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Abstract  

Nation branding – Ett synnerligen odemokratiskt fenomen 

Nation Branding is today a widespread phenomenon which more and more 

countries spend enormous resources on. Sweden is a country that actively works 

with its nation branding in order to improve the outside world's perception of the 

country. This was exemplified when, as the first and only country in the world, they 

allowed their official twitter account to their citizens through the "Curators of 

Sweden" initiative, which aims to include citizens' voices in the country's nation 

branding. This bachelor thesis in strategic communication aims to critically review 

the phenomenon of nation branding from a power perspective. This is done by 

examining what discourses are present about Sweden and who controls the most 

comprehensive discourse. A critical discourse analysis was conducted based on 

material from the Swedish Institute, four international newspapers and the country's 

official twitter account @Sweden. We have identified four different discourses 

about Sweden, which portrays a coherent image of the country. Furthermore, both 

the citizens and the international news media confirm the public swedish discourse 

created by the Swedish Institute. This paper shows that nation branding can be used 

in an undemocratic purpose through the transfer of political agendas. 
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Sammanfattning 

Nation branding – Ett synnerligen odemokratiskt fenomen 

Nation Branding är idag ett utbrett fenomen som allt fler länder spenderar enorma 

resurser på. Sverige är ett land som aktivt arbetar med sin nation branding i syfte att 

förbättra omvärldens uppfattning om landet. Detta exemplifierades inte minst när 

de som första och enda land i världen lämnade över dess officiella twitterkonto till 

sina medborgare genom initiativet “Curators of Sweden”, som syftar till att 

inkludera medborgarnas röster i landets nation branding. Denna kandidatuppsats 

inom strategisk kommunikation syftar till att kritiskt granska fenomenet nation 

branding ur ett maktperspektiv. Detta görs genom att besvara vilka diskurser som 

förs om Sverige samt vem som kontrollerar den mest övergripande diskursen. I 

arbetet genomfördes en kritisk diskursanalys av material från Svenska institutet, 

fyra internationella nyhetsmedier samt landets officiella twitterkonto @Sweden. Vi 

har identifierat fyra olika diskurser om Sverige, som till stora delar framställer 

landet utefter en samstämmig bild. Vidare så bekräftar både medborgarna och de 

internationella nyhetsmedierna den offentliga svenska diskursen skapad av Svenska 

institutet. Denna uppsats påvisar att nation branding kan användas i ett 

odemokratiskt syfte genom överförandet av politiska agendor. 

 

 

Nyckelord: Nation Branding, Svenska institutet, Curators of sweden, kritisk 

diskursanalys, Sverige, makt 
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1 Inledning & problemformulering 

Globaliseringen har medfört att världen idag är mer sammanflätad än någonsin 

tidigare, och den kan idag anses vara en stor global marknad. Det har lett till att alla 

länder, städer och regioner konkurrerar med varandra om världens kommersiella, 

politiska, sociala och kulturella transaktioner. Precis som på vilken marknad som 

helst blir varumärket en kritisk faktor för framgång. Detta har gjort att nation 

branding idag är modeordet på alla statsapparaters läppar (Anholt, 2010). Idéen om 

att man kan marknadsföra en hel nation, likt man kan med företag, i syfte att förhöja 

det nationella varumärket har lett till något av en kapprustning nationer sinsemellan. 

Länder världen över allokerar idag stora resurser till just nation branding som en 

följd av detta (Dinnie, 2016).  

Men är det ens möjligt att som nation kontrollera den bild som sänds ut av 

landet och i förlängningen det nationella varumärket? Det har på senare tid höjts 

kritiska röster mot praktiserandet av nation branding då man menar att det är en 

högst politisk process där bara det ”fina” får utrymme i den nationella bilden. I en 

kritisk analys gjord på Indiens nationella branding kampanj Incredible India visade 

det sig att religiösa och sociala minoriteter marginaliserades i Indiens strävan efter 

att tillmötesgå västerländska ideal (Edwards & Ramamurthy, 2017). Ytterligare 

studier har också visat att nation branding kan används av regeringar i syfte att 

överföra och transformera politiska agendor gentemot dess befolkning (Varga, 

2013). Det finns därför en övervägande risk att de som står för andra åsikter och 

värderingar än den officiella ståndpunkt som kommuniceras ut marginaliseras i 

processen vilket gör att nation branding kan användas i ett högst odemokratiskt 

syfte. Vem är det egentligen som får komma till tals och vilka utelämnas? Det går 

även att ställa sig frågande till vem det är som besitter makten i hur en nation 

framställs.  

Framförallt eftersom det i dagens digitaliserade samhälle finns en otalig 

mängd informationskällor, som alla återger sin bild av verkligheten och som nation 

är det extremt svårt att övervaka och kontrollera all den information som sänds ut 
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om landet. Den senaste tiden har begreppet ”Sverigebilden” förekommit allt mer i 

media, inte minst sedan Donald Trumps kända ”last night in Sweden”-uttalande 

(Svensson, 2017). Alarmerande rapporter om ett Sverige i förfall basuneras ut från 

alla möjliga håll och kanter, samtidigt som Sverige kontinuerligt toppar olika index 

och alltjämt räknas som ett av världens bästa länder att bo, och verka i. Med detta i 

åtanke så är det inte djärvt att påstå att Sverigebilden kan verka något splittrad. 

Svenska institutet är den myndighet som ansvarar för att öka omvärldens förtroende 

och intresse för Sverige (Svenska institutet, u.å.a). Myndighetens ultimata mål är 

att öka Sveriges attraktionskraft, och får anses vara dem som i första hand sköter 

Sveriges nation branding på uppdrag av regering och riksdag. Till sin hjälp har de 

utformat en strategiplan, ”Sverigebilden 2.0”, som ska vägleda arbetet kring hur 

Sverige ska kommuniceras gentemot omvärlden (Svenska institutet, u.å.b). I den 

går att läsa att huvudbudskapet vilket kommunikationen ska centreras kring är 

progressivitet, vilket sedan ytterligare är uppdelat i fyra kärnvärden, nämligen 

nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet.  

Men hur påverkas bilden av nationen när handlingarna går stick i stäv mot 

de värderingar den sägs stå för? Detta aktualiserades under flyktingkrisen 2015 där 

Sverige införde gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd, i medierna 

beskrivet som att ”Sverige stängde gränserna” (Åkerlund, 2018). Det kan inte anses 

vara i linje med kärnvärdena öppenhet och omtänksamhet. Andreas Åkerlund 

(2018) skriver i tidskriften Kvartal att det finns en direkt konflikt mellan en önskad 

bild av svensk öppenhet och ett allt svagare väljarstöd för en politik som bedriver 

det. Detta är bara ett av många exempel som förtydligar svårigheten i att 

kommunicera ut en enhetlig, inkluderande och attraktiv bild av en nation där så 

många olika aktörer samspelar i skapandet av den faktiska bilden. 

I denna kandidatuppsats inom forskningsfältet strategisk kommunikation 

ämnar vi undersöka fenomenet nation branding utifrån vem som besitter makten i 

hur en nation kommuniceras.  
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1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att kritiskt granska fenomenet nation branding ur ett 

maktperspektiv. Genom att studera tre centrala intressenters kommunikation kring 

en nation ämnar vi att synliggöra vem som kontrollerar den övergripande diskurs 

som förs. Vidare så syftar denna studie att i förlängningen nyansera bilden av nation 

branding som forskningsfält. För att besvara vårt syfte har vi utformat två 

forskningsfrågor. 

 

• Vilka diskurser om Sverige kan identifieras utifrån de studerade intressenterna? 

• Vem kontrollerar diskurserna som förs om Sverige? 

 

För att besvara dessa frågor har vi studerat material från Svenska institutet, fyra 

internationella nyhetsmedier samt twitterkontot @sweden för att kunna undersöka 

diskurser som förekommer om Sverige. 
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2 Tidigare forskning och teori 

Den tidigare forskning som vi tagit del av bidrar med en nyansering av fenomenet 

nation branding och presenterar två olika synsätt. För att tydliggöra för läsaren har 

vi döpt dessa till det traditionella- samt det kritiska perspektivet av nation branding. 

Den tidigare forskningen bidrar med förklaringar till vad nation branding är 

samtidigt som den belyser den kritik som finns riktad mot området. Det finns inte 

en uppsjö av tidigare studier gjorda med ett kritiskt förhållningssätt gentemot nation 

branding vilket kan motivera vår uppsats. Vidare så upplever vi att det finns en 

avsaknad av studier som undersöker komplexiteten i nation branding utifrån dess 

intressenter samt ett maktperspektiv och det är ett kunskapsgap vi ämnar att fylla. 

Diskursbegreppet utgör en central del för denna studie vilket redogörs för. 

Resonemanget kring diskurs fortlöper med en redogörelse för diskursteknifiering 

samt synen på makt. Vidare så avslutas detta avsnitt med en presentation av 

dagordningsteorin. 

2.1 Har nationer varumärken? 

Först och främst går det att ställa sig frågan om nationer har varumärken. Synsättet 

skiljer sig nämligen åt där vissa praktiker menar att varumärken endast är 

applicerbara på företag, och där andra argumenterar för att nationsbilden kan 

likställas vid ett varumärke. Ett varumärke är enligt American Marketing 

Association (u.å) ett namn, term, symbol, tecken, design, funktion eller en 

kombination av dessa med syfte att särskilja en säljares varor eller tjänster från en 

annans. Ett varumärke är mer än ett namn, det är en komplex kombination av   

bilder, meningar, associationer och upplevelser (Fan, 2010). Ändamålet med ett 

starkt varumärke är att åstadkomma en konkurrensfördel genom differentiering från 

andra (Georgiana, 2016). Ying Fan (2010, s. 98) säger “Every country has a unique 

name and images in the minds of people both inside and outside the country, and 

therefore a nation does have brands.” Detta synsätt är något som Simon Anholt 

(2007), delar i hans tidiga verk där han säger att länders rykte och varumärke är 
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likvärdiga med det av ett företags. Länder har mer eller mindre alltid brandat sig 

själva. Det gjordes förr genom symboler, valutor, nationalsånger och namn. Nation 

branding är därför ingen ny företeelse, däremot är terminologin och forskningsfältet 

ett relativt nytt fenomen som fått alltmer uppmärksamhet från regeringar världen 

över på senare år (Dinnie, 2016). Vidare så bidrar Dinnie (2016) med ytterligare en 

definition av en nations varumärke då han menar att det utgörs av den unika, 

multidimensionella kombinationen av element som bidrar till en nations kulturellt 

grundade differentiering och relevans för alla dess målgrupper. Oavsett om en 

nation jobbar aktivt med sin branding eller inte så finns det givna uppfattningar och 

mentala bilder om vartenda land på jorden (Fan, 2010). Dessa uppfattningar kan 

vara starkare eller svagare, och de kan även vara utdaterade, men de existerar likväl 

och det går därför att argumentera för att länder de facto har varumärken.  

2.2 Det traditionella perspektivet 

Ying Fan (2006) definierar nation branding som applicerandet av varumärkes- och 

marknadskommunikationstekniker i syfte att främja nationsbilden. Nation branding 

syftar till att förbättra bilden av ett land som helhet med både ekonomiska, politiska 

och kulturella dimensioner i åtanke (Fan, 2010). En nations varumärke är summan 

av alla de uppfattningar som finns i dess intressenters sinne. Saker som kan påverka 

denna uppfattning är en nations folk, kultur, språk, historia, mat, mode, kändisar 

eller företag (Fan, 2010). Nation branding kan ses som ett verktyg för att uppfylla 

viktiga nationella mål, såsom att öka handel, investeringar och turism såväl som att 

attrahera utländsk talang till att verka i landet (Dinnie, 2016).   

Kerr & Wiseman (2013, s. 354) bidrar med ytterligare en definition av 

nation branding: “the application of corporate marketing concepts and techniques 

to countries, in the interests of enhancing their reputation in international 

relations”. Enligt denna definition ligger fokuset på att förbättra internationella 

relationer snarare än natonsbilden. Nation branding med ett relationsinriktat fokus 

kallas av vissa public diplomacy, eller offentlig diplomati. Pamment (2013) 

beskriver att offentlig diplomati innebär att en stat kommunicerar direkt med 

befolkningen i ett annat land i syfte att skapa intresse, sympati och förståelse för 

ens egna nation. Vidare så innebär det också att försöka ändra folks attityder genom 

att kommunicera landets värderingar. Det finns olika perspektiv kring om nation 
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branding och public diplomacy är åtskilda fenomen eller om det är samma sak fast 

med en varierad terminologi (Szondi, 2008). I den här uppsatsen utgår vi ifrån att 

de två fälten mer eller mindre är samma sak som båda syftar till att främja det egna 

landet genom skapandet och spridandet av positiva bilder om nationen. 

Hur ett land uppfattas av omvärlden kan vara direkt avgörande för dess 

framgång i många ekonomiska, politiska och sociala frågor. Länder med ett bättre 

varumärke märker hur deras rykte föregår dem och fungerar som en dörröppnare på 

den globala arenan. Ett starkt nationsvarumärke skapar ett högre förtroende, och 

landets medborgare och produkter förväntas inneha en högre kompetens och 

kvalitet än av ett motsvarande land med svagare varumärke (Anholt, 2010). För att 

nation branding kampanjer verkligen ska lyckas är det av yttersta vikt att strategin 

och budskapet förankras hos befolkningen. Om befolkningen inte kan identifiera 

sig med den bild som sprids genom kampanjen är det föga troligt att de kommer 

“live the brand”, alltså efterleva den bild som sprids av landet, vilket är en kritisk 

faktor för att nation brandingen ska falla väl ut (Szondi, 2010). Ett gott rykte leder 

till att nationer kan locka till sig investerare, turister och kunskap i form av 

högutbildad arbetskraft.  

I och med globaliseringen kan världen anses vara mindre än tidigare och det 

är lättare att resa till- och arbeta i andra länder. Det har idag därför blivit viktigare 

än någonsin för länder att kunna konkurrera och utmärka sig för att kunna 

kapitalisera och locka till sig dessa investerare, turister och högutbildad arbetskraft. 

Ett starkt och positivt nationsvarumärke kan leda till ett komparativt övertag 

gentemot andra länder i dagens globaliserade ekonomi (Dinnie, 2016). Kavaratzis 

(2012) har undersökt intressenternas roll i skapandet, utvecklandet och 

ägandeskapet av en plats varumärke. Det kan sägas vara medborgarna som äger en 

plats i och med att det faktiskt är dem som bor där, vilket också gör dem till den 

viktigaste intressenten. Författaren hävdar att praktiker därför måste se bortom den 

“uppenbara” intressenten, vilket oftast anses vara den utomstående besökaren, i 

utformandet av en plats varumärke. Medborgarna måste inkorporeras som 

medskapare av ett platsvarumärke då det är dem som legitimerar och påverkar 

platsens faktiska innebörd. 

En plats varumärke är en konstant dialog mellan dess intressenter och 

således alltid under förändring där många röster och faktorer samspelar. Det är 

därför en förutsättning att man förankrar de budskap man vill sända ut hos ens 
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intressenter om man som nation vill att utfallet ska bli lyckat (Kavaratzis, 2012). 

Författaren hävdar dock att vidare forskning behövs för att kartlägga vad olika 

intressenter upplever som viktiga och hur dessa kan integreras i brandinginsatserna.  

2.3 Det kritiska perspektivet 

Simon Anholt myntade uttrycket nation branding 1996, och begreppet fick stort 

genomslag och fäste (Anholt, 2007). 22 år efter att Anholt lanserat starten på det 

fält vi idag känner som nation branding har han utkommit med flertalet böcker som 

berör området. I hans senare verk kan man tyda en skiftning i hans förhållning till 

fenomenet. Han ställer sig mycket kritisk till den utveckling fältet tagit, då han 

menar att regeringar världen över spenderar enorma summor på PR-och nation 

branding kampanjer i tron om att det går att likställa nation branding med corporate 

branding (Anholt, 2010). Han menar att det kan te sig märkligt att direkt översätta 

marknadsföringsstrategier utformade för företag och applicera dem på nationer med 

en förväntan på snarlika resultat. Vidare så hävdar Anholt att nation branding inte 

fungerar just eftersom det inte finns en enda person eller organisation som innehar 

tillräckligt mycket kontroll över den nationella produkten och sättet som den 

kommunicerar med omvärlden på. Att kontrollera ett corporate brand är möjligt 

eftersom företag innehar denna kontroll över sina produkter och 

kommunikationskanaler. Även den minsta by är mer komplex, mångfaldig och 

mindre enhetlig än det största företaget, eftersom platser inte har ett enstaka, 

övergripande mål i form av att skapa vinst som företag har (Anholt, 2010). 

Författarens huvudpoäng är att nation branding handlar om så mycket mer än bara 

marknadsföringskampanjer, och att de lyckade exempel av nation branding som 

finns har skett när strategin utvecklas i samråd med viktiga intressenter (Anholt, 

2010). 

Det råder delade meningar om det faktiskt är möjligt att med hjälp av 

marknadsföringsmässiga tekniker aktivt förändra ett nations varumärke. 

Förespråkare för den kritiska skolan av nation branding menar att en viktig 

distinktion måste göras mellan nation branding och nation brand. Nationer har 

varumärken på så sätt att det finns en förutbestämd bild av hur en nation är, och att 

den bilden är viktig för landets framgång i en rad frågor (Anholt, 2010). Däremot 

menar samma personer att det inte går att kontrollera nationens varumärke på 



 

 8 

samma sätt som ett företag kan göra, och att det därför är både naivt och 

resursslösande att ägna sig åt det. Att nation branding är ett komplext fenomen är 

något som under senare år diskuterats allt mer och idag är de flesta överens om 

detta. Komplexiteten ligger i att det finns oerhörda svårigheter i att koka ner en hel 

nation till ett enda budskap som sedan enhetligt ska spridas till en rad olika 

intressenter i en rad olika länder (Fan, 2006). Det är också problematiskt att ingen 

kan anses äga ett land, vilket innebär att det budskap som sprids om nationen ska 

överensstämma med de miljoner invånare ett land innehar. Dessa invånare, som 

fungerar som ambassadörer för nationen, ska sedan gemensamt förespråka och 

efterleva samma sak för att budskapet ska anses trovärdigt, vilket ter sig som smått 

omöjligt (Dinnie, 2016).  

Ying Fan (2010) gör en skillnad på nation brand identity och nation identity, 

där han menar att en nations identitet utgörs av den tolkning som görs av ett lands 

invånare. Nation branding handlar således inte om att korrigera ett lands identitet 

utan snarare om att få den utländska publikens bild av ett land att överensstämma 

med den verkliga bilden (Fan, 2010). Nation branding är en otroligt komplex och 

mångfacetterad process där den största svårigheten ligger i hur ett land ska 

kommunicera ut ett enskilt budskap som ska passa olika publiker i olika länder. I 

teorin så sker effektiv nation branding när ett enhetligt budskap kommuniceras ut 

på ett koordinerat och konsekvent sätt till multipla intressenter, men Fan (2010) 

konstaterar att det är otroligt svårt att genomföra i praktiken. I verkligheten är det 

omöjligt att utforma ett så pass enkelt kärnbudskap som kan användas gentemot 

olika branscher i olika länder. 

Det finns även praktiker som motsäger att det är bäst att utforma ett enhetligt 

budskap. Zenker, Braun & Petersen (2017) har undersökt hur brandingen av en 

plats mottas hos invånare respektive turister. Författarna ifrågasätter effektiviteten 

i användandet av simplifierade budskap när man marknadsför en plats. Studien visar 

på att simpla budskap visserligen kan leda till en kortsiktig ökning av turister, men 

att det missgynnar platsen i det långa loppet. Invånare föredrar en komplex nation 

branding strategi på så sätt att man önskar varierande budskap där många olika 

narrativ och befolkningsgrupper får ta plats och vara delaktiga i den nationella bild 

som marknadsförs. Oavsett hur smart eller kreativt budskap som utformas är det 

omöjligt att sälja allting till alla. 
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Det finns en motsättning i att en nationell branding kampanj dels ska 

inkorporera miljontals invånares identitet och bild av sitt land samtidigt som det 

förespråkas att kampanjer verkar bäst när enhetliga budskap utvecklas. Varga 

(2013) bortser från den traditionella synen på nation branding som en opolitisk, 

marknadsföringsstrategisk process inriktad mot externa intressenter för att istället 

utgå med perspektivet att nation branding är en högst kulturpolitisk process vars 

främsta syfte är att påverka de interna intressenterna såsom medborgarna. 

Artikelförfattaren hävdar att nation branding karakteriseras av konservativa, 

transformativa och överförande politiska agendor och utifrån dessa parametrar 

påvisas det att nation branding riskerar att verka kontraproduktivt samt hota den 

demokratiska processen (Varga, 2013). 

Detta synsätt delas av Edwards & Ramamurthy (2017) som genomfört en 

kritisk analys av Indiens påkostade nation branding kampanj, Incredible India, som 

dem menar marginaliserar såväl religiösa som sociala minoriteter i deras strävan 

efter att framställa Indien utifrån västerländska ideal. Författarnas analys påvisar att 

nation branding kan agera som en högst politisk process vilket bidrar till 

produktionen och upprätthållandet av ojämlikhet. Detta bekräftas av Kerrigan, 

Shivanandan & Hede (2012), som i sin artikel, om samma nation branding kampanj 

kommer till liknande slutsatser. Indiens nation branding kampanj är orepresentativ 

och bidrar till en ökad stereotypisering eftersom en hel nations väsen inte kan fångas 

av en serie stillbilder. Artikeln vidrör också det faktum att det finns konkurrerande 

bilder om ett land i form av populärkultur och sociala medier som riskerar att 

motsäga det budskap nationen officiellt vill kommunicera. I arbetet med denna 

uppsats erkänner vi båda skolorna av nation branding och menar att båda 

presenterar goda poänger, även om vi övervägande sällar oss till det kritiska 

perspektivet. Vidare så delar vi synsättet att nation branding kan användas som ett 

politiskt verktyg för att forma ett lands medborgare utefter en viss politisk diskurs. 

2.4 Nation branding och medierna 

Mediaövervakning är av yttersta vikt för länder då den bild som sprids av nationen 

genom internationella medier ofta speglar den publika opinionen om ett land hos 

dess utländska intressenter. Nation branding kampanjer kan lätt slå tillbaka om det 

inte finns en medvetenhet om vad som skrivs om landet i internationella medier, 
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och en plan för hur man ska adressera dessa (Szondi, 2010). Det finns oftast ett 

nyhetsvärde i varje nation branding initiativ eller kampanj och det är inte ovanligt 

att nyheten plockas upp av såväl inhemska som internationella medier, vilket även 

är ett ändamål i sig. Det kan ligga en fara i om initiativet missuppfattas eller 

diskrediteras av medierna, och därför blir även upprätthållandet av medierelationer 

en viktig del av nation branding arbetet (Szondi, 2010).  

I rapporten Sverige i utländsk media, där internationella nyhetspublikationer 

under en trettio års period granskats framgår det att karaktären och kvantiteten i 

rapporterandet av svenska frågor minskade desto längre bort det rapporterande 

landet befann sig geografiskt. Frågorna rapporterades också genom ett politiskt, 

socialt eller kulturellt filter vilket varierade beroende på landets sociopolitiska 

position (Pamment, 2013). Sverigebilden i ett geografiskt närliggande område som 

Europa torde därför vara mer komplex och nyanserad än i Oceanien. Det budskap 

som kommuniceras genom ett lands nation branding reflekterar ofta de värden och 

normer som återfinns inom nationen. Då dessa värden och normer inte är universella 

utan kulturspecifika finns det en risk att dessa tolkas annorlunda av medier från 

andra kulturer, och det är något länder måste vara medvetna om (Szondi, 2010).  

En annan faktor som är viktig för nationer att vara medvetna om i sin 

mediebevakning är att negativa medieberättelser tenderar att upplevas som mer 

trovärdiga än positiva, och sådana historier kan ha en betydande effekt för hur 

nationen uppfattas av omvärlden (Anholt, 2010). Framförallt om det i övrigt finns 

väldigt få andra berättelser om nationen. Ett exempel på när en nyhet i mångt och 

mycket fick stor betydelse för bilden av ett land var när det avslöjades hur Japan 

systematiskt slaktade delfiner längst deras kuster. Det är något som präglar bilden 

av nationen än idag, och som visat sig vara mycket svårt att släta över. Praktiker av 

den kritiska skolan av nation branding menar att brandingkampanjer i medierna är 

ett resursslöseri då det i dagsläget inte finns någon påvisad korrelation mellan 

antalet kampanjer som exponeras i medierna och en ökad nationell 

varumärkesstyrka (Anholt, 2010). Även om vi till viss del skriver under på att 

mycket av den traditionella nation brandingen är lite väl naivt i dess synsätt, så 

menar vi också att man inte helt kan bortse från att som nation arbeta med public 

relations via medierna. 

Jain & Winner (2013) har tagit vid och undersökt detta närmare i en av få 

studier som granskat förhållandet mellan public relations/mediebevakning och hur 
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det påverkar den publika opinionen om länder. Författarna strävar efter att 

undersöka hur nationer kan använda sig av medier inom kontexten för nation 

branding. Det framkom att det finns en korrelation mellan antalet pressmeddelanden 

och publicerade nyheter om det specifika landet vilket visar på vikten av att länder 

måste jobba aktivt med att skapa och kommunicera bra nyheter om nationen. Vidare 

så visade det sig även att den tonalitet som fanns i pressmeddelandet återspeglades 

i den publicerade nyheten. En ökning i positiv nyhetsbevakning ledde dock inte till 

några märkbara förändringar i hur det landet uppfattades (Jain & Winner, 2013), 

vilket indikerar att nation branding är komplext och påverkas av många faktorer. 

2.5 Diskursbegreppet  

Begreppet diskurs kan inneha olika definitioner och skilja sig åt beroende på vilken 

skola och filosofisk utgångspunkt man har. Den definition av diskurs som vi utgått 

från i denna uppsats är en mix mellan Norman Faircloughs och Michel Foucaults 

diskursdefinitioner.  

Fariclough (2003) ser diskurser som olika perspektiv att tolka världen och 

verkligheten. Därför finns det flera olika världsbilder beroende på vem som 

tillfrågas och vilken diskurs de uppfattar som den sanna. Relationen mellan olika 

diskurser blir således ett element i relationen mellan människor och dess 

världsuppfattningar där vissa diskurser tävlar mot varandra, kompletterar varandra 

eller rentav dominerar varandra.  

Foucault (2010) å andra sidan liknar diskurser vid ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper och sanningar framför andra vilket leder till att endast 

vissa har rätt att uttala sig med auktoritet. Bergström och Boréus (2012) bygger 

vidare på detta och menar att ur ett foucauldianskt perspektiv så betraktas diskurser 

bredare än vid mer lingvistiskt orienterade ansatser. 

Utifrån dessa två definitioner av diskursbegreppet har vi för avsikt att 

studera nation branding ur ett kritiskt maktperspektiv för att kunna identifiera vilka 

diskurser som förekommer i kommunikationen om Sverige, samt vem som har 

makten att kontrollera dessa diskurser.  

2.6 Diskursanalys  
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Diskursanalyser används för att undersöka samhällsfenomen där språket står i 

centrum. Bergström och Boréus (2012) menar att diskursanalysen växt fram som 

en reaktion till de vetenskapsteorier som uppfattar idéer som styrande i 

konstruktionen av den materiella verkligheten. Vidare menar dem att idéer 

förutsätter ett språk som i sin tur konstruerar den sociala verklighet vi lever i. I en 

diskursanalys står diskursiva relationer i centrum snarare än relationen mellan 

grupper, det vill säga att det språkliga uttrycket är det som undersöks eller som 

Bergström och Boréus uttrycker sig “Diskursanalys är således ett stadium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus” (Bergström & Boréus 2012, s. 354).  

Diskursanalysen väver även samman språk och handling då alla aktioner 

kräver en handling som utformas av språket. Även makt går att koppla till språk och 

handlingar då det sätter gränser för hur vi agerar och tänker. Foucault, som möjligt 

är den som är starkast förknippad med diskursanalys, menar att människor 

kontrolleras i samma stund som en diskurs skapas (Foucault, 1993). Tecken på detta 

är vad Foucault (1993) kallar utestängningsprocedurer där den första och mest 

tydliga är förbudet som innebär att vem som helst inte får säga vad som helst. Den 

andra utestängningproceduren är vad Foucault kallar för motsättningen mellan 

förnuft och vansinne som innebär att vissa personers diskurs, Foucault benämner 

dem som dårar, inte får cirkulera som andras. Detta eftersom dennes åsikter varken 

uppfattas som sanning eller av betydelse. Därmed förlorar dåren sin makt att 

legitimisera en handling eller åsikt. Den tredje och sista utestängningproceduren är 

viljan till sanning, eller motsättningen mellan vad som är sant eller falskt. 

Uppdelningen mellan sant och falskt i samhället styrs och distribueras av 

institutioner som även har makten att vidhålla diskurser. Den tredje 

utestängningproceduren kan därför påstås kontrollera och förstärka andra diskurser 

i sin vilja till sanning. 

Genom att försöka identifiera dessa utestängningsprocedurer i vår 

insamlade empiri har vi förhoppningar att kunna presentera vilka som faktiskt 

kommer till tals i inom de relevanta diskurserna 

2.7 Diskursteknifiering   

Diskursteknifiering innebär att dominerande aktörer med makt i samhället försöker 

ändra och kontrollera kulturella- och sociala förändringar. Fairclough (2013) kallar 
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detta fenomen för technologization of discourse, vilket till svenska översätts till 

diskursteknifiering. Med detta menas att aktörer interagerar i den sfär där diskurser 

skapas för att dekonstruera diskurser inom specifika institutioner eller 

organisationer för att kunna konstruera en ny hegemoni. 

Denna teknifiering av diskurser karaktäriseras av Fairclough (2013) genom 

fem steg, där det första steget är att diskursteknologer skapas. Dessa teknologer kan 

jämföras med experter som tack vare sin kompetens, exempelvis via sin yrkesroll, 

har en nära kontakt med kunskap och därmed finns en stor chans att dessa experter 

ger ett intryck av att de har en stor tillgång till sanning. Fairclough menar att dessa 

teknologer bär en aura av sanning. Den andra karaktären av teknifieringen av 

diskurserna är vad Fairclough kallar ett skifte i övervakningen av diskurserna, från 

en lokal institutionell nivå till en mer transinstitutionell nivå. Detta innebär att 

diskurser inte längre är skyddade från utomstående som befinner sig utanför 

institutionen. Fairclough bygger vidare på detta resonemang och menar att 

diskursteknifiering möjliggör koloniseringar av diskurser då de inte längre är skapta 

för att enbart befinna sig inom den egna institutionen. Det fjärde som karaktäriserar 

diskursteknifiering är medvetna- simuleringar av diskurser. Med detta menar 

Fairclough att man medvetet kapar diskurser som kommer utifrån då man i förväg 

beräknat dess förväntade effektivitet och således ser en vinning i att vara med i 

spridningen av diskursen. Den femte och slutgilitga karaktäriseringen av 

diskursteknifiering sammanfattar de fyra ovanstående vilket leder till en 

standardisering och normalisering av diskurserna. 

Diskursteknifieringen är dock något som inte alltid går obemärkt förbi. Som 

vid alla typer av maktutövande, vilket styrning och skapade av diskurser är, menar 

Fairclough (2013) att det vanligtvis finns ett motstånd. I och med att 

diskursteknifiering ämnar att skapa en ny hegemoni i samhällssfären kommer 

motståndare med stor sannolikhet ifrågasätta diskurserna alternativt starta en egen 

diskursteknifiering.  

2.8 Makt 

Gällande makt och synen på just maktbegreppet skiljer sig de båda perspektiven. 

Foucault kopplar ofta samman makt med kunskap och menar att makt inte bör ses 

som något vissa aktörer utövar mot passiva subjekt. Makten bör istället ses som 
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spritt över olika sociala praktiker och inte som uteslutande förtryckande, utan 

snarare som något produktivt (Nilsson, 2008). Makten konstituerar snarare 

diskurser och kunskap, och det är genom makt som vår sociala omvärld skapas. 

Människan är således både subjekt och objekt för den kunskap som skapas (Nilsson, 

2008).  Foucaults maktanalys kan även ses som en motsats och kritisera två av 

modernitetens mest vedertagna föreställningar. Den första är idén om att sanning 

kan betraktas som något opartiskt och objektivt samt att kunskap och makt inte 

nödvändigtvis är sammankopplade och därmed kan de skiljas från varandra 

(Nilsson, 2008). En tolkning Nilsson gör är att Foucault inte intresserar sig för vad 

som är sant eller falsk rent epistemologiskt, utan snarare ägnar sig åt att beskriva 

och sedermera analysera hur sanningar produceras. Vidare presenteras hur det 

historiskt sett funnits många sanningar som skiljer sig åt eller ändras i takt med att 

samhällen utvecklas (Nilsson, 2008). Dessa sanningar är producerade av olika 

makt-kunskapsregimer, vilket innebär att sanningar ser olika ut historiskt. Vad som 

dock sammankopplar dessa är sanningen aldrig existerar utanför makten.  

Den kritiska diskursanalysen och Fairclough har ett mer ambivalent 

förhållningssätt till makten jämfört med Foucaults perspektiv på makt. Här hävdas 

det snarare att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper (Fairclough, 2013). Således anses inte 

längre makt som något produktivt, utan snarare något som konkret som leder till att 

olika sociala konstruktioner, exempelvis klasstillhörighet, underkastar sig andra. 

Detta på grund av att den kritiska diskursanalysen inte helt lämnat den marxistiska 

traditionen gällande makt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därmed är den 

kritiska diskursanalysens forskningsfokus ofta på både de diskursiva praktiker som 

formar och konstruerar världsbilder, sociala subjekt och relationer, samtidigt som 

fokus ligger på rollen som de diskursiva sammansättningarna spelar i att främja 

sociala gruppers intressen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

2.9 Dagordningsteorin 

Traditionellt sett har agenda setting theory, eller dagordningsteorin som den heter 

på svenska, förespråkat att nyhetsmedier har ett stort inflytande över den publika 

opinionen. Medier väljer vilka ämnen eller objekt som anses vara av intresse och 

därför bör rapporteras om (McCombs, 2006). Medierna besitter således en stor makt 
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i samhället. De samhällsfrågor som medierna väljer ut och prioriterar utrymme för 

blir även de frågor som allmänheten anser vara viktigast. Vanligtvis brukar 

forskning kring dagordningsteorin fokusera på att besvara olika politiska 

frågeställningar då media onekligen kan anses vara en opinionsbildare, inte 

huruvida att de bestämmer över väljarnas åsikter, utan snarare att de rapporterar om 

sådant som väljare har åsikter om (McCombs, 2006).  

Människor ser verkligheten som obegränsad och söker därmed information från 

omgivningen för att kunna orientera sig i den. Verkligheten blir en produkt av 

mediernas rapportering och i mångt och mycket bestämmer de människors 

kognitiva kartor över världen (McCombs, 2006). Beroende på vilka typer av media 

man tar del av kan verkligheten skilja sig åt (Strömbäck, 2014). En person som bara 

konsumerar främlingsfientliga medier har en bild av verkligheten som är 

väsensskild från någon som konsumerar mer nyanserade medier. Detta är även 

något som Jain och Winner (2013) skriver om då de menar att en betydande faktor 

inom dagordningsteorin är nyhetsmediernas förmåga att överföra, vad de anser är, 

viktiga ämnen från deras agenda ut i offentligheten och på så vis forma den 

offentliga agendan om vad och hur man talar om ett ämne. Det finns två nivåer av 

dagordningsteorin där den första nivån syftar till vad medierna skriver om och vad 

medborgarna anser är viktiga frågor. Medier kan även vara mer subjektiva i sin 

rapportering, vilket är den andra nivån. Beroende på hur media rapporterar om ett 

ämne eller objekt så kommer detta återspeglas i betraktarens åsikter (Strömbäck, 

2014).    

Relaterat till vår studie kan vad individer tänker om Sverige vara relaterat 

till de ämnen media rapporterar om och hur de tänker kring detta vara beroende på 

hur media rapporterar om det. Vidare så kan man även anta att de personer som 

saknar uttömmande kunskap om Sverige bygger sin bild av landet utifrån mediernas 

rapportering. Det blir därför intressant att undersöka vad utländska medier skriver 

om Sverige men även hur det skrivs då dagordningsteorin förespråkar att dessa 

personers världsbild är en produkt av medierapporteringen. Samtidigt sker ingen 

kommunikation i ett vakuum utan i en kontext och i det här arbetet gäller det att ta 

hänsyn till att konkurrerande medier (t.ex. Svenska institutets twitterkonto) 

samverkar i skapandet av individers verklighet. 
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogörs det för vårt metodologiska tillvägagångssätt. Vi börjar med 

att redogöra för vår vetenskapliga utgångspunkt för att sedan förklara Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Därefter förklaras hur vi gått tillväga i insamlandet av vår 

empiri från de aktörer vi studerat. I det praktiska analysarbetet har vi använt oss 

av Charmaz variant av grundad teori, vilket är det sista som förklaras i detta 

avsnitt. 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

Denna uppsats har sin ontologiska utgångspunkt i socialkonstruktionismens samt 

anti-essentialismens syn på verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det 

innebär att synen på verkligheten inte är en reflektion av världen “där ute”, utan 

snarare en produkt skapad av historiska och kulturella föreställningar om världen. 

Kunskap om världen kan inte betraktas som en objektiv sanning, utan verkligheten 

är endast tillgänglig för oss genom den kunskap vi besitter. Diskurser kan sägas 

konstruera den verklighet vi lever i då den skapar bilder och föreställningar om både 

kunskap och världen runtomkring oss. Socialkonstruktionism har även en kritisk 

inställning till det som kallas självklar kunskap och diskursanalys är angreppssätt 

som många socialkonstruktivister använder (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

3.2 Kritisk diskursanalys 

”Critical discourse analysis is an instrument whose purpose is to expose 

veiled power structures” (Wodak, 1996, s. 16) 

 

Kritisk diskursanalys ses ofta som en egen inriktning inom forskningsfältet och 

förespråkare framhåller gärna dess koppling till den samhällskritiska traditionen 

(Bergström & Boréus, 2012). Inom kritisk diskursanalys får diskurser flera olika 

funktioner, dels genom att diskurserna formar sociala identiteter samtidigt som de 
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är konstituerade och formas av sociala strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Gällande diskurser och ideologikritik menar Fairclough att kritisk teori alltid 

kommer existera då det är en konsekvens av en viss typ av samhälle (Bergström & 

Boréus, 2012). 

Den kritiska diskursanalysen som metod kännetecknas av en bredd, eller 

öppenhet, som möjliggör att man i en studie kan tillämpa flera olika tekniker i 

analysen. Fairclough (2010) menar att textanalysen i sig är otillräcklig för att 

bedriva en god diskursanalys och kräver därför ett mer tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt för att belysa förbindelserna mellan text och det sociala dvs. 

samhälleliga- och kulturella processer. Vidare menar Fairclough att den kritiska 

diskursanalysen även kan identifiera och förstå hur diskursiva processer tar sig 

uttryck i texter. Även språket besitter en stor makt enligt Fairclough då det kan 

skapa, återskapa eller förändra sociala ordningar och relationer i samhället.  

Vidare finns det ett antal olika begrepp som måste belysas och förklaras 

gällande kritisk diskursanalys. Fairclough (2010) talar om olika genrer som 

språkbruk är kopplade till och konstituerar delar av en bestämd social praktik, 

exempelvis nyhetsgenrer. Diskursordningar i sin tur är summan av diverse olika 

typer av diskurser som används och formas inom- och av sociala institutioner, 

exempel på detta är mediers diskursordning. Slutligen så består olika diskurstyper 

av både diskurser och genrer.  

Valet av diskursanalys motiveras av att metoden lämpar sig väl för att 

kartlägga identitetskonstruktioner. Sådanana identitetskonstruktioner kan även 

integrera frågor om makt. Vem får säga vad och vad ligger bakom att vissa grupper 

blir marginaliserade. Här är det också möjligt att undersöka varför vissa inte 

kommer till tals och om diskurserna kan belysa detta. I och med att nation branding 

är ett komplext fenomen, där till viss del staten bestämmer hur en nation ska 

brandas finns det mycket bakomliggande diskurser till varför landet framställs som 

det gör. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att en kritisk diskursanalys har 

som mål att undersöka diskursens roll i den sociala ordningen samt att söka och 

kartlägga samband mellan det använda språkbruket och den sociala praktiken. Detta 

är intressant utifrån vårt valda perspektiv då nation branding är ett fenomen som 

uppkommit i det globala, konkurrerande och kapitalistiska samhälle vi idag lever i. 

Även om denna uppsats med stor sannolikhet inte kommer att leda till sociala och 

politiska förändringar måste vi ändå ha som ambition att belysa och problematisera 
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komplexiteten i nation branding och en sådan målsättning menar Bergström och 

Boréus (2012) återfinns inom kritisk diskursanalys.  

Kritisk diskursanalys kan även användas för att belysa maktstrukturer i 

samhället genom att från insamlad empiri identifiera vem eller vilka som har 

makten att kontrollera eller ändra de rådande diskurserna i samhället.  

3.3 Material 

Vårt insamlade empiriska material kommer från Svenska institutet, med tillhörande 

hemsidor, Sveriges officiella twitterkonto @sweden samt fyra internationella 

nyhetsmedier med global spridning. En närmare presentation av dessa aktörer 

kommer nedan.  

De texter som analyseras tillhör även olika genrer då vi studerat digitalt 

publicerade nyheter, tweets från kontot @sweden samt onlinematerial från Svenska 

institutets olika hemsidor. Skillnader mellan de olika materialen är främst att 

innehållet från Svenska institutet är publicerat i det uttalade syftet att marknadsföra 

Sverige som nation, vilket inte kan sägas om nyhetsmedierna. Twitterkontot 

@sweden har vid en första anblick inte som uteslutande syfte att marknadsföra 

Sverige, även om det går att argumentera för att det är dess huvudsakliga syfte. 

Fairclough (1995) definierar text både som det talade och skrivna ordet men 

benämner även att bilder och gester kan inkluderas i kommunikationens mening av 

text då de även är meningsskapande aktiviteter. I denna uppsats har vi valt att enbart 

fokusera på det rent textuella, även om det förekommit bland annat bilder i den 

insamlade empirin.  

3.3.1 Svenska institutet  

Svenska institutet är en myndighet som arbetar på uppdrag av den svenska 

riksdagen och regeringen för att levandegöra de berättelser som finns om det 

moderna Sverige, skapat av framgångar inom innovation, hållbarhet och kreativitet 

(Svenska institutet, u.å.a). Myndigheten disponerar varje år över cirka 500 miljoner 

av den statliga budgeten. Via myndighetens hemsida går att läsa hur Svenska 

institutet har som uppdrag att öka omvärldens intressen och förtroende för Sverige. 

Myndigheten är även ansvariga och hanterar Sweden.se vilken är Sveriges officiella 

hemsida, samt Sharing Sweden, som kan sägas vara Sveriges internationella 
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hemsida då den främst riktar sig mot en internationell publik som på något vis har 

ett intresse för Sverige och svenskarna (Sharing Sweden, u.å).  

3.3.2 Globala medier  

I vårt analysarbete har vi studerat ett antal artiklar mellan perioden första mars och 

första april 2018. Insamlingsperioden sträcker sig till en månad då vi ansett att en 

större tidsperiod hade lett till för mycket material i förhållande till resterande empiri 

och denna studies omfattning. Vidare så motiveras valet av mars månad till att det 

var den närmast avslutade månaden vid insamlingsperiodens start samt att vi ej ville 

att vår förförståelse för vad som tidigare skett i Sverige skulle påverka oss i vårt val 

av tidsperiod. Detta för att delge en sådan sanningsenlig bild som möjligt opåverkad 

av extrema händelser som till exempel flyktingkrisen 2015. 

Nyhetsmedierna är utvalda utifrån parametern mest trafikerade nyhetssajter år 

2017. Nyhetsmedierna är valda utifrån data hämtad från hemsidan 4 International 

Media & Newspapers, som är en oberoende databas vilken rangordnar nyhetssidor 

utifrån besökare (4IMN, 2017). De fyra valda nyhetsmedierna är:  

 

• The New York Times (USA) 

• The Guardian (UK) 

• China Daily (Kina) 

• The Sydney Morning Herald (Australien) 

Internationella 

medier 

Huvudsakligt 

utgivarland 

Antalet 

sökträffar 

på 

“Sweden” 

Antal           

analyserade 

nyheter 

The New York 

Times 

USA 51 15 

The Guardian Storbritannien 8 3 

China Daily Kina 32 8 
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The Sydney 

Morning      

Herald 

Australien 30 7 

Totalt: 4 105 33 

 

Anledningen till att vi valt just dessa medier är för att vi anser att de täcker in en 

bred global publik. Gemensamt för nyhetsmedierna är att de alla är engelskspråkiga. 

The New York Times var 2017 den mest trafikerade webbtidningen tätt följd av 

The Guardian. China Daily återfinns på en fjärdeplats i samma lista medan The 

Sydney Morning Herald först återfinns på en 24e plats (4IMN, 2017). Att vi ändå 

valt att ha med den Australiska tidningen är för att få en så stor geografisk spridning 

som möjligt. Detta val motiveras även av att vi nu täckt in fyra av sex världsdelar, 

trots att nyhetssajten inte tillhör det absoluta toppskiktet sett till läsare. Valet att inte 

ha med någon representant från varken Afrika eller Sydamerika är givetvis en 

nackdel och något vi är medvetna om, dock kom representanter från dessa 

världsdelar först på en 55e, Clarín- Argentina, respektive 129e plats, Independent 

Online - Sydafrika (4IMN, 2017).  

Vidare menar vi att global spridning är viktigare än att tidningar från alla 

olika världsdelar finns med som empiri, då det finns en stor möjlighet att människor 

som är bosatta i ett land eller världsdel även konsumerar nyheter från andra, icke-

nationella, tidningar. Ett belägg för detta påstående kan styrkas av det faktum att 

den brittiska tidningen The Guardian var den mest trafikerade hemsidan i 

undersökningen, trots att det bor betydligt fler människor i exempelvis Kina och 

USA.  För att finna nyheter om Sverige på dessa medier har vi sökt efter “Sweden” 

via diverse hemsidas sökfunktion. Detta leder till att det kan finnas nyheter som inte 

kategoriserats under sökordet Sweden, som kunnat varit relevanta för oss men som 

vi inte funnit. Alla nyheter som föll in under rätt tidsram och aktiverades vid 

sökningen Sweden har samlats in och redogjorts för. Däremot så har alla artiklar 

inte använts vid analysarbetet då vissa artiklar var av sådan karaktär att de inte 

berörde Sverige alls. Andra bortsållade artiklar är av sådan karaktär att de mer 

sammanfattar andra nyheter om Sverige och hänvisar till en annan nyhet på 

hemsidan utan att tillföra någon ny information.  



 

 21 

3.3.3 Curators of Sweden 

Curators of Sweden är en sociala medier-kampanj som går ut på att människor 

bosatta i Sverige växelvis får sköta landets officiella twitterkonto, @sweden. 

Tanken med detta är att medborgare ska få chans att presentera sin bild av landet 

utifrån ens verklighet. Varje person sköter kontot i en vecka och är fria att uttrycka 

sig hur dem vill så länge de inte bryter svensk lag (Curators of Sweden, u.å.a). Det 

är Svenska institutet som står bakom initiativet, och kampanjen har fått stort 

genomslag och blivit omskriven i hela världen (Lyall, 2012). I och med att vi i denna 

uppsats ämnar att undersöka hur medborgarna kommunicerar om Sverige erbjuder 

detta konto en utmärkt möjlighet att samla in röster som berör just detta. Fem olika 

kuratorer var verksamma över den analyserade tidsperioden. Insamlingsperioden 

sträcker sig över samma tidsspann som för nyhetsmedierna, det vill säga från den 1 

mars 2018 till och med den 1 april 2018. Anledningen till att vi valt denna tidsperiod 

är för att den skulle överensstämma med insamlingsperioden för nyhetsmedierna. 

Vidare så kan mängden analyserade twitterinlägg verka få sett till det totala numret 

inlägg publicerade, men då bör det tas i beaktning att många inlägg var av 

karaktären att de svarade och hälsade till andra användare vilket inte ansågs relevant 

för uppsatsen. Ytterligare inlägg som ej inkluderades i analysen var sådan 

information som inte ansågs tillföra något värde till vår studie. Exempel på sådana 

inlägg är vad kuratorn åt till lunch eller vilken biofilm hen skulle se. I den 

presenterade empirin framstår det som att alla inlägg kommer från en person då 

namnet och bilden inte skiljer sig åt mellan inläggen. I själva verket visas den 

kurator som var ansvarig under insamlingstillfället då twitter inte kan differentiera 

bild och namn mellan olika tidsperioder.  

 

Kurator Tidsperiod Antal inlägg Antal analyserade inlägg 

Chris Papastefanou 01/03-05/03 70 21 

Annika Lindblom 05/03-12/03 122 34 

Shaima 12/03-19/03 208 43 

Hanna Mullis 19/03-26/03 415 46 
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Jens Reuterberg 26/03-01/04 552 53 

 

Nedan följer en kort presentation av de olika kuratorerna som de själva beskrivs via 

curatorsofsweden.se (u.å.b). 

• Chris Papastefanou - Hi, I’m Chris! Swedish half Greek, who spent a pivotal part of 

my youth in California. 

• Annika Lindblom - Hey! My name is Annika. I tweet about the things I’m passionate 

about: learning, cooking, working environment and human development.  

• Shaima - Hi! I’m Shaima. I am a student from Saudi Arabia, and I came to Sweden to 

pursue my master’s degree and PhD. 

• Hanna Mullis - Hej! My name is Hanna Mullis. I am a 22-year-old American–Swede 

living in the Swedish capital city of Stockholm.  

• Jens Reuterberg - I’m Jens and I’m an illustrator, graphic designer and 

interaction/experience designer living in Gothenburg with my husband and cat, but 

born in Stockholm. 

3.4 Grundad teori  

Som utgångspunkt och vägledning i vår analys har vi inspirerats av Charmaz 

konstruktiva modell av grundad teori (Charmaz, 2006). Charmaz variant av grundad 

teori skiljer sig mot den klassiska definitionen av teorin som förespråkar ett 

tillvägagångssätt där forskaren systematiskt arbetar med det empiriska materialet 

induktivt för att upptäcka och utveckla teorier (Cohen, Manion & Morris, 2018). 

Istället förespråkar Charmaz att forskaren ska vara en del av den värld som studeras 

och den empiri som samlas in, och genom detta konstruera teorier utifrån 

interaktionen med andra människor, perspektiv och tidigare forskning. Till skillnad 

från det klassiska konceptet av grundad teori menar Charmaz att teorier inte kan 

upptäckas som ett separat fenomen, utan snarare konstrueras genom interaktionen 

med andra.  

Charmaz (2006) förespråkar vikten av att samla in en bred och detaljerad 

empiri för att kunna generera en meningsfull analys. Vidare lämnas en stor öppenhet 

i tillvägagångssättet då Charmaz menar att forskaren inte ska eftersträva att besvara 

sina initiala frågeställningar utan snarare utveckla dem i takt med att materialet 



 

 23 

analyseras. Forskaren uppmuntras även att vara öppen för nya perspektiv i takt med 

att empirin analyseras. Även om det är viktigt att forskaren bör ha en god 

förförståelse av det som vill studeras så är det viktigt att vara öppen för nya 

perspektiv och låta materialet visa vägen. 

Vidare rekommenderar Charmaz att forskaren ska koda det insamlade 

materialet på minst två sätt, fokuserat och initialt. Den fokuserade kodningen är mer 

övergripande än den initiala och innebär att forskaren identifierar och väljer ut de 

mest framträdande och viktiga initiala koderna för att senare kunna kategorisera och 

urskilja dem i en större mängd data. Den initiala kodningen innebär att forskaren 

går ner på djupet i texterna så kallad närläsning för att identifiera materialets 

fragment, exempelvis ord. I samband med kodningen förespråkar Charmaz memo-

writing, vilket innebär att forskaren skriver ner sina tankar och idéer angående 

kodningen som senare kan användas i analysen. På så sätt kommer inga tankar eller 

idéer bort i processen fram till analysen. Denna memo-writing kan sedan byggas 

vidare genom att forskaren går tillbaka till sina idéer och tankar, något som 

Charmaz kallar för theoretical sampling,  vilket kan vara till hjälp om forskaren 

kommit till en återvändsgränd i analysen och behöver kompletterande empiri. Att 

gå tillbaka i sin memo-writing och bygga vidare på idéer och tankar med nytt 

material leder också till att kodningskategorierna så småningom blir mättade, det 

vill säga att det inte längre är möjligt att komplettera med ytterligare empiri och 

således kan materialet analyseras i sin helhet.  

I vårt fall har det inneburit att vi i den fokuserade kodningen först tagit del 

av all empiri som insamlats och skumläst materialet för att direkt sålla ut det som 

ansågs orelevant. Exempel på material som inte ansågs användbart var nyheter helt 

orelaterade till Sverige eller twitterinlägg som berörde allt för triviala ämnen för att 

något av värde skulle kunnat utläsas. I samband med den fokuserade kodningen så 

delades även empirin in i övergripande teman. Exempel på dessa är jämställdhet, 

hållbarhet och invandring. Därefter kunde den initiala kodningen börja där empirin 

närlästes och analyserades på ett mer djuplodat sätt än tidigare. Det var under denna 

kodningsprocess som diskurser kunde utvinnas. Under hela kodningen använde vi 

även oss av memo-writing vilket vägledde oss i arbetet.  

Slutligen menar Charmaz att forskaren ska röra sig mot skapandet av 

teorier, theorizing, som är väl grundade i den insamlade empirin. Dessa teorier ska 

dock inte vara specifikt framtagna för den undersökning som bedrivs, utan ska 
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snarare vara mer abstrakta och kunna appliceras i ett mer generellt perspektiv. 

Någon som Charmaz poängterar är dock att de inte är avspegling av verkligheten, 

utan snarare teorier som grundar sig i forskarens tolkning av den.  

För oss gäller det att under hela uppsatsskrivandet vara öppna för nya 

tolkningar och perspektiv samt att inte låta våra svenska värderingar och 

förförståelser komma i vägen för den bild av Sverige som presenteras av Svenska 

institutet, medborgare och utländska medier.  

3.5 Metoddiskussion 

Bergström och Boréus (2012) menar att reliabiliteten vid kritisk diskursanalyser 

riskerar att bli låg, eftersom studerandet av diskurser är det centrala där forskarna 

själva identifierar vilka språkliga ordningar som uppfattas styrande. Vidare är det 

forskarens uppgift att försöka förstå hur diskurserna fungerar och tar sig uttryck i 

sociala sammanhang. Detta kan leda till en svårighet för utomstående att identifiera 

samma diskurser i det undersökta materialet då vi alla är olika och kan uppleva olika 

språkliga ordningar som styrande. Självfallet söker vi en så god intersubjektivitet 

som möjligt, men då diskursanalyser innehåller tolkningar, och därmed inte 

möjliggör en neutral utgångspunkt. Därför menar vi att en hundraprocentig 

intersubjektivitet är ett omöjligt ideal snarare än en realitet. För oss som är födda, 

uppvuxna och boende i Sverige innebär det att vi redan har en förförståelse och 

kunskap om Sverige, vilket kan leda till att vår tolkning om hur andra uppfattar 

Sverige är färgad av vår uppfattning. Vår förhoppning är att vi i denna studie har 

motiverat våra tolkningar och uppfattningar tillräckligt väl för att utomstående ska 

kunna följa oss i våra resonemang och slutsatser.  

 Validitet innebär att vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I och med att vi har en teoretisk utgångspunkt 

som är nära kopplad till metodvalet så borde de vara väl applicerbara att besvara 

uppsatsens syfte. För att tydliggöra empirin i analyskapitlet har vi valt att vägleda 

läsaren i våra resonemang genom direkta citat och utklipp, vilket förhoppningsvis 

ökar studiens validitet (Bergström & Boréus, 2012).  
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4 Analys 

I den här delen av uppsatsen analyserar vi hur Sverige presenteras i empirin med 

utgångspunkt i de diskurser vi identifierat. Inledningsvis återges en redogörelse för 

Sverigebilden utomlands. Därefter presenteras den empiri som legat till grund för 

analysen. Vidare så diskuteras diskursernas koppling till makt och kunskap, 

mediernas betydelse samt den roll nation branding spelar. Avslutningsvis 

analyseras den inverkan medborgare har på diskurserna samt den roll de spelar 

inom ramen för Sveriges nation branding. 

4.1 Sverigebilden utomlands 

Ett av de främsta verktygen som idag finns för att mäta hur attraktivt ett land är i 

jämförelse med andra är Nation Brands Index. Studien är den mest omfattande i sitt 

slag och mäter kort och gott styrkan i en nations varumärke utifrån sex parametrar, 

vilka inkluderar näringsliv, befolkning, samhällsstyre, turism, kultur, samt landets 

förmåga att locka till sig talang för att verka i landet. 50 länder är med i 

undersökningen och resultaten baseras på cirka 20.000 intervjuer med människor 

från 20 länder (Svenska institutet, 2017). Sverige har kontinuerligt rankats högt i 

undersökningen och vid den senaste gjorda mätningen placerade sig Sverige på en 

tionde plats. I studien framgår det att Sverige innehar ett av världens starkaste 

nationsvarumärken, med betydande anseende i frågor som rör miljö, jämställdhet, 

fred & säkerhet, livskvalitet samt befolkning (Visit Sweden, 2017). 

 Svenska institutet genomför kontinuerligt undersökningar om hur Sverige 

uppfattas i frågor globalt såväl som analyserar Sverigebilden utomlands. Det 

framkommer att Sverige rankas högt i flertalet index med syfte att jämföra länders 

förmågor i olika frågor. Av dessa index att döma är Sverige världsledande och högt 

rankade inom områden som jämställdhet, demokrati, pressfrihet, innovation och 

hållbarhet. Landet placerade sig även på en första plats i Good Country Index 2016 

(Svenska institutet, u.å.c), som mäter nationers bidrag till mänskligheten och 
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planeten, även om Sverige vid den senaste mätningen, 2018, halkat ner till en 

sjätteplats (Svenska institutet, 2018). 

Samtidigt har det på senare tid spridits en allt mer negativ bild av Sverige 

till följd av landets migrationspolitik. Sverige används kontinuerligt som ett 

avskräckande exempel i alternativa medier på vilka konsekvenser ett alltför 

generöst flyktingmottagande kan få. Debatten blossade upp rejält efter att USAs 

president Donald Trump inför världens ögon ifrågasatte vad som hände i Sverige 

föregående natt och menade att landet hade enorma problem som en följd av dess 

flyktingpolitik (Svensson, 2017). I Ungern och Italien sprids en bild av Sverige där 

kvinnor inte vågar gå på gatorna och att Sverige är det land i världen där det sker 

flest våldtäkter (Färlin, 2018). Nationalistiska och populistiska partier i dessa länder 

använder sig ofta av Sverige i sin retorik som ett varnande exempel på hur det kan 

gå om gränserna inte stängs (Lundin, 2018). Grundaren av tidningen The Local, 

som rapporterar om svenska nyheter på engelska, Paul Rapacioli, menar att det finns 

två tydliga narrativ som förs i internationell media kring Sverige. Dels är det en 

dystopisk bild av ett land i förfall med gängvåld, våldtäkter och upplopp men också 

en socialistisk utopi med progressiva värden, framgångsrika företag och en stark 

jämställdhet (Peterson, 2018). Sverigebilden i utland får därför anses vara något 

splittrad och skiljer sig åt beroende på vilka medier man tar del av. 

4.2 Den offentliga svenska diskursen 

Den offentliga svenska diskursen, som vi har valt att kalla den, har identifierats 

genom att analysera empiri hämtad från Svenska institutet och de hemsidor som 

myndigheten hanterar. Då Svenska institutet arbetar direkt under staten ligger det i 

diskursens natur att sprida positiva och goda nyheter i rapporteringen av Sverige. 

Den övergripande ambitionen för myndigheten är att skapa förtroende för Sverige 

och detta sker genom att:  

 

Kommunicera Sverige och svenska kompetenser, erfarenheter och 

värderingar ur ett brett perspektiv (Svenska institutet, u.å.d). 

 

Via Sweden.se framförs hur Sverige aktiv arbetar för en ökad jämställdhet där alla 

är lika oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning etc. Samt att öppenhet och 
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transparens är grundläggande i den svenska demokratin. Följande citat summerar 

väl hur myndigheten kommunicerar ut svenska värderingar och vilken bild som 

sprids via de olika hemsidorna: 

Sweden is a free and open society. Its people have the right to take part in 

demonstrations, freedom of speech, a free press, the opportunity to move 

freely in nature and the right to scrutinise those in power. Openness is also 

about creating an equal society. (Sweden.se, u.å.a) 

Vidare går att läsa hur Sverige ofta ses som en förebild gällande jämställdhet och 

att “Sweden believes that women and men should have equal power to shape society 

and their own lives” (Sweden.se, u.å.b). Med detta som bakgrund är det möjligt att 

påstå att detta är något som hela den svenska befolkningen står bakom. Fairclough 

(2013) ser inte språket och språkanvändningen som en neutral kommunikation och 

menar att språket har en konstituerande sida. Därmed kan den offentliga diskursen, 

genom Svenska institutet, forma sociala identiteter genom dess kommunikation.  

I sitt arbete med att förmedla Sverige till omvärlden har Svenska institutet 

utvecklat en “kommunikationsplattform” som de själva kallar den. Den 

övergripande målsättningen med denna plattform är att få omvärlden att uppfatta 

Sverige som en progressiv nation - “ett utvecklingsinriktat land med respekt för 

både människor och miljöns villkor” (Svenska institutet, u.å.b). Målsättningen ska 

uppnås genom att svenska initiativ uppfattas som något av fyra kärnvärden vilka är 

nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet (Svenska institutet, u.å.b). 

Kärnvärdena förklaras inte närmare och hur Svenska institutet definierar dessa, och 

på så sätt kan följa upp om de efterföljs framgår inte. Vad som därför exakt menas 

med till exempel “öppenhet” är svårt att veta. Syftar det till att Sverige ska verka 

för ett samhälle med öppna gränser där alla är välkomna, eller menas det snarare att 

Sverige är ett samhälle där alla är fria och öppna med att uttrycka sin egen åsikt?  
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        (Svenska institutet, u.å.b) 

Det går att argumentera för att dessa kärnvärden är något allmänt hållna och inte 

har speciellt mycket med Sverige att göra och det är en kritik som är återkommande 

inom nation branding (Åkerlund, 2018). Kärnvärden likt dessa blir endast en 

samling stilfulla ord, utan vare sig substans eller verklighetsförankring. Vidare går 

att läsa “kraftsamling på några få budskap ger den bästa effekten, medan att sprida 

insatserna på en mängd olika budskap ger ett splittrat intryck” (Svenska institutet, 

u.å.b). Detta citat efterföljs sedan med att presentera fyra nya “budskap”, denna 

gång kallat profilområden, vilka är samhälle, innovation, kreativitet och hållbarhet. 

Vad ett profilområde är, och hur det skiljer sig från kärnvärdena framgår inte med 

klarhet, och vid en första anblick ter sig Svenska institutets ovan nämnda citat som 

en aning motsägelsefullt då ytterligare värdeord presenteras. Profilområdena är 

däremot mer precist definierade än kärnvärdena med konkreta exempel på vad 

respektive område innebär. Innovation och kreativitet syftar till att lyfta fram 

svenska företag och kreatörer och låta dessa ta plats i det internationella narrativet 

om Sverige. Då exempelvis kända artister eller nytänkande företag kan utgöra en 

stor del av en nations varumärke (Anholt, 2010) ter det sig logiskt av Sverige att 

historien om landet berättas genom dessa.  

I förklaringen till profilområdet samhälle går att läsa om Sveriges resa från 

ett av Europas fattigaste länder till dagens världsledande land. Det förklaras också 

vilket typ av samhälle Sverige är och ord som återkommer är välfärd, jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och hållbarhet. 
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Kombinationen av utbyggd välfärd, tillit, och fokus på varje individs    

möjlighet och rättighet att leva ett självständigt liv är central för ett      

välfungerande samhälle med tillväxt och livskvalitet (Svenska institutet, 

u.å.b).  

 

Citatet ovan kan ses utifrån Foucaults maktperspektiv. Sanning är varken opartiskt 

eller objektivt och kan inte skiljas från makten (Nilsson, 2008). Svenska institutet 

kan anses besitta en stor makt i hur Sverige gestaltas och genom att först ge exempel 

från det svenska samhället följt av “är central för ett välfungerande samhälle” 

indikerar man att samhällen inte kan vara välfungerande om de inte är likt Sveriges. 

Detta är ett typexempel på hur en sanning produceras från en aktör med stor makt. 

Kunskap förutsätter makt och Svenska institutet kan från sin position 

institutionalisera sanningar, likt den ovan. Varga (2013) hävdar att nation brandings 

främsta syfte är att påverka och överföra politiska agendor gentemot landets egna 

medborgare. Genom skapandet av sanningar, likt citatet ovan, insinuerar Svenska 

institutet att den politik som bedrivits för att skapa “en utbyggd välfärd” är en 

förutsättning för ett välfungerande svenskt samhälle. Citatet kan därför också tolkas 

som ett överförande av en politisk agenda gentemot Sveriges medborgare och 

kunskap kan därför även användas för att behålla makt (Nilsson, 2008). Det går att 

hitta argument för att det är precis vad Svenska institutet gör i spridandet av den 

offentliga svenska diskursen.  

Språkbruket inom diskursen spelar en roll då det är genom diskursen som 

samförstånd uppnås och ideologier överförs (Bergström & Boréus, 2012). I många 

exempel funna i empirin för Svenska institutet talan för hela det svenska folket.  

Sweden believes freedom of expression is a moral necessity and a practical 

tool in the fight for human rights. (Sweden.se, u.å.c) 

Utifrån detta citat framstår det som att hela Sveriges befolkning tycker att 

yttrandefrihet är en moralisk nödvändighet samt ett praktiskt verktyg i kampen om 

mänskliga rättigheter. Antagligen skulle en större del av befolkningen ställa sig 

bakom detta citat, men det kan likväl finnas invånare som inte gör det. Oavsett hur 

denna hypotetiska fördelning ser ut så intar Svenska institutet rollen att överföra sin 

ideologiska bild av Sverige gentemot omvärlden, men även dess medborgare. I och 
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med att diskursen som förs indikerar att Svenska institutet talar för hela landet så 

talar den även om vilken ideologi man som svensk bör besitta. Diskursen kan därför 

verka för att utestänga den befolkningsgrupp som inte innehar en samsyn på den 

bild som officiellt sprids. Noterbart är också att Svenska institutets handlingar direkt 

motsätter detta uttalande då det under våren 2017 framkom att de hade blockerat 

cirka 14000 twitteranvändare från att interagera med deras konto (se avsnitt 4.3.1). 

Swedes love to talk about Swedish weather. (Sweden.se, u.å.d) 

 

I citatet ovan går att utläsa att svenskar älskar att prata om vädret. Citatet är ett 

utdrag från en text om den svenska naturen. Återigen intar Svenska institutet rollen 

som förespråkare för hela svenska folket. Även om ämnet och uttalandet antagligen 

tolkas som trivialt och konfliktfritt så kan själva principen som sådan 

problematiseras. Detta då diskurser syftar till att konstituera sociala identiteter och 

föreställningar om världen (Bergström & Boréus, 2012). Svenska institutet målar 

genom sin diskurs upp en bild av hur man som svensk tycker och tänker om världen 

utifrån deras världsåskådning, och återigen riskerar det att utestänga de invånare 

som ej kan identifiera sig med den bild som sprids. 

4.3 Teknifiering av diskurser  

En svårighet som yttrar sig i skapandet och spridandet av den svenska offentliga 

diskursen är vilka som får vara med och producera i den. Även om de anställda på 

Svenska institutet har en god kunskap om Sverige och får anses vara experter inom 

området så är de samtidigt anställda för att ta fram information som hela tiden 

stärker diskursen. Det är dessa medarbetare som Fairclough (2013) kallar 

diskursteknologer och det är dem som konstruerar den svenska offentliga diskursen. 

 Teknifiering av diskurser handlar inte enbart om att skapa diskurserna, utan 

även om att övervaka skiftet av diskurspraktiker (Fariclough, 2013). Svenska 

institutet jobbar aktivt för att den svenska offentliga diskursen inte ska vara 

limiterad till lokala institutioner, utan har som avsikt att sprida den till institutionella 

nivåer globalt. Myndigheten arbetar aktivt för att sprida den svenska offentliga 

diskursen genom att tillhandahålla olika toolkits, som kan liknas vid manualer, som 

med enkelhet kan laddas ner från sharingsweden.se och sedan spridas av besökare. 
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Dessa manualer har som syfte att sprida idéer och material om evenmang som 

handlar om Sverige, och kan ses som färdiga verktyg där all information som berör 

landet återfinns (Sharing Sweden, 2017). Detta gör att den svenska offentliga 

diskursen är lätt att ta till sig, sprida och även konsumera exempelvis genom att 

göra en “7 day challenge - eat, move & live sustainably” (Sharing Sweden, 2017) 

 

(Sharing Sweden, 2017) 

Just denna manual guidar användaren hur den kan leva och röra sig hållbart under 

en vecka för att reducera sitt klimatavtryck. Manualen har privatpersoner, företag 

och organisationer som målgrupp vilket leder till att den offentliga svenska 

diskursen inte är fångad inom den lokala institutionella nivån, utan att den, dels 

genom dessa manualer, sprids till andra institutioner och privatpersoner globalt.  

 

 (Sharing Sweden, 2017) 

Genom att uppmana användarna att använda sig av en hashtag gör Svenska 

institutet det enkelt för sig att sprida deras material. Det kan även ses som ett försök 

från myndigheten att centralisera och standardisera den svenska offentliga 
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diskursen, vilket kan påstås vara det slutgilitga målet med teknifieringen av 

diskurser.  

4.3.1 Utestängning av medborgarna 

En större grupp, som har långt ifrån samma maktposition och inflytande som 

Svenska institutet är landets medborgare. Vi har identifierat twitterkontot @sweden 

som medborgarnas nationella kommunikationsplattform då twitter teoretiskt är det 

verktyg de har till sitt förfogande för att påverka och teknifiera diskursen om 

Sverige.  

In 2011, Sweden was the first country in the world to hand over its official 

Twitter account to its citizens. (Curators of Sweden, u.å.a) 

 

Citatet ovan kan anses synnerligen slagkraftigt då Sverige var det första landet i 

världen att överlåta sitt officiella twitterkonto till dess medborgare, vilket kan ses 

som ett steg att ge invånarna mer makt och möjlighet att påverka vilken bild av 

Sverige som ska distribueras. Kontot drivs dock fortfarande av Svenska institutet 

och de är den myndighet som utser och tillsätter varje ny person som får möjligheten 

att utnyttja kontot. Det går att identifiera vissa utestängningsmekanismer vilka 

påvisar att @Sweden inte är ett verktyg för hela den svenska befolkningen att 

använda.  

 

(Sweden.se, u.å.b) 

Ur citatet ovan går det att tydligt avläsa hur 78 % av den svenska befolkningen som 

befinner sig online utestängs från att yttra sin bild av Sverige i en av världens största 

sociala medier, då de inte använder twitter. Givetvis kan vem som helst starta ett 
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twitterkonto, då det inte innebär någon kostnad för individen förutsatt att hen 

innehar en internetuppkoppling. Vad som dock kan vara problematiskt är dels att 1) 

bli nominerad och 2) bli utvald av Svenska institutet. Utifrån Faircloughs (2013) 

resonemang kring makt kan detta påstås vara ett sätt för Svenska institutet att 

underminera den medborgerliga diskursen till förmån för sin egen. Detta är även 

någon som kan stärkas i och med att myndigheten är dem som väljer ut vem av de 

nominerade som ska få tillgång till kontot. I vår analyserade empiri från @sweden 

är det tydligt att en stor del av det som skrivs har en koppling till den bild av Sverige 

som Svenska institutet har för avsikt att sprida (se avsnitt 4.8).  

Svenska institutet var under våren 2017 i blåsväder då det framkom att 

twitterkontot @sweden blockerat över 14 000 twitteranvändare från att interagera 

med kontot, däribland flertalet journalister och politiker (Rogberg, 2017). Att 

blockera användare som eventuellt kan motsätta sig den framtagna Sverigebilden 

är ett effektivt, men odemokratiskt tillvägagångssätt då det skulle kunna tolkas som 

att myndigheten, som alltså arbetar direkt under regeringen, sysslar med 

åsiktsregistrering. Detta borde då rimligtvis gå emot Svenska institutets egen 

framtagna kärnverksamhet som bland annat omfattar att ”stödja projekt som 

främjar demokratiutvecklingen i våra samarbetsländer” (Svenska institutet, u.å.a). 

Att måla upp en bild av Sverige som transparent, demokratiskt och jämställd 

samtidigt som de blockerar användare som möjligtvis inte håller med den skapta 

bilden av landet är givetvis inte bra och synnerligen inte ett demokratiskt beteende 

värdigt en svensk myndighet. 

Att liknande diskurser förs om Sverige i dessa olika kanaler kan leda till att 

det som Fairclough (2010) kallar att sociala konstruktioner underkastar sig andra. 

Med sociala konstruktioner i detta avseende syftar vi inte på olika 

klasstillhörigheter, utan snarare grupperingar i samhället med andra diskursiva 

praktiker som aldrig kommer ha en möjlighet att föra fram sin bild av Sverige i en 

officiell kanal. Ses denna maktdemonstration istället ur ett Foucauldianskt 

perspektiv är det tydligt hur makten, i detta fall Svenska institutet, konstituerar den 

diskurs och kunskap som sedan skapar den sociala omvärlden (Nilsson, 2008). Den 

är även tydligt att den information som publiceras via Svenska institutets olika 

hemsidor är en korrekt, men förskönad bild av Sverige, då deras uppdrag är att 

främja Sveriges rykte och anseende utomlands. Förs resonemanget vidare ur 

Foucaults maktanalys går det inte att betrakta sanningar som objektiva, då de alltid 
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är producerade av någon med koppling till kunskap och makt (Nilsson, 2008). 

Sanningar om Sverige produceras inom makten, Svenska institutet, och går därför 

inte att betrakta som helt objektiva.   Hade Svenska institutet faktiskt 

brytt sig om den medborgerliga bilden av Sverige hade rimligtvis Facebook varit 

ett bättre alternativ då det går att utläsa ovan att 70% av de svenska 

internetanvändarna innehar ett Facebook-konto.  

 

4.4 Mediernas rapportering om Sverige  

 

I detta avsnitt ges en överskådlig bild av nyhetsrapporteringen och de övergripande 

teman som gick att urskilja kring Sverige under den analyserade tidsperioden.  

De olika analyserade medierna ger en samstämmig bild av Sverige, där de 

publicerade nyheterna ej skiljer sig märkbart i varken innehåll eller vinkling. 

Sverige framställs generellt sett i positiva ordalag och de narrativ som är mest 

dominerande inkluderar bland annat Sverige som ett innovativt, digitaliserat och 

jämställt land. Noterbart är att The Guardian, som är en brittisk tidning, och således 

den närmaste geografiska publikationen, är den tidning som publicerat minst 

artiklar om Sverige under den analyserade tidsperioden, vilket går emot Pamments 

(2013) princip om att nyhetskvantiten ökade desto närmare nyhetspublikationen låg 

Sverige geografiskt (se avsnitt 2.4). Den mest återkommande nyheten behandlar 

Sverige som eventuell destination för det planerade mötet mellan USAs president 

Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, och nyheten går att läsa om i 

alla de analyserade medierna. Publiceringen av World Happiness Report skedde i 

mars och Sverige placerade sig på en niondeplats vilket renderade i artiklar från alla 

analyserade medier.  

Även svenska företag som Spotify och Volvo var återkommande inslag i 

medierna där det förstnämnda börsnoterades på New York börsen vilket framförallt 

The New York Times hade ett flertalet artiklar om. Volvo, som har kinesiska 

majoritetsägare, var av förklarliga skäl föremålet för ett flertalet artiklar i China 

Daily, däribland utnämningen av Volvo XC40 som “Car of the year 2018”. På 

samma tema återfinns en lång krönika i The Sydney Morning Herald om Sverige 
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som ett föregångsland sett till den blomstrande start-up scen som återfinns i landet, 

där Stockholm innehar flest unicorns (miljardföretag) per capita efter Silicon 

Valley. Andra återkommande inslag var Sveriges framskridande världsposition som 

ett kontantlöst land, Sveriges position som ett trafiksäkert land samt det långt 

gångna genus- och jämställdhetsarbetet. Vidare så berörs Sveriges stora mottagande 

av flyktingar i både The Guardian och The New York Times där den senare har en 

lång artikel om den handgranat som briserade och dödade en äldre medborgare i 

Vårby gård, och dess koppling till kriminella nätverk samt immigrationsfrågan. Det 

har generellt sett gått att hitta få nyheter av politisk karaktär i vår empiri, vilket gjort 

det svårt att urskilja tydliga ideologiska diskurser. 

4.5 Den innovativa diskursen 

Sweden is a nation known for its exorbiant personal income tax rates, its 

generous welfare state and obnoxious pop music. It is also, increasingly, 

known for producing innovative, world beating companies. As Australia 

continues its desperate, tiresome and necessary struggle to become more 

innovative are there lessons to be learned from the Nordic state? 

The Sydney Morning Herald (McDuling, 2018, 11 mars). 

I vår empiri har vi identifierat att Sverige ofta framställs som ett innovativt land i 

teknologisk framkant. Vi har därför valt att kalla denna diskurs för den innovativa 

diskursen. Enligt diskursen är Sverige ett progressivt land som ligger långt fram när 

det kommer till områden såsom digitalisering och företagande. Detta illustreras inte 

minst från citatet ovan där båda dessa begrepp exemplifieras genom att belysa 

Sveriges framstående start-up scen.  

En nations varumärke är i konstant förändring och utvecklas inte enligt en 

kontrollerad plan. Istället utgörs varumärket av en mängd aktiviteter, händelser, 

produkter och kreationer. I formandet av nya narrativ om nationen kan innovativa 

företag utgöra en stor roll (Dinnie, 2016). Digitala miljardföretag som Spotify, King 

eller Skype hjälper till att forma bilden av Sverige som ett nytänkande och 

innovativt land. I vår empiri fann vi flera exempel på hur Sverige framställdes som 

just detta utifrån dess företag. Spotify, som under vår analyserade tidsperiod listades 

på New York börsen, tillskrivs i flera artiklar vara huvudaktör och främsta 
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anledning till musikbranschens skiftning från analogt till digitalt (Sisario, 2018). 

Volvos modell XC60 vann “Car of the Year 2018” (Xinhua, 2018) på den 

europeiska motormässan som anses vara det mest prestigefyllda priset inom 

motorbranschen, och bilen prisades framförallt för dess innovation. 

H&M, IKEA, Minecraft, Skype & King används alla som exempel för att 

belysa Sveriges position som ett entreprenöriellt land i framkant. Sveriges starka 

företagsvarumärken utgör således en stor del av den internationella Sverigebilden. 

Utifrån den så kallade country-of-origin effekten, vilken är en del av nation 

branding, så agerar dessa företag och Sverigebilden i symbios. Ett företag som till 

exempel Spotify genom sitt starka varumärke förhöjer bilden av Sverige som ett 

innovativt och digitalt land samtidigt som bilden av Sverige som ett nytänkande och 

entreprenöriellt land förhöjer bilden av Spotify (Dinnie, 2016). Faktum är att 

svenska företag anses vara de tredje mest betrodda i världen och bara tyska samt 

schweiziska företag anses mer förtroendeingivande vilket framgick av Edelman 

trust barometer (2018). Den innovativa diskursen går helt i linje med den bild som 

Svenska institutet vill sända ut av Sverige då ett av de fyra profilområdena är 

innovation. 

 

“Sverige har en lång tradition av innovation, med multinationella 

företag […] Det finns således ett rikt underlag för berättelser om Sverige 

som innovationsland.” (Svenska institutet, u.å.b). 

Det går att läsa att Sverige bör verka för att delge berättelser som bekräftar nationen 

som ett innovationsland vilket bekräftas av citatet ovan.  Flera företag nämns som 

exempel på detta, däribland Spotify, H&M och IKEA (Svenska institutet, u.å.b), 

vilka alla även återfinns i vår insamlade empiri. Den innovativa diskurs som förs 

kring Sverige i de internationella medierna får anses återspegla den bild som 

Svenska institutet ämnar att sända ut. Nyheterna inom diskursen är dock av en sådan 

karaktär att det är uppenbart att dem inte härstammar från en aktiv nation branding 

insats och är således inte resultatet av av ett pressmeddelande, event eller dylikt. 

Det går att ifrågasätta hur många av Svenska institutets kommunikationsinsatser 

som letar sig in i nyhetsartiklar, då vi ej funnit ett enda uppenbart exempel på detta 

under vår analyserade tidsperiod. Med tanke på det uttalade målet att aktivt jobba 

med att förbättra bilden av Sverige som ett innovationsland i utländsk media, så 
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borde dessa insatser synas i högre utsträckning än vad vi funnit. Det går därför att 

fråga sig om den innovativa diskurs som förs kring Sverige även existerat i samma 

utsträckning utan Svenska institutets arbete. Det är svårt att svara på och det går 

också att hävda att diskursen likväl förekommer och de artiklar som idag utkommer 

kan anses vara ett resultat från det proaktiva arbetet Svenska institutet gjort för att 

förankra bilden av Sverige som ett innovativt land. Ytterligare en förklaring skulle 

kunna vara att den analyserade tidsperioden varit för kort för att dessa insatser ska 

ha kunnat urskiljas. 

It might sound like a far-off reality, but analysts believe a total cashless 

culture will exist in two to three generations. Sweden is almost there 

already, with 80 per cent of their transactions being cashless. 

 The Sydney Morning Herald (Perry, 2018, 17 mars). 

I citatet ovan används Sverige som exempel på ett land som är på god väg att bli 

helt kontantlösa. Exempel som dessa passar väl in i den innovativa diskursen kring 

Sverige och bygger ytterligare på bilden av Sverige som ett digitalt land. Ett 

intressant faktum är att Sverige inte rankas som världens mest kontantlösa land 

(Forex, 2018) men likväl används återkommande som det främsta exemplet på just 

detta (Gelles, 2018; Perry, 2018). Historien om Sverige som världens mest 

kontantlösa land passar väl in i den innovativa diskurs som förs kring landet, och 

det felaktiga användandet av Sverige som främsta exempel på detta bekräftar att 

omvärlden ser landet som ett av världens mest digitala. The New York Times 

skriver i en artikel “Sverige har nästintill gjort sig av med kontanter. Ändå ses jag 

som en utböling i USA, där en majoritet av befolkningen aldrig skulle kunna tänka 

sig att sluta använda kontanter. Jag är här för att få mina landsmän att omvärdera 

detta” [vår översättning] (Gelles, 2018, 30 mars). Sanningen är en diskursiv 

konstruktion och det är genom språket som den reproduceras. Det är också genom 

diskurser som samförstånd uppnås (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom 

att dels kontrastera Sverige som kontantfritt gentemot USA samt indikera att USA 

bör sträva efter att bli mer som Sverige i detta avseende indikerar artikelförfattaren 

att ett kontantfritt samhälle är något bra och eftersträvansvärt. Den bild av Sverige 

som The New York Times förmedlar bidrar till en diskurs av Sverige som ett 
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digitaliserat framtidsland. Det går väl i linje med den bild Svenska institutet vill 

förmedla av Sverige som ett nytänkande och progressivt land.  

4.6 Den negativa mediediskursen 

Även om en stor del av den analyserade empirin stärker den offentliga svenska 

diskursen så finns det artiklar som påvisar en annan bild av Sverige. New York 

Times har ett antal artiklar som motsätter sig denna diskurs, där den svenska 

öppenheten och toleransen kopplad till de senaste årens invandring snarare ses som 

något negativt som skapar osäkerhet och rädsla hos medborgarna. Tidningen målar 

upp en bild av Sverige där maktapparaten inte längre har någon kontroll över vad 

som händer ute i förorterna.  

“We have lost the trust from the people who lived and worked in this area,” 

said Gunnar Appelgren, a police superintendent and specialist in gang 

violence.  

The New York Times (Barry & Anderson, 2018, 3 mars) 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur internationell media väljer att adressera 

polismyndighetens förhållningssätt till förorterna i Stockholm. Utifrån Faircloughs 

(2013) första karaktär av diskursteknifiering kan polisen, utifrån sin yrkesroll, anses 

besitta en expertis med nära kontakt till kunskap som uttrycker sig som sanning. Att 

ha med en sådan expert som teknifierar diskursen kan leda till en ökad legitimering 

av den negativa mediediskursen. Vidare trycks det mycket på att Sveriges liberala 

invandringspolitik inte fungerar och att svenskars trygghetskänsla i 

invandrarområden sjunkit. I de analyserade artiklarna som motsätter sig den 

offentliga svenska diskursen konstrueras en bild av att alla svenskar känner sig 

osäkra av den samhällsutveckling som skett. 

 

Weapons from a faraway, long-ago war are flowing into immigrant 

neighborhoods here, puncturing Swedes’ sense of confidence and security. 

The New York Times (Barry & Anderson, 2018, 3 mars) 
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Att citatet ovan väljer att nämna swedes’ sense of confidence and security antyder 

att dem inkluderar och talar för den hela svenska befolkningen bosatta i vad de 

kallar immigrant neighborhoods. Ett sådant uttalande är problematiskt dels för att 

det inte presenteras exakt vilka som räknas till benämningen svenskar samt att de 

för talan åt en stor grupp människor som inte har möjlighet att besvara detta 

påstående. Vidare väljer The New York Times även att citera Donald Trump och 

hans uttalanden om den svenska migrationspolitiken: 

 

Even President Trump weighed in on the issue, saying that after taking in 

“large numbers” of immigrants, Sweden was “having problems like they 

never thought possible.” 

The New York Times (Barry & Anderson, 2018, 3 mars) 

 

Något som tydligt framförs kring rapporteringen av den nuvarande svenska 

invandringspolitiken är en tydlig gruppering och uppdelning mellan svenskar och 

invandrare. Denna definition är något som frångår den svenska offentliga diskursen 

där kärnvärden som öppenhet och inkludering är centrala. Något som kännetecknar 

en diskurs är hur olika teman kopplas samman för att skapa en regelbundenhet 

(Foucault, 2010). Via de ovan presenterade citaten är det möjligt att de 

internationella medierna försöker koppla den ökade invandringen till en ökad 

känslan av osäkerhet i de svenska förorterna. I den här mer negativa diskursen om 

Sverige målas invandringen upp som ett stort samhällsproblem som skapar 

gängbildningar och en allt mer osäker miljö för invånarna.  

 

The Council of Europe last year reported that Sweden was “experiencing 

an increase in instances of interethnic intolerance, racism and hate speech” 

that was affecting national minorities, including language. teaching. 

 The Guardian  (Fellman, Makashova & Zhuhan, 2018, 13 mars) 

 

Citatet ovan nyanserar dock denna bild och påvisar att det inte enbart är svenskarna 

som känner sig otrygga i samhället. I och med den ökade invandringen till Sverige 

så har ett allt större motstånd till migrationspolitiken etablerats, något som 

inrikesmedier rapporterar om (TT, 2018). Vad som dock fortfarande är 

genomgående i den negativa mediediskursen är grupperingen av medborgarna och 
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att det finns en rådande konflikt mellan dem. Öppenhet som är ett kärnvärde i den 

offentliga svenska diskursen benämns som negativt och tolerans är inget som 

belyses inom diskursen, något som exemplifieras genom citatet nedan.  

 

“It’s not good that students hear they’re not allowed to speak their mother 

tongue,” said Ingela Bertheden, the headteacher, adding that she had told 

staff she wanted no language bans at the school. 

The Guardian  (Fellman, Makashova & Zhuhan, 2018, 13 mars) 

 

Några positiva utsagor om Sverige och förorterna förekommer i princip inte alls 

inom denna diskurs. Foucault (2010) karaktäriserar en diskurs dels av vem som 

kommer till tals men även vad som får sägas inom diskursen. På samma sätt som 

den svenska offentliga diskursen stänger ute dem som inte delar åsikterna av 

Sverige, går det att argumentera för att den negativa diskursen av Sverige har 

liknande utestängingsmeknanismer. Alla de källor som används i artiklarna och 

således i konstruktionen av denna bild av det svenska samhället har varit 

samstämmiga, det råder en ökad osäkerhetskänsla bland befolkningen. Om detta 

varit en slump eller en medveten aktion från de internationella medierna är inget vi 

kan svara på. Däremot är det media som skapat denna negativa diskurs om Sverige 

och de är även dem som kontrollerar hur det talas om diskursen, vilket är andra 

nivån av dagordningsteorin (Strömbäck, 2014). I de analyserade artiklarna som 

motsätter sig den svenska offentliga diskursen konstrueras en bild av att alla 

svenskar känner sig osäkra av den samhällsutveckling som skett. 

Till skillnad från Svenska institutet så har inte de internationella medierna 

som vi analyserat någon uttalad målsättning i deras rapportering om Sverige. 

Fairclough (1995) menar att media är en maktapparat som kan konstruera sanningar 

och diskurser som sedan människor använder sig av för att skapa sin sociala 

omvärld, vilket också bekräftas av dagordningsteorin. Negativa medieberättelser 

tenderar även att få ett större genomslag hos allmänheten, och upplevas som mer 

trovärdiga än positiv rapportering (Anholt, 2010). Det innebär att om det skulle 

cirkulera för många negativa nyheter om Sverige så riskerar det att underminera den 

offentliga svenska diskursen. 
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4.7 Den positiva mediediskursen 

I den analyserade empirin går det att identifiera en positiv mediediskurs om Sverige 

som framhäver den svenska välfärden, jämställdheten och demokratin. Sverige lyfts 

fram som ett land med höga skatter som genererar ett generöst välfärdssystem, 

vilket presenteras av citatet nedan, samt ett land som aktivt arbetar med att förbättra 

jämställdheten.  

Sweden is a nation known for its exorbiant personal income tax rates, its 

generous welfare state and obnoxious pop music. 

 The Sydney Morning Herald (McDuling, 2018, 11 mars). 

Den positiva mediediskurs som vi identifierat i den analyserade empirin stärker till 

stor del den offentliga svenska diskursen. De internationella medierna som 

konstruerat denna diskurs kan sägas vara medproducenter av den offentliga svenska 

diskursen då diskursen som förs stämmer väl överens med de kärnvärden och 

profilområden som tagits fram av Svenska institutet.  

It is normal, in many Swedish preschools, for teachers to avoid referring to 

their students’ gender — instead of “boys and girls,” they say “friends,” or 

call children by name. 

The New York Times (Barry, 2018, 24 mars) 

Citatet ovan påvisar hur jämställdhetsarbetet tar sig uttryck redan vid en tidig ålder 

i Sverige. Detta kan kopplas till kärnvärdet nytänkande som är en del av den 

offentliga svenska diskursen. Den svenska förskolan målas upp som en institution 

där barn redan vid en tidig ålder blir behandlade som individer snarare än bli 

definierade utifrån sitt födda kön. Att inte sätta etikett på människor utifrån sitt kön 

återfinns även inom den offentliga svenska diskursen, då det på institutets hemsidor 

återkommande refereras till personer som hen (Svenska institutet, u.å.d). Vidare, se 

citat nedan, tas Sverige upp som ett progressivt och nytänkande land i och med 

införandet av pronomen hen, något som Sverige var först och ensamma med i 

världen.  
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A gender-neutral pronoun, “hen,” was introduced in 2012 and was swiftly 

absorbed into mainstream Swedish culture, something that, linguists say, 

has never happened in another country. 

 The New York Times (Barry, 2018, 24 mars) 

De internationella medierna är en av de främsta aktörerna i spridandet av 

Sverigebilden gentemot omvärlden. Det går därför att hävda att medierna är 

medproducenter i skapandet av den svenska offentliga diskursen i och med att de 

genom den positiva mediediskursen kontinuerligt bekräftar den bild Svenska 

institutet ämnar att sända ut. Medier har också möjlighet att styra hur människor 

resonerar kring specifika ämnen, då media dels väljer hur ämnen porträtteras, men 

även vilken ämnen som ska föras ut i offentligheten (McCombs, 2006). 

Det går även att påstå att både den offentliga svenska diskursen och 

mediernas positiva diskurs av Sverige hjälps åt att producera diskursiva 

utestängningsmekanismer. Foucault (1993) menar att människor kontrolleras i 

samma stund som diskurser skapas och exemplifierar diskursiva 

utestängningsmekanismer som något som tidigare ansetts vara en tradition men som 

inte längre har den stämpeln. Detta kan till exempel vara när ett ord som tidigare 

ansetts okej plötsligt omvärderas till det motsatta. Makten i diskursen utövas inte 

direkt mot någon annan, utan den diskursiva makten utvecklas snarare i relationen 

mellan olika subjekt där det skapas möjligheter för vissa och begränsningar för 

andra (Foucault, 1993). Detta exemplifieras och utvecklas vidare genom citatet 

nedan. 

By the time March rolled round, the girl had gotten so loud that she 

drowned out the boys in the class, Ms. Sandberg said. At the end of the day, 

she was messy. The girl’s parents were less than delighted, she said, and 

reported that she had become cheeky and defiant at home 

The New York Times (Barry, 2018, 24 mars) 

Citatet belyser att inte alla föräldrar är nöjda med den nya icke traditionella och 

normbrytande behandlingen av barnen på förskolorna. Det går att diskutera 

huruvida den opinion som tycker att könsneutraliseringen i Sverige är utestängda 

från diskursen. I samma artikel säger kolumnisten Tanja Bergqvist att ““Sweden’s 
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gender madness” har gått för långt, och att många svenskar är obekväma med det, 

men ingen vågar öppet kritisera det” [vår översättning] (Barry, 2018, 24 mars). 

Foucaults (1993) första utestägningsprocedur dikterar vad som får sägas inom 

diskursen, och detta citat belyser tydligt vad som är okej att uttrycka. Det kan också 

tolkas som att de blir utestängda i enlighet med vad Foucault (1993) kallar den andra 

utestängningproceduren som har utgångspunkt i förnuft och vansinne där, vad 

Foucault kallar “dårens” diskurs, inte får ta sig uttryck eftersom den saknar både 

trovärdighet och betydelse i sammanhanget. 

But Ms. Sandberg has plenty of experience explaining the mission to 

parents. “This is what we do here, and we are not going to stop it,” she 

said. 

 The New York Times (Barry, 2018, 24 mars) 

Citatet ovan ger uttryck för just Foucaults andra utestängningprocedur där 

motståndare till diskursen kan ses som “dårar” vars åsikt viftas bort med det simpla 

svaret att “det här är vad vi gör, och vi kommer inte sluta med det”. Förbjudet att 

uttrycka sig inom diskursen motiveras av att deras åsikter inte har någon betydelse 

i sammanhanget.  

Civic-minded Swedes also turn out to vote, voluntarily, at an average rate 

of 85 per cent, not far short of Australians doing it by compulsion. 

 The Sydney Morning Herald (McMahon, 2018, 13 mars) 

Den positiva mediediskursen talar även om svenskarna som angelägna att delta i 

processer som leder till samhällsförändringar. I citatet ovan specificeras detta 

genom det höga frivilliga valdeltagandet i kontrast gentemot Australien. Citatet 

ovan kan anses ingå under profilområdet samhälle, och berättelser likt dessa stärker 

den bild av landet som Svenska institutet ämnar att sända ut. En övervägande del 

av all empiri insamlad från de internationella medierna rapporterade om Sverige i 

positiva ordalag, samtidigt som de ämnen som det rapporterades kring 

överensstämmde med de områden Svenska institutet identifierat som extra viktiga 

i berättelsen om Sverige. Även om den positiva mediediskurs som förs om Sverige 

antagligen inte stjälper landet i dess arbete med att förbättra det nationella 
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varumärket så bör det ändå tas i beaktning att en ökning i positiv mediebevakning 

inte leder till några märkbara effekter i hur landet uppfattas av omvärlden (Jain & 

Winner, 2013). Det går därför att ifrågasätta hur stor nytta strategiplanen 

“Sverigebilden 2.0” faktiskt gör. I enlighet med Vargas (2013) synsätt på nation 

branding som ett sätt att påverka ett lands egna medborgare, snarare än utländska 

aktörer, så kan den identifierade positiva mediediskursen i utländska medier snarare 

ses som ett verktyg för Svenska institutet att stärka den offentliga svenska diskursen 

gentemot dess invånare. Detta indikerar att det kan finnas outtalade agendor kring 

praktiserandet av nation branding. 

4.8 Det medborgerliga perspektivet 

Sveriges sociala medier-kampanj “Curators of Sweden” erbjuder personer bosatta i 

Sverige ett utmärkt forum för att delge sin bild av landet. Formatets flexibilitet gör 

att många olika åsikter, värderingar och illustrationer över vilket typ av land Sverige 

är presenteras för omvärlden, vilket i teorin bidrar med en mångfald och 

komplexitet till den övergripande Sverigebilden. Tonaliteten och de ämnen som 

diskuterades skiftade karaktär beroende på vem som skötte kontot, och det var 

tydligt att urskilja att det var olika personer, med olika bakgrund och intressen som 

växelvis delade på kontot. Det gick trots detta att identifiera teman som tenderar att 

återkomma oavsett vem som sköter kontot. Ett av dessa är jämställdhet där det tycks 

råda en samsyn på att detta ämne är en viktig samhällsfråga.  

 

(Lindblom, 2018, 7 mars) 

Inlägget ovan uppmärksammade löneskillnaderna mellan män och kvinnor och är 

ett exempel på tonaliteten i kommunikationen från kuratorerna. Gemensamt för 

kuratorerna är att de frekvent återkommer till det svenska arbetet för ett mer 
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jämställt samhälle. Pappaledighet, delad vårdnad och icke-traditionella 

familjekonstellationer är andra aspekter av jämställdhet som tas upp. Generellt sett 

identifierar vi den svenska befolkningen, genom kuratorerna, som progressiva i sitt 

arbete för ett mer jämlikt samhälle, även om de samtidigt är tydliga med att det finns 

ytterligare förbättringspotential. Denna uppfattning är även något som stärks av 

andra svensktalande i kommentarsfälten under inläggen då de är aktiva och hjälper 

till att besvara frågor som inkommer till kuratorerna. 

 

(Shaima, 2018, 17 mars) 

Ett ytterligare tema som identifierats av den analyserade empirin är hållbar 

utveckling som inläggen ovan påvisar. Det tycks generellt sett finnas en hög 

medvetenhet och en vilja att sprida kunskap om denna typ av fråga. Sverige anses 

sedan tidigare besitta ett högt anseende inom miljöfrågor (se avsnitt 4.1) och 

sanningen om att Sverige är ett världsledande miljöland reproduceras i och med alla 

publicerade inlägg som berör detta. Just hållbarhet är också ett av de fyra 

profilområden som Svenska institutet har identifierat som extra viktiga i spridandet 

av Sverigebilden. Det finns således en direkt korrelation mellan den uttalade 

kommunikationsplanen och innehållet som sprids av kuratorerna. Huruvida 

Svenska institutet uppmanar kuratorerna att efterfölja planen och skriva inlägg 

kopplade till profilområdena och/eller kärnvärdena framgår inte men det går att hitta 

fler exempel där inlägg och plan korresponderar. 
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(Lindblom, 2018, 9 mars) 

Många inlägg berör olika områden av det svenska samhället där kuratorn tycker att 

landet excellerar. Det talas väl om det svenska utbildningssystemet där både landets 

högt rankade universitet och specialskolor för personer med extra behov nämns. 

Landets utbyggda infrastruktur och tillgången till gratis sjukvård är andra områden 

som berörs. Just det svenska välfärdssystemet är ett frekvent och återkommande 

tema. Det faktum att Sverige har en utbyggd välfärd vilken ger dess invånare 

tillgång till gratis och kvalificerad sjukvård är något kuratorerna verkar vara stolta 

över.  

 

(Reuterberg, 2018, 28 mars) 

Noterbart är att de utländska kuratorerna Shaima och Hanna Mullis, snarare än de 

svenska, var dem som i högre grad skrev inlägg kopplade till välfärden, och 

framhöll det positiva med det svenska systemet. I den positiva mediediskursen 

identifierad från de utländska medierna fann vi att svensk välfärd hade ett gott rykte 

utomlands (se avsnitt 4.7). Det finns således en tydlig korrelation mellan två 

utländska intressenter som båda har en god syn på den svenska välfärden.  
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(Mullis, 2018, 21 mars) 

Den svenska välfärden kan anses ingå under profilområdet samhälle även om man 

kan anse att den mesta kommunikationen om ett land i grund och botten berör 

samhället. Det ligger i Svenska institutets intresse att den svenska modellen 

uppfattas som något bra, och i den utgör välfärden en stor del. De positiva röster 

som förs om välfärden från utländska aktörer indikerar att institutet äger och 

kontrollerar denna fråga. Denna teknifiering av diskursen ses tydligt i den utländska 

rapporteringen om välfärden där det höga skattetrycket odelat ses som något 

positivt. Inom den inhemska diskursen råder det däremot delade meningar kring hur 

utbyggd välfärden bör vara och att det nuvarande systemet med höga skatter inte är 

odelat positivt (Sjöström, 2017). Det faktum att denna bild inte nått de utländska 

aktörerna, utifrån vår analyserade empiri, tyder på att Svenska institutet dels lyckats 

teknifiera diskursen, men även exporterat och överfört den till andra marknader. 

 

(Shaima, 2018, 13 mars) 

Ytterligare ett tema som återkommer är vikten av ett öppet och mångfaldigt 

samhälle. Dels står kuratorerna själva för en mångfald då de alla skiljer sig åt i kön, 

bakgrund, ursprung och sexuell läggning. Det sprids också åsikter om vikten av 

integration i samhället. Även om kuratorerna inte uttryckligen skriver om de är för 
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eller emot den flyktingpolitik som Sverige bedriver så indikerar många inlägg att 

de är pro-invandring. Just detta tema är intressant utifrån den kritik Sveriges 

generösa flyktingmottagande fått riktat mot sig av såväl inhemska som utländska 

aktörer. Sverige har som redan konstaterats använts som ett avskräckande exempel 

av vissa grupperingar på vad ett för stort flyktingmottagande kan leda till (se avsnitt 

4.1) och frågan är en av dem största inför det kommande riksdagsvalet (TT, 2017). 

 I denna infekterade fråga kan kontot @sweden anses vara en av de främsta 

kommunikationskanalerna i förmedlandet av Sveriges officiella ståndpunkt till 

omvärlden. Den diskurs som kuratorerna för om ämnet kan tolkas återspegla hur 

Sverige tycker om ämnet, då det faktiskt är Sverige som är avsändaren. Svenska 

institutet är en förlängning av staten och det ligger därför i deras intresse att det 

skrivs i positiva ordalag om invandring och integration, då den politik som bedrivits 

i frågan varit så omdiskuterad. Öppenhet är också ett av de kärnvärden i den 

kommunikationsplattform Svenska institutet tagit fram. Exakt hur dem valt att 

definiera ordet framgick som sagt inte, men det skulle kunna antas att det syftar till 

att Sverige ska porträtteras som ett öppet samhälle där många olika kulturer 

samverkar. Den diskurs som förs av kuratorerna i invandrings- och 

integrationsfrågan kan därför anses stärka den offentliga svenska diskursen. 

Det är intressant att vi ej funnit något inlägg där en kurator ställt sig i den 

kritiska ringhörnan i denna infekterade fråga. I en nyligt gjord 

opinionsundersökning framkom det att sex av tio svenska väljare vill ta emot färre 

flyktingar (TT, 2018). Om kontot @sweden ska anses vara representativt, och 

spegla vad Sveriges medborgare har för åsikter och värderingar borde det kunna 

urskönjas en större nyans, med tanke på den polarisering som råder i frågan. Det 

kan också tolkas utifrån Foucaults första utestägningsprocess - vem som helst får 

inte säga vad som helst (Foucault, 1993). Inom denna diskurs ryms bara positiva 

röster om invandring vilket blir vad som får sägas. Det kännetecknas också av vem 

som får säga något vilket blir de som anses besitta rätt värderingar i och med 

avsaknaden av alternativa, icke-konformerande röster.  
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(Shaima, 2018, 13 mars) 

För att bli en kurator för Sverigekontot krävs det att man blir nominerad. Hur 

urvalsprocessen för dem som blir nominerade ser ut framgår inte. Det vore naivt att 

tro att vem som helst skulle kunna tänkas få tillgång till kontot. För det första krävs 

det att man är aktiv på twitter, och vad vi antar att man har en viss följarbas då idel 

populära kontot varit tidigare kuratorer. Det gör att bara en viss “twitter-elit” i 

praktiken kan få tillgång till kontot, vilket exkluderar en stor andel av befolkningen. 

Det går även att misstänka att de personer som väl får tillgång handplockas från 

nomineringsurvalet utifrån deras åsikter och värderingar, vilket även i viss mån 

bekräftas av det faktum att twitterdiskursen i mångt och mycket överensstämmer 

med den offentliga svenska diskursen. Att kuratorerna till stor del väljer att skriva 

om ämnen som Svenska institutet identifierat som extra viktiga i berättelsen om 

Sverige kan stärka bilden som den offentliga svenska diskursen konstruerat.  

Mycket av såväl den traditionella, som den kritiska nation branding 

forskningen har konstaterat att medborgarna är den viktigaste intressenten i 

utformandet av ett nationellt varumärke. Att få dem att känna sig delaktiga och och 

aktiva är essentiellt för att faktiskt få dem att kunna identifiera sig med den bild som 

sprids (Kavaratzis, 2012). Man uppmanas även som medborgare att “live the 

brand”, alltså att efterleva den bild som nationen avser att sprida till omvärlden. Det 

blir problematiskt när man som medborgare ombes att efterleva ett nationellt 

varumärke som i mångt och mycket är en produkt av hur staten har konstruerat det. 

Även om @sweden är medborgarnas röst så menar vi att den inte är representativ 

för Sveriges befolkning och den version av det nationella varumärket som sprids är 

därför en produkt av hur staten definierar samt vill att Sveriges varumärke uppfattas.  

Initiativet Curators of Sweden kan därför anklagas för att försöka forma 

kollektiva identiteter och tillhandahålla ett antal exemplifierande modeller som är 
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tillgängliga för resten av befolkningen att konstruera sina egna personliga 

identiteter utifrån. Alltså hur man som svensk bör vara, tycka och tänka. En diskurs 

utgörs både av vad som får sägas och vem som får säga något (Foucault, 2010). Det 

är inte personer som ställer sig kritiska till Sveriges invandrings- och välfärdspolitik 

som får en chans att hantera kontot. Dessa personer utgör likväl en stor del av 

befolkningen, och det går därför att hävda att Curators of Sweden är en nation 

branding kampanj som används högst odemokratiskt av Sverige i syfte att överföra 

en viss politisk agenda gentemot dess invånare. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Denna kandidatuppsats har utgått från material insamlat från tre olika kategorier 

empiri: internationella nyhetstidningar, Svenska institutet med dess tillhörande 

webbsidor samt twitterkontot @sweden. I den här studien har vi undersökt vilka 

diskurser som är de mest återkommande kring Sverige och vem det är som har 

makten att kontrollera dessa diskurser.  

Utifrån den analyserade empirin har vi identifierat en bild av Sverige som ett öppet 

och generöst land som arbetar mycket för att alla ska känna sig välkomna och 

inkluderade i samhället. Vidare är bilden av Sverige ett land som till stor del arbetar 

med jämställdhetsfrågor för att minska orättvisor i det svenska samhället. Även om 

majoriteten av den analyserade empirin målade upp en positiv bild av Sverige så 

fanns det inslag som visade en annan bild. Problem i invandrartäta förorter var något 

som belystes, där gängbildningar och en ökning av grovt våld lett till att invånarna 

känner sig mer osäkra i sitt närsamhälle. Huruvida detta är en bild som är 

representativ för hela landet går att diskutera. På samma sätt går det att resonera 

huruvida den bild av Sverige som myndigheten Svenska institutet kommunicerar är 

helt objektiv eller något förskönad då myndigheten arbetar på uppdrag av riksdag- 

och regering för att sprida en attraktiv bild av Sverige till utlandet.  

   Utifrån den analyserade empirin har vi identifierat fyra olika 

återkommande diskurser om Sverige: (1) Den offentliga svenska diskursen. Detta 

är den mest återkommande och framträdande diskursen i vårt analyserade material. 

Diskursen är producerad av Svenska institutet och framställer Sverige som ett 

öppet, nytänkande och jämställt land. Diskursen har identifierats hos Svenska 

institutet och de hemsidor som myndigheten tillhandahåller. Vidare så framkommer 

det att diskursen sprids genom att de analyserade internationella medierna samt 

twitterkontot @sweden i mångt och mycket bekräftar den offentliga svenska 

diskursen. Vi menar att Svenska institutet i hög grad försöker styra och kontrollera 

denna diskurs, så att Sverige ska uppfattas på ett sätt som i förlängningen gynnar 

landet. (2) Den innovativa diskursen. Inom diskursen beskrivs Sverige som ett 
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innovativt land som är med och driver teknologin och digitaliseringen framåt. 

Svenska företag som Spotify och Volvo lyfts fram i denna diskurs och får på ett sätt 

representera Sverige i diskursen. (3) Den positiva mediediskursen. Denna diskurs 

är, efter den offentliga svenska diskursen, den mest återkommande diskursen i de 

internationella medierna som studerats. Inom denna diskurs talas det om Sverige 

som ett öppet land med höga skatter vilket genererar ett generöst välfärdssystem där 

medborgarna blir omfamnade av staten och att Sverige är ett tryggt land där 

jämställdhet står högt på agendan. I stort är denna diskurs i många aspekter väldigt 

lik den offentliga svenska diskursen. Som motsats till denna diskurs har vi 

identifierat en fjärde diskurs, (4) den negativa mediediskursen. Denna diskurs 

skiljer sig markant från de tre tidigare diskurserna. Som motsats till både den 

offentliga svenska diskursen och den positiva mediediskursen så presenteras 

Sverige som ett land med problem i vad media kallar invandrarområden där 

gängbildningar och grovt våld är vanligt förekommande. Denna diskurs belyser att 

Sverige som öppet land tagit emot stora mängder invandrare vilket försämrat 

säkerheten för invånarna. Däremot så var denna diskurs mindre framträdande än de 

andra tre.  

Utifrån analysen har vi kommit fram till slutsatsen att de aktörer som har 

makt att kontrollera dessa diskurser främst är Svenska institutet och till viss del även 

de internationella medierna. Twitterkontot @sweden erbjuder i teorin en möjlighet 

för medborgarna att kontrollera diskursen men det går att ifrågasätta hur väl detta 

stämmer i praktiken. Vi fann en avsaknad av röster som motsade den offentliga 

svenska diskursen, vilket i sig inte behöver vara problematiskt, men då diskursen 

stämde så väl överens med de uttalade kommunikationsområden som Svenska 

institutet satt upp så finns det anledning att fråga sig hur representativt initiativet 

kan anses vara. Anledningen till detta menar vi är på grund av att kontot modereras 

av Svenska institutet och det är även myndigheten som väljer ut vilka som ska få 

tillgång att skriva på kontot. Det går därför att misstänka om institutet handplockar 

kuratorer utefter åsikter och värderingar som anses återspegla den officiella. Utifrån 

detta finns det fog för att påstå att nation branding-kampanjen Curators of Sweden 

verkar odemokratiskt med syfte att överföra en viss politisk agenda gentemot dess 

befolkning.  

Gällande diskurserna har vi analyserat dem utifrån ett kritiskt perspektiv 

med fokus på makt. Först och främst anser vi, som nämnt ovan, att det är den 
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svenska myndigheten Svenska institutet som kontrollerar diskursen som förs om 

Sverige. Då myndigheten dels har cirka 500 miljoner (Svenska institutet, u.å.e) till 

sitt förfogande för att sprida en god bild av Sverige är det föga förvånande att det 

är just dem som kontrollerar diskursen då de uppenbarligen har stora resurser till 

sitt förfogande. Utifrån dagordningsteorin har vi även identifierat att de 

internationella medierna har en viss påverkan på vilken diskurs om Sverige som 

sprids. Däremot trodde vi att diskursen som återfanns hos de internationella 

medierna skulle skilja sig mer åt från den offentliga svenska diskursen än vad det 

faktiskt gjorde. En förklaring till detta skulle kunna vara att den valda tidsperioden 

för insamling av empiri var för kort för att större skillnader skulle kunna urskiljas.  

Vi hade även som syfte att nyansera bilden av nation branding inom 

forskningsfältet strategiskt kommunikation när vi startade denna studie. Genom att 

undersöka detta fenomen ur ett kritiskt maktperspektiv bekräftar vår studie att 

nation branding till viss del inte är så oproblematiskt som det kan te sig vid en första 

anblick. Vi sällar oss till den skola av nation branding som menar att fenomenet till 

lika stor del, om inte större, påverkar ett lands interna intressenter snarare än dess 

externa. Vi påvisar också hur det kan användas på ett odemokratiskt vis och 

exkludera delar av befolkningen. Den offentliga svenska diskursen kan enligt oss 

till stora delar sägas stå för bra värderingar och även om den kan anses något 

orepresentativ så menar vi att det finns värre fall. Lyfter man blicken mot resten av 

världen så finns det säkerligen exempel på när andra nationer med samma principer 

tillämpar en betydligt mer tvivelaktig världsåskådning. Det hade därför varit 

intressant att som vidare forskning se en liknande studie utföras på ett sådant lands 

nation branding. 
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