analyskategorier man vill rikta in sig mot. Analyskategorierna bör 

baseras på vad för dimensioner och karaktärsdrag det är man ämnar analysera (Lindgren, 

2011:277). För att inte hamna i fallgropen att försöka analysera precis allting med en text, är det 

viktigt att de karaktärsdrag man väljer att mäta står i direkt relation till forskningsfrågorna (Cottle 
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m.fl., 1998: 106, i Lindgren, 2011:277). Croucher & Cronn-Mills (2015) hävdar att det första 

steget i analysprocessen, efter att datainsamlingen är klar, bör vara kategorisering av data. Denna 

kategorisering bör växa fram ur vilka innehållsliga kategorier det är som producerar den data som 

behövs för att besvara studiens kunskapsmål (Croucher & Cronn-Mills: 2015:209–210). I denna 

uppsats fungerar de fyra kärnvärdena från Visit Swedens varumärkesplattform som på förhand 

bestämda teman, motsvarande det Croucher & Cronn-Mills (2015) benämner som kategorier. 

Vidare representerar dessa även det Lindgren (2011) benämner som karaktärsdrag.  

 

Miles och Hubermans (1984) kvalitativa analysmetod, som delvis legat till grund för denna 

studies analys, kan beskrivas med hjälp av tre nivåer av analysprocessen, som utförs växelvis  

och parallellt med varandra, vilket även har varit fallet i denna studie. De tre nivåerna är kodning, 

tematisering och summering (Miles & Huberman, 1984:21–23, i Lindgren, 2011:33–34). 

Kodning innebär att datamaterialet ska sorteras och ordnas grovt, för att sedan i tematiseringen 

ordnas mer noggrant medan med summering avses att möjliggöra en utgångspunkt för analyser 

och slutsatser (Lindgren, 2011:34). Mer detaljerat handlar kodning om att göra det insamlade 

materialet mer överskådligt och hanterbart, genom att leta efter mönster i det. Målet med 

kodningen är att banta ned materialet till ett antal betydelsefulla beståndsdelar (Lindgren, 

2011:37). I fallet med denna uppsats, eftersom vi arbetat med på förhand bestämda teman, har 

nivå ett och två, kodning och tematisering, följt en delvis annorlunda logik. Kodningen har börjat 

med att empirin lästs av båda uppsatsförfattarna, i syfte att få en första kontakt och uppfattning 

om materialet. Under de första genomläsningarna försökte vi läsa materialet förutsättningslöst. 

Till vilken grad detta lyckades är svårt att säga, eftersom våra tidigare kunskaper och att vi redan 

från start hade idéer om vad vi skulle leta efter i materialet självfallet spelat in i våra processer av 

meningsskapande. Att materialet är ett resultat av vår egen förförståelse för det studerade ämnet 

och våra tolkningar är vi medvetna om. Som i alla kvalitativa studier gäller detta i samtliga led av 

analysprocessen (Wodak & Meyer 2012:32).  

 

Under de efterföljande genomläsningarna av materialet, då den faktiska kodningen började ta 

form, eftersöktes allt det som vi ansåg kunde sammankopplas till de fyra kärnvärdena. De fyra 

kärnvärdena är av tämligen abstrakt karaktär, och allt vi ansåg på något sätt relatera till dessa 

kärnvärden kodades ur materialet. Denna process återupprepades, och de individuella 
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kodningsresultaten jämfördes med varandra, för att komma fram till en sista version av 

kodningen. Kodningen fungerade som en första sortering och gjorde, i enlighet med Lindgrens 

(2014) resonemang, att vi fick en bättre förståelse för materialet.  

 

Nästa nivå av analysprocessen har bestått av tematisering och byggt på den tidigare genomförda 

kodningen. Eftersom denna uppsats använder sig utav de fyra kärnvärdena ur Visit Swedens 

varumärkesplattform som på förhand bestämda teman, har även denna nivå av analysen följt en 

annorlunda logik jämfört med Miles och Hubermans (1984) analysmetod. För att minska 

abstraktionsgraden på temana och möjliggöra en tydligare systematik för vad som ska inbegripas 

i respektive tema, har underkategorier till temana använts. Temanas underkategorier har legat till 

grund för att kunna besvara hur kärnvärdena kommer till uttryck i den valda empirin. I tabell 1.1 

presenteras kärnvärdena och Wästbergs (2009) utförliga beskrivningar av dem i punktform.  

 

Tabell 1.1 - Visit Swedens kärnvärden och dess tillhörande underkategorier 

Öppen:  

● Att ha en positiv attityd till fritt 

tänkande och olikheter bland 

människor, kulturer och livsstilar.  

● Att vara nyfiken och känslig mot andra  

● Att ge människor utrymme för idéer 

och åsikter och att skapa utbyten. 

● Att ge människor fysiskt utrymme att 

röra sig fritt utan förhinder, stängsel 

eller trängsel.  

Äkta:  

● Att vara naturlig och okonstlad.  

● Att vara pålitlig, ärlig och informell.  

● Att vara rakt på sak, opretentiös och 

tydlig.  

● Att stå upp för ens värderingar även 

när det är obekvämt.  

● Att vara i kontakt med ens rötter  

● Att vara öppen inför framtiden.  

Omtänksam:  

● Att värna om varje individ.  

● Att erbjuda säkerhet och trygghet. 

Nytänkande: 

● Förmågan att se saker från nya 

perspektiv. 
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● Att respektera och inkludera alla 

människor. 

● Att känna empati och att dela med sig 

till de som är mest sårbara. 

● Att involvera sig med andra och 

försöka se till varje människas behov.  

● Att se möjligheter och lösningar.  

● Att ha tro om en bättre framtid.  

● Att inte tillåta sig själv att bli 

begränsad av etablerade åsikter eller 

traditioner.  

(Wästberg, 2009:59)  

 

I denna uppsats räknas förekomsterna av hur många gånger de olika kärnvärdena gått att 

återfinna i materialet för IKEA och Volvo.  

 

Den tredje nivån i Miles och Hubermans (1984) kvalitativa analysmetod är som ovan nämnt 

summering, vilket innebär att möjliggöra en utgångspunkt för analyser och slutsatser. I denna 

uppsats kommer resultatet från kodningen och tematiseringen att ligga till grund för 

summeringen. Summeringen blir således till genom uppsatsens analys, där de empiriska 

resultaten analyseras i förhållande till uppsatsen teoretiska ramverk. För att belysa hur 

varumärkesplattformen tar sig uttryck och således besvara den första forskningsfrågan för denna 

uppsats, har material kodats och tematiserats. I praktiken har detta inneburit att uppsatsens 

utvalda empiri har kategoriserats som de olika temana med hjälp av de underkategorier som 

använts för att konkretisera denna undersökning. Sammantaget har detta möjliggjort en 

utgångspunkt för analyser och slutsatser till uppsatsens andra forskningsfråga “Utgör IKEA:s och 

Volvos självbeskrivande webbsidor nation branding?” genom att besvara den första 

forskningsfrågan “Hur kommer Visit Swedens varumärkesplattform till uttryck på IKEA:s och 

Volvos självbeskrivande webbsidor?”. Därför presenteras det empiriska resultatet och den 

analytiska proceduren för den första forskningsfrågan först medan analysen av det uppkomna 

empiriska resultatet relaterat till uppsatsens teorier presenteras därefter. Där vägs de olika 

teorierna mot varandra i försök att besvara den andra forskningsfrågan på ett så utförligt och 

nyanserat sätt som möjligt. 
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5.4 Metodologiska reflektioner 

Enligt Lindgren (2014) är kraven på validitet, reliabilitet och objektivitet ointressanta när det 

kommer till kvalitativ forskning. Eftersom reliabilitetskravet innefattar stabilitet i data och 

procedurer genom upprepade säkra mätningar av otvetydiga kategorier, menar han att det inte är 

förenligt med kvalitativa studier. Validitetskravet avser om man mäter det som ämnas mätas eller 

inte, men några tillräckligt standardiserade procedurer för mätning förekommer inte inom 

kvalitativ forskning. Därmed blir även detta krav ointressant för en studie av kvalitativ karaktär, 

likt denna. Samma sak gäller med objektivitetskravet, som säger att oberoende forskare som 

analyserar samma material ska komma fram till samma slutsatser (Lindgren, 2014:82).  

 

För att kvalitetssäkra denna uppsats analys har vi under hela arbetsprocessen istället tagit 

ställning till Charmaz (2006) förslag till bedömningskriterier för kvalitativ forskning. Dessa är 

trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet. Trovärdig bedömer vi denna studie vara till 

följd av den kännedom om ämnesområdet som undersökningen lett oss till, tillsammans med det 

insamlade materialets omfång och att bearbetningen skett genom noga och systematiskt utförda 

jämförelser mellan olika delar av datamaterialet (Charmaz, 2006, i Lindgren, 2014:84–85). 

Vidare anser vi studien vara trovärdig då temana spänner över en vid uppsättning av empiriska 

observationer, samt att studien enligt våra bedömningar tillhandahåller tillräckligt med bevis för 

att utomstående läsare ska ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om det studerade 

materialet, som sannolikt stämmer överens med det vi som uppsatsförfattare presenterat 

(Charmaz, 2006, i Lindgren, 2014:84–85). Originalitet i sin tur bedömer vi denna studie leva upp 

till då ingen tidigare studie undersökt om IKEA och Volvo, på sina självbeskrivande webbsidor, 

använder sig utav liknande idéer som de Visit Sweden formulerat i sin varumärkesplattform. 

Således är förhoppningen att denna uppsats ska leda till nya insikter inom ämnesområdet. Därtill 

anser vi att analysen begreppsliggör nya sätt att se på vad våra data representerar, vilket även det 

är en av bedömningsgrunderna för originalitet (Charmaz, 2006, i Lindgren, 2014:84–85). 

Beträffande resonans anser vi att undersökningens teman representerar hela det studerade 

materialet i form av de kärnvärden som eftersökts i den empiriska undersökningen som ligger till 

grund för besvarandet av den första frågeställningen. Vår förhoppning och övertygelse är också 

att de förståelser som tagits för givna i materialet klargjorts med förtydliganden om på vilka 
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grunder det skett. Ytterligare en förhoppning som gäller resonans, är att uppsatsens analys kan 

leda till nya insikter om det studerade området för personer med anknytning till sammanhang 

liknande det denna uppsats studerar. Användbarhet, som är det sista området Charmaz (2006) tar 

upp som bedömningskriterier, bedömer vi efterlevs då vi anser att denna studies analys bidrar 

med ny kunskap eftersom vi kommer med svar på en studie som inte genomförts tidigare. Vidare 

är vår förhoppning att detta kan leda till att människor intresserade av, eller verksamma inom det 

studerade området kan ha nytta av tolkningarna utförda i analysen. I samma analys bedöms även 

vissa underliggande sociala processer ha synliggjorts och kan ligga till grund för uppslag till 

framtida forskning (Charmaz, 2006, i Lindgren, 2014:85–86).  

 

Vidare har denna uppsats begränsade format spelat in i metodvalet. Ifall denna studies omfattning 

varit större, hade den kvalitativa textanalysen förslagsvis kunnat kombineras med en semiotisk 

analys för att fånga andra aspekter och nyanser av det förmedlade budskapet än vad enbart analys 

av skriven text kan frambringa. Eftersom många texter idag är multimodala (Kress & Van 

Leuwen, 2001, i Fogde, 2010:179) är vår bedömning att en sådan studie skulle kunna tillföra 

kunskaper till såväl föreliggande studie som till ämnesområdet. Ändock anser vi det vara av hög 

relevans att undersöka hur kärnvärdena återfinns via skriven text, eftersom det är så de 

förekommer i varumärkesplattformen.  

  

Gällande tolkning råder det inga tvivel om att det har en omfattande roll i denna uppsats. Inom 

alla kvalitativa analyser är forskarens roll, förförståelse och kompetens av betydelse för studiens 

resultat (Lindgren, 2014:83 jfr Svensson, 2015:210). Detta gäller för såväl studiens datainsamling 

som för dess resultat och analys (Wodak & Meyer 2012:32). Reflexivitet innebär att man som 

forskare ska studera inte bara objektet för studien, utan även sig själv och sin egen roll som 

forskare. Speciellt i analysen bör man undersöka sina egna tolkningar, föreställningar och 

möjliga fördomar (Brante, 2017). Det är någonting vi gjort under hela processen med uppsatsen. 

Att vi har varit två uppsatsförfattare bedömer vi har underlättat detta, då vi kunnat ifrågasätta och 

diskutera varandras tolkningar löpande, för att få en så bra slutprodukt som möjligt.  
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5.5 Forskarrollen och etiska reflektioner 

Givet denna studies syfte, frågeställning och metodval har ingen data som bedöms vara av 

känslig karaktär gällande enskilda individer samlats in eller analyserats. Inte heller har någon 

annan data som vi bedömer vara känslig använts, varken för privatpersoner eller organisationer. 

Att den empiriska datan består av textmaterial från Visit Sweden, IKEA och Volvos offentliga 

webbsidor har medfört att vi inte behövt ta ställning till något moraliskt eller etiskt dilemma. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras först uppsatsens empiriska resultat för att sedan vägas mot uppsatsens 

teorier. Under 6.1 Analytisk procedur, analyseras det empiriska resultat som den första 

forskningsfrågan givit upphov till genom att respektive tema presenteras var för sig. 

Kategoriseringar i undergrupper illustreras med exempel från materialet, följt av förklaringar av 

den analytiska proceduren. Därefter följer en jämförelse och sammanställning av resultaten. 

Slutligen analyseras uppsatsens empiri från den första forskningsfrågan i ljuset av uppsatsens 

teorier under 6.2 Tolkning för att besvara den andra forskningsfrågan.  

6.1 Analytisk procedur 

Inledningsvis analyserades Wästbergs (2009) utförliga beskrivning av respektive kärnvärde ur 

Visit Swedens varumärkesplattform. Detta för att kunna skönja vad, i materialet från IKEA:s och 

Volvos självbeskrivningar, som kan kategoriseras som vilket kärnvärde. Som tidigare nämnts, 

representerar vardera av de fyra kärnvärdena, de teman som eftersökts i empirin. För att kunna 

eftersöka dessa teman på ett systematiskt vis, analyserades därför Wästbergs (2009) 

beskrivningar av kärnvärdena för att definiera underkategorier som kan förklara temana och 

användas vid undersökningen. Den valda empirin från IKEA och Volvo har analyserats för att 

med den kvalitativa textanalysen försöka återfinna underkategorierna och dess tillhörande teman. 

Målet är att besvara frågeställningen “Hur Visit Swedens varumärkesplattform kommer till 

uttryck på Volvos och IKEA:s självbeskrivande webbsidor?” I detta kapitel presenteras vardera 

kärnvärde/tema och dess underkategorier tillsammans med ett exempel från Volvo och ett 

exempel från IKEA. Till dessa följer en tolkning till varför exemplet ansetts tillhöra 

underkategorin och således kärnvärdet. 

6.1.1 Tema 1 - Öppen 

Det första temat för denna uppsats, och således det första kärnvärdet ur Visit Swedens 

varumärkesplattform är öppen. Detta tema var det enda som förekom oftare i materialet för IKEA 

än Volvo. Temat innehåller följande fyra underkategorier: 

● Att ha en positiv attityd till fritt tänkande och olikheter bland människor, kulturer och 

livsstilar.  
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● Att vara nyfiken och känslig mot andra  

● Att ge människor utrymme för idéer och åsikter och att skapa utbyten 

● Att ge människor fysiskt utrymme att röra sig fritt utan förhinder, stängsel eller trängsel. 

 

Öppen - underkategori 1: Att ha en positiv attityd till fritt tänkande och olikheter bland 

människor, kulturer och livsstilar. 

 

Developing IKEA products can take place almost anywhere around the world – on a 

factory floor in Asia or on the drawing board in Älmhult, Sweden (IKEA, 2017c).  

 

IKEA hävdar att utvecklandet av IKEA-produkter kan utföras i princip överallt i världen, på ett 

fabriksgolv i Asien eller på ett ritbord i Älmhult. Det kan tolkas som att IKEA har en positiv 

attityd till fritt tänkande. Såväl hos fabriksarbetare som hos designers och att IKEA har en positiv 

attityd till olikheter bland människor, kulturer och livsstilar eftersom utvecklandet av IKEA-

produkter kan ske såväl i Asien som i Sverige. 

 

In Sweden, care for people is a priority. Everyone is important – all life is important – and 

that has always carried through naturally into Volvo’s ethos of car making (Volvo, 2017g). 

 

Volvo hävdar att det är en prioritet att bry sig om människor i Sverige och att alla är viktiga, att 

allt liv är viktigt och att det är en del av Volvos ethos. Det tolkas som att företaget har en positiv 

attityd till fritt tänkande och olikheter bland människor, kulturer och livsstilar. Att alla människor 

är viktiga implicerar att företaget har en positiv attityd till olikheter bland människor, och i 

förlängningen att de har en positiv attityd till olika kulturer och livsstilar. Denna passage från 

Volvo är ett exempel på empiri som kunnat kategoriseras som mer än ett kärnvärde. Vid 

räknandet av förekomster har denna passage också räknats som “omtänksam”. 

 

Öppen - underkategori 2: Att vara nyfiken och känslig mot andra  

 

Touch. Try. Explore. Dream!  
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The IKEA store is our meeting place. It is where the IKEA product range comes to life. 

Visitors can compare styles and prices and get inspired by realistic room settings. They are 

welcome to sit, lie down, open and close drawers and cabinets, pretend to cook, sleep or 

watch TV (IKEA, 2017e). 

 

IKEA uppmanar sina besökare att “Röra. Testa. Utforska. Drömma!”. Detta kan tolkas som att 

företaget är nyfiket, och att besökare tillåts att sitta, ligga ned, öppna och stänga lådor och skåp, 

låtsas laga mat, sova eller kolla på TV understryker det ytterligare. Dessutom kan det tolkas som 

att företaget är känsligt mot andra eftersom det ger människor utrymme att själva prova sig fram. 

 

As a human-centric car company, we are a brand for people who care about other people 

and the world in which we live (Volvo, 2017d).  

 

Att Volvo skriver att de är ett märke för människor, som bryr sig om andra människor och 

världen vi lever i, tolkas här som att de är nyfikna. Att bry sig om andra människor tolkas som ett 

tecken på att vara såväl känslig mot andra som nyfiken.  

 

Öppen - underkategori 3: Att ge människor utrymme för idéer och åsikter och att skapa 

utbyten 

 

The IKEA Concept lives and grows. It comes to life in more than 380 IKEA stores around 

the world, where people touch and try, play and dream (IKEA, 2017e).  

 

Att IKEA-konceptet kommer till liv i över 380 varuhus runt om i världen och att människor där 

tillåts röra och prova, leka och drömma, tyder på att IKEA skapar utbyten och ger människor 

utrymme för idéer och åsikter. 

 

Everyone working at, or with, Volvo Cars should be comfortable raising questions or 

concerns about ethical issues or cases of non-compliance. We support a culture of 

openness, integrity and accountability. If you want to report a violation of our Code of 

Conduct, you can submit a report (Volvo, 2017d).  
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Att alla som arbetar på, eller med, Volvo ska vara bekväma med att adressera frågor som berör 

etiska överväganden eller motsättningar, tyder på att Volvo vill ge människor utrymme för idéer 

och åsikter. En kultur präglad av öppenhet, integritet och ansvarsutkrävande samt möjligheten att 

rapportera överträdelser av Volvos uppförandekod kan vidare tolkas som att skapa utbyten. 

 

Öppen - underkategori 4: Att ge människor fysiskt utrymme att röra sig fritt utan 

förhinder, stängsel eller trängsel. 

 

Denna underkategori till temat öppen kunde ej återfinnas i den undersökta empirin hos varken 

IKEA eller Volvo. Just denna definition av öppenhet är mer sannolik att påträffa i 

marknadsföring av Sverige som destination. 

6.1.2 Tema 2 - Äkta  

Det andra temat för denna uppsats är Visit Swedens kärnvärde äkta. Likt temana omtänksam och 

nytänkande, förekom det oftare på Volvos självbeskrivande webbsidor än IKEA:s. Nedan 

presenteras underkategorierna, som legat till grund för eftersökandet av detta tema, var och för 

sig tillsammans med exempel från empirin. 

● Att vara naturlig och okonstlad.  

● Att vara pålitlig, ärlig och informell.  

● Att vara rakt på sak, opretentiös och tydlig.  

● Att stå upp för ens värderingar även när det är obekvämt.  

● Att vara i kontakt med ens rötter  

● Att vara öppen inför framtiden.  

 

Äkta - underkategori 1: Att vara naturlig och okonstlad.  

 

IKEA retailing started as an idea in the woods of southern Sweden more than 70 years ago 

(IKEA, 2017b).  
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IKEA framställer sig själva som naturliga och okonstlade genom att framhäva att idén till 

företaget uppkom i skogen i södra Sverige för över 70 år sedan. Att uttrycka att idén till företaget 

kom till i skogen tolkas som att IKEA är ett okonstlat, naturligt företag med fötterna på jorden 

snarare än den miljardverksamhet de faktiskt är idag. 

 

(…) our mission to make people’s lives easier, safer and better is something that comes 

naturally to us. It’s the Volvo way (Volvo, 2017c)  

 

Eftersom Volvo menar att deras uppdrag kommer till dem på ett naturligt och sålunda ett icke-

tillgjort vis, tolkas ovanstående passage som att de är naturliga och okonstlade. Volvo hävdar att 

utförandet av deras uppdrag helt enkelt är “the Volvo way”. 

 

Äkta - underkategori 2: Att vara pålitlig, ärlig och informell.  

 

Denna underkategori kunde inte återfinnas i materialet hos varken IKEA eller Volvo. Båda 

företagen var måna om att framställa sig själva som pålitliga och ärliga, men inte i anslutning till 

att de är informella. I undersökandet av hur varumärkesplattformen kommer till uttryck har 

beslutet tagits att samtliga aspekter av underkategorierna måste förekomma för att kategoriseras 

som ett kärnvärde. Detta för att underlätta en systematik och motverka godtyckliga tolkningar. 

 

Äkta - underkategori 3: Att vara rakt på sak, opretentiös och tydlig.  

 

And everybody involved works together to create a product range that is simple and 

straightforward, with products that are hard-wearing, easy to live with and affordable 

(IKEA, 2017c)  

 

IKEA hävdar att de arbetar tillsammans för att skapa ett produktutbud som är enkelt och 

uppriktigt, detta tolkas som att de är tydliga och rakt på sak. Vidare skriver företaget att deras 

produkter ska vara enkla att leva med och prisvärda vilket tolkas som att företaget är opretentiöst. 
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Vad det gäller Volvo har kombinationen att vara rakt på sak, opretentiös och tydlig har inte 

återfunnits i materialet. Företaget kan tolkas vara rakt på sak och därtill tydligt, men gällande 

termen opretentiös finns inget material att tillgå. 

 

Äkta - underkategori 4: Att stå upp för ens värderingar även när det är obekvämt.  

 

IKEA är tydliga med att de står upp för sina värderingar, men att de gör det även när det är 

obekvämt har inte kunnat påträffas i empirin. 

 

Everyone working at, or with, Volvo Cars should be comfortable raising questions or 

concerns about ethical issues or cases of non-compliance. We support a culture of 

openness, integrity and accountability. If you want to report a violation of our Code of 

Conduct, you can submit a report (Volvo, 2017d).  

 

Detta tolkas som att Volvo står upp för sina värderingar även när det är obekvämt eftersom de 

möjliggör rapportering av överträdelser av företagets uppförandekod. De är sanna till sina 

värderingar även i obekväma fall där överträdelser skett internt. 

 

Äkta - underkategori 5: Att vara i kontakt med ens rötter  

 

The IKEA culture is hard to describe but easy to embrace. It’s a culture of enthusiasm, 

togetherness and willpower, born from our roots in southern Sweden and inspired by the 

IKEA founder, Ingvar Kamprad (IKEA, 2017f).  

 

IKEA nämner explicit sina rötter; södra Sverige och grundaren Ingvar Kamprad och menar att 

IKEA-kulturen fötts ur just dessa. 

 

Made of Sweden (Volvo, 2017g).  
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Trots att Volvo inte är svenskägt och att stora delar av företagets produktion utförs utanför 

Sveriges gränser använder sig Volvo utav mottot “Gjord av Sverige” för att beskriva sin 

verksamhet. Detta tolkas som att företaget är i kontakt med sina rötter.  

 

Äkta - underkategori 6: Att vara öppen inför framtiden.  

 

Denna underkategori kunde inte heller hittas i materialet för IKEA och Volvo. I och med att 

företagen redovisat tydliga planer och mål för hur de vill att deras framtid ska uppnås och se ut, 

tolkas de inte som att vara öppna i det avseendet.  

6.1.3 Tema 3 - Omtänksam 

Visit Swedens tredje kärnvärde; omtänksam, utgör det tredje temat inom denna uppsats. Detta 

tema återkom i mycket högre utsträckning hos Volvo än hos IKEA. Det visade sig att Volvo är 

måna om att framställa sig som ett omtänksamt företag, mycket på grund av företagets fokus på 

säkerhet i sina bilar. 

● Att värna om varje individ.  

● Att erbjuda säkerhet och trygghet. 

● Att respektera och inkludera alla människor. 

● Att känna empati och att dela med sig till de som är mest sårbara. 

● Att involvera sig med andra och försöka se till varje människas behov.  

 

Omtänksam - underkategori 1: Att värna om varje individ.  

 

Democratic design. Good design should be available for the many, not the few. That’s why 

all IKEA designers design every IKEA product starting with a functional need and a price. 

Then they use their creativity and knowledge and use low-cost raw materials and 

manufacturing processes to create functional products. Then large volumes are purchased 

to push prices down even further (IKEA, 2017c).  
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IKEA har myntat begreppet demokratisk design vilket syftar till att bra design borde vara 

tillgängligt för de många, inte de få. Målet är att pressa ned priserna och göra bra design 

tillgängligt för den stora massan. Således kan företaget tolkas värna om varje individ. 

 

Protecting what’s important. Making people feel special. And taking pride in helping the 

world become a better place for all (Volvo, 2017c).  

 

Detta kan tolkas som att Volvo värnar om varje individ eftersom företaget skriver att de är stolta 

över att hjälpa världen bli en bättre plats för alla.  

 

Omtänksam - underkategori 2: Att erbjuda säkerhet och trygghet. 

 

Medan denna underkategori inte förekom i materialet för IKEA, var det en utav de vanligaste 

underkategorierna i materialet för Volvo. Troligtvis beror detta på att Volvo är en biltillverkare 

med särskild fokus på just säkerhet. 

 

Our company was born because we believed that nobody was making cars strong enough 

or safe enough for Swedish roads (Volvo, 2017c).  

 

Volvo skriver att företaget grundades eftersom de ansåg att ingen gjorde bilar starka, eller säkra 

nog för svenska vägar. Detta är ett tydligt exempel på att erbjuda säkerhet och trygghet. 

 

Omtänksam - underkategori 3: Att respektera och inkludera alla människor. 

 

Over the years we’ve learned that acting according to IKEA values not only brings us 

together – no matter what age, race or part of the world we live in – it helps us do business 

successfully (IKEA, 2017f).  

 

IKEA hävdar att det för dem närmare varandra att agera i enlighet med företagets värderingar och 

att detta gäller oavsett ålder, etnicitet, bakgrund eller var i världen dem lever. Detta tolkas som att 

de respekterar och inkluderar alla människor. 
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In Sweden, care for people is a priority. Everyone is important – all life is important 

(Volvo, 2017g)  

 

Att alla är viktiga och att allt liv är viktigt tolkas här som att Volvo respekterar och inkluderar 

alla människor. 

 

Omtänksam - underkategori 4: Att känna empati och att dela med sig till de som är mest 

sårbara. 

 

Inte heller denna underkategori återfanns i det undersökta materialet. Detta, troligtvis på grund av 

att IKEA och Volvo är vinstdrivande företag. Information om att dela med sig till de som är mest 

sårbara är mer troligt att återfinna i material som beskriver Sverige som land. 

 

Omtänksam - underkategori 5: Att involvera sig med andra och försöka se till varje 

människas behov.  

 

Simply put, IKEA home furnishing is beautiful, functional and affordable. IKEA stores use 

the IKEA product range to create solutions that are relevant and affordable to consumers 

in their local market (IKEA, 2017e).  

 

Att IKEA-varuhus använder deras produktutbud för att skapa lösningar som är relevanta och 

prisvärda för konsumenter på deras lokala marknad innebär att företaget involverar sig med andra 

och försöker se till varje människas behov. 

 

Our commitment is about re-thinking sustainability, and goes beyond our operations and 

our cars, and into society. It makes us think again every time we take decisions that affect 

the world and the lives of people (Volvo, 2017c).  

 

Enligt Volvo är deras uppdrag att tänka nytt vad det gäller hållbarhet och att det går bortom deras 

verksamhet och deras bilar, och in i samhället. Volvo menar att de får dem att tänka en gång 
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extra varje gång de tar beslut som påverkar världen och människors liv. Detta innebär att 

företaget involverar sig med andra och försöker se till varje människas behov. 

6.1.4 Tema 4 - Nytänkande 

Det sista kärnvärdet inom Visit Swedens varumärkesplattform är nytänkande. Detta tema var 

vanligast förekommande på både IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor. Det visade sig 

att båda företagen är måna om att framställa sig själva som innovativa och således nytänkande. 

● Förmågan att se saker från nya perspektiv. 

● Att se möjligheter och lösningar.  

● Att ha tro om en bättre framtid.  

● Att inte tillåta sig själv att bli begränsad av etablerade åsikter eller traditioner.  

 

Nytänkande - underkategori 1: Förmågan att se saker från nya perspektiv. 

 

“Why don’t we take the legs off?” Gillis Lundgren, IKEA product designer who removed 

the legs of the LÖVET side table so it could be easily transported. He is credited for 

creating the first IKEA flat pack (IKEA, 2017c).  

 

IKEA illustrerar förmågan att se saker från nya perspektiv genom att lyfta upp en av deras 

produktdesigners som exempel. Gillis Lundgren var nämligen först med idén att skapa 

monteringsmöbler. 

 

We have created world-changing innovations since the first Volvo rolled off the production 

line in 1927. Today, Volvo Cars is one of the most well-known and respected car brands 

and is heralding an all-electric future (Volvo, 2017c).  

 

Volvo hävdar att de skapat världsomvälvande innovationer ända sedan den första Volvon rullade 

av produktionsbandet år 1927. Detta understryker företagets förmåga att se saker från nya 

perspektiv och därtill uttrycker Volvo att de idag förebådar en helelektrisk framtid för företaget. 
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Nytänkande - underkategori 2: Att se möjligheter och lösningar.  

 

Most IKEA products are also designed to be transported in flat packs and assembled at the 

customer’s home. This also lowers the price by minimising transportation and storage 

costs. By doing all this, the IKEA Concept uses design to make sure that IKEA products 

can be bought and enjoyed by as many people as possible (IKEA, 2017c).  

 

Idén att skapa monteringsmöbler som kan transporteras i platta paket vilket minskar priset genom 

att minimera transport- och förvaringskostnader exemplifierar att se möjligheter och lösningar. 

 

From the very first Volvo Cars ÖV4— nicknamed ‘Jakob’—we’ve been using the best 

quality materials to create cars that are highly regarded not only for their durability, but 

for their outstanding quality (Volvo, 2017f).  

 

Volvo menar att de ända sedan deras första bil använt material utav bästa kvalitet för att skapa 

bilar som inte bara är kända för deras hållbarhet utan även för deras fantastiska kvalitet. Att 

använda sig utav bra kvalitet kan här tolkas som att se lösningar på möjligheten att skapa bilar 

som är hållbara. 

 

Nytänkande - underkategori 3: Att ha tro om en bättre framtid.  

 

What today is the IKEA Concept has evolved during many years and is still improving 

(IKEA, 2017b).  

 

Eftersom IKEA menar att deras koncept har utvecklats under många år och att det fortfarande 

förbättras implicerar de att det kommer att fortsätta göra det och således har företaget en tro om 

en bättre framtid. Åtminstone för dem själva. 

 

We take pride in our role in society and strive to be one step ahead, to meet the challenges 

of tomorrow, today. Sustainability is all about our commitment to people and the world we 

live in (Volvo, 2017g).  
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Volvo är stolta över deras roll i samhället och de strävar efter att vara ett steg före, att möta 

morgondagens utmaningar, idag. Hållbarhet handlar för dem om deras åtagande till människor 

och världen vi lever i. Eftersom Volvo är stolta över deras roll och antyder att de är ett steg före 

kan det tolkas som att företaget har en tro om en bättre framtid. 

 

From past to future: 90 years of refinement (Volvo, 2017c).  

 

I och med att Volvo skriver “från dåtid till framtid: 90 år av förfining” kan det tolkas att företaget 

hävdar att denna förfining kommer att fortsätta och således har företaget en tro om en bättre 

framtid. 

 

Nytänkande - underkategori 4: Att inte tillåta sig själv att bli begränsad av etablerade 

åsikter eller traditioner.  

 

Good design should be available for the many, not the few (IKEA, 2017c).  

 

I denna passage antyder IKEA att bra design endast är tillgängligt för ett fåtal eftersom de hävdar 

att bra design borde vara tillgängligt för de många, inte de få. IKEA tillåter sig dock inte att bli 

begränsade av den etablerade åsikten eller traditionen utan syftar till att göra bra design 

tillgängligt för den stora massan. 

 

And in 1994, Volvo Cars shocked the motorsport world by being the first ever 

manufacturer team to enter a wagon race car with the 850 (Volvo, 2017f). 

 

Volvo antyder att de inte tillät sig själva att bli begränsade av etablerade åsikter eller traditioner 

när de 1994 chockade motorsportvärlden genom att vara det första biltillverkarlaget någonsin att 

ställa upp i ett race för kombibilar.                             
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6.1.5 Jämförelse och sammanställning 

Undersökningen har visat att samtliga av Visit Swedens kärnvärden återfinns på såväl IKEA:s    

som Volvos självbeskrivande webbsidor trots att inte alla underkategorier finns representerade. 

Exempelvis nämner IKEA explicit de fyra kärnvärden som utgör temana för denna uppsats: 

 

From picturesque fishing villages to endless forests, in Sweden nature plays an important 

role in everyday life. At the same time, Swedish society is known for being open, 

innovative, caring and authentic. Yes, things are a little different in Sweden. (IKEA, 

2017f)  

 

Volvo å sin sida är inte lika explicita i sitt användande av varje kärnvärde, men 

varumärkesplattformen förekommer likväl. I synnerhet beskriver sig företaget som omtänksamt 

och nytänkande: 

 

There is a Swedish word that means “caring” and “consideration”, but also importantly 

“to think again”. This word is “omtanke” and summarises our way of protecting what’s 

important to you. Omtanke is the name of our programme of sustainability commitment. 

(Volvo, 2017d).  

 

At Volvo Cars we’re proving every day that we’re one of the world’s most progressive 

car brands. And our story of innovation continues, with many significant recent world 

firsts. (Volvo, 2017g)  

 

Volvo tar även upp termen progressiv, vilket är den övergripande hållningen för Visit Swedens 

varumärkesplattform. 

 

Hur de olika temana förekom varierade dock. Både i antal förekomster, hur dessa kom till uttryck 

och vilka underkategorier som var vanligast förekommande i empirin för respektive kärnvärde. 

Som exemplen ovan i detta kapitel visar, förekom vissa kärnvärden ordagrant i materialet medan 

det andra gånger krävdes ett större mått av tolkning, och i dessa fall har underkategorierna 

använts vid kategoriseringen.  
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Nedan följer en sammanställning för respektive kärnvärde/tema och dess förekomster: 

● Tema 1 – öppen – förekom 11 gånger på IKEA:s webbsidor och 7 gånger på Volvos.  

● Tema 2 – äkta – förekom 17 gånger på IKEA:s webbsidor och 24 gånger på Volvos.  

● Tema 3 – omtänksam – förekom 16 gånger på IKEA:s webbsidor och 39 gånger på 

Volvos. 

● Tema 4 – nytänkande – förekom 22 gånger på IKEA:s webbsidor och 43 gånger på 

Volvos.  

 

Som sammanställningen visar är nytänkande det kärnvärde som förekom oftast, både hos IKEA 

och Volvo. Öppen å sin sida var det enda tema som förekom oftare hos IKEA än Volvo men 

likväl var det, det minst förekommande temat bland båda företagen. Beträffande äkta och 

omtänksam var förekomsterna väldigt lika hos IKEA, och hos Volvo förekom omtänksam 

betydligt oftare. Båda företagen framställer sig som nytänkande, omtänksamma och äkta i en 

högre grad än öppna, även ifall skillnaderna är mer omfattande hos Volvo än IKEA. I 

nästföljande avsnitt analyseras dessa empiriska resultat kopplat till uppsatsens teorier i syfte att 

besvara uppsatsens andra forskningsfråga. 

6.2 Tolkning 

Undersökningen har visat att Visit Swedens varumärkesplattform och dess innehållande 

kärnvärden går att återfinna på både IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor, samt hur de 

gör det. Detta tyder på att det finns en slags värdegemenskap den statliga organisationen och de 

kommersiella aktörerna emellan. För att besvara forskningsfrågan “Utgör IKEA:s och Volvos 

självbeskrivande webbsidor nation branding?” är det därför viktigt att analysera om dessa 

gemensamt kommunicerade värden kan kategoriseras som svenska. Enligt Volcic och Andrejevic 

(2011) är nationell kommersialism en form av nation branding. Deras definition lyder: 

kommersiella aktörers medvetna användande av nationalistiska attribut för att särskilja sina 

produkter på en konkurrensutsatt global marknad (Volcic & Andrejevic, 2011:613). Kania-

Lundholm å sin sida hävdar att den process av kommersiell nationalism som fokuserar på de 

praktiska följderna av nation branding handlar om kommersiella aktörers anspelande på nationell 

identitet (Kania-Lundholm, 2014:608).  
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För att ta reda på om IKEA:s och Volvos självbeskrivande hemsidor utgör nation branding 

behöver det därför analyseras om IKEA:s och Volvos användande av Visit Swedens kärnvärden 

kan klassificeras som kommersiella aktörers medvetna användande av nationalistiska attribut för 

att särskilja sina produkter på en konkurrensutsatt global marknad, eller kommersiella aktörers 

anspelande på nationell identitet. Därav behöver frågan om huruvida kärnvärdena kan 

kategoriseras som svenska först besvaras, för att sedan kunna avgöra ifall IKEA:s och Volvos 

användning av dem kan kategoriseras som en medveten användning av nationalistiska attribut, 

eller ett anspelande på nationell identitet. Med hänvisning till de Sverigefrämjande 

organisationerna och Visit Sweden kan kärnvärdena kategoriseras som svenska. Som nämnts i 

bakgrundskapitlet, påpekar Wästberg (2009) att tanken vid formulerandet av kärnvärdena var att 

definiera det som förenar ”det svenska” och att identifiera de associationer människor runtom i 

världen gör med Sverige (Wästberg, 2009:58). Detta kan vid första anblicken leda till slutsatsen 

att IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor helt enkelt utgör nation branding. Det som 

förenar ”det svenska” och de associationer människor gör med Sverige kan sägas vara 

nationalistiska attribut, såväl som anspelande på nationell identitet. För att besvara frågan krävs 

dock att fler aspekter tas i beaktande. Inte minst med utgångspunkt i teori av Volcic och 

Andrejevic (2011). Detta eftersom de kategoriserar nation branding i form av kommersiell 

nationalism som kommersiella aktörers medvetna användande av nationalistiska attribut.  

 

För att IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor och deras användning av Visit Swedens 

kärnvärden ska utgöra nation branding, enligt Volcic och Andrejevic (2011), krävs det sålunda 

att företagen själva skulle definiera Visit Swedens kärnvärden som nationalistiska attribut. 

Öppen, äkta, omtänksam och nytänkande är inte uppenbart svenska attribut, utan skulle kan vara 

attribut för en mängd olika länder, företag och organisationer.  Likväl menar IKEA att de är 

svenska attribut. Som redovisat i 6.1.5 Jämförelse och sammanställning, återfinns Visit Swedens 

exakta kärnvärden inom det empiriska materialet för IKEA. Företaget hävdar att det svenska 

samhället är känt för att vara just öppet, nytänkande, omtänksamt och äkta (IKEA, 2017f). Att 

IKEA explicit nämner att kärnvärdena förklarar det svenska samhället tolkar vi som ett tydligt 

exempel på en kommersiell aktörs medvetna användande av nationalistiska attribut. Vidare tolkar 

vi det som att IKEA gör detta för att särskilja sig själva, och i förlängningen sina produkter, på en 
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konkurrensutsatt global marknad. Därtill kan ovan presenterade resultat även tolkas som att 

anspela på nationell identitet. Med bakgrund i det kan IKEA:s självbeskrivande webbsidor sägas 

utgöra nation branding i form av kommersiell nationalism enligt Volcic och Andrejevic (2011) 

och som kommersiell nationalism med fokus på de praktiska implikationerna av nation branding, 

nämligen Kania-Lundholms (2014) process “nationalisering av det kommersiella”. På basis av 

det är den andra forskningsfrågan för denna uppsats delvis besvarad. IKEA:s självbeskrivande 

webbsidor utgör nation branding. 

 

Vad det gäller Volvo, är besvarandet av uppsatsens andra forskningsfråga mer invecklat. Som 

presenterats under 6.1 Analytisk procedur, förekommer samtliga kärnvärden på Volvos 

självbeskrivande webbsidor. Huruvida de förekommer som ett medvetet användande av 

nationalistiska attribut från Volvos sida, bekräftar empirin dock i liten utsträckning förutom 

gällande kärnvärdet omtänksam. På en av Volvos självbeskrivande webbsidor skriver företaget 

exempelvis ”omtanke” på svenska, fastän sidan är på engelska. Volvo beskriver att “det är ett 

svenskt ord som betyder omsorg och omtänksamhet, men också – att tänka igen” (Volvo, 2017d). 

Enligt Volvo “summerar ordet omtanke företagets sätt att skydda det som är viktigt för dig” 

(Volvo, 2017d). Ytterligare skriver Volvo på en annan av deras självbeskrivande webbsidor att 

“omtanke för människor är en prioritet i Sverige.” De skriver att “alla är viktiga – att allt liv är 

viktigt – och att det alltid har följt naturligt till Volvos etos vid biltillverkning” (Volvo, 2017g). 

Volvo antyder att omtanke är någonting typiskt svenskt. Detta tolkas, likt fallet med IKEA, som 

en kommersiell aktörs medvetna användande av nationalistiska attribut för att särskilja sina 

produkter på en global marknad, och vidare som en kommersiell aktörs anspelande på nationell 

identitet.  

 

Enligt teori av Volcic och Andrejevic (2011) samt Kania-Lundholm (2014) utgör således Volvos 

självbeskrivande hemsidor nation branding, gällande kärnvärdet omtänksam. Vad det gäller 

resterande kärnvärden, har ingen empiri återfunnits som belyser att Volvo anser att öppen, äkta 

och nytänkande är nationalistiska attribut. Trots det kan samtliga kärnvärden och således 

samtliga Volvos självbeskrivande webbsidor ändock sägas utgöra nation branding. Detta med 

utgångspunkt i Kania-Lundholms (2014) definition av “nationaliseringen av det kommersiella” 

vilket innebär kommersiell nationalism med fokus på de praktiska implikationerna av nation 
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branding. Där förutsätts nämligen inte kommersiella aktörers medvetenhet om användandet av 

nationalistiska attribut, utan blott deras anspelande på nationell identitet. Volvos självbeskrivande 

hemsidor utgör då nation branding eftersom de anspelar på nationell identitet genom att samtliga 

kärnvärden återfinns och att kärnvärdena enligt Wästberg (2009) innebär ett förenande av ”det 

svenska” och en identifiering av de associationer människor runtom i världen gör med Sverige.  

 

Sammantaget står det med andra ord klart att IKEA och Volvo bidrar till den nationella 

marknadsföringen av Sverige och att de gör det baserat på liknande idéer som de ur 

varumärkesplattformen för den officiella kommunikationen av Sverigebilden. Detta kan relateras 

till den trend inom nation branding som enligt Volcic och Andrejevic (2011) kännetecknas av 

konvergensen mellan staters användande av kommersiella strategier för offentliga och 

internationella relationer och privat sektors användande av nationalism för att sälja produkter. 

Sverige genom Visit Sweden, Volvo och IKEA är varumärken i samspel och deras liknande 

användning av kärnvärdena presenterade i uppsatsen tyder på en konvergens av staters 

användande av kommersiella strategier och privat sektors användande av nationalism för att sälja 

produkter. Det är denna dubbla logik, där kommersiella aktörer å ena sidan använder sig utav 

nationalistiska attribut, och nationer å andra sidan marknadsför sig som varumärken som Volcic 

och Andrejevic (2011) samt Kania-Lundholm (2014) kallar kommersiell nationalism, två olika 

processer av nation branding. Gemensamt för dessa två processer är att de båda är kommersiella 

artikulationer av nationstillhörighet. Varför denna konvergens och dubbla logik uppkommit kan 

förklaras med utgångspunkt i Kania-Lundholms (2014) påstående att globaliseringen skapat en 

global marknad där varor cirkulerar fritt över nationsgränser och att detta varit med och bidragit 

till att globala produkter tilldelats en lokal prägel och nationskänslor av kommersiella aktörer i 

syfte att marknadsföra dem. Det är tydligt att IKEA och Volvo anspelar på en lokal prägel och 

nationskänslor trots att inget av företagen är formellt svenskägt idag. Till exempel skriver Volvo 

som inte varit svenskägt sedan 1999 “Made of Sweden” (Volvo, 2017g) på en av deras 

självbeskrivande hemsidor.  

 

Volcic och Andrejevic (2011) poängterar även de globaliseringens påverkan och hävdar att 

förhållandet mellan det nationella och det kommersiella förändrats. De menar att marknadsföring 

med fokus på ens nationella ursprung blivit en strategi eftersom många företags nationella 
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identitet blivit hotad av att deras verksamheter flyttat utomlands. Att på detta vis sammanlänka 

det kommersiella med det nationella är enligt Kania-Lundholm (2014) en strategi för att bygga 

starka, igenkännliga varumärken. Resultatet från denna uppsats visar att det kommersiella 

sammanlänkats med det nationella. IKEA och Volvo använder sig, på sina självbeskrivande 

hemsidor, utav nationalistiska attribut för att särskilja sina produkter på en global marknad och 

de anspelar på nationell identitet i sin marknadsföring. Trots att detta inte må vara för att 

marknadsföra Sverige som land utan snarare för att stärka företagens egna varumärken, leder det 

till nation branding i form av kommersiell nationalism. IKEA:s och Volvos självbeskrivande 

hemsidor utgör alltså nation branding. Vidare har uppsatsens undersökning visat på olika 

förekomster bland IKEA:s och Volvos användande av kärnvärdena ur Visit Swedens 

varumärkesplattform. På IKEA:s och Volvos självbeskrivande hemsidor som alltså utgör nation 

branding, framställs Sverige främst som ett nytänkande land. Ytterligare framställer Volvo, 

Sverige som ett omtänksamt och äkta land i högre utsträckning än vad IKEA gör. Det enda 

kärnvärde som IKEA porträtterar Sverige som till högre grad än Volvo är öppen. Trots det är 

öppen alltjämt det kärnvärde som förekommer mest sällan även bland IKEA. Baserat på Volcic 

och Andrejevics (2011) resonemang om att kommersiella aktörer använder sig utav 

nationalistiska attribut för att särskilja sig på en global marknad är det inte oväntat att 

förekomsterna bland IKEA och Volvo ser annorlunda ut. Hur dessa företag vill särskilja sig på en 

global marknad tar sig sannolikt olika uttryck. Som biltillverkare och i synnerhet som 

biltillverkare med fokus på säkerhet, förefaller det rimligt att Volvo framställer sig själva och sitt 

ursprungsland som omtänksamt eftersom ursprungslandets karaktär förväntas återspeglas i 

företaget. Bland IKEA är förekomsterna mellan kärnvärdena jämnare men företaget är mer måna 

om att framställa sig själva och Sverige som äkta, omtänksamt och nytänkande än öppet.  

 

Volcic & Andrejevic (2011) menar att nation branding i form av kommersiell nationalism 

kännetecknas av kommersiella aktörers allt viktigare roll i definierandet av nationell identitet och 

spridandet av varumärkesbyggda former av nationalism och nationalistiska 

varumärkesidentiteter. Baserat på det resonemanget kommer den svenska nationella identiteten 

och varumärkesidentiteten kännetecknas av nytänkande i större utsträckning än öppenhet om 

IKEA och Volvo får en allt viktigare roll i att definiera den svenska nationella identiteten. Det 
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står efter denna undersökning klart att företagens självbeskrivande hemsidor utgör nation 

branding. 

7. Slutsatser, diskussion och framtida forskning 

I följande kapitel presenteras de slutsatser denna uppsats givit upphov till tillsammans med en 

kort summering av studien. Forskningsfrågorna besvaras i tur och ordning, varpå en generell 

diskussion följer och slutligen presenteras uppsatsgruppens förslag till framtida forskning.  

7.1 Slutsatser 

Den här uppsatsen har undersökt hur företagen IKEA och Volvo använder sig utav liknande idéer 

som Sveriges kommunikationsbolag Visit Sweden formulerat i sin varumärkesplattform för 

kommunikationen av Sverigebilden. Genom att undersöka dessa kommersiella aktörers 

användning av statligt formulerade idéer om nationella attribut, har syftet med uppsatsen varit att 

undersöka hur kommersiella aktörer bidrar till nationell marknadsföring. För att uppnå det syftet 

formulerades forskningsfrågorna:  

● Hur kommer Visit Swedens varumärkesplattform till uttryck på IKEA:s och Volvos 

självbeskrivande webbsidor?  

● Utgör IKEA:s och Volvos självbeskrivande webbsidor nation branding? 

 

För att besvara forskningsfrågorna utfördes en kvalitativ textanalys. Material samlades in från 

självbeskrivande webbsidor av IKEA och Volvo. Metoden och materialet valdes på basis av att 

det är via skriven text, på respektive aktörs webbsidor, som vi bedömde det vara mest troligt att 

finna empiri som berör studiens syfte och forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan, av 

deskriptiv karaktär, besvarades genom en analys av uppsatsens empiriska material. 

Undersökningen visade hur varumärkesplattformen med samtliga kärnvärden förekommer i 

materialet för både IKEA och Volvo. Vidare visade undersökningen att båda företagen 

framställer sig som nytänkande, omtänksamma och äkta i en högre grad än öppna, även ifall 

skillnaderna är mer omfattande hos Volvo än IKEA. Nytänkande var det kärnvärde som förekom 

oftast, både hos IKEA och Volvo. Gällande äkta och omtänksam var förekomsterna 
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förhållandevis lika. Öppen förekom mest sällan hos båda företagen, men var däremot det enda 

tema som förekom oftare hos IKEA än Volvo.  

 

För att besvara uppsatsens andra forskningsfråga analyserades det empiriska resultatet från den 

första forskningsfrågan utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Analysen visade att IKEA:s och 

Volvos användning av kärnvärdena ur Visit Swedens varumärkesplattform kan kategoriseras som 

kommersiell nationalism, en form av nation branding. Detta förutsatt att kärnvärdena 

klassificeras som nationalistiska attribut som används medvetet för att särskilja sig på en 

konkurrensutsatt global marknad, eller som ett anspelande på nationell identitet. Med bakgrund i 

Wästberg (2009) samt delar ur det empiriska resultatet för besvarandet av uppsatsens första 

forskningsfråga har vi argumenterat för att denna klassificering är skälig. Vi hävdar att IKEA:s 

och Volvos användning av varumärkesplattformen och kärnvärdena kan kategoriseras som den 

process som Kania-Lundholm (2014) benämner som “nationalisering av det kommersiella”, en 

process som kännetecknas av kommersiella aktörers användning av det nationella för att stärka 

sina varumärken i den tilltagande konkurrensen som globaliseringen medfört. Kania-Lundholm 

(2014) menar att nationer och nationalism fortsätter att fungera som viktiga markörer och det har 

denna uppsats bekräftat vad det gäller marknadsföring av IKEA och Volvo. Mot bakgrund av det 

hävdar hon att samtiden är ställd inför en komplex process där nationell identitet omförhandlas 

som en respons till just den ökade globaliseringen. Som företag växer IKEA och Volvo allt 

längre ifrån deras svenska ursprung och som en respons på det har företagen omförhandlat sin 

nationella identitet till att allt mer understryka sitt ursprung, vilket i förlängningen leder till att 

Sverige marknadsförs som land.  

7.2 Diskussion  

Statligt utförda utredningar har visat att både IKEA och Volvo länge använt sig av sitt svenska 

ursprung i sin marknadsföring. Däremot har dessa utredningar inte visat ifall IKEA och Volvo 

använder sig av liknande idéer som de som definierats i Visit Swedens varumärkesplattform för 

kommunikationen av Sverigebilden. Kristofferson (2015) åskådliggör i sin studie IKEA - en 

kulturhistoria samspelet mellan IKEA och Sverige och det svenska varumärket. Hon fokuserar 

på designaspekter och vad som är typiskt svenskt beträffande olika aspekter av design och 

designhistoria. När andra studier har påvisat att IKEA och Volvo gör mycket för Sverigebilden 
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och det svenska varumärket, har föreliggande uppsats ämnat ta vid och undersöka ifall IKEA och 

Volvo faktiskt kommunicerar en Sverigebild som korresponderar med den Visit Sweden 

formulerat via varumärkesplattformen. Studien har visat hur kärnvärdena formulerade i 

varumärkesplattformen kommer till uttryck på IKEA:s och Volvos självbeskrivande hemsidor. 

Därtill har denna studie visat att IKEA:s och Volvos marknadsföring av Sverige via dessa 

kärnvärden kan kategoriseras som nation branding i form av kommersiell nationalism enligt 

Volcic och Andrejevic (2011), och den process av nation branding som Kania-Lundholm (2014) 

benämner som nationalisering av det kommersiella. 

 

En aspekt som är intressant ur ett samhällsperspektiv, och i förlängningen ur ett demokratiskt 

perspektiv, är att artikulationen av det nationella varumärket mer och mer styrs av en 

kommersiell logik där företag blivit mäktiga aktörer. I regel har företag privata intressen som inte 

syftar till att gynna länder och dess medborgare. Att då låta en stor del av Sverigebilden ligga i 

deras händer kan vara demokratiskt problematiskt eftersom det riskerar att separera Sverigebilden 

från det svenska folket. Ändock ska det sägas att även Visit Swedens idéer om Sverige och vad 

som är svenska attribut inte nödvändigtvis är mer demokratiska när det kommer till att reflektera 

det svenska folkets idéer. Visit Sweden arbetar på uppdrag av svenska staten för att öka 

omvärldens lust till Sverige, kort och gott för att attrahera utländska turister, investerare, 

studenter och arbetskraft. Även kärnvärdena är alltså i alla fall till viss mån en produkt av en 

kommersiell logik. Kärnvärdena, och i förlängningen den Sverigebild som Visit Sweden och de 

andra Sverigefrämjande organisationerna kommunicerar, behöver därmed per automatik inte vara 

mer demokratisk på så sätt att den representerar Sveriges medborgare enbart för att den 

formulerats på uppdrag av staten. Det demokratiska problemet att Sverigebilden riskerar att 

separeras från det svenska folket råder ändock inte i samma utsträckning som gällande företag 

eftersom statens makt i slutändan utgår från folket.  

 

I kapitlet för tidigare forskning skrev vi att det finns en kunskapslucka gällande huruvida 

internationella svenska företag förmedlar den önskade Sverigebild den svenska staten formulerat 

via Visit Sweden och att det är av stor vikt att undersöka det eftersom staten så tydligt vill 

använda sig av dessa företag för att marknadsföra Sverige. Denna uppsats har visat att IKEA och 

Volvo är med och förmedlar just den Sverigebilden. Uppfattningar om en önskad Sverigebild 
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skiljer sig dock sannolikt åt beroende på vilka som undersöks och vad de har att vinna på en viss 

Sverigebild, men klart står att IKEA och Volvo i dagsläget förmedlar en Sverigebild liknande 

den som svenska staten i förlängningen formulerat. Kristofferson (2015) hävdar att IKEA 

använder sig utav mer abstrakta idéer om Sverige i deras marknadsföring än den blågula loggan, 

de blågula varuhusen och uniformerna, de nordiskt klingande namnen och så vidare. IKEA 

presenterar nämligen Sverige som ett demokratiskt välfärdssamhälle med social och ekonomisk 

jämlikhet och hävdar att man har liknande värderingsgrunder. Vidare skriver Kristofersson 

(2015) även att Volvo, i likhet med IKEA, hänvisat till välfärd, social omsorg, säkerhet och 

kvalitet i sin marknadsföring. I och med att Sverige sedan slutet av 1900-talet fått en bild som ett 

omhändertagande land internationellt menar hon att Volvo började anspela på att deras bilar och 

säkerheten i dem är omhändertagande likt Sverige. Det kärnvärde som förekom oftast på Volvos 

självbeskrivande hemsidor visade sig också, som tidigare nämnts, vara “omtänksam”. 

Sverigebilden och vad som är ”svenskt” är emellertid inte statiskt. Den traditionella bilden av 

Sverige som ett demokratiskt välfärdssamhälle med social och ekonomisk jämlikhet och som 

kreativt med stora affärsmässiga framgångar håller på att utmanas av en bild utomlands där 

Sverige används som ett slagträ i en större strid om värderingar. Sverige har, åtminstone delvis, 

börjat framställas som ett land i kris och lyckas denna bild få fotfäste internationellt finns det skäl 

att tro att IKEA och Volvo inte kommer att anspela på Sverige lika mycket i deras 

marknadsföring.  

7.3 Metodreflektion  

Textanalys som metod har vi bedömt fungera bra givet denna studies syfte och beslutet att enbart 

analysera skriven text. Mot bakgrund av att många texter idag är multimodala är vi dock 

medvetna om att flera aspekter i hur dessa företag framställer sig inte kunnat fångas upp. 

Exempelvis hade en semiotisk analys av någon form kunnat fånga upp andra aspekter av 

kommunikationen av hur kärnvärdena kommer till uttryck, via exempelvis bilder eller filmer. 

Sammantaget hade en textanalys kombinerat med en semiotisk analys sannolikt kunnat fånga in 

än fler aspekter av kommunikationen än vad någon av metoderna kunnat göra på egen hand.  

 

En studie av kvalitativ karaktär likt denna lämnar stort utrymme för tolkning. Enligt teorin och en 

analys av Wästbergs (2009) förklaring till uppkomsten av kärnvärdena utgör det nation branding 



 

 

 

51 

i och med att kärnvärdena kan tolkas vara nationalistiska attribut eller ett anspelande på nationell 

identitet. IKEA implicerar själva att kärnvärdena är nationalistiska attribut när de ordagrant 

nämner kärnvärdena och skriver att dessa värden utmärker Sverige. Det kan dock finnas skäl till 

att ifrågasätta denna tolkning, vilket diskuteras mer i avsnittet som följer.  

7.4 Framtida forskning 

Eftersom företag idag har en stor roll i artikulationen av nationella varumärken är det av intresse 

att studera hur denna artikulation ser ut. Föreliggande uppsats har visat att IKEA och Volvo 

använder sig av liknande värden som Visit Sweden på företagens självbeskrivande webbsidor. 

Detta uppskattar troligtvis Visit Sweden och i förlängningen den svenska staten eftersom Visit 

Sweden arbetar på uppdrag av staten. Med utgångspunkt i det, samt Wästbergs (2009) argument 

om att IKEA gör mer för Sverigebilden internationellt än samtliga statliga insatser tillsammans, 

bedömer vi det vara av hög relevans att studera vilka det är som till största del styr artikulationen 

av det svenska varumärket. Är det svenska staten som “bestämmer” och IKEA som följer eller 

vice versa, och vilken roll har Volvo? Vad finns det för andra aktörer som har betydande roller? I 

kapitlet för tidigare forskning presenterades Anholts (2007) argument om att nation branding 

fungerar som bäst när en enhetlig bild av ett land förmedlas. Han menar att motstridiga budskap 

om landet leder till att landets övergripande rykte blir oförändrat eller försämras. 

Näringsdepartementet är öppna med att de vill dra nytta av svenska så kallade främjarföretag, 

men till vilken grad är svenska staten beredda att följa IKEA och gör de det för att bilden av 

Sverige ska vara enhetlig? En tät sammankoppling mellan länder och företag är inte riskfri vilket 

Utrikesdepartementet påvisar genom att betona att Sverigebilden i Indien fortfarande är skadad 

efter Boforsskandalen. Med utgångspunkt i det är det av än större relevans att mer utförligt 

undersöka svenska statens sammankoppling till företag. 

 

Det finns skäl att ifrågasätta till vilken grad Sverige faktiskt marknadsförs som land av att IKEA 

och Volvo nämner att de är öppna, äkta, omtänksamma och nytänkande. För att undersöka detta 

skulle en studie av hur mottagarna uppfattar IKEA:s och Volvos användande av Visit Swedens 

varumärkesplattform kunna tillföra kunskap. Detta genom att undersöka om det, utöver faktumet 

att företagens användande av varumärkesplattformen teoretiskt kan kategoriseras som nation 

branding, verkligen leder till att Sverige marknadsförs som land. Ytterligare skulle det kunna 
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göras genom att analysera vad på IKEA:s och Volvos självbeskrivande hemsidor som kan 

kategoriseras som självpresentation och vad som kan kategoriseras som Sverigepresentation. Att 

exempelvis Volvo nämner att de stödjer en kultur av öppenhet innebär inte nödvändigtvis att 

Sverige som land marknadsförs som öppet. Denna studie har, som bekant, visat hur kärnvärdena 

kommer till uttryck och vilka kärnvärden som är vanligast förekommande. Däremot är denna 

studies omfång för litet för att fastställa vad det får för implikationer för det nationella 

varumärket, annat än att Sverige, via IKEA och Volvo, omnämns och marknadsförs som 

nytänkande och omtänksamt i större utsträckning än äkta och öppet.  

 

Samtliga av de ovan formulerade idéerna till framtida forskning bedömer vi skulle kunna bidra 

till en djupare förståelse för ämnet nation branding och hur det ser ut idag gällande Sverige som 

varumärke och internationella svenska företag. Därtill är vår förhoppning att de skulle kunna 

bredda vår uppsats resultat genom att tydliggöra fler aspekter av samspelet mellan varumärkena 

IKEA, Volvo och Sverige.  
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