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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Svenska Institutet arbetar med hemsidan Sweden.se 

för att stärka Sverigebilden i världen. Uppsatsen fördjupar sig även i hur svenskar upplever 

Sverige och sig själva och om Svenska Institutets Sverigebild stämmer överens med deras bild. 

Utifrån det har vi sedan analyserat vilka konsekvenser skillnader i denna bild kan ge. Uppsatsen 

bygger på tre frågeställningar: Vilken bild av Sverige väljer SI att sända ut till omvärlden genom 

Sweden.se, och hur utrycks det på hemsidan? Stämmer bilden som SI sänder ut via Sweden.se 

överens med hur det svenska samhället ser ut? Vilka konsekvenser kan skillnader mellan SI:s 

bild av Sverige och det svenska samhället få? 

  
Den teoretiska ram som uppsatsen vilar på är Geert Hofstedes kulturdimensionsteori och Nadia 

Kanevas teori om ett kritiskt förhållningssätt till nation branding, som resultatet från uppsatsens 

undersökningsdel analyserats i förhållande till. Resultatet har vi fått fram genom en semiotisk 

analys av Sweden.se, samt en informantintervju med en av Svenska Institutets medarbetare. 

  
Resultatet av undersökningen visar på en kommunicerad bild av Sverige som innovativt, 

modernt och jämställt. Uppsatsens slutsats visar att Sverigebilden som Svenska Institutet väljer 

att kommunicera ut i mångt och mycket stämmer överens med den bild som svenskar har av sig 

själva och det svenska samhället. Det finns dock en del punkter där dessa två bilder skiljer sig åt, 

vilket kan få vissa konsekvenser på befolkningens självbild och samhället i stort. 

  
Nyckelord: nation branding, Nadia Kaneva, Geert Hofstede, Svenska Institutet, svenskhet 
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Förord 

När vi läste Medie- och kommunikationsvetenskap B gjorde vi ett projektarbete om hur digitala 

medier har påverkat Svenska Institutets arbete. Tanken bakom denna kandidatuppsats är att 

utveckla vår tidigare studie kring organisationen och dess externa kommunikation. Vi kommer i 

denna uppsats att undersöka ämnet på ett djupare plan för att kunna se på andra effekter av 

Svenska Institutets arbete. Själva idén till forskningsområdet föddes ur medieforskaren Nadia 

Kanevas arbete om ett kritiskt förhållningssätt till nation branding samt Christian Christensens 

kritiska analys av Svenska Institutets twitterkonto vid namn @sweden. 

  

 

  

  



  

Arbetsfördelning 

Den litteratur som studerats i syfte att anskaffa kunskap och ge en teoretisk grund för studien har 

delats upp jämlikt mellan uppsatsförfattarna. När uppsatsens intervju med en SI-medarbetare 

genomfördes var båda uppsatsförfattarna närvarande. Rebecca erhöll rollen som intervjuare, 

medan Ellinor antecknade och ansvarade för ljudupptagning. Den semiotiska analysen är ett 

gemensamt arbete där båda författarna jobbade lika aktivt med bildanalys som textproduktion. 

Avsnitten innehållande uppsatsens slutliga resultat samt analys, slutsats och diskussion är även 

de gemensamt producerade. Samtliga kapitel har skrivits i samråd mellan uppsatsens författare. 
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1. Inledning 

 

I det här kapitlet introduceras uppsatsen ämne och bakgrund. Problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som uppsatsen behandlar kommer även de att presenteras. Avslutningsvis 

kommer en genomgång av uppsatsens centrala begrepp och disposition. 

1.1 Introduktion 

Globaliseringens utbredning har gjort att världen krymper, vilket har lett till att konkurrensen 

mellan världens länder ökat. I och med detta har världen förvandlats till en marknad där länderna 

blivit varumärken, i kampen om åtråvärda utbyten. För att bli konkurrenskraftiga måste länderna 

genom strategisk marknadskommunikation sända ut en stark bild av sig själva. De länder som 

syns bäst och mest är också de som har möjlighet att locka till sig flest fördelar, så som talanger, 

handelspartners, arbetskraft och investerare, som kan främja nationen. Detta fenomen har fått ett 

eget begrepp vid namn nation branding. Denna uppsats kommer behandla begreppet vidare och 

ge en tydligare förklaring av det i senare avsnitt. 

  
I Sverige är det Svenska Institutet (vidare förkortat SI) som jobbar med att vårda Sveriges 

varumärke på ett internationellt plan. Ett av deras verktyg är hemsidan Sweden.se, som är 

Sveriges officiella hemsida, där de kommunicerar ut en bild av Sverige till omvärlden. Men vad 

är det för bild som sänds ut, och stämmer den överens med vad gemene man har för uppfattning 

om sitt eget land? Om så inte är fallet, vad kan det då få för konsekvenser på invånarnas självbild 

och skapandet av stereotyper? Kan det vara så att nation branding egentligen skapar mer problem 

än det löser? 

  
Forskningen kring nation branding glömmer ofta bort de negativa effekterna som följer i dess 

kölvatten, därför anser vi att det är viktigt att titta närmare på detta. Vi kommer i den här studien 

att analysera SI och nation branding genom att använda oss av en semiotisk analys och en 

informantintervju tillsammans med tidigare forskning kring vad som kännetecknar svenskhet och 

Geert Hofstedes kulturdimensionsteori. 
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1.2 Bakgrund 

SI är en svensk myndighet som på uppdrag av Utrikesdepartementet (vidare förkortat UD) 

arbetar med svensk marknadskommunikation. Enligt SI är målet med myndighetens arbete att 

“Öka Sveriges bidrag till internationell samverkan och utveckling.” (SI.se, Om SI, [hämtad 2013-

09-24]) Som ett verktyg i det externa kommunikativa arbetet tillhandahåller SI hemsidan 

Sweden.se. Sidan fungerar som Sveriges officiella hemsida där besökaren får ta del av fakta och 

historier om Sverige. Förutom SI ligger även UD, Invest Sweden, Svenska exportrådet och 

VisitSweden bakom hemsidan. Däremot är det endast SI som erhåller arbetsområdet att driva och 

utveckla sidan. (Sweden.se, About Sweden.se [hämtad 2013-10-15]) 

  
Den 4 november år 2013 lanserades en ny version av Sweden.se, som ett led i arbetet med att ge 

Sverige en ny grafisk identitet och stärka Sverige som visuellt varumärke. (SI.se, Nylanseringen 

av Sveriges officiella hemsida, [hämtad 2013-10-14]) Nylanseringen är högst aktuell under 

perioden för arbetet med denna uppsats, och därför anser vi den extra intressant att undersöka. 

Den stora mängden arbetet som ligger till grund för förnyelsen av hemsidan bidrar också till 

känslan av att den har en central roll i SI:s arbete. Därför anser vi att det är av högsta relevans att 

undersöka Sweden.se som en del av SI:s externa kommunikation. 

  

1.2.1 Nylanseringen av Sweden.se (dokumenterad intervju gjord av Sparksheet.com) 

Sidan Sparksheet.com har gjort en intervju med SI:s kommunikationschef Frida Roberts om 

nylanseringen av Sweden.se. Intervjun inleds med att projektet Sweden.se presenteras, Roberts 

berättar hur arbetet med att ta fram sidan har gått till. Svenska institutet och Nämnden för 

Sverigefrämjande i utlandet (NSU) har sedan 2007 jobbat för att skapa en gemensam 

kommunikationsstrategi för Sverige. De har gemensamt tagit fram en visuell identitet som står 

som grund för all information och visuell kommunikation om Sverige. 

  
Hon säger också att Sverige redan har ett starkt varumärke ute i världen i och med svenska 

framgångar som IKEA och filmserien Män som hatar kvinnor, men att det ändå är viktigt att 

fortsätta marknadskommunicera Sverige. Genom globaliseringen har världen både blivit större 

men samtidigt mindre, vilket har gjort så att konkurrensen mellan länderna ökat. Därför är det 

viktigt att ett litet land som Sverige fortsätter att aktivt visa upp sig. Roberts betonar vikten av 
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nation branding, då man genom att skapa medvetenhet och förtroende för ett land kan dra till sig 

talanger, arbetskraft, studenter, investerare och andra utbyten för att skapa positiv inverkan på 

landet. 

Anledningen till nylanseringen var att sidan började bli spretig med alldeles för mycket varierat 

innehåll. Idag har den skalats ner och ser mer ut som ett online-magasin, än en klassisk 

myndighetssida, där betoningen ligger på grafik, berättande och sammanhang. Arbetet började 

med att SI lokaliserade sin målgrupp och det visade sig att många unga besökte sidan, framförallt 

studenter och forskare som sökte information om Sverige. Utifrån det började de skapa en sida 

med korrekt och relevant fakta om Sverige som kontextualiserades och förpackades på ett 

intressant och inspirerande sätt. Fokus på sidan har legat på att vara ett centrum för information 

och som Roberts uttrycker det har de “really gone back to basics”. (Woodrooffe, [hämtad 2013-

11-30]) Genom sidans visuella framställning vill de locka människor som sökt sig dit för specifik 

information till vidare läsning och på så sätt öka deras intresse för Sverige. 

 

1.2 Problemformulering 

Via Sweden.se använder sig SI av nation branding för att sända ut en officiell bild som ska 

representera Sverige på den internationella arenan. För att nation branding ska fungera på ett bra 

och effektivt sätt måste den stämma överens med den nationella identiteten som finns i landet. 

Om den nationella identiteten och de nationella värdena som marknadskommuniceras inte 

stämmer överens med varandra finns risken att det uppstår en ambivalens hos landets 

medborgare. 

*  



  4!

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken bild av Sverige som SI lyfter fram på Sweden.se 

och varför de väljer att framställa Sverige så som de gör. Uppsatsen ämnar sedan att undersöka 

om denna Sverigebild stämmer överens med den bild som svensken generellt har av sig själv och 

det svenska samhället enligt tidigare studier om svenskhet. Samt undersöka vad skillnader i 

denna bild kan få för konsekvenser. I och med detta syfte blir uppsatsens frågeställningar: 

  
● Vilken bild av Sverige väljer SI att sända ut till omvärlden genom Sweden.se, och hur 

utrycks det på hemsidan? 

● Stämmer bilden som SI sänder ut via Sweden.se överens med hur det svenska samhället 

ser ut? 

● Vilka konsekvenser kan skillnader mellan SI:s bild av Sverige och det svenska samhället 

få? 

 

1.4 Avgränsning 

Då denna studie fokuserar på SI:s arbete via Sweden.se har vi endast fokuserat på SI:s digitala 

externa kommunikation. I undersökningen av Sweden.se att endast fokusera på startsidan. 

Motivet till detta är att hemsidan består av över hundra stycken undersidor och undersökningens 

tidsram inte ger utrymme för att analysera alla dessa. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Nedan presenteras och definieras de centrala begrepp som uppsatsen kommer att kretsa kring. 

 

1.5.1 Svenskar 

Begreppet svenskar har inte en enhetlig definition, då begreppet tolkas väldigt olika i dagens 

samhälle. När vi nämner begreppet i denna uppsats avser vi individer med svenskt 

medborgarskap. 

 

*  
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1.5.2 Nation 

Begreppet nation kan ha flera olika betydelser. Nationalencyklopedin definierar begreppet på 

följande vis: 

  
Term som i svenskt språkbruk används i olika sammanhang som liktydigt med stat, t.ex. i 

benämningen Förenta Nationerna. Grundläggande avser emellertid begreppet "nation" inte 

stater utan relaterar till begreppet "folk", dvs. människor som knyts samman av en 

gemensam identitet. Basen för de nationella identiteterna kan variera, och varje nation 

bygger på subjektiva föreställningar om vad som karakteriserar identiteten. En gång 

etablerade inom gruppen tenderar emellertid dessa föreställningar att leva kvar och få 

politisk betydelse. (Johansson, [hämtad 2013-11-28]) 

  
Vi har i denna uppsats valt att likställa begreppet nation med land, då vi anser att ett land knyter 

samman individer genom en gemensam identitet. 

 

1.5.3 Varumärke 

Ett varumärke, är enligt antropologen Marcel Danesi (2006) en symbol som representerar 

livsstilar och känslomässiga värden. Ett lyckat varumärke ska väcka samma tanke, attityder och 

känslor hos en grupp människor. Ett varumärke har alltså ett mer symboliskt och mjukt värde än 

ett hårt och materialistiskt värde. 

 

1.5.4 Nation brand 

Begreppet nation brand refererar till en nation som varumärke. Detta innefattar förförståelse och 

stereotypiska föreställningar som den internationella omvärlden har till ett specifikt land. Landet 

varumärke grundas i de uppfattningar som individer har om ett land exempelvis baserat på 

landets invånare, geografiska platser, språk, historia och mat. Precis som ett varumärke kopplat 

till en specifik produkt är således en nations varumärke kopplat till individers känslor och 

attityder. (Fan, 2010) 

 

*  
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1.5.5 Nation branding 

Nation branding handlar om att påverka de uppfattningar som den internationella omvärlden har 

gentemot en nations varumärke. Detta går att åstadkomma med att aktivt kommunicera ut en 

önskad bild av nationen som ska påverka mottagarnas visioner och attityder till landet. Enligt 

organisationsforskaren Ying Fan (2010) sker arbetet på flera nivåer. Första nivån handlar om att 

utveckla landet som en visuell symbol eller slogan för visuell marknadskommunikation av landet. 

Nästa nivå refererar till ett övergripande varumärke kopplat till flera olika produktvarumärken 

med härkomst från nationen som exporterats till den internationella marknaden. Vidare handlar 

den tredje nivån om nationens allmänna rykte och positionering gentemot andra länder. De två 

sista nivåerna innefattar arbete med nationens så kallade “soft power” där god marknadsföring av 

landet leder till att nationen växer sig starkare av ett gott rykte bland den internationella publiken. 

I den sista nivån lägger Ying Fan stor vikt vid att landets varumärke inte ska vara konstruerat på 

lösa grunder. De värden som marknadskommuniceras måste vara förankrade i nationens verkliga 

identitet för att bli slagkraftiga. (Fan, 2010) 

 

1.5.6 Nationell identitet 

En nations identitet bygger på psykologiska band som binder samman individer inom en nation. 

Identiteten innefattar samförståelse mellan nationens invånare gällande vilka huvudsakliga 

egenskaper som definierar nationen och skiljer den från andra nationer. En nations identitet 

skapas av dess invånare och eventuella förändringar av identiteten sker oftast på grund av landets 

politiska, ekonomiska och sociala system. Det är således nationens identitet som konstruerar 

landets varumärke och inte varumärket som påverkar nationens identitet. (Fan, 2010) 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där uppsatsidén, syftet, frågeställningarna 

bakgrunden, samt uppsatsens centrala begrepp presenteras. Detta följs sedan av ett teorikapitel 

där uppsatsens huvudteori introduceras, läsaren presenteras sedan för uppsatsens teoretiska 

ansats. Efter det följer ett kapitel som berör de metoder och material som används i 

undersökningen. Därefter kommer resultatet av undersökningarna att presenteras under 

resultatkapitlet, vilket sedan följs av analyskapitlet där resultatet analyseras med hjälp av de 
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valda teorierna. Uppsatsen avslutas sedan med ett avslutningskapitel där slutsatser presenteras 

samt en diskussion där ämnet sätts i en bredare och mer globalt kontext. Avsnittet avslutas med 

inspiration till framtida forskning. 

  
 

  

*  
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2. Teori 

 

I det här kapitlet kommer uppsatsens teoretiska ram att presenteras. Ramen utgörs av en 

huvudteori samt tidigare forskning som utgör en teoretisk ansats för uppsatsen. Dessa kommer 

ligga till grund för uppsatsens analys. 

2.1 Geert Hofstedes kulturdimensionsteori 

Uppsatsen tar ett teoretiskt avstamp i Gert Hofstedes kulturdimensionsteori (2001), vilken 

innehåller fyra olika kulturdimensioner som kommer förklaras närmare i senare avsnitt. Hofstede 

blev känd för omvärlden då han utvecklade den första empiriska modellen för att studera 

dimensioner inom nationell kultur. Detta skapade ett paradigm som tog hänsyn till kulturens 

inverkan på internationell ekonomi, kommunikation och samarbete. Han är en av de ledande 

företrädarna för interkulturella studier och forskning och hans resultat och teoretiska idéer 

används världen över. (geert-hofstede.com, Geert Hofstede, [hämtad 2013-12-08]) Hofstedes 

teori ger en tydlig och empiriskt valid bild av vad som kännetecknar svenskar och hur kulturen 

både inom organisationer och nationellt fungerar i Sverige. Vi anser därför att den här teorin är 

väl lämpad för studien då den visar på svenskars inställning till olika situationer. Därför borde 

SI:s bild av Sverige stämma någorlunda överens med teorin. Genom att analysera SI:s arbete 

med hjälp av de fyra dimensionerna; maktdistans, individualism kontra kollektivism, femininitet 

kontra maskulinitet och osäkerhetsundvikande, har vi fått en bra bild av hur den svenska kulturen 

påverkar myndighetens externa kommunikation. 

  
Under första delen av 1900-talet började man inom socialantropologin tro att alla samhällen står 

inför samma grundläggande problem och att det endast är svaren som skiljer sig åt. Nästa steg i 

processen var att identifiera vilka dessa problem var. 1954 presenterade sociologen Alex Inkeles 

och psykologen David Levinson en studie där de undersökt vilka dessa grundläggande problem 

var samt vilka konsekvenser de gav för samhället och dess individer. Dessa problem var: 

Förhållande till auktoriteter, föreställning om jaget (speciellt förhållanden mellan individ och 

samhälle och föreställningar om manligt och kvinnligt), samt sättet att hantera konflikter, ilska 

och känslor. (Hofstede, 2011) 
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När Hofstede 20 år efter Inkeles och Levinson undersökte värderingar hos individer runt om i 

världen kunde han urskilja samma mönster av problem hos respondenterna, oavsett vart i världen 

de kom ifrån. Dock skiljde sig deras lösningar åt. De problem han fann påminde även dem 

mycket om Inkeles och Levinsons och berörde områdena: sociala ojämlikheter, förhållandet 

mellan individ och grupp, föreställningar om manligt och kvinnligt, samt sätt att hantera 

osäkerhet och tvetydighet. Dessa olika problemområden utgör olika dimensioner hos en kultur. 

Med dimensioner menar Hofstede (2011) olika aspekter av en kultur som kan mätas mot en 

annan kultur. I och med att de två studierna gav så liknande resultat innebär det att de empiriska 

fyndens teoretiska betydelse har starkt stöd. 

  
Teorin har definierat fyra olika dimensioner av nationella kulturella skillnader som alla grundar 

sig i de olika problemen som samhällen måste ta hand om. De fyra dimensionerna är maktdistans, 

kollektivism kontra individualism, femininitet kontra maskulinitet och osäkerhetsundvikande (en 

närmare genomgång av dimensionerna följer nedan). Länder som är nära varandra inom en av 

dessa dimensioner kan vara varandras motsatser inom en annan dimension. (Hofstede, 2011) 

  

Hofstedes undersökning grundar sig i en mängd enkäter som besvarades av anställda på det 

multinationella företaget IBM och har gjorts i femtio länder. Genom att respondenterna var 

anställda vid samma företag innebar det att de likande varandra på alla sätt förutom just 

nationalitet, vilket gjorde de till ett perfekt urval för undersökningen. Genom enkäterna har man 

kunnat mäta graden av de fyra kulturdimensionerna i respektive land. Syftet med 

undersökningarna var att jämföra hur graden på de olika dimensionerna skiljer sig mellan 

respektive nationer. Undersökningen fungerade så att de anställda fick svara på olika frågor 

relaterade till varje dimension. Svaren var skalutformade där de anställda på en skala från 1 till 5 

fick ange i vilken grad de höll med om ett visst påstående. Siffran 1 symboliserade svagt medhåll 

och siffran 5 stod för ett starkt medhåll. Svaren sammanfattades sedan till ett större index där 

varje land rankades beroende på hur hög grad av de olika dimensionerna som fanns inom de 

nationella organisationerna. (Hofstede 2001, 2011) Nedanför följer en definition av respektive 

dimension, samt en del av resultatet av IBM-studien. 
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2.1.1 Maktdistans 

Maktdistans handlar om hur samhället hanterar ojämlikhet. Det kan definieras som: “Den 

utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i 

ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad.” (Hofstede, 2011) För att få 

fram ett mått på denna dimension har de IBM-anställda fått frågor kring deras inställning till 

ojämlikhet. Frågorna behandlade hur rädda de anställda var för chefen och för att ifrågasätta 

denne, hur de anställda upplevde chefens sätt att fatta beslut och hur de anställda skulle vilja att 

besluten fattades. Baserat på undersökningen kunde Hofstede se att där rädslan för chefen var 

liten föredrog de anställda att chefen konsulterade med dem innan hen fattade beslut. Där var 

beroendet mellan chef och anställd ömsesidigt. I länder där rädslan för chefen var hög gick det 

istället att se två motpoler. Antingen var de anställda nöjda med situationen och ville att chefen 

skulle fatta samtliga beslut, medan den andra halvan var helt emot detta och tyckte att besluten 

borde tas genom majoritetsbeslut. De förkastade helt det beroende som fanns. (Hofstede, 2011) 

 

2.1.2 Kollektivism kontra individualism 

Kollektivism refererar till gruppens makt och syftar inte till något politiskt så som statens makt 

över individen. I individualistiska samhällen går individens intresse före gruppens. Ett 

kollektivistiskt samhälle präglas av många storfamiljer, det vill säga där flera generationer av en 

släkt bor tillsammans. Dessa individer kommer att se sig som en del av en Vi-grupp redan vid 

födseln. Individualistiska samhällen består istället av vad man kallar kärnfamiljer, familjer 

bestående av två föräldrar (i vissa fall en) och ett eller flera barn. Barn som växer upp i denna typ 

av familj börjar tidigt tänka på sig själva som ett “jag” och bygger sin identitet kring jaget.  

(Hofstede, 2011) 

  
Detta kan sammanfattas med att “individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan 

individer. [...] Kollektivism är dess motsats och är utmärkande för samhällen där människor 

redan från födseln integreras i egengrupper med stark sammanhållning [...].” (Hofstede, 2011: 

119) 

  

För att kategorisera länder som kollektivistiska alternativt individualistiska utgick Hofstede från 

vilka parametrar som värderades högst inom arbetslivet. Genom att ställa fjorton frågor om de 
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anställdas arbetsmål fick han fram ett mått på om ett land var kollektivistiskt eller 

individualistiskt. I ett individualistiskt samhälle värderas fritid, frihet och utmaning högst medan 

människor som lever kollektivistiskt värdesätter möjligheten till övning, fysiska förhållanden och 

möjligheten att få använda sina färdigheter. (Hofstede, 2011) 

 

2.1.3 Femininitet kontra maskulinitet 

Femininitet och maskulinitet är varandras motsatser. I ett feminint samhälle säger Hofstede 

(2011) att de emotionella könsrollerna överlappar varandra, vilket innebär att både män och 

kvinnor ska vara ömsinta, ödmjuka och värna om livskvalité. I ett maskulint samhälle är 

könsrollerna åtskilda. Där ska kvinnorna vara blyga, ömsinta och bry sig om livskvalité, medan 

männen ska vara hårda, ha ett behov av att hävda sig och lägga stort fokus vid materiell 

framgång. Hofstede (2011) sammanfattar detta med meningen “Det fundamentala är vad som 

motiverar människor, att vilja vara bäst (maskulin) eller att tycka om det du gör (feminin).” 

(geert-hofstede.com, National culutre in Sweden, [hämtad 2013-12-14]) 

  
För att få fram ett index över detta användes samma frågor och svar som vid skapandet av 

indexet för kollektivism kontra individualism. De som räknas till den maskulina polen värdesatte 

saker som höginkomst, erkännande, avancemang och utmaning. De som istället tillhörde den 

feminina polen värdesatte ett bra förhållande till chefen, samarbete, att få bo i ett önskvärt 

område samt anställningstrygghet. (Hofstede, 2011) 

 

2.1.4 Osäkerhetsundvikande 

Med osäkerhetsundvikande menar Hofstede “i den utsträckning som människorna i en kultur 

känner sig hotade av tvetydighet och okända situationer.” (Hofstede, 2011: 235-239) Ett 

osäkerhetsundvikande samhälle har en hög grad av struktur och regler i samhället. Detta göra 

individerna i samhället trygga och säkra eftersom de alltid har en känd samhällelig struktur att 

luta sig tillbaka på. Ett samhälle med låg grad av osäkerhetsundvikande bidrar till stressade 

individer med mycket osäkerhetskänslor då deras omgivning är ostrukturerad och innehåller fåtal 

förhållningsregler. (Hofstede, 2001) Ångesten i ett samhälle kan lindras av tre olika faktorer: 

teknologi, lag och religion. Teknologi bidrar till nya uppfinningar som kan tillföra tydlighet i en 
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organisation eller ett samhälle. Teknologin kan utgöras av allt från klockor som hjälper oss att 

vara punktliga till avancerad utrustning som hjälper oss att undvika de risker som orsakas av 

naturen. Lagar och regler gör så att osäkerheten inför andra människors beteende minskar och 

religion ger människor ett sätt att förhålla sig till framtiden och transcendentala krafter vilket 

skänker trygghet. (Hofstede, 2011) 

  
När graden av osäkerhetsundvikande undersöktes fick respondenterna ange nivån av stress på sin 

arbetsplats på en femgradig skala. De blev även tillfrågade om vad de har för attityd till regler 

och om de skulle kunna bryta mot regler om det var för företagets bästa. Avslutningsvis blev de 

tillfrågade om de hade för avsikt att stanna på samma företag en längre tid. (Hofstede, 2001) 

  
Resultatet visade att människor i de länder som svarat att de upplevde en hög nivå av stress och 

ångest i sitt arbete var mer benägna att följa regler och att stanna på en arbetsplats längre. 

Anledningen till detta var att de försökte gripa tag i de få regler som fanns på arbetsplatsen för att 

åstadkomma någon form av struktur för att kunna minska stressen. Att utmana regler och byta 

arbetsplats skulle därför bara leda till mer stress och oro. I de länder där de IBM-anställda kände 

sig trygga att bryta mot regler och byta arbetsplats var osäkerhetsundvikandet högt. De anställda 

kunde lita på att de skulle få en trygg framtid oavsett vilka val de gjorde. (Hofstede, 2001) 

  
I den enkätundersökning som gjordes inom IBM var Sverige en av de deltagande 

underorganisationerna. I efterföljande avsnitt kommer Sveriges resultat att redovisas. 

 

2.2 Kulturdimensioner i Sverige 

Här nedan redogörs Sveriges från resultat från IBM-undersökningen, uppdelat efter de fyra 

kulturdimensionerna. Som tidigare nämnts var det femtio deltagande länder i undersökningen 

och i resultatet rankas Sveriges resultat i förhållande till de andra deltagande ländernas poäng. 

  
Maktdistans 

De nationer som har hög grad av maktdistans rankas högst och de med lägre grad rankas således 

lägre. Sverige är enligt denna undersökning lågt rankad, med endast fem länder under sig i 

rankingsystemet. Detta betyder att Sverige har en väldigt liten maktdistans och att svenskar 
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värdesätter saker som självständighet, lika rättigheter och att ledarna iklär sig en rådgivande roll. 

Makten är decentraliserad och kontakten mellan chefer och anställda är informell och förnamn 

använts vid tilltal. Kommunikationen mellan dessa är även direkt och deltagande. I Sverige är 

individerna beroende av varandra oavsett vilken position de har i en organisation eller samhället i 

stort. Beslut tas gärna under konsensus, där alla får vara med och konsultera fram en lösning. 

(geert-hofstede.com, National culture in Sweden [hämtad 2013-12-14] & Hofstede, 2001) 

  

Kollektivism kontra individualism 

När det kommer till kollektivism kontra individualism återfinns Sverige högt upp på skalan, 

vilket innebär att det finns en hög grad av båda organisationell och nationell individualism i 

landet. Detta kan man bland annat se på att det svenska samhället till stor del utgörs av så kallade 

kärnfamiljer, än storfamiljer. Individen förväntas ta hand om sig själv och den närmsta familjen. 

Inom arbetslivet bygger relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare på ett ömsesidigt 

beroende och befordran ges endast efter meriter. Enligt Hofstede innebär detta även att svenskar 

värdesätter saker som fritid, frihet och utmaning högst när det kommer till sitt arbete. (geert-

hofstede.com, National culture in Sweden [hämtad 2013-12-14], Hofstede, 2001) 

  
Femininitet kontra maskulinitet 

I resultatet för femininitet kontra maskulinitet kom Sverige sist i rankingen, vilket visar att 

Sverige har högst feminint värde av samtliga deltagarländer. Detta visar på att Sverige har gått 

bort ifrån de traditionella könsrollerna och män och kvinnor är mer jämställda. Det höga 

feminina värdet visar på att svenskar är ömsinta, ödmjuka och värnar om livskvalité. Det är 

viktigt att det finns en balans mellan arbetslivet och privatlivet, och att chefen är stöttande och 

inkluderande när det kommer till beslutsfattande. Inom arbetslivet värderar svenskar jämlikhet, 

solidaritet och kvalité. Konflikter löser man genom kompromisser och långa diskussioner, och 

fritid och flextider är viktigt för svenskar. Hofstede säger att den svenska kulturen är uppbyggd 

kring begreppet “Lagom”, vilket ser till att alla har tillräckligt och ingen går utan. Han säger 

också att “Lagom” verkställs i samhället genom jantelagen, som ska hålla människor på plats. 

Det är en fiktiv lag och ett skandinaviskt koncept som råder folk att inte skryta eller försöka lyfta 

sig över andra” (geert-hoftsede.com, National culture in Sweden, [hämtad 2013-12-14] & 

Hofstede, 2001) 
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Osäkerhetsundvikande 

I studiens del av osäkerhetsundvikande rankas Sverige lågt när det kommer till stress. Detta tyder 

på att anställda inom nationens organisationer i genomsnitt känner sig trygga och har en låg grad 

av osäkerhet. En anledning till detta kan vara att Sverige har många skyddsnät och ansvaret 

oftast lämnas över på institutioner. Det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller i olika 

situationer vilket gör att svenskar är befriande från stress som otydlighet i systemet kan leda till. 

I Sverige är det praktiken mer än principen som räknas, och avvikelser från normen är lättare att 

tolerera. Svenskar anser att det är bättre med färre men tydliga regler än för många och otydliga. 

Om de mot förmodan skulle vara tvetydiga eller inte fungerar ska de ändras eller tas bort helt. I 

arbetslivet är scheman flexibla och precision och punktlighet kommer inte naturligt. Svenskar 

har också en bra inställning till förändring och utveckling och ser inte innovationer som något 

hot. Detta visar även på att Sverige inte är en uttrycksfull kultur och att svenskar har svårare att 

visa känslor än människor inom andra kulturer. (geert-hoftsede.com, National culture in Sweden, 

[hämtad 2013-12-14] & Hofstede, 2001) 

 

2.3 Tidigare forskning och teoretisk ansats 

Här nedan kommer vi att presentera tidigare forskning inom uppsatsens undersökningsområde, 

vilket även är en del av det teoretiska fundamentet för denna uppsats. Först redogörs Nadia 

Kanevas forskning kring ett kritiskt perspektiv av nation branding. Efter det följer fem avsnitt 

där tidigare forskning kring hur svenskar upplever sig själva och Sveriges samhälle presenteras. 

 

2.3.1 Kritisk granskning av nation branding 

Medieforskaren Nadia Kaneva har publicerat en artikel vid namn Nation Branding: Toward an 

Agenda for Critical Research (2011) som tar upp vikten av ett kritiskt perspektiv när man 

studerar nation branding. 

 

Kaneva (2011) tar i sin artikel upp tre olika aspekter som nation branding kan delas upp efter; 

teknisk-ekonomisk, politisk och kulturell. Kaneva har genomfört undersökningen genom att titta 

på en mängd olika studier som berör ämnet och sett vilken av de tre aspekterna som studierna 

tillhör. Det tekniskt-ekonomiska perspektivet berör frågor som behandlar marknadsföring, 
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ekonomiskt tillväxt etc. Det politiska handlar om hur nation branding och bilderna som länderna 

väljer att sända ut påverkar de globala relationerna. Vidare rör det kulturella perspektivet studier 

om kultur, samt ser på de kulturella konsekvenserna av nation branding. De allra flesta av 

artiklarna tillhör det tekniskt-ekonomiska perspektivet, hela 57 %, vilket innebär att störst fokus 

på nation branding-studier ligger vid det perspektivet. Näst störst är det politiska och minst är det 

kulturella perspektivet med sina åtta procent. Det kulturella är även det nyaste perspektivet att 

studera, vilket innebär att det tidigare (och även nu) har legat väldigt lite fokus på att kritiskt 

granska nation branding. Kaneva (2011) menar att det just därför är viktigt att lyfta fram det 

kritiska perspektivet, eftersom det tidigare fått lite utrymme. Det kritiska perspektivet bidrar med 

många viktiga tillägg om nation branding som annars går förlorade. Det belyser och lyfter frågor 

kring tidigare okända politiska och kulturella konsekvenser. 

  
Kritiken mot nation branding handlar om skapandet av stereotyper. Det bidrar till skillnader 

mellan dem som passar in i mallen och de som inte gör det. Detta kan skada landets kulturella 

arv samt bidra till att invånarna upplever att de har en delad personlighet, vilket kan skapa oro 

och ambivalens i deras vardag. Kaneva (2011) menar att människor i ett land sällan är homogena, 

vilket krockar med nation branding som ofta försöker framställa det så för att kunna sända ut en 

enhetlig bild till omvärlden. Det är därför viktigt att se på vilka konsekvenser som nation 

branding har på subkulturer och liknande så att dessa inte går förlorade. 

  
Det kritiska perspektivet innebär att fokus läggs på de negativa konsekvenser som kan uppstå till 

följd av nation branding. Exempel på detta kan vara hur det påverkar landets kultur och 

människornas sätt att se på sig själva och sin samhörighet med landet. Det är viktig som en 

vågskål mot de två andra perspektiven (tekniskt-ekonomiskt och politiskt), som framförallt lyfter 

fram fenomenet som något positivt och inte ser till hur det kan påverka länderna negativt. På 

grund av att det kulturella perspektivet är ett så outforskat område blir det extra viktigt att studera 

det då det ofta hamnar i skuggan av de två andra. (Kaneva, 2011) 

  
De aspekter som perspektivet synliggör i förhållande till nation branding är att det inte alltid är 

något positivt. Kaneva (2011) menar att nation branding har uppkommit för att tillfredsställa 
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kommersiella intressen. Bilden som kommuniceras ut av en nation gynnar landets elit och de 

som har något på att vinna på det och inte resten av medborgarna. 

*

2.3.2 Jakten på svenskheten av Qaisar Mahmood 
Qaisar Mahmood har skrivit boken Jakten på svenskheten (2012) som syftar till att beskriva 

Mahmoods uppfattning om vad svenskar tycker är typiskt svenskt. Detta är några av de mest 

framträdande dragen han har iakttagit: 

  
Svenskar handlar mer efter förnuft än känslor. De ser sig själva som utvecklade, rationella och 

moderna och därför kan de också upplevas som något tråkiga och kyliga. Det moderna är det 

eftersträvansvärda, därför anses religion ha en underordnad plats och det finns en hög grad av 

jämställdhet i samhälle. Sverige är ett land som ligger i framkant enligt svenskarna själva och de 

anser att andra länder kommer att följa nationens exempel. (Mahmood, 2012) 

  
Något som värderas högt av svenskar är kvalité och funktionalitet. En annan uppfattning som 

många har är att svenskar är väldigt måttfulla. Ordet lagom är enligt Mahmood (2012) något som 

präglar den svenska mentaliteten. Svenskar är även väldigt rättvisa, men det kan ibland uppfattas 

som snålhet då folk tenderar att alltid vilja dela upp saker in på minsta krona. Andra egenskaper 

som framkommit är att svenskar är pålitliga, försiktiga, ordningsamma, artiga och diplomatiska. 

Det Mahmood (2012) också har sett är att svenskar som bor på landsbygd och i storstad skiljer 

sig mycket åt. Detta tror han beror på att storstäderna är mer influerade av globaliseringen och 

påverkas mer av andra länder. Något som är ett genomgående tema genom hela boken är 

Sveriges landskap med mycket skog och lite bebyggelse. Det finns mycket utrymme och Sverige 

präglas av ett lugn med en stark relation till natur och skog. (Mahmood, 2012) 

  
Mahmood (2012) tar också upp den schablonisering som finns gällande vad som är svenskt och 

hur bland annat SI:s Sverigefrämjande arbete bidrar till detta. Han menar att svenskar som inte 

lever efter en kristen tro eller har föräldrar som invandrat inte kan känna igen sig i den bild av 

Sverige som sänds ut. Därför kan de aldrig känna sig som en del av det svenska samhället. Han 

säger att det är de organisationer som säljer produkten Sverige, exempelvis turistnäringen och SI, 

som vinner på att skapa en generell bild av landet. Den stereotypa bilden av svenskhet blir då 
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väldigt snäv och det är långt i från alla som passar in i den, inte ens alla som är födda i Sverige. 

(Mahmood, 2012) 

*

2.3.3 Trygghetsnarkomanernas land av David Ebehard 
Psykiatrikern David Ebehard har studerat det så kallade svenska nationella paniksyndromet 

vilket resulterade i en bok vid namn Trygghetsnarkomanernas land (2006). Ebehard (2006) 

hävdar att svenskar förväntar sig att bli omhändertagna av staten till den grad att de får panik vid 

tanken att utsättas för situationer där de möjligtvis inte kommer få förväntat stöd. Rädslan för 

katastrofsituationer är således väldigt hög. 

  
Den svenska staten har, enligt Ebehard (2006), spänt ett starkt säkerhetsnät som har för avsikt att 

fånga upp alla nationella invånare. De mångtaliga reglerna och lagarna som ska främja 

svenskarnas säkerhet bidrar till en struktur i samhället som medborgarna kan luta sig tillbaka på 

för att undvika osäkerhet i vardagslivet. Skyddsnätet fångar dock även upp dem som bryter mot 

de regler, lagar och strukturer som råder i landet. Svenskarna fokuserar mer på rättigheter än 

skyldigheter och det rådande paradigmet i samhället är att individen ska behandlas väl i alla 

lägen. Ebehard (2006) exemplifierar detta med ett fall där en man hindrade en knivbeväpnad 

man att bryta sig in i en bil. Detta resulterade i att mannen blev anmäld av den knivbeväpnade 

för misshandel. Mannen fälldes för detta och fick betala dagsböter och skadestånd till den 

beväpnade biltjuven. Ebehard (2006) menar att vi svenskar således är rädda för att kränka 

varandras integritet vilket leder till en konflikträdsla i det svenska samhället. 

  

Ebehard (2006) uppmärksammar även att kollektiv bestraffning är en vanlig åtgärd i det svenska 

samhället. Detta exemplifieras med den svenska alkoholpolitiken där staten bestraffar alla de 

som inte har alkoholproblem med dyrare alkohol, endast för att det är ett växande problem för en 

liten del av Sveriges befolkning. 

 

2.3.4 Svenskhet: Den kulturförnekande kulturen av Karl- Olov Arnstberg 

Etnologen Karl-Olov Arnstberg har skrivit boken Svenskhet: Den kulturförnekande kulturen 

(1989), baserad på ett etnologiskt forskningsprojekt betitlat Svenskars kulturella självinsikt. Han 

har för avsikt att undersöka vad fenomenet svenskhet är och vilken kultur svensken bär på. Ett av 
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de mest tydliga dragen hos svenskarna är, enligt Arnstberg (1989), en kollektiv kulturförnekelse. 

Precis som Mahmood beskriver i Jakten på svenskheten (2012) ser svenskar sig själva som 

moderna. Den moderna människan är en människotyp som själva besitter kompetens och inte 

tror sig behöva tidigare generationers vishet. Svensken förnekar därför det förflutna och att det 

skulle finnas ett kulturarv som ligger till grund för handlingar och värderingar. Arnstberg (1989) 

hävdar att svenskarna självklart lever efter en kultur där symboler hyllas och regler följs, men 

dessa handlingar uppfattas inte som kulturella handlingar. 

  
Precis som Ebehard (2006) beskriver Arnstberg (1989) svenskarna som individer med ett stort 

trygghetsbehov och som oroliga i sin natur. De vill att deras handlingar ska grundas på en 

försäkran om trygghet och de är rädda för att bli lurade av en så kallad falsk trygghet. Arnstberg 

(1989) berör även det faktum att konfliktundvikande är en typ av kulturellt paradigm i det 

svenska samhället. En möjlig förklaring till detta kan vara att Sverige har en utvecklad struktur 

för konfliktlösning, vilket resulterat i att svenskarna är vana vid att en tredje part går in och 

agerar konfliktlösare. Arnstberg (1989) exemplifierar detta med två bilister som kört på varandra 

i en lindrigare olycka. De går genast ut och börjar anteckna bilarnas skador och varandras 

registreringsnummer. De anmäler sedan skadorna till respektive försäkringsbolag som klarar upp 

situationen utan att det skett ett fysiskt bråk mellan bilisterna. 

 

2.3.5 Svenskar: Hur vi är och varför av Gillis Herlitz 

Svenskar: Hur vi är och varför (2012) är skriven av antropologen och etnologen Gillis Herlitz 

och handlar om det som anses typiskt svenskt. Herlitz (2012) berättar att svenskar ofta beskriver 

sig själva som: tystlåtna, reserverade, lagom, lydiga mot överheten, kyliga i relationer, rädda för 

att ta kontakt, avundsjuka och blyga. 

  
Likt det Mahmood skriver i Jakten på svenskheten (2012) ser svensken sig som modern och 

utvecklad. En av de faktorer som visar på detta är att svenskar har en hög grad av jämställdhet i 

samhället. De har gått bort ifrån de traditionella könsrollerna och anser att de som inte har gjort 

samma åtgärd är respektlösa. Att religionen har en underordnad roll och det är förbjudet att aga 

barn ses även det som ett tecken på ett modernt samhälle. Svenskar har den uppfattningen att de 

själva ligger i framkant i utvecklingen och andra länder kommer att följa efter. (Herlitz, 2012) 
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Svenskar är ett individualiserat folk och anser att det är en dygd att vara självständig. Uppfostran 

och skolgången präglas av att de en dag ska klara sig helt på egen hand. Många jobbannonser 

eftersöker folk som kan “arbeta självständigt och ta egna initiativ”, vilket också är ett utslag av 

individualismen. Herlitz (2012) menar att detta har påverkats av tre faktorer; laga skifte (vilket 

kort innebär att byarna “sprängdes sönder” (Herlitz, 2012: 53) och människor och hushåll spreds 

över större ytor), industrialiseringen och den socialdemokratiska välfärdspolitiken som gjort att 

varje individ kan klara sig bra på egen hand. 

  
Sverige är vad Herlitz (2012) kallar en göra-kultur, istället för en vara-kultur. Med detta menas 

att de anser det viktigt att producera något och vara verksamma. Det är viktigt att leva ett aktivt 

liv, och med det menas inte bara aktiv så som i fysiska aktiviteter, utan att man är sysselsatt med 

något. En av svenskarnas favoritsysselsättningar är att vara ute i naturen. De ses och ser sig 

själva som ett naturälskande folk som värnar om miljön och djuren. De värnar om de svaga som 

kan vara just utsatta djur, men även människor. 

  
Svenskar har ett starkt behov att göra rätt för sig. Man ska inte utnyttja systemet och inte heller 

varandra. Varje individ ska betala för sig, gärna in på minsta krona. I och med detta är 

arbetsmoralen hög och folk vill inte nyttja det skyddsnät som finns i så hög utsträckning som 

möjligt, då detta kan ses som ett sätt att inte göra rätt för sig. Detta får till följd att svenskar 

snabbt ser ner på människor som utnyttjar systemet och har en låg arbetsmoral. (Herlitz, 2012) 

 

2.3.6 Sammanfattning av svenskhet 

Sammanfattningsvis har vi i materialet kunnat utröna vissa mönster i vad som svenskar anser 

vara typiskt svenskt. Något som återkommer i flera av författarnas texter är svenskarna anser sig 

vara moderna och rationella, samt att de ligger i framkant när det kommer till utveckling. Denna 

utveckling handlar då oftast om människors sätt att vara och leva, samt deras förhållande till 

religion. Flera av författarna nämner att svenskarna lyft fram IKEA och liknande företag så som 

exempelvis Acne för att visa på svensk företagsamhet och kvalité. De talar även om svenskars 

kärlek till naturen och om de stora nästan öde områdena som finns i Sverige. Jämställdhet och 

rättvisa är något som värderas högt i det svenska samhället. Det är viktigt att alla drar sitt strå till 
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stacken. Svenskar anses även värdera trygghet högt och är vana att bli omhändertagna i 

samhället. De blir lätt stressade när det inte finns givna regler för vad som gäller i en situation. 

De är även artiga och konflikträdda, att stöta sig med eller kränka någons integritet är något som 

svensken inte anser lämpligt. 

*

2.4 Val av källor 
Materialet som vi har använt oss av när vi undersökt hur svenskar uppfattar sig själva och 

Sverige har inhämtats från fyra olika böcker som berör, Sverige, svenskar och svenskhet. Urvalet 

har gjorts genom att vi sökt efter böcker som rör de tre komponenterna Sverige, svenskar och 

svenskhet i databasen Libris.kb.se och artiklar som rör ämnet nation branding i databasen 

Communication & Mass Media Complete och Artikelsök. Vi har sen valt ut de som vi ansåg 

mest relevanta för ämnet. Eftersom databaserna är kopplade till Uppsala Universitetsbiblioteks 

hemsida anser vi att de innehåller tillförlitlig information rörande uppsatsens problemområde. 

  
Vi anser att materialet om svenskhet är bra komplement till varandra då de berör samma ämne, 

men har olika infallsvinklar. Att författarna varierar i ålder, arbete och bakgrund, ger oss och 

materialet ett bredare perspektiv. Vi har läst igenom litteraturen och sovrat fram vad svenskar 

anser kännetecknar Sverige och svenskhet. Detta har vi sedan analyserat tillsammans med 

Hofstedes teori och de resultat vi har fått fram i uppsatsens kommande semiotiska analys av 

Sweden.se samt informantintervju. 

  
Artiklarna om nation branding har legat till grund för en djupare inblick i ämnet samt definition 

av uppsatsens centrala begrepp. 

  
 

  

*  
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3. Metod och material 

 

I det här kapitlet presenteras de metoder och det material som används i uppsatsens 

undersökning. Vidare redogörs hur operationaliseringen genomförts samt vilka etiska aspekter 

som tagits hänsyn till i studien. 
  

3.1 Forskningsmetod och material 

Då undersökningens syfte var att undersöka SI:s bild av Sverige och få djupare förståelse för hur 

bilden ser ut och varför, ansåg vi det bäst lämpat att använda oss av två kvalitativa metoder. 

Dessa tillför mer djupgående svar på frågeställningar samt att resultatet är bättre lämpat för att 

besvara uppsatsens syfte. De två metoderna utgörs av en informantintervju och en semiotisk 

bildanalys. Vi har således valt att göra en triangulering av kvalitativa metoder. Metodvalet är 

bäst lämpat för uppsatsen då vi avser att få en djupare förståelse för studieobjektet. Uppsatsen 

har för avsikt att undersöka hur individer tolkar sin omgivning och ger den innebörd. För att nå 

detta måste vi använda en metod som kan ge oss information för att tolka studieobjektet på ett 

djupare plan. (Backman, 2008) 

  
Intervjun och den semiotiska bildanalysen kompletterar varandra och hjälper oss att få en 

heltäckande uppfattning. Motivet till metodvalet av semiotisk bildanalys var att den gav 

möjlighet att hitta och tolka bakomliggande meningar till studieobjektet. Valet av en kvalitativ 

informantintervju grundade sig på möjligheten att få en mer detaljerad uppfattning om SI och 

organisationens externa kommunikation. En kvalitativ intervjumetod som skedde öga mot öga 

gav oss en tydligare bild av vad informanten förmedlade genom kroppsspråk som annars går 

förlorat om vi exempelvis hade valt en kvantitativ intervjuform. 

  
Vi inledde undersökningsdelen med att göra den semiotiska analysen av hemsidan för att sedan 

kunna använda resultatet från denna när vi utformade intervjuguiden. Detta hjälpte oss att 

utforma frågor som vi annars kanske hade missat samt satte oss väl in i ämnet innan vi mötte 

informanten. 
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 3.1.2 Semiotisk bildanalys 

Semiotik betyder teckenlära och är den vetenskapliga studien av tecken. (Hård af Segerstad, 

2002) Ett tecken är en helhet som består av ett materiellt uttryck och ett immateriellt innehåll. 

Det ena kallas denotation och det andra konnotation. Med denotation menas den första och 

direkta betydelsen ett tecken har, medan konnotation är den indirekta betydelsen av ett tecken. 

Oftast upplevs de båda samtidigt när en individ kommer i kontakt med tecknet, men anledningen 

till att man gör skillnad på dessa två är att ett teckens konnotation kan förändras över tid. Ett 

teckens betydelse kan alltså förändras oavsett om dess yttre egenskaper gör det. (Gripsrud, 2000) 

  
I bildanalysen av Sweden.se har ett semiotiskt tankesätt använts då vi brutit ner sidans 

betydelsebärande element för att sedan kunna foga dem samman igen. (Ekström, 2010) Vi har 

analyserat Sweden.se:s startsida utefter sidans sammanhang och sedan använt denotationer och 

konnotationer för att bryta ner sidans delar. Vi har även studerat ifall det finns någon hierarkisk 

ordning på hemsidan (hur delarna är placerade i förhållande till varandra) och hur den spelar in i 

mottagarens upplevelse. 

  
Startsidan har först beskådats i sin helhet och sedan närmare på de element som SI själva valt att 

lyfta fram på hemsidan. Sedan har en närmare analys av dessa genomförts. Sidan är uppbyggt av 

ca hundra olika faktarutor placerade i ordning efter editors choice, vilket är vad sidans redaktörer 

anser är relevant. I analysen har vi valt att titta närmare på de sex bilderna som ligger överst på 

sidan och således är de som mottagaren ser först. Vad vi har kunnat iaktta under den vecka 

(vecka 48, 2013) som sidan analyserats är att dessa sex rutor roteras mellan de ca tolv rutor som 

finns överst på sidan. Bildanalysen genomfördes mellan den 27 november 2013 till den 28 

november 2013 och vi valde att analysera de bilder som mest frekvent återfanns mellan dessa 

datum. Om analysen gjorts vid annat tillfälle är det därför möjligt att andra bilder analyserats. Vi 

anser ändå att de bilder som förekommer i undersökningen är representativa för Sweden.se, hur 

hemsidan ser ut och vad de vill lyfta fram. 

  
Genom dessa steg anser vi att vi har fått en grundläggande förståelse för sidans uppbyggnad och 

syfte som vi sedan har inkorporerat med resultatet från intervjun. Den semiotiska analysen har 
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även använts som hjälp när intervjuguiden konstruerats. Genom resultatet från den har vi kunnat 

precisera viktiga frågor som vi annars kanske hade missat.  

 

 3.1.3 Intervju 

Den kvalitativa intervjun syftade till att få svar på hur verkligheten var beskaffad, mer än att 

fokusera på respondenternas egna tankar om studieobjekt. Därför valde vi att genomföra en 

informantintervju, där informanten var en så kallad sanningssägare (Esaiasson, 2007). 

Informanten arbetar på SI och är insatt i såväl SI:s arbete som utvecklingen av Sweden.se. Vi 

anser därför att informanten är en nyckelperson inom organisationen och en centralt placerad 

källa som kan ge oss en god bild över såväl SI som Sweden.se. Informanten uppfyller även 

relevanta kriterier för kunskap och erfarenhet då hen jobbat på SI i fyra år och arbetar som 

projektledare inom enheten för kommunikation. (Esaiasson, 2007) 

  
Vi valde att hålla intervjun i samtalsform då vi ville låta informanten prata så fritt som möjligt, 

vilket kunde leda till oväntade svar från informanten som kunde vara till nytta för 

undersökningen. Vi anser att intervjuformen gav oss bra förutsättningar för interaktion och 

samspel med informanten, vilket gjorde att intervjusessionen blev avslappnad för samtliga 

aktörer. Intervjuformen gav oss även chans att ställa följdfrågor och göra uppföljningar på de 

svar vi ansåg vara extra intressanta, vilket bidrog till att intervjuns slutresultat mer djupgående. 

(Esaiasson, 2007) 

  

Intervjuguiden som ligger till grund för den genomförda intervju är konstruerad enligt en tratt-

modell, där frågorna börjar brett för att sedan preciseras. Det inledande stadiet utgörs av så 

kallade uppvärmningsfrågor av bred karaktär som inte nödvändigtvis berör 

undersökningsproblemet. Dessa frågor användes för att skapa en god stämning och få 

informanten att känna sig bekväm i intervjusituationen. Uppvärmningsfrågorna följs sedan av de 

tematiska frågorna som berör de företeelser som undersökningens forskningsproblem bygger på. 

Det första temat var Sverige och SI där vi frågade efter SI:s syfte och hur deras arbete utförs. Det 

andra temat var Sweden.se, där vi mer specifikt gick in på arbetet med hemsidan samt hur 

utvecklingen sett ut. Detta var det tema som bestod av flest frågor för att ge oss en så tydlig bild 

som möjligt av Sweden.se samt SI:s mål med sidan. Intervjun avslutades med temat Påverkan 
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där vi frågade om SI tror att de skapar stereotyper och förutfattade meningar genom Sweden.se. 

När vi konstruerade dessa frågor hade vi i åtanke deras utformning skulle påverka informanten så 

lite som möjligt för att få oberoende svar. Sedan preciserades frågorna med hjälp av följdfrågor 

på de svar som informanten gett för att göra dem mer innehållsrika. (Esaiasson, 2007) 

Intervjuguiden går att finna under Bilagor - Bilaga 3 

  
Genomförandet av intervjun skedde SI:s huvudkontor, tillika informantens arbetsplats. Vi ansåg 

att detta var den bästa platsen att genomföra intervjun på då det är en miljö som informanten 

känner igen och känner sig trygg med, vilken kan underlätta intervjusituationen. (Esaiasson, 

2007) De forskningsproblem som ligger till grund för intervjun är kopplade till SI och därför 

ansåg vi att deras huvudkontor var en relevant plats att genomföra intervjun på. Vi valde att spela 

in intervjun, med informantens godkännande, då det underlättar möjligheterna att gå tillbaka och 

lyssna på intervjun i efterhand och på så sätt kunna plocka ut viktiga delar. Dessutom ger det en 

bra helhetsbild av intervjun och minimerar chanserna att missa viktiga svar. Förutom 

ljudupptagning valde vi även att anteckna det som sades, som en säkerhet om ljudupptagningen 

skulle misslyckas. Intervjun fördelades mellan oss genom att en ledde själva samtalet, medan den 

andra kontrollerade ljudinspelningen och förde anteckningar. Den ljudansvarigt hade även 

möjlighet att fylla i med följdfrågor, vilket minimerade risken för att onödiga pauser skulle 

uppstå och intervjun fick ett bättre flyt. Intervjun pågick i ca 30 minuter. 

 

3.2 Operationalisering 

Operationalisering innebär att uppsatsens teoretiska begrepp översätts till operationella 

indikatorer eller mätbara variabler. Det som operationaliseras har stor betydelse för vilka resultat 

studien kommer få och hur säkra vi kan vara på att resultatet stämmer. Därför är detta en viktig 

del av arbetet. (Esaiasson, 2007) 

  
Vi operationaliserade intervjun genom transkribering. Hela intervjun spelades in, vilket gav oss 

möjlighet att i efterhand lyssna igenom den och skriva ner materialet. Allt som sades skrevs ner 

men vi skalade av vissa utfyllnadsord så som “ehh” och stakningar. När texten sedan var 

transkriberad kunde vi gå igenom och koda materialet, och plocka ut de citat som vi ansåg var 

viktiga att lyfta fram i analysen. 
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Den semiotiska analysen har operationaliserats genom att vi har delat upp de intryck vi fått i 

denotation och konnotation och på så sätt har kunnat använda dessa som mätbara variabler i 

förhållande till varandra. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Uppsatsens validitet och reliabilitet visar hur stor trovärdighet studien har. Validitet kan delas 

upp i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. En god begreppsvaliditet samt en god reliabilitet 

resulterar i en stark resultatvaliditet, vilket bekräftar att det vi påstår att vi undersöker faktiskt 

undersökts. Begreppsvaliditeten mäter överensstämmelsen mellan uppsatsens teoretiska 

definition och operationella indikator samt avsaknaden av systematiska fel. Reliabilitet syftar 

istället på avsaknaden av osystematiska och slumpmässiga fel. (Esaiasson, 2007) 

  
Innan vi genomförde vår intervju lät vi en utomstående med god insikt i hur en bra intervjuguide 

bör se ut, gå igenom den vi använde oss av i undersökningen. På så sätt har vi både fått respons 

på att de frågor som tagits fram faktiskt frågar efter det vi undersöker samt kunnat eliminera 

eventuella slumpmässiga fel i materialet. Detta ökar på så sätt resultatvaliditeten. (Esaiasson, 

2007) Att intervjuguiden grundar sig i den semiotiska analysen bidrar även det att frågorna som 

ställdes besvarar rätt saker.  

  
För att minimera risken för slumpmässiga fel vid intervjun valde vi att vara två personer 

närvarande. På så vis kunde den ena uppfatta detaljer som den andra möjligtvis hade missat. Vi 

spelade även in intervjun och transkriberade den för att undvika att missa viktig information. 

Även vid den semiotiska analysen var vi två för att få en mer heltäckande bild och två 

infallsvinklar, även det minskade risken för att vi skulle missa något av värde. (Esaiasson, 2007) 

  
Vi valde att studera vad svenskar anser kännetecknar sig själva och Sveriges genom att studera 

litteratur av fyra olika författare som forskat i ämnet. Vi ansåg att detta var det bästa då det gav 

oss en bred bild i och med de olika studiernas infallsvinklar och författarnas bakgrund. Om vi 

hade valt att själva göra en egen undersökning för att se vad svenskar tycker om Sverige och 

svenskhet hade den troligen blivit smal och mindre generell. Detta då uppsatsens tidsram hade 
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gjort att vi varit tvungna att begränsa vår studie till individer i vår närhet. De hade troligen gett 

en missvisande bild då många av dem påminner om varandra när det kommer till ålder, 

utbildning och bakgrund. (Esaiasson, 2007) 

 

I och med dessa åtgärder anser vi att uppsatsen har en stark resultatvaliditet. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av materialinsamlingen till uppsatsen har de forskningsetiska principerna 

funnits i åtanke, för att skydda alla inblandade. För att uppfylla principerna har arbetet med 

denna uppsats utgått från fyra huvudpunkter som krävs för att uppnå en korrekt forskningsetisk 

undersökning. (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer) 

  
Informationskravet som innebär att alla uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska 

informeras om deras roll i undersökningen samt på vilka villkor de deltar. (Vetenskapsrådet, 

Forskningsetiska principer) Undersökningen uppfyllde detta krav genom att informanten i tidigt 

skede blev informerad gällande hur dess medverkan skulle bidra till uppsatsen. Informanten fick 

ta del av vilka frågor som vi tänkte ställa i god tid innan intervjutillfället samt möjlighet att läsa 

igenom den sammanställda intervjun. 

  
Samtyckeskravet som ger makten till deltagaren att själv bestämma över sin medverkan. 

Deltagaren ska ha rätt att bestämma på vilka villkor de ställer upp och kunna avbryta sin 

medverkan utan negativa påföljder. (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer) Med detta 

krav i åtanke var vi noga med att informera informanten om dess rättigheter kring att avbryta sin 

medverkan i undersökningen. Det föreligger heller inte något beroendeförhållande mellan 

informanten och vi som genomför undersökningen. 

  
Konfidentialitetskravet som förutsätter att alla undersökningsdeltagare ska få möjlighet till 

största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras utan insyn från obehöriga. 

(Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer) Detta krav uppfylls genom att informanten i 

undersökningen har haft rättigheten att vara anonym. Då vi använde personen som informant i 
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egenskap av dess yrkesposition och expertis ansåg vi det inte avgörande för resultatet ifall 

personens namn inte nämndes i uppsatsen. 

  

Det sista kravet, så kallade nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter gällande enskilda 

undersökningsdeltagare inte får nyttjas i andra ändamål än forskning. (Vetenskapsrådet, 

Forskningsetiska principer) Den lilla mängd information som vi samlat in rörande informantens 

identitet är förvarad på en digital plats med lösenordsskydd, vilket gör den svåråtkomlig för 

obehöriga individer. Vi är även medvetna om att inte dela ut dessa uppgifter till utomstående och 

kommer inte använda uppgifterna till något annat än denna enskilda uppsats. 

  
 

  

!  
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4. Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras de resultat vi fått fram genom de två kvalitativa undersökningarna. 

Först redogörs resultatet för den semiotiska analysen i två steg, och sedan följer resultatet från 

intervjun. 

4.1 Semiotisk analys 

Vi inledde med att göra en analys av startsidan i sin helhet och sedan valt att göra en närmare 

analys av de sex rutor som figurerade högst upp på sidan vid analystillfället. Bilder över hur 

hemsidan ser ut idag respektive innan nylanseringen och närbilder på de sex rutorna i den andra 

delen av den semiotiska analysen går att finna under Bilagor - Bilaga 1 respektive Bilaga 2. 

 

4.1.1 Semiotisk analys av startsidan 

I vilket sammanhang finns bilderna? 

Det första vi tittade på var i vilket sammanhang bilderna vi beskådade befann sig. I detta fall var 

sammanhanget en myndighetshemsida som ska ge information om allt som rör Sverige. Det 

alltså en informationssida som rör sig inom genren turism. I och med att sidan från början är på 

engelska kan man förstå att den riktar sig till en internationell publik. 

  
Vad föreställer bilden? 

Sidan är uppbyggd på en mörkblå bakgrund, med vit text och upplevs av oss som enkel och 

stilren. Till vänster finns en innehållslista samt en sökfunktion, kontaktinformation, möjlighet att 

byta språk etc. Längst upp i högra hörnet finns en gul ruta som länkar till andra Sverige-sidor i 

en mer markant färgskala för att dra uppmärksamhet till sig. 

  
Större delen av sidan är uppbyggd av ca hundra rutor innehållandes en bild och en kortare text 

om vad bilden syftar till. Rutorna utgör funktionen av länkar, när mottagaren trycker på dem får 

den mer information om det ämne som bilden rör. Bilderna föreställer mestadels landskap, mat 

eller människor, men vissa av rutorna består endast av en färgad bakgrund (ofta i blått, gult eller 

grönt) med en siffra i vitt alternativt gult på. Siffrorna syftar till statistik exempelvis över hur 

många som bor i Sverige. Troligtvis används dessa rutor för att lätta upp intrycket av helheten, 
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det blir enkelt och stilrent att fästa blicken på bland bilder på bullar och landskap. Över rutorna 

finns möjlighet att välja i vilken ordning rutorna ska komma upp. Utgångsläget är Editors choice 

där man kan se vad innehållsredaktörerna på sidan anser är viktigast att veta om Sverige. 

Mottagaren kan också välja att placera rutorna efter vilka som har varit mest populära eller efter 

datum. 

  
Rutorna innehåller många olika ämnen, det är allt från innovationer och framstående personer till 

musik och mat. Stort fokus ligger på innovationer och dessa går att läsa mer om under rubriker så 

som 10 world-shaping Swedish companies, Innovation in Sweden och Universities aming for 

innovation. Flera rutor lyfter fram svenskars kreativa sida, några exempel är 8 reasons why 

Sweden rocks, Swedish children’s literature och Swedish design - functional and stylish. 

Svenskars syn på miljö och arbete för en hållbar framtid lyfts också fram bland rutorna. Det 

handlar bland annat om återvinning och varför andra länder bör titta på Sveriges 

energiförbrukning. 

  
Finns det en hierarkisk ordning i texten? 

De bildrutor som återfinns överst på sidan (när man valt Editors choice) berör nödvändigt fakta 

så som hur många invånare det finns i Sverige och 20 saker man bör veta innan man flyttar till 

Sverige. Detta blandas med vackra bilder över Sverige och traditionella svenska ting. Man lyfter 

till exempel fram Sveriges vackra natur och att det är ett familjevänligt land högt upp på sidan 

tillsammans med svenskars miljömedvetenhet. 

  
Det går att scrolla väldigt långt ner bland rutorna och i övre mitten återfinns flera olika rutor med 

klassisk svensk mat så som kroppkakor och Janssons frestelse. Sedan följer rutor med varierande 

innehåll. Allt från den svenska monarkin till Astrid Lindgren och hur man bäst överlever i den 

svenska naturen. Någon som återkommer ofta i denna del är rutor om svenska företag och 

entreprenörskap. Svenska kända märken lyfts fram, så även innovationer och mode. En annan 

kategori som ofta förekommer i den här delen handlar om olika rättigheter och fördelar som 

svenskar har. Längst ner på sidan lyfts svenska traditioner och högtider fram. Allt ifrån 

midsommar och julafton till halloween och kräftskivan. 
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Hur är bilden tagen? 

Generellt för alla bilder på hemsidan är de är ofta tagna rakt framifrån eller snett uppifrån. I 

bilder på personer gör detta att det känns som att vi är med i situationen på bilden. Nästan alla 

bilder på mat är tagna uppifrån, troligen för att det ska kännas som att mottagaren själv sitter 

eller står vid bordet och betraktar maten.   

  
Vilka kulturella associationer går att utläsa? 

Den mörkblå bakgrunden ger en känsla av lugn och trygghet och även associationer till Sverige 

och vatten. Rutornas placering ger en känsla av struktur och ordning. Sidan ger ett ordnat intryck 

men samtidigt ett lättsamt i och med att det är mycket färger och bilder i rutorna. 

  
Återkomsten av företag och framträdande personer ger ett intryck av att Sverige är ett 

framgångsrikt land. Man får också känslan av utveckling och framsteg genom de många bilder 

som representerar innovation som lyfts fram. 

  
Att traditionerna hamnar längst ner anser vi är ett tecken på att kultur och traditioner har en 

underordnad roll i det svenska samhället. Placeringen kan ses som ett sätt att lyfta fram det 

moderna och utvecklade Sverige istället för det traditionella. De finns många olika bilder på 

klassisk svensk mat som framställs som något exotiskt i syfte att locka fler turister till Sverige. 

  
Strategiskt placerade bilder som symboliserar jämställdhet för att få en känsla av att Sverige är 

ett öppet land som ligger i framkant i sina värderingar. Detta visar sig bland annat i rubrikerna 

Openness shaped Swedish society och Working for a gay and equal Sweden. Många av bilderna 

föreställer barn och familjer vilket visar att Sverige värnar om familjen samt är familjevänligt. 

 

4.1.2 Semiotisk analys av Sweden.se:s huvudrutor 

För att få en djupare förståelse för sidan ville vi även göra en närmare bildanalys på de rutor som 

finns på hemsidan och inte bara på hemsidan i stort. Då hemsidan består av över hundra rutor 

med bilder har vi valt att göra en närmare analys av endast de sex första, alltså de som SI har valt 
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att lyfta fram överst på sidan. Här under återfinns våra resultat för de sex bilder som låg högst 

upp på sidan den 28 november 2013. Bilderna går att finna i Bilagor. 

  

Bild 1: 20 things to know before moving to Sweden 

Denotation 

Bilden visar en yngre man i blå jeans och grå t-shirt som tar av sig skorna. Mannen är placerad 

centralt i bilden och är fotograferad i profil, det går därför inte att se hela hans ansikte. Han står i 

en hall med röd vägg i bakgrunden, mitt på väggen hänger en spegel med en tjock guldram. 

Under spegeln står det en svart skohylla fylld av prydligt uppställda sneakers. Nedanför 

skohyllan finns en matta med orientaliskt utseende som den unge mannen står på. I bildens 

förgrund finns en svart spiraltrappa i smide. I trappan står det en skylt med texten We love socks, 

skylten är framställd i oskärpa. I bildens underkant finns en text i modern typsnitt och vit färg 

med budskapet 20 things to know before moving to Sweden. Denna färg och typsnitt är ett 

återkommande tema i varje bildtext på hemsidans bilder. 

  
Konnotation 

Mannen på bilden handlar enligt en svensk kulturell paradigm genom att ta av sig skorna. 

Handlingen symboliserar således något typiskt svenskt. Det förstärks med bildtexten gällande 

tjugo saker man borde veta innan man flyttar till Sverige, då det är en handling som möjligtvis 

inte infinner sig naturligt hos individer från andra länder. För att förtydliga att mannen tar av sig 

skorna finns We love socks- skylten i förgrunden. Skylten visas i oskärpa för att inte ta för 

mycket uppmärksamhet från mannen och hans handling, då skylten har en väldigt framträdande 

position i bilden. Ett annat verktyg för att lägga fokus på mannens handling är att han framställs i 

profil. Om mannens ansiktsdrag hade framträtt tydligt i bilden hade åskådaren möjligtvis blivit 

mer intresserad av mannens utseende än det han faktiskt gör på bilden. Bildens miljö upplevs 

inte som typiskt svenskt. Den röda väggen, guldspegeln och orientaliska mattan ger oss snarare 

ett index på att hemmet är inspirerat av orienten. Miljön är troligtvis också konstruerad för att 

tillföra fokus på att mannen tar av sig skorna. Den orientaliska miljön är motvikt mot det svenska 

beteendet för att det inte ska bli för mycket som symboliserar svenskhet i bilden. Många 

symboler med samma budskap kan göra det svårt för åskådaren att sovra bland informationen 

och uppfatta vad som är bildens huvudbudskap. Att mannen tar av sig skorna indikerar även att 
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svensken är artig, ordningsam och inte vill smutsa ner. Detta budskap förstärks även av de 

prydligt uppställda sneakersen i skohyllan, vilka utgör en symbol för att personen på bilden är 

organiserad och ordningsam. 

 

Bild 2: Sweden - 97% uninhabited 

Denotation 

En stor del av bilden visar stilla vatten i en sjö eller ett hav. Vid vattenkanten finns det stenar och 

buskar som skiftar i grönt och gult. Dessa komponenter utgör bildens förgrund. I bildens 

bakgrund finns det bergstoppar och kalmark, bergstopparna är beklädda med snö. Ovanför 

bergstopparna uppenbarar sig en klarblå himmel. Bildens bakgrund är inbäddad i ett svagt dis. 

Längst ner i bilden finns texten Sweden- 97% uninhabited. 

  

Konnotation 

Motivet förmedlar en känsla av lugn genom det spegelblanka, stillsamma vattnet och den disiga 

bakgrunden. På bilden finns flera olika symboler, så som kalmark, snö och vatten som 

symboliserar indikerar typiskt svenskt klimat och svensk natur. Diset, den klara himlen och 

inslaget av växtlighet ger känslan av en miljö med klar luft och ett välmående klimat utan spår av 

miljöförstöring och avgaser. Detta indikerar att svenskar är mån och värnar om sitt naturliv. 

Bilden är avskalad och sparsmakad på föremål att beskåda. I kombination med inslaget av 

kalmark i bilden förstärker detta känslan av att bilden som helhet symboliserar något obebott och 

orört. På så vis förstärks även budskapet i bildtexten om att 97 % av Sverige är obebott. Att en så 

stor del av ett land är obebott är ett relativt ovanligt internationellt fenomen. Därför används 

budskapet i bilden i kombination med bildtexten troligtvis som ett redskap för att locka turister 

som vill ta del av fenomenet. Att lyfta fram symboler som representerar Sveriges obebodda yta 

kan även syfta till att så ett frö hos utländska investerare att komma till Sverige och investera i 

bebyggelse eller liknande. 
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Bild 3: 85% of Swedes lives in cities 

Denotation 

Bilden utgörs av en grön bakgrund och vit text placerad i bildens nedre vänsterkant. Texten 

berättar att 85% of Swedes lives in cities. 85% är utformad tjockare och i större storlek än övrig 

bildtext. 

 

Konnotation 

Då bilden är väldigt sparsmakad på detaljer och motivet endast utgörs av text är syftet med 

bilden att informera och förmedla fakta till åskådaren på ett så direkt sätt som möjligt. Avsaknad 

av detaljer och endast text kan uppfattas som ett tråkigt motiv och väcker möjligtvis inte direkt 

intresse hos åskådaren. För att förhindra att detta sker används färg och skalnivåer för att öka 

intresset för bilden. Bakgrunden utgörs av en klar grön färg som står i kontrast till de andra dova 

och relativt lugna färgerna på hemsidan. Bakgrundsfärgen är på så vis konstruerad för att dra 

blickarna till sig. Att 85 % är större än de andra orden i bildtexten syftar också till att väcka 

uppmärksamhet och intresse. Som åskådare vill man veta vad procentsatsen står för och väljer 

därför att läsa den betydligt mindre texten under. På så vis väcks ett intresse att vilja läsa hela 

texten och ta till sig dess budskap. Texten 85 % of Swedes lives in cities symboliserar att 

svenskar är ett modernt stadsfolk som gillar stadspuls. 

  

Bild 4: This is Sweden - in broad strokes 

Denotation 

Bildrutan består av en närbild på den svenska flagga i blått och gult som ser ut att vaja i vinden. 

Bilden går i ljusa, klara och lättsamma toner. I bildens överkant finns ett stråk av blå himmel och 

solljus träffar flaggan från höger i bild. Solljuset slår igenom flaggans tunna textilmaterial, vilket 

gör att det går att skönja den blå himlen genom flaggans tyg. Texten This is Sweden - in broad 

strokes står längst ner i vitt i samma typsnitt som används på resten av sidan. 

  
Konnotation 

Flaggan som visas i bilden symboliserar Sverige som land. Den blå himlen och solskenet i bilden 

ger associationer till en sommardag, exempelvis nationaldagen eller midsommar. De två 

komponenterna i kombination med att flaggan vajar i vinden och bildens ljusa och lättsamma 
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ljussättning för även tankarna till frihet och öppenhet. Dessa associationer gör att vi som 

åskådare förknippar svenska flaggan med någonting ljust och positivt. Texten som förmedlar 

budskapet att Det här är Sverige är strategiskt placerad i anslutning till flaggan. De värden som 

tillskrivs flaggan som symbol tillskrivs på så vis även Sverige som land. 

  

Bild 5: How to survive in Swedish nature 

Denotation 

Bildens fokus ligger på en brunbjörn som tittar upp mot himlen och ser ut att trivas väldigt bra 

med livet. Björnen ligger vid strandkanten till ett vattendrag. I bildens förgrund såväl som i 

bildens bakgrund finns det torrt, gulnat gräs samt nakna kvistar utan löv. Uppenbart är att 

björnen befinner sig ute i naturen, troligtvis på hösten, bedömt efter vegetationens utseende. 

Längst ner i bilden finns texten How to survive in Swedish nature. 

  
Konnotation 

Brunbjörnen är ett djur som kännetecknar den svenska naturen och fungerar därför som en 

symbol för den. Att björnen ser tillfreds ut kan ses som ett tecken på att man i Sverige värnar om 

miljön och de vilda djuren. Bilden är tagen rakt framifrån, vilket ger ett fredligt och vänligt 

intryck av björnen som annars kan ses som ett farligt och aggressivt djur. Om bilden istället hade 

varit tagen underifrån eller att björnen hade avbildats i en annan position hade den troligtvis 

känts mer hotfull. Bilden syftar till att visa upp Sveriges naturliv och brunbjörnen, som är ett 

relativt sällsynt djur i den internationella omvärlden, är en komponent som får den att framstå 

mer unik och exotisk. Bildtexten gällande hur man överlever i den svenska naturen visar på att 

Sverige även värnar om de som vill besöka naturen. Som åskådare får man intrycket av att 

bildtexten indikerar tips och råd för att uppnå trygghet. Även fast björnen framställs som fredlig 

på bilden, blir den i kombination med texten en symbol för något man bör vidta försiktighet mot. 

  

Bild 6: 10 things that make Sweden family- friendly 

Denotation 

Bilden föreställer en man och en kvinna, uppskattningsvis i 30- årsåldern, som är ute på 

promenad. Mannen är klädd i vit tröja och blå chinos, medan kvinnan bär svart blus och ljusblå 

jeans. Kvinnan har långt, röd-svart hår och mörka drag i ansikte, vilket indikerar att hon 
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troligtvis är av utländsk härkomst. Mannen har rakat huvud, lite skäggstubb och är ljus i hyn. 

Han ger intrycket av att komma från Sverige eller annat nordiskt land. Mannen bär ett barn i 

bärsele på magen. Barnet är uppskattningsvis högst ett år gammal och har mycket mörkt hår samt 

samma mörka drag som kvinnan. Barnet bär en vit tröja och blå jeans. Kvinnan har fäst sin blick 

på barnet medan hon ler en aning. Även mannen ler, men han tittar istället upp mot horisonten. 

Mannen, kvinnan och barnet är i fokus medan bakgrunden är i oskärpa. Trots bakgrundens 

otydlighet går det att skönja att den innehåller höghus, biltrafik och människor på språng. I 

bildens nedre kant går det att finna texten 10 things that make Sweden family-friendly. 

  
Konnotation 

Det faktum att mannen bär barnet och kvinnan tittar kärleksfullt på det med en leende blick 

indikerar att de tre hör ihop med starka band och utgör en familj. Att pappan bär barnet kan 

tolkas som en symbol för jämställdhet och att det är lika mycket mannen som tar hand om barnet 

som kvinnan i förhållanden enligt den svenska normen. Mannens och kvinnans tillsynes olika 

härkomst är en symbol för mångkultur och att Sverige har ett öppet samhälle som alla kan vara 

en del av oavsett bakgrund. Paret samt deras barn ser ut att vara väldigt lugna och harmoniska, 

detta i kombination med bildtexten gör att bilden symboliserar att Sverige värnar om det 

familjära och att samhället är familjevänligt. Den avslappnade stilen och avsaknad av såväl 

ytterkläder som väskor ger åskådaren känslan av att familjen rör sig i en miljö som är bekant för 

dem. De höga husen, trafiken och människorna på språng i bakgrunden indikerar att de befinner 

sig i en stadsmiljö. Dessa två komponenter symboliserar således att familjen är moderna 

stadsmänniskor. 

4.2 Intervju 

Informanten jobbar som projektledare för SI:s enhet för intern- och extern kommunikation och 

har varit anställd i 4 år. Hen har inte haft någon operationell roll i utvecklandet av Sweden.se, 

men har haft rollen som kommunikativ rådgivare i projektet och har därför god inblick i arbetet 

med utvecklingen av sidan. Informanten beskrev SI:s övergripande huvuduppgift som 

Sverigefrämjande. De jobbar för att stärka och uppdatera bilden av Sverige i världen. Detta gör 

SI i samarbete med Visit Sweden, Business Sweden och Invest Sweden som utgör NSU. 

Nämnden lyder under UD och har sedan år 2007 en gemensam kommunikationsplattform. 

Informanten berättade att Sweden.se är ett av många verktyg för det kommunikativa arbetet med 
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att främja Sverige. Hen tryckte på att det är viktigt att ha en stark bild av Sverige i utlandet för att 

nå politiska målsättningar, öka möjligheten för export och handel samt stimulera ett utbyte av 

kultur, talang och utbildning. SI:s arbete handlar således kort om politiska målsättningar samt om 

landets relevans och existens. Genom att skapa långvariga relationer och förtroende för landet 

ökar möjligheten till detta. Informanten berättade att SI:s arbete bygger på värdeorden samhälle, 

innovation, hållbarhet och kreativitet, vilket genomsyrar hela deras arbete. Detta märktes då hen 

återvände till dessa värdeord flera gånger under intervjun. 

  
Informanten presenterade sedan värdeorden närmare. Samhälle står för att Sverige är ett öppet 

land som präglas av jämställdhet och social trygghet. Genom Innovation vill de öka kännedomen 

om att Sverige är ett väldigt innovativt land. Innovationerna rör först och främst industri, miljö 

och samhälle. Hållbarhet berör Sveriges arbete med en hållbar miljö, en positiv framtid och 

allemansrätten. Det sista ordet är Kreativitet, där vill SI genom kreativitet skapa en bild av 

Sverige som ett modernt och innovativt land. Sverige har bland annat många framstående 

entreprenörer och musiker. 

  

Intervjun gick sedan över till att handla mer specifikt om Sweden.se och utvecklingen av sidan. 

Informanten berättade att en uppdatering av sidan var nödvändig, då det digitala är i ständig 

förändring och en hemsida endast lever i ca fem år. Omarbetningen av Sweden.se började för ca 

två år sedan. Informanten berättade att den tidigare sidan var “lite allt möjligt och skulle tala till 

alla i hela världen i alla åldrar” vilket hen ansåg vara ett “nästan omöjligt uppdrag att lyckas 

med”. Därför utvecklades nya Sweden.se till att kretsa mer kring konkretiserad fakta i en 

tilltalande paketering. Informanten beskrev den nya sidans funktion som att “vi ska inte 

konkurrera med Wikipedia, däremot så ska vi komplettera Wikipedia.” Den största anledningen 

bakom omformandet av hemsidan var dock att skapa en lösning som var mer effektiv både när 

det gäller kostnader och resurser, vilket nya Sweden.se har uppnått. Genom sidan vill SI visa upp 

en uppdaterad och relevant bild av Sverige. “Det är inte propaganda det handlar om, utan bilden 

måste vara sann och äkta.” Innehållet ska spegla det besökarna är intresserade av samt de fyra 

värdeorden som SI:s arbete kretsar kring. Informanten berättade sedan att förändringen av 

Sweden.se var en del av SI:s arbete att skapa en helt ny identitet för Sverige. Myndigheten har 

under de senaste två åren arbetat med att ta fram en ny enhetlig grafisk design som ska 
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representera Sverige. Den innehåller bland annat en ny logga och typsnitt som skapar ett helt nytt 

uttryck. Denna grafiska identitet gäller sedan för allt material som berör Sverige. 

  

Som nämnt i den semiotiska analysen är Sweden.se uppbyggt av rutor innehållandes bilder eller 

snabbfakta som placerats i en viss ordning. Vi frågade hur denna ordning fastställdes och 

informanten berättade att den hierarkiska ordningen under Editors choice bestäms utefter det som 

är efterfrågat, alltså de rutor som har flest besökare, samt aktuella händelser. “Nu ligger Nobel 

uppe och det finns ju en ganska tydlig anledning till varför det ligger där, eftersom att Nobel-

utdelningen är nästa vecka.” Bilderna har en framträdande roll på Sweden.se och informanten 

berättade att de är ett “grundelement för den nya designen”. 

  
Den primära målgruppen för sidan är utländska individer i åldrarna 15-29 år. Detta faktum har 

legat till grund för vilken ton och utformning som nya Sweden.se ska ha. Vår informant talade 

om att sidan ska ha en “edge” bland all fakta som presenteras, något som tilltalar yngre personer. 

Hen sa dock att det är ganska många svenskar som besöker sidan, speciellt vid nylanseringen då 

den figurerat mycket både i traditionella och sociala medier. 

  
Vi gick sedan över till att diskutera hur Sweden.se kan skapa förutfattade meningar om 

svenskhet samt skapa stereotyper i landet och hur SI ställer sig i förhållande till det. Vi undrade 

ifall bilden de sänder ut stämmer överens med den som svenskar generellt har av Sverige. 

Informanten svarade då att hen tror att sidan både har en hög form av igenkänningsfaktor 

samtidigt som den även kan bidra till en del aha-upplevelser. Informanten sa att hen tror att 

svenskars bild av Sverige är ganska mångfacetterad och avgörs av vad man har för bakgrund 

samt vilket liv man lever i Sverige. Därför ansåg informanten att det var svårt att hitta en generell 

uppfattning av Sverige baserad på svenskarnas egna diversifierade bild. Informanten tryckte 

dock på att det är viktigt att bilden de visar upp av Sverige är äkta. 

  
När vi frågade om SI gjort någon form av undersökning för att se om den bild som de sänder ut 

faktiskt är äkta var informanten osäker. Hen antog att det gjorts någon form av förarbete när 

kommunikationsplattformen för NSU togs fram, där de genomfört en nulägesanalys av Sverige 

och vad Sverige är. Informanten poängterade dock att SI jobbar mycket med hårda värden som 
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exempelvis svensk teknik snarare än mjuka värden som är kopplade till känslor på ett individplan. 

De jobbar även främst mot en internationell målgrupp och på ett mer övergripande plan. Därför 

kan det te sig svårt att arbeta fram och kommunicera ut en generell Sverigebild baserat på 

svenskarnas individuella uppfattningar om landet. 

  
Informanten trodde inte att Sweden.se är en bidragande faktor till att stereotyper gällande hur 

svenskar ska vara skapas. Hen menade att det är svårt att skapa stereotyper baserat på det 

nuvarande innehållet som är utformat och baserat på fakta och olika tematiska områden. 

Informanten sa dock att det är viktigt att visa upp ett diversifierat innehåll och inte bara visa 

bilder på jul och midsommar. Hen poängterade att det heller inte bara är blonda, vita individer 

som visas på Sweden.se, utan att de är medvetna att visa “den uppdaterade bilden av Sverige, 

vilket innebär stor bredd”. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Det resultat som tillhandahållits av uppsatsens informantintervju samt semiotiska bildanalys har 

gett en bild av att Sweden.se vill lägga tyngd på jämställdhet, social trygghet, miljö och 

utveckling. Detta grundar vi på den hierarkiska bildordning som förekommer på hemsidan. 

Högst upp kommer bilder som föreställer natur, familj samt svenska innovationer. Längst ner går 

det att hitta bilder som refererar till svenska traditioner. Sidan är modern och riktar sig, enligt 

informanten, till en yngre målgrupp. Fokus ligger på kompakt fakta i ett tilltalande visuellt 

format. Enligt informanten jobbar SI utifrån värdeorden: Samhälle, innovation, hållbarhet och 

kreativitet. Dessa värdeord finns alltid som en underliggande mening i all extern kommunikation 

som SI sänder ut i Sverigefrämjande syfte. Myndigheten vill att bilden av Sverige ska vara så 

äkta som möjligt och har därför lagt vikt vid att Sveriges invånare ska känna igen sig i vad som 

visas på Sweden.se. Informanten menar att Sweden.se sänder ut en bred Sverigebild som inte bör 

leda till generalisering. Hen tror således inte att SI:s kommunikativa arbete bidrar till skapandet 

av stereotyper i det svenska samhället 

 

  

*  
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5. Analys 

 

I det här kapitlet kommer vi att analysera de resultat som vi fått fram vid våra två 

undersökningar med hjälp av Hofstedes kulturdimensionsteori och den bild av Sverige och 

svenskhet som vi fått fram i den litteratur vi läst. Kapitlet är uppdelat efter uppsatsens 

frågeställningar som vi sedan analyserar kring. 
  

5.1 Vilken bild av Sverige väljer SI att sända ut till omvärlden genom 

Sweden.se, och hur uttrycks det på hemsidan? 

Nedan kommer resultaten från de två kvalitativa undersökningar, den semiotiska analysen och 

intervjun, att analyseras i förhållande till varandra. Detta sätts sedan i perspektiv till Hofstedes 

undersökning om kulturdimensioner i Sverige. 

  
Enligt resultatet som erhölls från uppsatsens informantintervju lade SI stor vikt vid att Sweden.se 

skulle visa upp en äkta bild av Sverige. Den skulle således inte vara konstruerad, utan spegla 

Sverige och landets identitet på ett sanningsenligt vis. De resultat som framkom under intervjun 

visar på att Sweden.se vill sända ut en mångfacetterad och bred bild av Sverige. Därför kan vi 

inte redovisa en specifik bild som SI säger sig vilja kommunicera ut av Sverige via Sweden.se. 

Vi valde således att fokusera på de värdeord som enligt den SI-anställde låg till grund för 

myndighetens arbete med Sverigebilden; hållbarhet, samhälle, innovation och kreativitet. Då 

dessa ord ligger som grundstenar för den bild som Sweden.se kommunicerar ut av Sverige, har vi 

utgå från dessa då vi tolkat och analyserat uppsatsens resultat. Vi har undersökt om det går att 

hitta dessa värden i uppsatsens semiotiska analys samt om det finns kopplingar mellan 

värdeorden och Hofstedes tankar kring Sverige. På så sätt kan vi se om SI faktiskt sänder ut den 

bild de påstår sig sända ut, och med denna stämmer överens med Hofstedes teorier om hur det 

svenska samhället är betingat.   

 

*  
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5.1.1 Samhälle 

Baserat på resultatet som tillhandahållits från uppsatsens semiotiska bildanalys kan vi se hur 

Sweden.se kommunicerar ut värdeordet Samhälle genom strategisk bildkommunikation. 

Värdeordet präglas bland annat av jämställdhet, detta symboliseras på Sweden.se genom bilden 

på mamman och pappan, där pappan bär barnet. Det påvisar att mannen och kvinnan delar lika 

på ansvaret över barnet. Mannen och kvinnan har olika etniciteter, vilket även det utgör ett 

kommunikativt tecken på att Sverige är ett jämställt, såväl som öppet land. Detta faktum 

förstärks av en annan bildtext på sidan som säger: Openness shaped Swedish society. Den SI- 

anställde informantens uttalande om att Sweden.se inte bara visar blonda, vita individer i syftet 

att visa en uppdaterad och bred bild av Sverige, ger ytterligare styrka till observationen. 

Jämställdhet visas även i hur bilderna på sidan är tagna. I avsnitt 4.1.1 nämndes att alla bilder 

föreställande människor är tagna rakt framifrån. Detta gör att betraktaren och individerna på 

bilden hamnar på samma nivå och alla indikationer på visuella maktpositioner suddas ut. 

  
Social trygghet är ett annat ord som präglar samhället enligt SI. Detta kommuniceras bland annat 

med hjälp av bilden på mannen som tar av sig skorna med den tillhörande bildtexten 20 things to 

know before moving to Sweden som går att finna i avsnitt 4.1.2. Bilden har för avsikt att 

förbereda utländska individer som vill bosätta sig i Sverige på vad de kan förvänta sig av landet 

och vad Sverige förväntar sig av dem. Detta ser vi som en bidragande faktor till trygghet inför 

det okända. 

  
Enligt Hofstedes kulturdimensionsteori kan vi placera jämställdhet inom dimensionen 

Maktdistans. Den bild som Sweden.se sänder ut visar enligt denna teori på låg maktdistans där 

alla individer ska ha lika mycket inflytande på samhället. Makten är således jämnt fördelad och 

auktoriteten i samhället är låg. Baserat på detta kan vi se att Sweden.se visar en Sverigebild med 

låg grad av maktdistans. Bilden av jämställdhet och öppenhet kan även placeras inom 

dimensionen Femininitet kontra maskulinitet. Sweden.se visar upp en Sverigebild med högt 

feminint värde och lågt maskulint värde. De emotionella könsrollerna överlappar varandra, vilket 

betyder att både män och kvinnor värderar omtänksamhet, livskvalité och att visa ödmjukhet på 

samma nivå. 
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Trygghet är ett värde som kan placeras inom dimensionen för Osäkerhetsundvikande. Detta 

betyder att samhällets individer är befriade från stress och oro grundat på en social otrygghet. 

Tydliga förhållningssätt och regler för hur saker och ting ska utföras är några viktiga faktorer för 

att minska osäkerheten i samhället. Sweden.se visar upp en bild av Sverige som ett land med hög 

grad av osäkerhetsundvikande och trygghet. 

  
Individualism tar sig också uttryck på Sweden.se. Detta kan man bland annat se på hur 

familjerna i bilderna är konstruerade. Alla de bilder som föreställer familjer visar upp det 

Hofstede menar är en kärnfamilj, familjer bestående av endast föräldrar och barn, vilket är den 

typiska familjeformen i ett individualistiskt samhälle. Vi kan inte finna en enda bild på sidan som 

representerar den kollektivistiska familjeformen med storfamiljer där fler generationer i släkten 

bor tillsammans. 

 

5.1.2 Innovation 

Värdeordet Innovation ges uttryck på Sweden.se genom att flertalet rutor innehåller information 

och bilder om svenska uppfinningar, företag och framstående människor. Några av de rubriker 

som återfinns är 10 world-shaping Swedish companies, Innovation in Sweden och Universities 

aming for innovation. Detta visar sig också genom att rutorna som visualiserar traditioner 

figurerar långt ner på sidan, vilket kan ses som ett tecken på att det gamla har en underordnad 

roll det moderna. 

  
Om vi utgår från Hofstedes kulturdimensioner anser vi att värdeordet Innovation och dess 

innehåll faller under dimensionen Osäkerhetsundvikande samt till en viss del Maskulinitet kontra 

femininitet. Osäkerhetsundvikande berör vilken inställning individer har till förändring och 

innovationer. Ett land med hög andel osäkerhetsundvikande och låg grad av stress och 

tvetydighet är mer välkomnande till förändring och utveckling, eftersom invånarna litar på att 

samhället konstruerar en positiv framtid. Det intryck vi har fått av Sweden.se är att de är väldigt 

positivt inställda till innovationer och en stor del av deras sida används för att kommunicera ut 

detta budskap. Maskulinitet kontra femininitet berättar om människors förhållande till kvalité 

och livskvalité. I och med att Sweden.se lyfter fram Sveriges arbete med en hållbar utveckling 

och produkter av hög kvalité visar att Sverige lutar åt de feminina hållet.  
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5.1.3 Hållbarhet 

Värdeordet Hållbarhet ges uttryck genom att många av rutorna innehåller bilder på den svenska 

naturen och vilda djur. Exempel på detta är de två av de sex bilderna vi undersökt närmare i den 

semiotiska analysen: Sweden- 97% unhabited och How to survive in Swedish nature. Den ena 

visar på en lugn, orörd svensk natur och den andra på en välmående björn vilka båda kan ses som 

ett sätt att visa hur Sverige värnar om miljön. Hållbarhet visas även genom en del av de 

innovationer som återfinns på sidan. Det handlar både om återvinning och varför andra länder 

bör titta på Sveriges energiförbrukning. 

  
I och med detta hävdar vi att Sweden.se sänder ut feminina värden samtidigt som de har en låg 

grad av maktdistans. Det feminina värnar mycket om livskvalité och fritid, vilket man kan 

koppla till att Sweden.se trycker mycket på den svenska välmående och lugna naturen. 

Sweden.se visar även upp en bild med låg grad av maktdistans. Detta ges uttryck genom att alla 

har möjlighet och att nyttja naturen och dess tillgångar. Den svenska allemansrätten är också ett 

exempel på detta. Bilden på den gladlynte björnen visar även att svenskar värnar om alla i 

samhället, såväl djur som människor. Bilderna på djur och natur grundar sig även i en dimension 

av hög grad av individualism. I ett samhälle som värnar om individen värderas fritid, frihet och 

aktivitet högt. 

  

5.1.4 Kreativitet 
Betoningen på kreativitet kommer fram på flera sätt. Först och främst ger sidan i sin helhet ett 

kreativt intryck med många uttrycksfulla bilder och färger. Sedan kretsar även mycket av 

innehållet i rutorna kring kreativitet. Det handlar om svenska uppfinningar, företag, mode, musik, 

litteratur mm. Några av de rubriker som finns på sidan är bland annat 8 reasons why Sweden 

rocks, Swedish children’s literature och Swedish design - functional and stylish. Det förekommer 

också många rutor där klassisk svensk mat presenteras, vilket också faller under kategorin 

kreativitet. 

  
Det vi kan se här är att kvalité och utveckling återigen dyker upp som kärnvärden när det 

kommer till svensk kreativitet. Med andra ord så återfinns Hofstedes dimensioner 

Osäkerhetsundvikande och Maskulinitet kontra femininitet även här. Den låga graden av stress 
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och framtidsvälkomnande i samhället visar sig genom svenska entreprenörer som för 

utvecklingen framåt, banbrytande design och datorspelsutveckling. Det feminina uttrycks genom 

en hög grad av kvalité hos de produkter som utvecklas. 

  

5.1.5 Sammanfattning 

Något som vi lagt märke till är att alla de fyra värdeorden grundar sig i någon form av innovation 

och utveckling. Exempel på detta är utveckling av samhället och innovationer inom hållbarhet 

och kreativitet. Oavsett vilken kategori är detta något som de trycker hårt på. I och med detta tror 

vi att det viktigaste för SI är att lyfta fram är det moderna och utvecklade Sverige som alltid 

strävar framåt. Informanten sa under intervjun att SI fokuserar mer på hårda värden än mjuka, 

som vi lagt mer fokus på i undersökningen, men i och med den semiotiska analysen har vi kunnat 

se att mjuka värden ändå har en stor plats bland deras material. Dessa är dock mer underliggande 

och kan snarare utläsas ur bilder än faktiskt text. Även om fokus ligger i det hårda värdet 

innovation får även mjuka värden så som jämställdhet och öppenhet mycket utrymme. Att 

människor är moderna kan också ses som ett mjukt värde. 

 

5.2 Stämmer bilden som SI sänder ut via Sweden.se överens med hur det 

svenska samhället ser ut? 

Här har vi analyserat resultaten från uppsatsens semiotiska analys samt intervju med den 

information vi har fått fram från uppsatsens teoretiska ansats, det vill säga litteraturen om 

svenskhet. Analysen tar även här avstamp i SI:s kärnvärden, då dessa ger en tydlig bild av vad SI 

har för avsikt med Sweden.se. Detta har sedan satts i relation till Hofstedes undersökning om 

Sverige. 

 

5.2.1 Samhälle 

Sweden.se sänder, som nämnt i avsnittet ovan, ut en bild av att Sverige har en hög grad av social 

trygghet. Enligt det resultat vi tillhandahållit från avsnittet med tidigare forskning kan vi se att 

SI:s bild av Sverige stämmer överens med hur det svenska samhället faktiskt ser ut. Enligt 

Ebehard (2006) har Sverige ett väl spänt socialt skyddsnät och svenskarna förväntar sig att bli 

mer eller mindre omhändertagna av samhället och staten. Reglerna i samhället är mångtaliga, 
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vilket leder till en struktur som medborgarna kan luta sig tillbaka på vilket leder till en ökad 

trygghet i samhället. Detta faktum får även teoretisk styrka från Arnstberg (1989) som menar att 

Sverige har en struktur för konfliktlösning där svenskar är vana att en tredje part går in som en 

konfliktlösande aktör. Det är således också en bidragande faktor till en ökad social trygghet i det 

svenska samhället. 

  
Ebehard (2006) bekräftar också att bilden av jämställdhet stämmer in på det svenska samhället. 

Han beskriver bland annat hur svenskar fokuserar på sina rättigheter och att alla individer i 

samhället ska behandlas på ett värdigt sätt i alla lägen. Han tar även upp den vanliga förekomsten 

av kollektiv bestraffning i det svenska samhället. Exemplet där han beskriver att Sveriges 

alkoholpolitik påverkas av att en liten grupp i samhället drabbats av ökad alkoholkonsumtion 

visar att det svenska skyddsnätet gör att medborgarna får ansvara för varandras misstag. Även 

Herlitz (2012) menar att Sverige har en hög grad av jämställdhet i samhället. Svenskar värnar om 

att alla ska vara med och göra rätt för sig och att de har hög arbetsmoral. De lägger således stor 

vikt vid rättvisa och jämnt fördelad arbetsbörda i samhället. 

  

För att sätta detta i relation till uppsatsens teoretiska ansats kan vi placera det trygga skyddsnät 

som Ebehard (2006) menar finns i det svenska samhället inom kulturdimensionen 

Osäkerhetsundvikande. Grundat på Ebehards (2006), såväl som Arnstbergs (1989) teori om det 

svenska trygghetssamhället har Sverige hög grad av osäkerhetsundvikande. Detta stämmer 

överens med det resultat som Hofstede (2001) fick ut från IBM-undersökningen (avsnitt 2.2), där 

utfallet bekräftar att Sverige har en hög grad av osäkerhetsundvikande. 

  
Den svenska jämställdheten som Herlitz (2012) presenterar går att koppla till dimensionen 

Maktdistans, där Sverige enligt detta resonemang har låg grad av maktdistans. Även detta kan 

bekräftas med Hofstedes (2001) IBM-studie. Enligt resultatet har Sverige en låg grad av 

maktdistans och maktfördelningen är snarare jämnt fördelad än koncentrerad i samhället. 

 

*  



  45!

5.2.2 Innovation 

Sweden.se presenterar en bild av Sverige som ett moder modernt land som ligger i framkant. Att 

svenskarna själva anser att det svenska samhället är modernt och innovativt är något som 

bekräftas av den tidigare teoretiska forskningen. Mahmood (2012) hävdar att svenskar handlar 

med förnuft snarare än känslor, vilket gör att de anser sig själva som utvecklade, rationella och 

moderna. Även Herlitz (2012) håller med i samma resonemang och hävdar vidare att svenskar 

även anser sig själva vara individualiserade. Till följd av detta är det många arbetsgivare som vill 

att jobbsökande individer ska vara självständiga och initiativtagande. Arnstberg (1989) väljer att 

exemplifiera det moderna samhället med att svenskar förnekar sina kulturbundna traditioner och 

anser sig vara kompetenta individer som är oberoende tidigare generationers vishet. Detta visas 

tydligt på Sweden.se där alla bilder som är kopplade till traditioner hamnar långt ner på 

startsidan. 

  
I Hofstedes (2001) studie av kulturdimensioner kan man känna igen detta under dimensionen 

Osäkerhetsundvikande. Sveriges resultat där visar på att svenskar inte är rädda för innovation 

och utveckling, utan snarare välkomnar det. Vi finner grund till detta påstående i IBM-studien 

som hävdar att Sverige har en hög grad av osäkerhetsundvikande. Detta gör att de har en låg grad 

av stress och oro på grund av osäkerhet i samhället, vilket gör svenskarna mer säkra, trygga och 

på så vis välkomnande inför situationer av förändringar. 

  
Vi anser även att det är rätt att placera bilden av svenskarna som innovativa individualister inom 

dimensionen för Individualism kontra kollektivism. Grundat på detta innehåller det svenska 

samhället en hög grad av individualism. Enligt Hofstedes (2001) studie stämmer detta överens 

med det svenska samhället, då resultatet visar att svenskar är individualister. 

 

5.2.3 Hållbarhet 

De likheter vi har kunnat se mellan svenskars uppfattning och Sweden.se:s bild under kategorin 

Hållbarhet är att kvalité och funktion är viktigt för svenskar. Även natur och miljö anses viktigt 

och Sverige präglas i stor utsträckning av obefolkade områden med mycket skog, något som 

känns igen från flera av bilderna på Sweden.se. Enligt Herlitz (2012) ser svenskar sig som ett 

naturälskande folk som värnar om miljön och djuren. De värnar om utsatta djur och en 
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favoritsysselsättning är att vandra i naturen. Detta tar sig bland annat uttryck i den svenska 

allemansrätten. I och med detta anser vi att det är bra att SI har hållbarhet som ett av sina 

värdeord då det tydligen är väldigt viktigt för det svenska folket. Detta tyder också på en god 

överensstämmelse mellan vad svenskar och SI värderar högt. 

  
Om vi ställer Hållbarhet i relation till Hofstedes (2001) teori går det att finna vissa paralleller. 

Allemansrätten ger uttryck för den livskvalité som svenskar värnar om, vilket är ett feminint 

värde. Den visar även på svenskars låga värde gällande maktdistans då alla har samma rättigheter 

och möjligheter att nyttja den svenska naturen. Även här lyfts innovation fram och svenskars 

positiva inställning till detta, vilket återfinns under dimensionen osäkerhetsundvikande. Detta då 

svenskars låga grad av stress gör att de är mer mottagliga för förändring. Sverige strävar efter att 

ligga i framkant när det kommer till hållbar utveckling, vilket ger uttryck för en 

miljömedvetenhet och ett modernt tankesätt. 

5.2.4 Kreativitet 

Kreativitet är det området som vi anser är längst ifrån den litteratur om svenskhet vi läst. Ingen 

av författarna nämner att svenskar ser sig själva som speciellt kreativa vilket SI vill framhäva. 

Enligt SI består Sverige av många duktiga kreatörer och entreprenörer, men detta verkar inte 

vara något som den gemene svensken känner igen sig själv i. Möjligtvis har svenskar generellt 

dålig kunskap om alla dessa framgångsrika individer inom de kreativa yrkena. 

  
Det vi har hittat i litteraturen som kan härledas till att svenskar är kreativa är att det är viktigt att 

vara självständig och initiativtagande, vilket lyfts fram av Herlitz (2012). Han säger även att det i 

Sverige råder en “göra-kultur” där det är viktig att vara produktiv, vilket också kan kopplas till 

det kreativa. Detta område förekommer dock inte i någon annan litteratur vi tagit del av. 

  
Om detta sätts i relation till Hofstedes (2001) dimensioner går det att koppla detta faktum till 

såväl Individualism kontra kollektivism som Maktdistans. Att svenskar är självständiga och 

initiativtagande, kan precis som i avsnitt 5.2.2 kopplas till att IBM-studien som visar att Sverige 

har en hög grad av individualism i samhället. Att Sverige är en “göra-kultur” där alla ska göra 

rätt för sig går att placeras under dimensionen för låg maktdistans, då svenskar kollektivt vill dra 

sitt strå till stacken. Arbetsbördan ska vara jämnt fördelad över hela samhället. Detta resonemang 
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går att finna grund i Hofstedes (2001) studie som även den visar att Sverige har en låg grad av 

maktdistans. 

 

5.2.5 Vad stämmer inte överens? 

Både författarna och Hofstede (2001) tar upp att svenskar är diplomatiska och föredrar långa 

diskussioner och konsultation. I och med detta har Sverige en låg maktdistans. Denna 

diplomatiska sida är dock inget som vi har sett i den semiotiska analysen av Sweden.se och inget 

heller som SI själva uttryckt att de lägger vikt vid. Kanske att detta går att läsa in i definitionen 

för Samhälle, men där är det snarare vid jämställdhet och öppenhet som fokus ligger. Ordet 

Lagom och hur svenskheten kretsar kring ordet tas upp både av Hofstede (geert-hoftsede.com, 

National culture in Sweden, [hämtad 2013-12-14]) och flera andra författare, men detta syns inte 

alls på Sweden.se 

  
En anledning till att dessa två punkter inte finns med på Sweden.se är att de enligt egen utsago 

fokuserar mer på hårda värden och dessa två kan kategoriseras som mjuka. Vi anser dock att 

Sweden.se till stor del präglas av mjuka värden och att dessa mycket väl hade kunnat lyftas fram. 

Detta visar på att Sweden.se missar många av de värden som svenskar tycker är viktiga och 

generella för Sverige. 

  
Något som också uppmärksammades i resultatet av uppsatsens semiotiska analys var att 

Sweden.se innehöll många bilder föreställande familjer och barn. I och med detta fick vi känslan 

av att Sweden.se först och främst riktade sig till familjer och personer i medelåldern, vilket i 

intervjun visade sig vara fel. Trots att sidan har ett så starkt fokus på familjer är det ingenting 

som SI väljer att ta upp bland värdeorden och informanten nämner heller inte någonting om 

familj i uppsatsens intervju. Att familjevänliga värden kommuniceras på hemsidan, men inte 

finns med som huvudpunkt i kommunikationsstrategin på Sweden.se kan möjligtvis bero på att 

SI inte reflekterat över att de sänder ut många mjuka värden.  

 

*  
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5.2.6 Sammanfattning 

Det som vi anser stämde bäst överens mellan SI:s och svenska folkets bild av Sverige var att 

svenskar är moderna. Både SI och flera av författarna trycker hårt på den punkten när de ska 

beskriva Sverige och svenskar. En annan likhet var att tradition har en underordnad roll både i 

litteraturen samt på hemsidan. Miljö och natur var också någon som var återkommande och som 

verkar prioriteras högt både av svenskar och av SI. 

  
Vi har även kunnat urskönja en del skillnader mellan Sweden.se:s kommunicerade Sverigebild 

och hur svenskarna upplever sig själva och sin omvärld. Vissa saker som tas upp på hemsidan 

har knappt eller inte alls nämnts i litteraturen, exempelvis kreativitet. Samtidigt som diplomati 

och definitionen av lagom som svenskar verkar anse vara grundläggande svenskt inte alls finns 

med på Sweden.se. Vi tror att SI inte har reflekterat över hur många mjuka värden de faktiskt 

sänder ut. 

 

5.3 Vilka konsekvenser kan skillnader mellan SI:s och det svenska samhället 

få? 

Vi har betraktat analysen utifrån ovanstående frågeställning och analyserat den i förhållande till 

en Nadia Kanevas (2011) kritiska granskning av nation branding. Vi inkorporerar även den 

information om SI:s arbete som framkommit i böckerna om svenskhet. Avslutningsvis analyserar 

vi konsekvenserna detta kan få på samhället. 

  

Utifrån vad vi kunnat se stämmer mycket av det som sägs vara typiskt svenskt i litteraturen 

överens med det som SI sänder ut via Sweden.se. Det allra tydligaste är, som tidigare nämnt, att 

svenskar upplever sig själva som moderna och att de ligger i framkant. I det material vi tillägnat 

oss om svenskhet kunde vi läsa om att traditioner och det religiösa har en underordnad roll i det 

svenska samhället och detta kände vi även igen när vi analyserade Sweden.se där rutorna 

innehållandes religiösa traditioner var placerade längst ner på sidan. Vi anser att SI har lyckats 

att grunda Sveriges varumärke i landets nationella identitet. Som nämnt i avsnitt 1.5.5 menar Fan 

(2010) att detta är en nödvändighet för att en nations nationella varumärke ska bli slagkraftigt. Vi 

funderar dock på ifall landets nationella identitet skapar stereotyper i samhället. Den nationella 

identiteten är konstruerad av samhället och är en enhetlig bild av värderingar och normer som 
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råder i landet. Vi ställer oss frågan ifall den nationella identiteten är representativ för alla 

individer i Sverige. Om den inte är det, vad blir följderna för de som inte tycker sig passa in i den 

svenska nationella identiteten? Detta faktum når en högre problematiseringsgrad genom att 

Sweden.se kommunicerar ut och förstärker bilden av landets identitet och på så vis förstärker de 

förmodade nationella stereotyperna. 

  
Mahmood (2012) menar att resonemanget ovan är ett faktiskt problem. Han säger att bilden av 

vad som är svenskt är väldigt snäv och det är få som får plats inom ramen för det. Framförallt 

drabbar det personer som har utländskhärkomst eller inte följer en kristen trosuppfattning, men 

det är även många som klassificerar som etniska svenskar som inte heller känner igen sig i den 

kommunicerade Sverigebilden. Han tar bland annat upp att SI bidrar till schabloniseringen av 

Sverige, och efter att ha tittat närmare på sidan kan vi se att detta till viss del stämmer. Precis 

som uppsatsens informant sa är SI duktiga på att lyfta fram individer med varierande etnisk 

bakgrund på Sweden.se, men på många sätt skapar de ändå stereotyper. Ett exempel är att sidan 

främst presenterar bilder som visar traditioner av kristet slag, men det är flera individer i Sverige 

som inte firar exempelvis jul. Traditioner från andra religioner finns inte med överhuvudtaget på 

Sweden.se, vilket kan leda till att många svenskar inte känner igen sig i SI:s Sverigebild. 

Författaren Mahmood (2012) säger sig vara en av dem. Att svenskar inte ser sig som speciellt 

kreativa samtidigt som SI har detta som kärnvärde kan även det bidra till att svenskar känner sig 

stressade och utanför mallen om de inte är det. 

 

Trots att SI inte har familjen som en del av sina kärnvärden kommunicerar de ut en bild av 

Sverige som familjevänligt. De bilder som sänds ut av, den tidigare nämnda, svenska 

kärnfamiljen tror vi kan bidra till en stereotyp om hur en svensk familj ska vara utformad. Den 

individualistiska typen av familjen som representeras på sidan blir till en mall där inte alla 

familjer i det svenska samhället passar in. 

  
Både Mahmood (2012) och Kaneva (2011) säger att det är de organisationer som tjänar på att 

sälja produkten Sverige som vinner på att skapa en generell bild av landet. Generaliseringen kan 

bidra till att de som redan är en bit ifrån samhället hamnar ännu mer utanför då de inte passar in i 
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mallen. Skillnaden mellan olika grupper i samhället kan därför öka i och med SI:s 

kommunicerade Sverigebild. 

  

Informanten sa i intervjun att hen inte trodde att SI bidrar till ett stereotypskapande och att det 

antagligen ligger någon form av undersökning om vad som är svenskt bakom utformandet av den 

nya nationella identiteten. Vi anser dock att när man skapar en nationell identitet så måste vissa 

generaliseringar göras och alla kommer inte att stämma överens med dessa. I viss utsträckning 

skapar SI faktiskt en stereotypisk bild av Sverige. Precis som Kaneva säger är en befolkning 

aldrig helt homogen och det går därför inte att skapa en nationell identitet som täcker in alla. Det 

är därför viktigt att undersöka vad detta har för effekter på subkulturer så att dessa inte påverkas 

negativt. 

  
 

  

!  
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6. Avslutning 

 

I det här kapitlet kommer vi anknyta till uppsatsen inledning och presentera de slutsatser vi 

kunnat dra av analysen. Detta följs sedan av en diskussion där problemet sätts in i ett större 

perspektiv. Avslutningsvis tar vi här upp en kritisk analys av uppsatsen och ger även inspiration 

till framtida forskning inom området. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken bild av Sverige som SI sänder ut via Sweden.se 

och om denna bild stämmer överens med svenskars uppfattning om sig själva och sin omvärld. 

Avslutningsvis har vi reflekterat kring vilka konsekvenser skillnader i denna bild kan ge. 

Undersökningen bygger på en semiotisk bildanalys och en informantintervju som sedan har 

analyserats i förhållande till Hofstedes kulturdimensionsteori och Kanevas teori om kritisk 

granskning av nation branding. Vad vi har kunnat se var det många saker som stämde överens. 

Det tydligaste draget var att både befolkningen och SI ser svenskar som ett modernt och 

rationellt folk som värnar om människor och miljö. Att traditioner har en underordnad roll i 

samhället går också att känna igen bland de olika materialen. Vi har även kunnat iaktta en del 

skillnader i dessa bilder som kan påverka de som inte känner igen sig i bilden negativt. Några av 

dessa är svenskars förhållande till kreativitet och förhållandet till ordet lagom. Konsekvenserna 

som kan uppstå i och med dessa olikheter är att det skapas ännu större skillnader mellan dem 

som passar in och de som inte gör det. På så vis kan nation branding snarare splittra än foga 

samman landet. 

 

6.2 Diskussion 

Under arbetet med uppsatsen har vi börjat reflektera över uppsatsens problemområde på en högre 

samhällsnivå. Vi ställer oss frågan ifall det går att behandla en nation som ett varumärke och 

marknadskommunicera ut dess värden för att sälja landet som en vara. Om så är fallet är syftet 

med marknadskommunikationen av landet väldigt intressant. Både Kaneva (2011) och Mahmood 

(2012) menar att det ofta är ekonomiska syften som ligger bakom, vilket kan leda till en 

kommersialisering av landet som marknadsförs. Vi undrar ifall detta har en positivt eller negativ 

inverkan på landet. Ekonomisk vinning kan ses som en positiv konsekvens. Frågan är dock ifall 
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detta går före en homogenisering av landet där den internationella identiteten hotas att bli 

konstruerad av ekonomiska intressen framför de nationella intressen som den var uppbyggd på 

från början. 

  
Det vi har upptäckt under arbetet med uppsatsen är att en nations varumärke ofta 

marknadskommuniceras genom att sälja en samhällsidé. Landet marknadsförs i syfte att vara en 

bra modell för andra länder genom att exempelvis lyfta fram landets kultur, statsskick samt andra 

värden som anses fördelaktiga. I och med att de stora mediemogulerna och pengarna finns i väst 

leder det till att Västvärlden har mycket större möjlighet att marknadsföra sig själva och på så 

sätt vinna fördelar så som handel, talanger, investerare etc. Om nation branding sätts i ett globalt 

perspektiv kan det bidra till att skillnaden mellan I- och U-länder ökar ännu mer. Länderna i väst 

har råd att sälja sina samhällsidéer, medan U-länderna inte har samma möjlighet. Detta kan få 

konsekvenserna att den västerländska kulturen trycker undan övrig kultur och bidrar till en 

global homogenisering. 

 

6.3 Kritisk analys 

För att få en så heltäckande uppfattning som möjligt av SI:s kommunicerade Sverigebild hade 

det möjligtvis varit att föredra att utöka studien till icke-digitala kanaler och komplettera studien 

av Sweden.se med exempelvis tryckt material från SI. Vi ansåg dock att vi fick en mer 

djupgående bild av SI:s externa kommunikation genom att endast undersöka en digital kanal, då 

storleken på undersökningen var bättre anpassad för den tidsram vi hade att tillgå under denna 

arbetsperiod.  

 

Tidsramen påverkade även beslutet att endast undersöka Sweden.se:s startsida då uppsatsens 

semiotiska bildanalys genomfördes. För att få en rättvis bild av Sweden.se hade en semiotisk 

analys av hela sidan varit att föredra. Men då det tidsmässigt skulle te sig omöjligt att få en 

grundlig bild av hela sidan anser vi ändå att denna studie ger en bra och sann överskådlig bild av 

hemsidan. 

 

Vi hade även kunnat utveckla uppsatsen med ytterligare informantintervjuer för att få en mer 

heltäckande ”expertbild” av uppsatsens problemområde. Vi motiverar dock vårt val av endast en 
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informantintervju med att informanten i fråga var en sorts nyckelperson inom SI:s externa 

kommunikation och hade en överskådlig bild av såväl SI:s som Sweden.se:s kommunicerade 

Sverigebild. Vi hade även med en tidigare genomförd intervju med en SI-medarbetare i 

uppsatsens bakgrund för att ge ytterligare tyngd till vår egen intervju. I och med att dessa två 

påminde mycket om varandra och svaren var snarlika ansåg vi det inte nödvändigt med 

ytterligare en intervju då vi troligen hade fått samma svar även där.  

  

Vi hade även gärna gjort en egen undersökning om hur svenskar upplever sig själva och Sverige 

för att kunna få mer precisa svar på just de frågor vi ville ha svar på. I och med 

tidsbegränsningen ansåg vi dock att en sådan undersökning inte hade kunnat ge någon generell 

bild då vi bara hade hunnit täcka vårt närområde. Därför anser vi att den metod vi använde nu 

gav oss bäst resultat. 

 

6.4 Framtida forskning 

Som vi nämnt i diskussionen kan nation branding få en stor inverkan på den globala marknaden 

och öka klyftan mellan I- och U-länder ytterligare. Genom att de den mediala makten ligger i 

väst är det de som har störst möjlighet att marknadskommunicera ut en positiv bild av sitt land. 

Detta innebär även att de har möjlighet att sända ut en negativ bild av andra länder vars 

samhällssyns inte stämmer överens med deras. En närmare analys av detta skulle kunna vara ett 

uppslag till framtida forskning där man istället för att endast titta på Sverige, studerar om nation 

branding har påverkat maktförhållandena mellan länder i väst och öst samt vilka konsekvenser 

det i så fall har fått.  En annan infallsvinkel kan vara att undersöka hur öst har influerats av väst 

och nation brandings inverkan på subkulturer.  

  
 

  

!  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sweden.se före och efter nylanseringen 

 

 
(Sparksheet.com) 

  
 

  

!  
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Bilaga 2: Bilder till semiotisk analys 

 

 
(Sweden.se) 

  
 

  

!  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Tema: Vem är du? 

Hur länge har du jobbat på SI? 

Vad har du för tjänst och vilken typ av uppgifter arbetar du med? 

Vilken del i förändringen av hemsidan har du haft? 

Om du skulle beskriva Sverige med tre ord, vilka skulle du välja då? 

  
Tema: Sverige och SI 

Kan du förklara för oss vad SI:s huvudsyfte är? 

-Hur arbetar ni för att uppfylla detta syfte? 

Vad har ni på SI för bild av Sverige? 

-På vilka sätt försöker ni sända ut den bilden? 

  
Tema: sweden.se 

Varför valde ni att göra om Sweden.se? 

Vad har ni lagt fokus på när ni gjort om sidan? 

-Var det något som var fel på den förra hemsidan? 

Vilken är den största skillnaden på den nya hemsidan jämfört med den gamla? 

-Finns det några andra stora förändringar? 

-Vad tycker du är bättre med den nya sidan kontra den förra? 

Vilken bild av Sverige är det ni vill sända ut genom hemsidan? 

-På vilket sätt hjälper hemsidan till att sända ut den bilden? 

-Hur skiljer sig bilden ni sänder ut med den nya hemsidan jämfört med den gamla? 

Vad har ni fått för respons på nylanseringen av hemsidan? 

Vad gör att en bild hamnar högst upp på sidan? 

-Vad avgör en bilds placering på hemsidan? 

  
Tema: Påverkan 

Den bilden som ni vill sända ut av Sverige, tror ni att det är den generella bilden som svensken 

har? 
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-Hur vet ni det? 

Tror ni att turister som kommer hit får samma upplevelse av Sverige som den som ni sänder ut 

på hemsidan? 

Vilken påverkan tror ni att hemsidan har på svenskars självbild? 

Tror ni att er hemsida skapar stereotyper? 
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Pressrelease: Att sälja landet Lagom 
Varumärken är något vi ser och tar del av medvetet som omedvetet varje dag. Men har du 

tänkt på att du själv är en del av ett nationellt varumärke? Den UD-underordnade 

myndigheten Svenska Institutet marknadskommunicerar varje dag ut en strategisk bild av 

Sverige till omvärlden. Bilden utgör en del av Sveriges internationella varumärke. Men är 

bilden verkligen äkta och stämmer den överens med bilden som svenskarna har av sig 

själva? 

  
Nu har mediestudenter vid Uppsala Universitet undersökt Svenska Institutets nylanserade projekt 

Sweden.se, Sveriges officiella hemsida, för att se vilken bild av Sverige den kommunicerar ut. 

Undersökningen har gjorts genom en djupgående intervju med en källa med god insikt i Svenska 

Institutets externa kommunikation och en analys av Sweden.se. Bilden har sedan vägts mot 

tidigare studier av den allmänna uppfattningen som svenskarna har av sig själva och sitt land.   

  
Studien visar att de värden som framförallt kommuniceras ut via Sweden.se är trygghet, 

hållbarhet, jämlikhet och modernisering. Detta visar sig stämma överens med svenskarnas bild 

av sin själva och det svenska samhället. 

- Det är inte propaganda det handlar om utan bilden måste vara sann och äkta, förklarar en källa 

med insikt i Svenska institutets arbete. 

  
Sweden.se kommunicerar visuellt genom bilder föreställande svensk natur, mat, familjeliv och 

framstående svenska företag. Genom dessa vill man öka kunskapen om Sverige och på så sätt 

stimulera det internationella utbytet av talanger, handelsvaror och investerare. Sidan är fylld med 

konkretiserad fakta i en modern visuell förpackning. 

-Vi ska inte konkurrera med Wikipedia, däremot så ska vi komplettera Wikipedia, berättar 

samma källa. 

  
Studien visar även att SI:s arbete bidrar till att bekräfta och förstärka stereotyper i samhället om 

vad som klassas som svenskt och inte. 

-Vi vill höja ett varnande finger för att SI:s schablonisering av svenskheten kan öka klyftorna i 

samhället och skapa homogeniserande normer, säger mediestudenterna bakom studien. 
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