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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Globaliseringen leder till att länder i allt högre utsträckning 
konkurrerar med varandra om uppmärksamhet, respekt och tillit från investerare, 
turister, konsumenter, donatorer, invandrare och media. Ett kraftfullt och 
positivt varumärke utgör därför en viktig konkurrensfördel. 
Varumärkesprofilering och branding, är de sätt på vilka en organisation 
kommunicerar, särskiljer och symboliserar sig själva gentemot sina 
kunder/klienter. National Branding är samma sak, men för ett land. Argumentet 
för National Branding är, i dagens globaliserade värld, att det finns en acceptans 
för konkurrens mellan länder för att erhålla uppmärksamhet av världen och dess 
tillgångar. Detta leder till att det blir ännu viktigare för ett lands ledare att göra 
allt som står i deras makt att projicera en positiv och konsekvent bild av det 
landet de försöker styra.  
 
Forskningsfråga: Vad innebär de t  at t  "branda" Sveri ge? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra vad National Branding betyder 
och hur det fungerar för Sverige. Då begrepp inom kommunikation spelar en 
viktig roll för hur ett sådant komplext projekt ska utföras, kommer även dessa att 
beskrivas närmare och analyseras utifrån. 
 
Tillvägagångssätt: För att kartlägga vad National Branding är har Simon 
Anholts diskussioner och journaler studerats men också andra författares texter 
inom ämnet. För att fördjupa mig i hur National Branding fungerar rent praktiskt 
har jag intervjuat Thomas Carlhed som är Brand manager på Svenska Institutet 
och Anders Wollter, ambassadör och Koordinator för House of Sweden. Övriga 
personer som har intervjuats är Karin Serenander på UD:s info-enhet och 
samordnare för NSU-kretsen och Ylva Björnberg på Visit Sweden som också är 
expert i NSU:s arbetsgrupp för Nation Branding. Jag har under ett samtal med 
före detta riksdagsmannen Knut Billing diskuterat allmänt om National 
Branding. E-postintervju har genomförts med Jenny Lennung på UD, Henrik 
Uggla, forskare i Brand Management och Olle Wästberg, generaldirektör, SI. 
 
Resultat: Det moderna Sverige är dynamiskt och förändringsbenäget, 
multikulturellt, internationaliserat, samarbetsvilligt, socialt medvetet, kreativt, 
pålitligt och förknippat med kvalitet. Men kunskapen om Sverige varierar väldigt 
mycket. Det finns de som är ointresserade av Sverige och experter som vill skapa 
möten i de nätverk som de redan har. Det är viktigt att man får en bild av ett 
land och symboler är lätta att kommunicera med. Antalet associationer till landet 
Sverige är få och att använda sig av kungahuset är ett sätt att kommunicera ett 
lands kultur, värderingar och historia. Alla intervjupersoner menar att 
kungafamiljens symboliska värde och deras roll som ambassadörer för Sverige är 
ovärderligt. Även om den Sverigebild vi vill förmedla är sann och tagen ur 
verkligheten betyder det inte att det är tillräckligt. Även om Sverige ligger i 
framkant inom många områden betyder det inte att det kommer att vara så för all 
framtid. Därför måste den kontinuerligt uppdaterade Sverigebilden 
kommuniceras, på "rätt sätt" och till "rätt målgrupp", konstant. Landets 
befolkning som är en del av varumärket måste ha ökad kunskap om vad Sverige 
och Sverigebilden innebär och står för. Svenskar ska känna sig stolta över 
varumärket Sverige. 
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1. Inledning 
 
I det första avsnittet beskrivs de delar som ligger till grund för uppsatsen. Det 
inleds med hur situationen ser ut idag och vilka diskussioner som är intressanta 
att titta närmare på. För att jag ska kunna närma mig forskningsfrågan anser jag 
att det finns andra begrepp, förutom de som redovisas för i bakgrunden, som 
behöver presenteras och analyseras närmare, innan jag kan dra några slutsatser. 
Detta kan leda till att det upplevs finnas en uppdelning av hur jag hade tänkt mig 
rapporteringen av arbetets gång. Följande tankar och idéer är utgångspunkter för 
hur problem och syfte formuleras.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden ska möjliggöra för läsaren att erhålla grundläggande kunskap om 
begreppet National Branding och relationen mellan detta begrepp och Sverige 
som varumärke. Läsaren ska också kunna öka sin kunskap inom detta område 
som består av många olika delar som är av stor vikt för ämnet och uppsatsen. 
Därmed finns det specifika stycken som förklarar dessa viktiga delar.  
 
Anholt är den mest erkända personen som arbetar med National Branding. Jag 
kom i kontakt med hans texter via mina kontakter på Svenska Institutet och 
utrikesdepartementet och det är därför hans texter och tankar används som 
ledande källor i denna uppsats.  
 

1.1.1 Vad är National Branding? 
Globaliseringen leder till att länder i allt högre utsträckning konkurrerar med 
varandra om uppmärksamhet, respekt och tillit från investerare, turister, 
konsumenter, donatorer, invandrare och media. Ett kraftfullt och positivt 
varumärke utgör därför en viktig konkurrensfördel. Varumärkesprofilering och 
branding, är de sätt på vilka en organisation kommunicerar, särskiljer och 
symboliserar sig själva gentemot sina kunder/klienter. National Branding är 
samma sak, men för ett land. National Branding definieras kort som det sätt på 
vilket ett land eller en nation uppfattas av sina kunder/klienter.1  
 
Anholt menar att branding är ett knepigt ord på grund av att olika människor 
använder det med olika innebörd. Vissa menar att branding är ett samlingsord 
för promotion, reklam eller publicitet. Andra, speciellt inom 
marknadsföringsbranschen använder ordet då de talar om produkten eller 
servicens attribut eller design; det vill säga paketering, logotypen och så vidare.  
 
Det svåra ligger i att man inte kan "sälja" ett land på samma sätt som man säljer 
en vara. Det finns framgångsrika företag som använder ordet i ett bredare 
perspektiv. De anser att deras varumärke representerar deras goda rykte. Genom 
att använda sig av branding på detta sätt, vilket är intelligent och ansvarsfullt, kan 

                                                
1 Simon Anholt, som enligt tidskriften "The Economist" är en av de mest inflytelserika och respekterade rådgivarna till regeringar i länder som vill 

stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Han står även bakom forumet www..earthspeak.com  
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länder precis som framgångsrika företag konkurrera och ha samröre med andra 
företag i det globala samhället. 
 
Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet menar att National Branding är 
landet som varumärke, i detta fall bilden av Sverige. Skillnaden mellan National 
Branding och Public Diplomacy är att den förstnämnda är ekonomisk och den 
senare är politisk och för SI, som fungerar som en brygga mellan utrikespolitik, 
näringslivsfrämjande, utvecklingsarbete och kultur, är det ganska naturligt att 
använda båda begreppen.2 
 
I en artikel i Foreign Affairs3, från hösten 2001, skriver van Ham att ett lands 
internationellt framgångsrika företag fyller funktionen som ambassadörer för sina 
hemländer, det är dessa som sätter sina hemländer på världskartan. I dag finns 
det till och med ett FN-organ, WIPO, World Intellectual Property Organization, 
som ska hjälpa utvecklingsländer att utveckla sina varumärken4. 
 
Att ha en varumärkesstrategi innebär att man ska känna till och kunna ta till vara 
de olika kvaliteter och resurser som man besitter men man ska också veta hur 
dessa ska åskådliggöras för världen. Branding eller National Branding i det här 
fallet, handlar om att ta till vara den positiva bild eller image som konsumenter 
anser sig ha om Sverige. Det är denna bild man kan arbeta med på olika sätt. 
Man ska alltså inte i alla lägen utgå från den bild som man vill projicera. Det kan 
nämligen vara så att den bilden inte stämmer överens med den som den 
nuvarande eller den potentiella kunden har av varumärket5.  
 
När man väl har byggt upp ett starkt varumärke handlar det om att kunna 
kommunicera detta. Man kan alltså med rätt sorts kommunikation nå ut med de 
budskap man hade tänkt sig, så att man styr budskapens väg från avsändare till 
mottagare.  
 
Framgångsrika platser har alltid varit medvetna om hur viktigt det är med rykten. 
De har avsiktligen skapat och försökt att vårda sina goda rykten genom att 
använda rätt teknik och erfarenheter från kommersiella verksamheter. Många 
platser baserar sin brandstrategi på kulturella, sociala eller till och med spirituella 
egenskaper eller kvaliteter vilket differentierar dem från alla andra platser.6  
 
Anholt menar: 
"Det spelar ingen roll om landet är litet eller fattigt, det kan med hjälp av rätt 
varumärkesstrategi slå stort i världen."7 
 

1.1.2 Vad är ett varumärke? 
Inom marknadsföring finns det få begrepp som är så svåra att definiera som 
begreppet brand eller varumärke, som det heter på svenska. Att försöka klarlägga 
ett varumärkes karaktär är oftast mer komplext än vad man tror. Det kan bero på 

                                                
2 Wästberg, 8 juni 2005 

3 http://www.foreignaffairs.org/20010901facomment5564/peter-van-ham/the-rise-of-the-brand-state.html 

4 www.wipo.org 

5 Anholt, februari 2003 

6 Anholt, 8 mars 1999 
7 Ibid. 
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att begreppet varumärke bokstavligen kan tolkas som en immateriell tillgång 
vilket i sin tur kan försvåra definitionsprocessen.  
 
För att kunna närma sig en definition av vad ett varumärke är kan man börja 
med att förklara hur processen av varumärkesbyggande ser ut. Denna process 
kräver tålmodighet, hängivenhet, entusiasm och en väldefinierad vision8. För att 
en potentiell konsument, i detta fall kan dessa vara allt från investerare, turister, 
donatorer, invandrare och media, ska lära sig om ett varumärke och "köpa" 
varumärket måste de bli välbekanta med dess värden. Detta kan ske antingen 
genom direkta upplevelser och erfarenheter eller genom exponering via media. 
Men denna process kan ta tid, i många fall flera år och det beror på att 
konkurrensen är stor mellan alla möjliga typer av varumärken som försöker 
kommunicera till konsumenter. Under tiden måste existensen av varumärket och 
dess värden hållas vid liv, vilket kan bli mycket kostsamt och det beror oftast på 
att det kan uppstå konflikter som går emot de centrala värden som varumärket 
från början har kommunicerat.9  
 
Anholt skriver att ägare av varumärken inte äger sina varumärken på samma sätt 
som deras konsumenter gör, eftersom begripandet och uppfattningen av ett 
varumärke endast existerar hos dem som förvärvar varumärket. Den som äger ett 
varumärke uppfattar det som varumärket vill kommunicera på ett tydligt sätt men 
om denna vision inte kan kommuniceras till potentiella kunder kommer 
framgång inom bland annat försäljning och lojalitet att utebli.10 Det är viktigt att 
poängtera att lojalitet inte är en attityd utan ett beteende.11 
 
Ett problem med själva begreppet varumärke är att det missbrukas då det 
används friskt och är allmänt uppfattat som allt från TV-personligheter till 
länder, regeringar och religioner. Det används till och med för att beskriva 
personer som själva som inte har en aning om vad begreppet står för och 
betyder.12 
 
Ett varumärke måste beaktas utifrån två övergripande perspektiv; nämligen 
företagets och kundernas. I det här fallet är landet Sverige och dess befolkning 
företaget och kunderna är de som man kommunicerar till utanför landet13. Man 
måste skapa en varumärkesplattform där man definierar varumärket utifrån dessa 
två perspektiv. Det första perspektivet, företagsperspektivet består av delar som 
produktattribut, märkesidentitet, kärnvärden, positionering, konkret 
kommunikation med marknaden och intern märkeslojalitet. Kundernas 
perspektiv består av engagemang, märkeskänslighet, medvetenhet, 
märkesassociationer, mervärden, märkeslojalitet och krav på varumärket.14 
 
Varumärken har förekommit i över 5000 år och utvecklades ur behovet av 
identifikation, alltså att markera vem som äger föremålet i fråga eller vem som 
tillverkat det.15 En bonde kunde låta märka sin boskap för att skydda den mot 
                                                
8 Anholt, 8 mars 1999 

9 Harvard Business review on brand management, 1999 
10 Anholt, 8 mars 1999 

11 Harvard Business review on brand management, 1999 
12 Anholt, 8 mars 1999 

13 Erikson, P, 2005 

14 Ibid.   

15 Mollerup, P, 1997  
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stöld. Märken har tidigt också använts för att markera social identitet, att tala om 
något ägaren eller upphovsmannen.16  
 

1.1.3 Omvärldsbevakning 
I och med att omvärlden förändras snabbare ökar också behovet av 
omvärldsövervakning och omvärldsanalys. Men oftast saknas kunskaper om vad 
som händer ute i världen. Det är viktigt att kunna svara på frågor som vilka nya 
trender kan identifieras som påverkar förutsättningarna och handlingsutrymmet 
för landet på sikt, utifrån ett varumärkesperspektiv. Det är även viktigt att ta reda 
på vilka nya värderingsmönster som växer fram som både öppnar nya 
möjligheter och kan medföra tänkbara hot.17 
  

1.1.4 Vad är ett rykte? 
En plats rykte är något som har byggts upp och förvaltats över av dens ägare 
eller ledare. Dessa ledare har använt sig av experter inom olika områden, 
exempelvis poeter, retoriker, filosofer, artister och författare, för att lära sig 
kommunicera budskap och skapa rykten. Det är på senare tid som det har blivit 
aktuellt att även nyttja marknadsförarens kunskaper och expertis då dessa kan 
komma till hands vid kommunikation av budskap inom den sociala och 
ekonomiska utvecklingen men också vid internationella relationer. Man menar att 
marknadsförarnas roll inte längre är bara inom det kommersiella utan att deras 
expertis kan nyttjas av regeringar, politiska partier, välgörenhet och så vidare. 18  
 

1.1.5 När blev Sverige Sverige? 
En central faktor för Sverige som varumärke är landets geografiska och 
historiska ursprung.19 Förutom varumärkets geografiska och historiska ursprung 
borde man tänka sig dess kulturella, sociala och ideologiska ursprung som kan ha 
betydelse för identitetsutvecklingen.20 
 
Det har förts en periodvis ganska livlig diskussion om när Sverige blev ett 
enat land, och inte ens i dag är alla forskare helt överens. Tidigare fanns en 
utbredd tanke om att ett enande av riket kunde ha skett redan kring 500- 600-
talen, då de talrika men fattigare svearna lade under sig det rikare Götaland. 
De flesta forskare i dag är dock mest benägna att betrakta enandet av riket 
som fullbordat först på 1100-talet. När man anser att Sverige blev ett enat rike 
beror ju också av hur man definierar termen "enat rike". Med tanke på central 
administration och framväxten av en verklig statsapparat kan man kanske säga 
att det verkliga enandet av riket kom först under Gustav Vasa på 1500-talet.21  

                                                
16 Holger, et al., 2002 

17 Erikson, P, 2005 

18 Anholt, Februari 2003 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Lage Rosengren, redaktör, Nationalencyklopedin 



____________National Branding – Sverige som varumärke_____________ 

____________________________________________________________ 
Mina Khoshnood 

9 

1.1.6 Är Sverige ett varumärke? 
Det är svårt att definiera ett land som ett varumärke. Frågan är om man kan, 
precis som framgångsrika företag, använda sig av branding för att konkurrera på 
den globala marknaden och i sådana fall vad man ska framhäva i en sådan 
kommunikationsprocess. 
 
Wästberg menar att Sverige är ett varumärke. Samtidigt menar han att nationer är 
komplexa att marknadsföra. Sverige konkurrerar med andra länder och andra 
varumärken. Sverige vann mer än de flesta andra länder på industrialismens 
genombrott 1870 och globaliseringen av världshandeln 1950. Om landet ska 
klara denna nya våg av globalisering med en mer rörlig produktion beror det 
mycket på hur vi som svenskar bygger det svenska varumärket.22  
 
Anholt menar att National Branding kräver förändring av en hel nation. Han 
menar att man ska skapa en ny och spännande blid av Sverige som känns 
övertygande och som kan ersätta den gamla bilden. Men detta måste ske gradvist 
och landets invånare, som är varumärkets ägare, måste också vara med på denna 
förändring. Dagens varumärke måste ses över och det måste bedömas vad som 
bör vara annorlunda och varför. Sverige har en fördel av att vara liten, men 
respekterad aktör på världsmarknaden och inom världspolitiken. Men det är så 
att Sverige har samma problem som många andra moderna stater, vilket är att 
inte leva upp till sin kulturella profil. Sverige är ett multietniskt land och detta 
märks inte av varumärket. Ett nationellt varumärke måste också speglas i den 
nationella identiteten. Om inte folket delar den så fungerar det inte.23 
 
Wästberg menar att Sverige söker en ny berättelse som innehåller jämställdhet, 
tolerans och nyfikenhet. Det behövs fler idéer kring marknadsföring som kan nå 
fler fält. Det är inte bara ett lands ekonomi som är viktig och beslut om 
investeringar i ett land är inte alltid baserade på studier av grafer och statistik och 
det gäller att nå synergi mellan de olika delarna av information om och PR för 
Sverige.24 
 

1.1.7 Från konkurrenskraft till kreativitet 
Florida menar att världen har lämnat den industriella eran och klivit in i den 
kreativa. Och denna värld har redan hunnit långt i den utvecklingen. Den 
kreativa klassen, de som arbetar med forskning, teknologi, kultur, konst och 
underhållning, består enligt Florida av upp till 40 % av befolkningen, i alla fall i 
länder som USA och Sverige. Och detta skapar stora förändringar. Förändringar 
som inte alltid är synliga men som påverkar oss ändå mer eftersom de handlar 
om förändrade vanor, tankesätt och levnadsmönster.25 
 
Den kreativa klassen, snart halva befolkningen, består av självständiga individer 
som ställer krav på de platser där de ska bo och verka. De söker sig aktivt till 
områden som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och social omsorg. 
Därför räcker det inte bara med att skapa jobb. Tvärtom, påstår han, så är det 
dags att byta fokus från konkurrenskraft till kreativitet. Detta eftersom alla tecken 
                                                
22 http://www.si.se/upload/Docs/OmSI/Sverigebilden.pdf 

23 Ibid. 

24 Ibid. 
25 http://www.fargfabriken.se/florida/ 
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tyder på att folk i allt högre grad kommer att styras mot att först söka sig till ett 
område som är attraktivt. Sedan låter de jobbet komma till dem.  Det kräver ett 
samspel mellan politiken och näringslivet. Och den region som lyckas få störst 
andel av befolkningen att tillhöra den kreativa klassen kommer att vinna loppet 
om framtiden.26  
 
Florida refererar ofta till Sverige och Skandinavien. Han menar att Sverige har 
ovanligt goda förutsättningar för att spela en ledande roll i framtidens globala 
tillväxt. Detta beror på att Sverige har ett försprång när det gäller mjuka världen, 
som tolerans, öppenhet, jämställdhet och social omsorg.27  
 

1.1.8 Vad är Sverigefrämjande?28 
De som utformar den officiella Sverigebilden är Svenska Turistrådet, Svenska 
Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA) och Svenska Institutet. Dessa 
arbetar för att marknadsföra Sverige men det är också mycket upp till det 
svenska folket att marknadsföra Sverige genom resor utomlands och så vidare. 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU, är ett forum som för dialog, 
samråd och samarbete kring effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande. NSU 
inrättades 1995 och har till uppgift att ge råd till regeringen om inriktning och 
omfattning av Sverigefrämjande insatser. 
 
Nämnden representerar de statliga och halvstatliga aktörerna med målet att skapa 
intresse, förtroende och goodwill för Sverige och att medverka till att Sverige 
betraktas som 
 

 en pålitlig handels- och samarbetspartner  
 en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar  
 ett eftersökt turistmål  
 en ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling  
 ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i  
 en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och design  
 en kreativ kulturnation  

 
NSU-organisationernas gemensamma webbplats, www.sweden.se, har en central 
roll i NSU:s verksamhet och administreras av Svenska institutet. 
 

1.2 Probl emdiskuss ion 
 
"Throughout the twentieth century, most of the really successful international brands have come 
from countries that are successful brands in their own right, and substantial transfer of imagery 
and brand equity can often be seen to occur between the two."29 
 
Anholt knyter samman ovanstående citat till det som han senare menar med att 
det faktiskt inte är så komplicerat att skapa medvetenhet om ett lands 
kommersiella varumärken mycket för att det redan finns en etablerad bild hos 
                                                
26 http://www.fargfabriken.se/florida/ 

27 Ibid. 
28 http://www.utrikes.regeringen.se/sb/d/3028/a/17915 

29 Anholt, juli 1998 
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mottagarna om landet, med relativt olika intressen. Men det råder ingen tvekan 
om att "branda" en plats är ett känsligt ämne.  Olin menar att människor tenderar 
att bli upprörda endast genom att höra talas om begreppet National Branding. 
Det är knappast något nytt fenomen att folk i allmänhet är ganska 
misstänksamma mot varumärken och marknadsförare, en del av befolkningen 
har alltid varit redo att tro att existerar något medfött korrupt eller till och med 
illavarslande med denna industri som ger efter för människors inbilskhet, strävan 
efter åtrån att förbättra sig själva. På något sätt kommer ett helvete skapas då 
dessa djävulska tricks tillämpas på något så heligt som nationalstaten30. 
 
National Branding handlar inte om att designa en ny logotyp för ett land och inte 
heller att hitta på en genomslagskraftig slogan som syns tillsammans med 
logotypen31. Det handlar inte om att, till att börja med, komma på ett fyndigt 
namn på det man vill marknadsföra. Landets namn har ju funnit i flera 
århundraden och det är inget man kan ändra på, men däremot kan betydelsen av 
eller associationerna till landet och dess namn förnyas, nyanseras och arbetas 
vidare med.  
 
Vad man kanske inte inser är att National Branding är oändligt mycket större och 
mer komplext än någon annan kommersiell marknadsföringsåtgärd. Det handlar 
om national brandstrategi och detta innebär att införa en kreativ, konsekvent, 
sanningsenlig och effektiv agenda på olika områden som är svåra att penetrera.32 
Exempel på dessa områden är nationell- och regionalturism, inhemska 
investeringar, internationella relationer, ekonomisk utveckling, sport, media 
management och så vidare. Anholt menar att en hållbar national brandstrategi 
etableras då man skapar en godartad och gynnsam nationalism bland den annars 
ganska splittrade befolkningen i ett land. Denna splittring kan bero på att 
befolkningen består av människor från annan etnisk bakgrund än den svenska 
eller att det existerar kulturella skillnader bland befolkningen. En sådan uppgift 
kan man inte kalla för en turismpromotionåtgärd.33  
 
Argumentet för National Branding är, i dagens globaliserade värld, att det finns 
en acceptans för konkurrens mellan länder för att erhålla uppmärksamhet av 
världen och dess tillgångar. Detta leder till att det blir ännu viktigare för ett lands 
ledare att göra allt som står i dess makt att projicera en positiv och konsekvent 
bild av det landet de försöker styra. Precis som i vilket företag som helst är det 
omöjligt att undgå att visionen av ett varumärke måste genomsyra verksamheten 
både in- och utvändigt och detta gäller även för länder.  
 
Desto längre bort vi kommer från kunskapssamhället och djupare in i 
helhetssamhället34, desto viktigare blir det att kommunicera ett koncept som kan 
fungera som hela landets varumärke. Utvecklingen har visat att det börjar bli mer 
vanligt att man visar att man är bra på flera saker än att man är specialist på en 
sak.35 Alltså är det viktigt att visa på att man är komplex och dynamisk och i detta 
fall att landet är komplext och mångfacetterat så att marknadsföringen inte 

                                                
30 Anholt, juli 1998 

31 Ibid. 

32 Ibid. 

33 Ibid. 

34 Troedson, 13 mars 2006 

35 Ibid. 
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missgynnar någon industri eller utvecklingsområde.36 Ett exempel på missgynnad 
industri med utebliven framgång är då Olivetti, som är en italiensk PC-
producent, försöker slåss med bilden att Italien är ett mode- och stil 
producerande land för att lyckas med sin export. Det är otroligt svårt för ett land 
att bli av med den stereotypa bilden, dessutom tar det lång tid att introducera en 
annan bild av landet och det är även kostsamt. Den faktiska risken med detta är 
det skapar hinder för att skapa en djupare förståelse för ett lands kultur än dess 
kommersiella output.37  
 
Det är således av intresse att forska om olika resonemang kring National 
Branding och betydelsen av en sådan process för Sverige. Eftersom National 
Branding till stor del handlar om att kommunicera är det också viktigt att 
undersöka om existerande kommunikation fungerar och om det finns några 
risker eller hinder på vägen.  
 

1.3 Forsknings f råga   
 
Ovanstående grundläggande sanningar och tankegångar leder till följande 
forskningsfråga: 
 
Vad innebär de t  at t  "branda" Sveri ge? 
 

1.4 Syf te  
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra vad National Branding betyder och hur 
det fungerar för Sverige. Då begrepp inom kommunikation spelar en viktig roll 
för hur ett sådant komplext projekt ska utföras, kommer även dessa att beskrivas 
närmare och analyseras. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
En tydlig avgränsning som har gjort i uppsatsen är att de intervjupersoner som 
har valt ut är antingen experter inom området National Branding eller att de 
arbetar med det på något sätt. Övriga personer som har intervjuats har visat 
intresse för ämnet och uppsatsen och därmed har deras tankar och åsikter 
redovisats i empirin och i analysen. Det har inte gjorts några intervjuer med 
människor i allmänhet gällande ämnet National Branding. 
 
Då vissa av de frågor som har ställts till intervjupersonerna inte har resulterat i 
svar som har varit tillräckligt användbara i analysen har dessa att bortsetts från. 
Skulle dessa ändå vara av intresse redovisas de i bilagorna under respektive 
intervju.  

                                                
36 Troedson, 13 mars 2006 

37 Anholt, 1997  
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskriver och motiverar jag de metoder som har använts i 
uppsatsarbetet. Jag framför också kritik och anmärkningar mot de källor som jag 
har använt.  
 

2.1 Insaml ing  av data 
 
Inledningsvis ville jag få en förståelse för tre väsentliga områden; begreppet 
National Branding, Sverige som varumärke och de organisationer och nämnder 
som arbetar med just detta. 
 
Till att börja med kontaktades Olle Wästberg som är chef på Svenska Institutet 
för att klargöra vad han och SI gör gällande National Branding. Jag har även 
besökt Sveriges officiella webbportal, www.sweden.se. för att öka min kunskap 
om hur SI arbetar och vad de arbetar med. 
 
För att kartlägga vad som görs idag när det gäller National Branding, har Simon 
Anholts diskussioner och journaler studerats. Dessa texter är av sekundärdata 
karaktär och är alltså datamaterial som samlats in sedan tidigare och bearbetas på 
nytt. Exempel på sekundärdata är offentlig statistik, registerdata och information 
i databaser38. Anholt är grundaren till earthspeak.com som är ett forum där han 
ställer ut sina och andras journaler om branding, Nation Brands, brand 
management och så vidare. Anholt anses vara en betydelsefull person inom detta 
ämne och mycket av studerat material refereras till hans texter och utlåtanden. 
Jag kom i kontakt med hans resonemang då jag diskuterade mitt uppsatsämne 
med Wästberg. Men för att utöka kunskapsbasen har jag även studerat andra 
författares texter inom ämnet.  
 
För att fördjupa mig i hur National Branding fungerar rent praktiskt och vad 
personer som arbetar inom detta område tycker och tänker har jag genomfört 
djupintervjuer med ett antal experter. De är enligt min uppfattning experter 
eftersom de arbetar med Sverigebilden och har arbetat fram en 
varumärkesplattform för Sverige. Andra personer som jag har intervjuat har haft 
intressanta synpunkter inom ämnet National Branding. Djupintervjuer är av 
primärdatakaraktär och är datamaterial som samlas in för första gången. Exempel 
på sådana insamlingsmetoder är enkäter, intervjuer och direkt observation.39 
Personliga intervjuer är av kvalitativ karaktär40. Intervjuerna kategoriseras med låg 
grad av standardisering då frågorna kommer att formas efter den intervjuades 
takt och tankebanor. Struktureringsgraden kommer också att vara öppen, det vill 
säga att intervjupersonen själv bestämmer arten av svar. Däremot kommer 
intervjuerna att ha en hög struktureringsgrad gällande ämne, det vill säga att det 
kommer att vara ett enhetligt frågeområde41.  
 

                                                
38 Dahmström, 2000 

39 Ibid. 

40 Körner et al., 2002 

41 Gustavsson, 2004 
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Intervjuer har ägt rum med Thomas Carlhed som är Brand manager på Svenska 
Institutet och UD:s Anders Wollter, ambassadör och Koordinator för House of 
Sweden. Övriga personer som har intervjuats är Karin Serenander på UD:s info-
enhet och samordnare för NSU-kretsen och Ylva Björnberg på Visit Sweden 
som också är expert i NSU:s arbetsgrupp för Nation Branding. Jag har under ett 
samtal med före detta riksdagsmannen Knut Billing diskuterat ett par utvalda 
frågor från intervjumallen som jag har utformat. E-postintervju har genomförts 
med Jenny Lennung på UD och Henrik Uggla som forskar inom ämnet Brand 
Management. 
 
Då vissa intervjupersoner som jag hade önskat intervjua personligen inte hade 
tid för ett möte, bestämde jag att några av intervjuerna skulle kunna ske per 
telefon eller e-post. Dessa har i vissa fall kompletterats med återkommande 
kontakt per telefon eller e-post.  
 
För att komma fram till antalet personliga intervjuer har jag tillämpat teoretisk 
mättnad. Det betyder att man inte i förväg bestämmer hur många personer man 
ska intervjua utan att man slutar intervjua ytterligare personer då man inte längre 
upptäcker några nya aspekter av det studerade fenomenet.42 
 
Jag har använt mig av diktafon för att dokumentera alla personliga- och 
telefonintervjuer. Sedan har dessa intervjuer transkriberats för att sedan redovisas 
i resultatavsnittet.  
 

2.2 Val  av  te orie r 
 
Då kommunikationsprocessen av varumärken är en central fråga har insamlad 
data, bland annat, analyserats utifrån ett kommunikationsperspektiv. Därför har 
teorier som rör kommunikation, både på ett övergripande men också på ett mer 
detaljerat plan, redovisats i teoriavsnittet. Andra perspektiv som branding, 
varumärkesidentitet, Brand Equity, varumärkesassociationer och varumärke som 
en immateriell tillgång har också redovisats och analyserats utifrån för att skapa 
en helhetsbild av uppsatsen och ämnet. 
 

2.3 Käl lkri t ik & metodkri t ik 
 
Det kan vara på sin plats att studera intervjuerna med experter inom området 
National Branding med viss aktsamhet då dessa personer har i uppdrag att arbeta 
med frågor som rör ämnet. Samtidigt anser jag att det är värdefullt att sätta sig in 
i hur dessa personer tänker och resonerar kring ämnet.  
 
Eftersom några av experterna inte hade tid med personligt möte fick jag kontakta 
dem per telefon eller e-post. Detta kan eventuellt ha påverkat karaktären av deras 
svar då det är lättare att svara mer begränsat per telefon eller via e-post än vid 
personlig intervju. 
 

                                                
42 Jarlbro, 2000 
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Sekundärmaterialet i form av böcker, journaler och artiklar ska också beaktas 
med viss varsamhet då dessa återfinns i de material som andra experter inom 
ämnet har producerat. Men även här är det viktiga resonemang som 
framkommer och dessa har stor betydelse för uppsatsen.  



____________National Branding – Sverige som varumärke_____________ 

____________________________________________________________ 
Mina Khoshnood 

16 

3. Teori 
 
De teorier som redovisas nedan används vid analys av processen National 
Branding och kommunikation av varumärket Sverige.   
 

3.1 Kommunikati onsteo rie r 
 
Varumärkesaktiviteter handlar om kommunikation. Om man inte kan 
kommunicera det som varumärket försöker stå för kan man inte lyckas. National 
Branding anses kanske inte vara lika kommersiellt laddat som andra 
marknadsföringsåtgärder. Det ses mer som information än uppmaning till köp. 
Med detta i åtanke skiljer sig alltså branding på nationsnivå från annan typ av 
branding.43  
  
Om kommunikationen ter sig negativ, kommer budskapet inte fram på grund av 
allt detta brus som konsumenter upplever idag. Om positivt, kommer budskapet 
anses som sanningsenligt och trovärdigt. Men det absolut viktigaste är att man är 
konsekvent med budskapet/budskapen som man kommunicerar och lever upp 
till dem.44 
 

3.1.1 Kommunikation 
"Kommunikation är inte någon "naturlig" process, det är en aktivitet som utförs på visst sätt 
med vissa motiv"45 
 
Kommunikation är inte bara en process utan också betydelseskapande. För att 
kommunikation ska ske måste man skapa ett meddelande med tecken. 
Meddelandet stimulerar publiken genom att de på egen hand kan skapa en 
betydelse som på något sätt står i relation till den betydelse som avsändaren från 
början skapade i meddelandet. Ju mer avsändaren och mottagaren (publiken) har 
gemensamma koder och samma teckensystem, desto mer kommer bådas 
"betydelser" hos meddelandet att närma sig varandra. Tonvikten ligger hos 
termer som tecken, ikoner, index, denotation, konnotation – termer som avser 
olika sätt att skapa betydelse. Dessa modeller är strukturalistiska och det existerar 
relationer i skapandet av betydelse.46  
 
Semiotikens synsätt riktar uppmärksamheten främst på texten och inte på de 
linjära processmodellerna som menar att texten bara är ett av stegen i en 
kommunikationsprocess. Hur man ser på mottagarens roll inom semiotiken 
skiljer sig också från andra modeller. Inom semiotiken anses mottagaren, eller 
läsaren, spela en mer aktiv roll än de flesta processmodellerna. Man föredrar 
läsare framför mottagare därför att den tyder på både ett större mått av aktivitet 
och att läsning är något som vi lär oss att göra; därmed bestäms den av läsarens 

                                                
43 Anholt, Februari 2003 

44 Dimbleby et al., 1999 

45 Ibid. 

46 Fiske, 2004 



____________National Branding – Sverige som varumärke_____________ 

____________________________________________________________ 
Mina Khoshnood 

17 

kulturella erfarenhet. Läsaren hjälper till att skapa textens betydelse genom att 
låta erfarenheten, attityder och känslor påverka den.47  
Det centrala i detta synsätt är tecknet och semiotik eller semiologi är studiet av 
tecken och deras sätt att fungera. Semiotikens tre huvudområden är: 
 

1. Själva tecknet. Det finns olika varianter av tecken, deras olika sätt att 
förmedla betydelse samt hur de står i relation till de personer som 
använder dem. Tecken konstrueras av människan och de kan bara 
förstås i termer av hur människor använder dem. 

 
2. De koder eller system i vilka tecken organiseras. Man behandlar de sätt 

på vilka en mängd koder har utvecklats för att möta ett samhälles eller en 
kulturs krav, eller för att utnyttja de kommunikationskanaler som finns 
tillgängliga för överförning av dem. 

 
3. Den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar. Denna är i sin 

tur beroende av användningar av dessa tecken och koder för sin egen 
existens och form.48  

 

3.1.2 Symbol, tecken och värden 
En logotyp är den vanligaste symbolen i branding och måste arbetas fram med 
stor noggrannhet och försiktighet.  
 
Tecken är, som tidigare nämnt, något som står för något annat. Den ursprungliga 
betydelsen av ett tecken kan också förändras över tiden och detta beror på 
kulturbundna koder, moden och stilar som påverkar tecknet på olika sätt. 
Semiotiken, som studerar vilka sätt som olika tecken skapar mening och 
betydelse på, har stor relevans för varumärkesstrategi. Semiotiken handlar också 
om tecknets motivation och detta innebär att alla tecken bygger på en mer eller 
mindre motiverad relation till det underliggande objekt som tecken söker 
presentera, och motivationen avgör graden av realism hos olika tecken. 
Semiotiken möjliggör att man kan dölja vissa innebörder och framhålla andra 
bakom tecken.49  
 
C. S. Peirce (1931-58), delade in tecken i tre typer – ikon, index och symbol. 
Varje tecken bestäms av sitt objekt, antingen genom att efterlikna objektets 
egenskaper, det vill säga ikon. Eller för det andra genom att i praktiken och 
genom sin individuella existens vara sammankopplat med det individuella 
objektet, det vill säga tecknets index. Eller för det tredje genom en mer eller 
mindre absolut visshet om att tecknet kommer att tolkas som en denotation av 
objektet som en vanemässig följd, det vill säga symbol.50 
 
Ett exempel på detta är vägverket skylt för älg. Funktionen av detta 
varningsmärke är att varna bilister för att det kan dyka upp en älg på vägen då det 
finns älgar i området, så kör försiktigt. Älgskylten kan uppfattas som symbol, 
index och ikon. 

                                                
47 Fiske, 2004 

48 Ibid. 

49 Uggla, 2001 

50 Fiske, 2004 
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• Ikon för att vi ser en bild av en älg vilket är en representation mellan en 

verklig älg och den på bilden.  
 
• Ett index för att vi ska bli uppmärksammade på att en älg kan dyka upp 

på vägen. Under nittiotalet började allt fler tyskar att turista i Sverige och 
kom att uppmärksamma svenska vägskyltar.  

 
• De svenska vägskyltarna blev kult i Tyskland och tyskarna ville ta med sig 

en skylt eller två hem som minne eller souvenir från sin vistelse i Sverige. 
Därmed blev älgskylten en symbol för Sverige hos tyskarna.51  

 
Älgskylt 

 
�  
 

Ikoniserad innebörd: 
Avbildning av ett svenskt djur med horn 

 
�  
 

Indexinnebörd: 
Varning för älgar som springer över vägen 

 
�  
 

Symbolisk innebörd: 
Exotisk, häftig souvenir som särskiljer mig som turist och symbol för Sverige 

 
 
Figur 1.1. Ett flödesschema av olika innebörder för älgskylten52 
 
Koderna för kommunikationen utvidgades och meningen i den gamla vägskylten 
utökades från en funktionell nivå till en nivå som kom att inbegripa känslor och 
självuttryck.  
 
Uggla som refererar till Ellwood (2000), menar att mycket av den upplevda 
meningen och laddningen ligger i kulturen och i kulturbundna 
överenskommelser och konventioner53 bortom text och bortom det momentana 
konsumentbeteendet. Det finns två viktiga skäl till varför de som arbetar med 
varumärken på en strategisk nivå ska sätta sig in i semiotik och det är att bygga 
och allokera varumärkesmening.54   
 
Man skiljer mellan tecken (sign), tecknets uttryck (signifier) och tecknets mentala 
koncept (signified). Tecken kan bestå av vad som helst i omvärlden som 

                                                
51 Uggla, 2001 

52 Ibid. 

53 En konvention är en sorts tyst överenskommelse. (Uggla, 2001) 

54 Uggla, 2001 
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producerar mening, till exempel bilder, ord och ljud. Det mentala konceptet har 
en primärbetydelse (denotation) och en sekundär (konnotation). Denotation ger 
associationer till exempelvis form och innehåll hos varan. Konnotation ger mer 
vidsträckta associationer som värden eller personlighetsdrag som är specifika för 
en kultur och delkultur.55  
 

3.1.3 Kultur 
Man kan definiera kultur på många olika sätt men vilket sätt man än väljer 
kommer man antingen att fokusera på innehållet av en kultur eller funktionen av 
en kultur. När man talar om vad kultur är eller vad kultur består av talar man om 
dess innehåll. När man talar om vad kultur gör talar man om dess funktion. Det 
är viktigt att poängtera att all klassificering av kulturer är relativ. 56 
 
Li menar att en kultur fungerar som ett system för kommunikation. Då man ska 
klassificera kulturer är det viktigt att ha några begränsningar i åtanke. Olika 
grupper har olika kulturer. En grupp kan bestå av allt mellan två och flera 
miljoner människor. Detta beror på hur man definierar en grupp. Gruppen kan 
leva under samma tidsperiod eller under olika årtionden. De kan bo inom samma 
bostadsområde eller på helt olika platser i världen. Därför är tid och plats, som är 
grundläggande element inom geografin, inte tillförlitliga kriterier. Dessutom 
förändras landsgränserna hela tiden och även språk förändras, influeras av 
varandra eller till och med försvinner.57  
 
Kulturer är inte statiska. Symboler, material och värderingar förändras konstant. 
Att dela en kultur betyder att man delar de sätt som man kommunicerar, 
samarbetar och lever på. Att dela samma kultur betyder inte att man försöker ena 
en grupp av människor under en och samma flagga och detta är inte heller 
möjligt eller realistiskt.58  
 
Man kan förklara kultur genom att ha följande aspekter i åtanke: 
 
a)  hur är kulturen delad  
b) hur fungerar en delad kultur i kommunikationssyfte inom en grupp av 
människor 
c) hur kan utländska människor kommunicera med denna grupp genom att lära 
och anpassa sig till den aktuella kulturen59 
 
3.1.3.1 Realism & Konventioner 
En publik värderar verklighetskänlsan, eller de realistiska egenskaperna hos de 
budskap som kommuniceras som ändå är konstruerade. Realism är inget annat 
än ett antal konventioner och konventioner är ett slags regler för att göra koder 
meningsfulla. En publik är intresserad av realismen i en berättelse för att man vill 
tro på den eller för att man vill tro på sanningen i berättelsens budskap. 
Innehållet i ett budskap är resultatet av en selektions- och konstruktionsprocess. 

                                                
55 Fiske, 2004 

56 Li, 2001 

57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 
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Man kanske utelämnar lika viktiga element som man tar med i kommunikationen 
av ett budskap.60  
 

3.2 Branding  
 
Branding och framför allt National Branding handlar om att expandera den 
globala paletten av hur ett lands varumärke är uppbyggt och vad dessa byggstenar 
är och står för. Det handlar inte bara om att kommunicera ett lands välstånd, 
makt eller komplexitet, utan att även inkludera egenskaper som kreativitet, 
mångfald, tolerans, trovärdighet, visdom, säkerhet och så vidare. 
 
Branding, vilket är till för att bygga upp ett varumärke, är en del av 
marknadskommunikationen. Många gånger kallas detta för "brand management". 
Forskare inom detta område, exempelvis McCracken (1993), menar att 
varumärken framför många kulturella värderingar och en positiv perception kan 
hjälpa till att skapa starka och framgångsrika varumärken, öka 
varumärkesmedvetenheten och lojalitet hos nuvarande och potentiella kunder.61   
 
Ett exempel på detta är japanska konsumenter som är väldigt mottagliga för 
varumärken som beskrivs som eller är "utländska". Detta gäller exempelvis 
produkter som skotsk whisky, amerikanska jeans och tysk öl. Japanerna är i detta 
anseende intresserade av produkternas ursprungsländer och detta "bakas" ofta in 
i själva varumärket vilket gör det mer attraktivt hos japanerna. Denna aspekt 
leder till en diskussion om branding ska vara identisk eller annorlunda för olika 
länder och ska liknande värden som ursprungsländer för olika produkter 
presenteras på samma sätt eller framföras överhuvudtaget beroende på vilket 
land (marknad) man riktar sig till. Den ena skolan menar att konsumenter över 
hela världen har samma behov och begär, därför ska man använda sig av 
universell branding för att kunna nå alla dessa människor. Det menas att denna 
strategi medför absoluta fördelar som kostnadsbesparingar och en enhetlig image 
och att dessa lockar och är attraktiva aspekter för finansvärlden. Ett exempel på 
ett sådant företag är Coca-Cola. Mooji menar, som Li refererar till, att en sådan 
standardisering är mer influerad av producent än marknad och är oftast eller kan 
vara ett resultat av företagets organisation.62 
 
Den andra skolan menar att man ska använda sig av branding som är anpassad 
efter de specifika länder eller den världsdelen som man riktar sig till på grund av 
tydliga kulturella skillnader. Ett exempel på detta kommer faktiskt också från 
Coca-Cola, men i detta fall handlar det om att man fick byta namn på "diet" till 
"light" när man skulle introducera denna produkt på den europeiska marknaden 
eftersom ordet "diet" drar till sig negativa associationer.63 
 
Ett annat sätt att se på ovanstående problematik är att harmonisera 
varumärkesassociationerna över nationsgränserna Denna harmonisering innebär 
en avvägning och en subtil känsla för balansen mellan det lokala och det centrala 
eller globala i varje enskilt fall. En viktig kraft som påverkar den internationella 
                                                
60 Dimbley et al., 1999 

61 Li, 2001 

62 Ibid. 

63 Ibid. 
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varumärkesarkitekturen i detta sammanhang kan till exempel vara graden av 
politisk och ekonomisk integration i ett samhälle eller i en region. Vad man ofta 
glömmer bort är att många varumärken är stora och har komplexa 
varumärkesportföljer som ibland har en stark lokal förankring och ibland med 
mycket olika positioner för olika länder.64 
 
Vad menar man när man säger följande: "Branding is to make a brand known and 
liked."? Menar man alltså att branding innebär att skapa ett varumärke eller finns 
det redan ett varumärke innan man börjar branda? Om det är så att det redan 
finns ett varumärke innan man börjar branda då säger man emot det att skapa ett 
varumärke är en del av brandingprocessen. Branding kan dock inte fungera utan 
ett varumärke. Vetenskapsmännen menar att ett varumärke består av materiella 
tillgångar som kvalitet, funktion, kännetecken, effektivitet och immateriella 
tillgångar som rykte, andras rekommendationer och image. 65 
 
Man kan se på marknadsföring på tre olika sätt: produktionsorienterad, 
konsumentorienterad och brandorienterad. Produktionsorienterad 
marknadsföring har i uppgift att "trycka" ut varor på marknaden, 
konsumentorienterad ska locka potentiella köpare till marknaden och 
brandorienterad ska "trycka" ut varor på marknaden och locka potentiell köpare 
till marknaden med hjälp av branding. Det som försvårar hela brandingprocessen 
är kulturella skillnader och dessa kan skapa missförstånd. Då ett varumärke har 
missuppfattats kan det bli svårt och framförallt kostsamt att reparera en sådan 
skada.66 
 

3.2.1 Ett varumärke är en immateriell tillgång 
Ett varumärke eller brand är ett karakteristiskt namn och/eller symbol (logotyp, 
märke eller designad förpackning) som ska identifiera ursprunget av en vara eller 
en service och för att utskilja den från konkurrenter med liknande varor eller 
service. Ett varumärke tillkännager information om källan för konsumenten och 
skyddar både konsumenten och producenten från varumärkesintrång. Det går 
inte att ta på ett varumärke och den existerar inte om det inte finns en strategi för 
den och kännedom om den och dess innebörd, vilket innebär att det är en 
immateriell tillgång.67  
 

3.2.2 Varumärkesassociationer, varumärkesimage och Brand Equity 
(varumärkes kapital) 
Det kan vara så att både varumärkesassociationer och Brand Equity existerar hos 
människors medvetande men det betyder inte att samma gäller varumärkesimage. 
Varumärkesimage är inget som ses eller associeras till varumärket. Det används 
för att guida publiken att se eller associera varumärke på det sätt som det önskas 
ses eller associeras. Image är oftast sammankopplad med två andra koncept, 
nämligen perception och identitet. Varumärkesidentitet är precis vad varumärket 
är medan varumärkesperception är vad konsumenter ser. Varumärkesimage är 

                                                
64 Uggla, 2001 

65 Ibid. 

66 Li, 2001 

67 www.s-m-a-r-t.com/Exp_brandequity.htm 
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vad marknadsförare vill att ett varumärke ska förmedla. Dessa tre påvisar 
komplexiteten men också vikten av branding.68 
 
Branding kan förklaras som värdeskapande kommunikation. Dessutom menar 
studier inom ämnet interkulturell kommunikation att värden eller värderingar är 
bundna till kulturer. Kultur är därmed en oundviklig faktor inom internationell 
branding.69  
 
Framgångsrika och omtyckta varumärken kan genom att skapa en stark och 
konsekvent image utveckla dolda tillgångar som Brand Equity som kan ge 
varumärket distinkta fördelar. Brand Equity är någon typ av rikedom som är nära 
besläktad med vad revisorer kallar "goodwill"70.  
 
Brand Equity (varumärkeskapital) består av en uppsättning fördelar och 
förpliktelser som kopplas till ett varumärke och medför ett värde till en produkt 
och en tjänst. Detta så kallade varumärkeskapital består av: Name awarness, 
Brand loyalty, Perceived Quality och Brand Associations.71 Begreppet 
varumärkeskapital innebär den del av tillgångarna som har sitt ursprung i 
varumärket och innefattar därmed en uppsättning tillgångar (eller skulder) som är 
kopplade till ett varumärkes namn och symbol som bidrar till (eller minskar) det 
värdet som produceras av ett företag och/eller företagets kunder.72 
 
En ursprungslandsmärkning är "hård" varumärkeskapital. I många fall så behöver 
man inte bygga upp det från början, med varumärkeskännedom, eftersom det 
redan existerar i konsumentens huvud och den har också en definierad form och 
utseende.73  
 

3.2.3 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet som nämns tidigare i texten, brukar oftast karakteriseras 
som vad varumärket står för, vad den ger för mening och vad som gör det unikt. 
Påståendet identitet är ett varumärkes unika fingeravtryck vilket gör det unikt 
sammanfattar innebörden i begreppet varumärkesidentitet.74 För att detta 
begrepp ska vara konkurrenskraftigt över tiden krävs konsistens och uthållighet i 
identitetsutvecklingen. Vid utvecklingen av en varumärkesidentitet är ambitionen 
att förmedla ett emotionellt mervärde. Att utveckla en unik identitet är en 
komplex process som bland annat påverkas av varumärkets namn, ursprung, 
personlighet, användning och distribution. Inom National Branding begreppet 
ligger koncentrationen på ursprung, personlighet, användning och distribution75.  
 
Varför många människor tror att branding först och främst handlar om ett 
varumärkes namn beror nog på att det är varumärkets viktigaste 
identitetsbärande faktor76. Samtidigt är det inte särskilt troligt att tänka sig att den 

                                                
68 Uggla, 2001 

69 Li, 2001 

70 Ibid. 

71 http://www.bmn.se/lexicon/equity.html  

72 Holger et al., 2002 

73 Ibid. 

74 Upshaw, 1995 

75 Holger et al., 2002 

76 Ibid. 
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process som kom fram till namnet Sverige, på det land vi lever i idag, hade en 
strategisk plan för hur namnet skulle fungera som identitetsskapande utifrån ett 
varumärkesperspektiv.  
 
Varumärkets användning är ett betydelsebärande element som är mångfacetterat 
till sin natur då det ska bidra till att besvara frågorna: när, var, hur, varför och av 
vem ska varumärket användas? Precis som varumärkets personlighet ska 
användningen bidra till att kunden ska kunna identifiera sig med varumärket och 
vad det står för.  
 
Begreppet varumärkets distribution innebär att man noga ska granska vilken typ 
av distribution man vill använda sig av vid kommunikation av varumärket. Det är 
viktigt att analysera distributörens identitet vilket betyder att ta reda på vad 
distributören kan bidra med till i alliansen.77  
 
Genom att använda sig av flera olika distributionskanaler kan man både sprida 
risken att inte synas eller höras på grund av allt brus som existerar vid 
kommunikation, men också förlora kontrollen över den identitetsuppbyggande 
processen.78  
 
Ambitionen är att skapa en långsiktig uthållig konkurrensfördel och denna ska 
bestå av varumärkets kärnvärden, vilket representerar ett differentierande 
mervärde. Tanken med kärnvärden är att de ska fungera som ledstjärnor i 
varumärkesuppbyggandeprocessen. Utkristallisering av kärnvärden syftar till att 
stärka ett varumärkes långsiktiga konkurrensförmåga. Vid denna utkristallisering 
av kärnvärden kan man utgå från fyra grundläggande kriterier. Ett kärnvärde bör 
vara värdefullt för och kommunicerbart till kunden men också vara unikt och 
svårt att imitera för konkurrenterna.79 
 
Man ska satsa på abstrakt eller immateriell kreativitet istället för implementerad 
kreativitet som innebär att man hittar intressanta sätt att kommunicera ett 
budskap på, exempelvis genom en ny dramatisk digital postproduktionshandling. 
Vid abstrakt kreativitet fokuserar man på en ny idé och detta kan till och med 
leda till idéer som kan gå bortom kulturella och språkliga skillnader. Ett lyckat 
exempel på detta är Avis "we try harder" och betydelsen av att "trying harder", 
alltså arbeta hårdare fungerar i många kulturer och på många språk världen 
över.80 
 
 
 

                                                
77 Holger et al., 2002 

78 Upshaw, 1995 

79 Ibid. 

80 Anholt, juli 1999 
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4. Empiri 
 
Detta avsnitt består av både primär-, och sekundärdata rörande ämnet National 
Branding och vilka aspekter jag anser vara viktiga för hur man "brandar" Sverige. 
Först redovisas det sekundära materialet för att sedan kompletteras med det 
primära. Primärdata kommer att ett antal gånger presenteras tillsammans med 
sekundärdatan då jag anser att det finns kopplingar mellan dessa och den 
sekundära datan.  
 

4.1 Nat ion Brands – Sverig e  halkar ned f rån fö rs ta t i l l  f emte  
plats   
 
Branschmagasinet Brandnews har i sitt senaste nummer publicerat Simon 
Anholts senaste upplaga av Anholts Nation Brand Index81. De skriver att förra 
året uppmärksammades det hur Sverige toppade listan över de främsta 
nationsvarumärkena. Efter Sverige hittade man Storbritannien som tvåa, Italien 
som trea och på delad fjärde plats USA och Tyskland. På årets lista har Sverige 
halkat ner till en femteplats. I år ligger Storbritannien etta, följt av Schweiz, 
Kanada och Italien. Än värre har året varit för USA som nu inte är bättre än tia 
på listan. 
 
Anholts undersökning går ut på att fråga folk i olika länder om hur de uppfattar 
andra länder än sina egna, även om de får tycka till om sitt eget land. 
Konkurrensen har ökat markant till denna andra lista. Förra gången var det 
endast elva länder som de tillfrågade kunde bedöma, i år var det 35 länder. Det 

som är intressant är att även om Sverige har 
sjunkit något på listan så är Sverige ett 
synnerligen starkt varumärke i andra länder.   
 
Huvudkriterierna som Anholt låter folk 
tycka till om är följande: 
 

• Turism – hur lockande är landet 
för turister? 

• Export – hur uppfattas exporterade 
varor från det aktuella landet? 
Vilken roll spelar Made in...? Bidrar 
landet till forskning och utveckling? 

• Folket – hur uppfattas landets 
invånare? 

• Makthavare – hur uppfattas landets 
politiska styrning? 

• Kultur & tradition – är landet 
intressant ur kulturaspekten och hur 
starka är traditionerna? 

Tabell 1. Nation Brands - Ranking, Brandnews 
3/2006 

                                                
81 BrandNews 3/2006 

NANA TION BRANDS TION BRANDS 
––  RANKING  RANKING   
  
1 .  Storbri tannien (2)1. Storbri tannien (2)   
2 . Schweiz (ny)2. Schweiz (ny)   
3 . Kanada (ny)3. Kanada (ny)   
4 . Ital ien (3)4. Ital ien (3)   
5. Sverige (1)5. Sverige (1)   
6. Tyskland (4)6. Tyskland (4)   
7 . Japan (5)7. Japan (5)   
8 . Frankrike (ny)8. Frankrike (ny)   
9 . Austral ien (ny)9. Austral ien (ny)   
10. USA (4)10. USA (4)   
11. Spanien11. Spanien   
12. Nederländerna12. Nederländerna   
13. Norge13. Norge   
14. Danmark14. Danmark   
15. Nya Zealand 15. Nya Zealand   
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• Investeringar & immigration – hur lockande är landet att investera i 
och att flytta till för att arbeta i? 

 
Det är uppenbart att två av dessa sex punkter är direkt kopplade till politiska 
åtgärder och den image som statsledningen har lyckats bygga upp internationellt. 
Att då, förra året, få toppbetyg är förstås utmärkt. Det var dessutom inom 
politisk styrning som Sverige var ett stort "brand" och rankades högst. Utöver 
detta fick Sverige tre andraplatser (folket, investeringar och turism), en fjärde- 
(export) och en sjätteplats (kultur & tradition).82  
 
Noterbart i denna undersökning är att det endast finns två länder som ligger på 
tio-i-topp både vad gäller helhet och jämnhet, och det är Sverige och Italien. 
Anholt menar: 
 
"in other words, they are the only ones that are both powerful and consistent across the board."83 
 
En av de experter som har intervjuats menar att Anholts index är tydlig och bra 
men att den borde kompletteras med kvalitativa intervjuer med opinionsbildare, 
journalister och makthavare, eftersom det kanske inte ges en rättvis bild av hur 
länder rankas som varumärken om man bara frågar vanliga människor.84  
 

4.2 Vad innebär in tern- ,  och exte rn varumärkes loj al i te t  f ö r e t t  
land som varumärke? 
 
Det övergripande syftet med en varumärkesuppbyggandeprocess är att attrahera 
en bred bas av varumärkeslojala kunder. För att denna externa 
varumärkeslojalitet ska bli varaktig krävs en intern varumärkeslojalitet från 
varumärkesinnehavarnas sida. Detta innebär att det svenska folket, som äger 
varumärket Sverige, måste vara lojala landet. Även om folket är den formelle 
ägaren av varumärket så är kunden den reelle ägaren. Intern varumärkeslojalitet 
för ett land förutsätter att dess invånare vet vad egna varumärket står för idag 
och vad det ska stå för i framtiden.85 
 
På Svenska Institutet har man precis startat ett ambassadörsprogram eftersom 
man anser att svenskar är viktiga representanter för Sverige då det faktiskt är de 
som skapar bilden av Sverige och därmed är de en viktig kanal. På SI arbetas det 
internationellt med Sverigebilden och då arbetet vänder sig inåt landet med 
varumärkesbyggandeprocessen blir det genast mycket mer politiskt. Därför är det 
balansgång på vilket sätt man väljer att arbeta. SI ger som sagt människor verktyg 
och planterar idéer och detta är inte helt oproblematisk men de är inte heller 
klara med utformningen av ambassadörsprogrammet. På SI anser man att det 
viktigaste ändå är att Sverigebilden ska stämma överens med majoriteten av 
svenskarnas bild av Sverige.86 
 

                                                
82 Brandnews 3/2006 

83 Ibid. 

84 Björnberg, 2006 
85 Holger et al., 2002 
86 Carlhed, 2006 
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Inom Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet87, NSU, menar man att det är 
tänkt att myndigheten på sikt ska arbeta med det interna varumärkesbyggandet i 
Sverige. Förhoppningen är, nu när man har kommit så långt med skapandet av 
Sverigeplattformen, att den ska kunna användas hos utlandsmyndigheterna. 
Denna plattform ska kunna användas av exempelvis svenska företag men också 
av organisationer och av vanliga människor då plattformen passar i olika 
sammanhang. Detta arbete kommer att ta tid eftersom plattformen först måste 
testas. Sedan måste man se vilka verktyg som behövs för att man praktiskt ska 
kunna använda materialet i Sverigefrämjande syfte. Förhoppningen är att hela 
Sverige ska kunna stå bakom detta material.88 
 

4.3 Pos i t ioner ing  av Sve rig e  
 
"På Utrikesdepartementet har man på senare tid funderat över vilken Sverigebild man vill 
förmedla och man arbetar mer systematisk med detta än vad man har gjort tidigare", menar 
Wollter, ambassadör och koordinator för House of Sweden89. Detta gäller också 
hur svenska ambassader och utlandsmyndigheterna beskriver Sverige. UD vill 
förmedla bilden av Sverige som ett modernt och dynamiskt land. Den moderna 
Sverige står kanske i motsats till den gängse bild av Sverige som finns i dagens 
läge och detta påverkas av olika faktorer. Dels beror detta på den allmänna 
uppfattningen av den genomsnittliga befolkningen men också på vad svenska 
diplomater på departementet tycker att man ska förmedla enligt personliga 
preferenser. Nu har Sverige eller UD i detta fall, kommit så långt i arbete med en 
Sverigebild att det inte nödvändigtvist är vår självbild vi vill förmedla, utan en 
bild som är nyttig för oss och en bild som mottagaren förstår. Man vill öka 
kunskapen om Sverige och då kunskapen om det verkliga Sverige är större ökar 
också vårt inflytande i världen.90 
 
"Sverige är positionerad som ett nytänkande, öppet och framåtblickande land." "Det handlar 
mycket om hur vi i Sverige organiserar oss i samhället och att svenskar generellt har utstående 
värderingar internationellt sett", menar Carlhed. Man talar om den svenska modellen 
och därmed har Sverige fungerat som inspirationskälla för många andra länder. 
Det problematiska med Sverigebilden är att en bild tenderar till att hänga kvar 
över tid och det ligger i vårt ansvar att visa att Sverige har förändrats och inte 
fastna i gamla stereotyper. Carlhed menar att det moderna Sverige är dynamiskt 
och förändringsbenäget, multikulturellt, internationaliserat, samarbetsvilligt, 
socialt medvetet, kreativt, pålitligt och förknippad med kvalitet. Dessa är några 
exempel på värdeord som används officiellt av NSU vid arbetet med 
Sverigefrämjande åtgärder. 91  
 
Lennung instämmer med Carlhed och Wollter om att Sverige är ett modernt 
land. Vidare menar hon att Sverige är innovativt och design- och 
forskningsinriktad. De budskap man vill förmedla bygger också på långa 
traditioner inom exempelvis innovationer och forskning (Nobelpriset) liksom 

                                                
87 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU inrättades 1995 och är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett effektivt och långsiktigt 

Sverigefrämjande. NSU har till uppgift att ge råd till regeringen om inriktning och omfattning av Sverigefrämjande insatser. 

88 Serenander, 2006 
89 http://www.swedenabroad.se/pages/general____30904.asp 

90 Wollter, 2006 

91 Carlhed, 2006 
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"traditionella" värderingar och kunskaper om Sverige som landets natur, det 
exotiska Norrland, glasindustrin i Småland, men också jämställdhet, inkluderande 
samhälle, med mera.92  
 
För att hålla bilden av Sverige modern ska man arbeta brett med många aktörer, 
men man ska samtidigt inte glömma det traditionella då det blir bäst när tradition 
möter modernitet. Man måste hela tiden fortsätta arbeta långsiktigt med 
Sverigefrämjandet och dessutom följa de riktlinjer och regler som sätts upp för 
detta arbete. Sverigebildsplattformen består av en verktygslåda som man hela 
tiden uppdaterar och håller sig till så att främjandet blir konsekvent. Genom att 
arbeta på detta sätt med främjandet kan man projicera en bild av att Sverige är ett 
väldigt modernt land. Serenander berättar att för två år sedan satte NSU igång ett 
projekt om en Sverigebildsundersökning. Man studerade olika områden som 
mediabilden, intervjuade flera hundra personer, pratade med utlandsmyndigheter 
och gjorde enkätundersökningar. Resultatet av denna undersökning ligger till 
grund för det varumärkesarbetet som NSU bedriver idag.93 
 
Billing menar att man ska satsa på det är lyckosamt för att förmedla en modern 
bild av Sverige. Exempel på detta är teater och film som har gott anseende i och 
med Ingmar Bergmans arbete men också musik. Något annat som man ska satsa 
på är svensk design och för att stärka landet i sig ska man satsa mer på utbildning 
men också se till att den kunskap som erhålls nyttjas i Sverige i första hand.94  
 

4.3.1 Svårigheter vid kommunikation av Sverige som varumärke  
Sverige innebär väldigt mycket, det är mångfacetterat, både för olika sändare och 
mottagare men Wollter tror ändå att det går att utkristallisera något att förmedla 
och det är fördelarna naturligtvist. Men det är fortfarande en ärlig bild som måste 
kommuniceras. "Man kanske inte är totalt eniga om vad bilden är eller vad man vill 
förmedla, men återigen tycker jag mig", menar Wollter, "se att samarbetet som UD har med 
NSU är väldigt fruktbart." UD ser inte det här som någon inhyst motsättning med 
att förmedla en kulturell och en kommersiell bild utan det finns faktiskt en tanke 
med att ena olika budskap och det har visats att det också är möjligt. Problemet 
ligger snarare hos mottagaren, om de har uppfattat budskapet på ett fruktbart 
sätt, än hos avsändaren.95  
 
"Det är klart att kunskapen om Sverige varierar väldigt mycket." "Det finns de som är 
ointresserade av Sverige och experter som vill skapa möten i de nätverk som de redan har", 
menar Wollter. De som arbetar med kommunikationen av Sverigebilden kan nog 
inte vara oeniga om den eftersom man hela tiden utgår ifrån vad man vill uppnå. 
UD vill öka kunskapen om Sverige, ge en korrekt bild och de vill skapa möten 
som ska leda till större kommersiellt utbyte. Sedan ligger en utmaning i att vara 
ärlig. Tanken är att bredda bilden av Sverige. Det finns bilden av Sverige med 
artefakter som folkdräkten och dalahästen och sen finns det bilden av fri kärlek 
och självmord. Dessa är fragment och Wollter tror att man borde ha den enkla 
ambitionen att, gällande den mindre informerade delen av mottagarna, nyansera 
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dessa och komplettera bilden/bilderna. Sedan är det naturligtvist svårt att mäta 
effekten av detta eftersom det är ett långsiktigt arbete.96 
   
Om man jämför Sveriges National Brandingprocess med en produktlivscykel så 
är Sverige som varumärke i den första kvartilen på den branta vägen upp. Sverige 
är modernt och anpassningsbart och dessa adjektiv skulle nog inte användas för 
20 år sedan men Wollter menar att man vågar göra det nu. Det finns en 
öppenhet, flexibilitet, anpassningsbart sätt att verka och tänka, ett internationellt 
och multikulturellt perspektiv som är styrkan.   
 
Carlhed instämmer med Wollter om att det kan vara svårt att enas om en 
Sverigebild och att samarbeta. Vidare menar han att det är komplext att 
sammanfatta ett land och vissa människor kan bli provocerade av en gemensam 
Sverigebild, men att det finns en utarbetad strategi. Dessutom finns det ingen 
rättvisa i att Sverige ska finnas i människors medvetande som vi förtjänar och 
därför måste svenskar och svenska myndigheter vara tydliga och arbeta med 
relationer. "Vi möter ju också hård konkurrens eftersom Sverige är ett litet land med ett 
speciellt språk och därför måste vi arbeta hårdare med detta", menar Carlhed.97 
 
"Sverige lever inte upp till sitt varumärke genom att man exempelvis går ut med att Sverige är 
ett öppet land och bara för att vi säger detta betyder det inte att vi gör allting rätt, utan allt är 
relativt och vi måste sätta det i ett internationellt perspektiv", menar Carlhed. Den absolut 
svåraste frågan hänger ihop med detta: "vi är det vi säger att vi är". Vi är inget 
öppet land om man tänker på integrationen eftersom vi är ett segregerat land 
men samtidigt är vi ett öppet land då det har kommit 2,5 miljoner människor till 
Sverige utifrån (i relation till den totala folkmängden), vilket är en stor mängd 
människor under en kort tid. Men det viktiga är att lyfta upp de gemensamma 
tydliga dragen och utgå ifrån människors Sverigebild med trovärdiga argument 
och att också vara öppen. Vi i Sverige värderar öppenhet högt men vi har 
problem precis som alla andra länder. "Samtidigt är vi ett land som har kommit längst 
med att ta fram en gemensam nationsbild", menar Carlhed.98 
 
Lennung menar också att Sveriges varumärke är baserat på verkligheten och då 
är det viktigt att alla regionala aktörer känner till och kan leva upp till den bild 
som vi projicerar internationellt. "De värden som Sverige förknippas med eller borde 
förknippas med är kombinationerna trygghet – innovation och säkerhet – exotism", menar 
Lennung.99 
 

4.4 Sverig es  t i l l växt i  en  al l t  hårdare  g lobal  konkurrens    
 
Utrikesdepartementet har, kommersiellt sett, tittat på sektorer som kan ge 
Sverige tillväxtpotential i framtiden och Biotech är bland de framgångsrikaste. IT 
är fortfarande en stark sektor men inte lika stark som tidigare. "Inom dessa och 
andra områden finns sådan kompetens som innebär att Sverige har förmågan att arbeta både 
teoretiskt och praktiskt samtidigt som förenas i dessa sektorer", menar Wollter. 
Projektmetodik med praktiskt arbete är en helhetssyn som är ett 
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konkurrensmedel. Sedan har vi det kreativa, kulturella och upplevelseinriktade 
fältet. Den globala konkurrensen handlar om nätverksbyggande och samarbeten. 
Dessa processer är gränsöverskridande och handlar om att skapa möten och 
ökad kunskap.100 
 
Carlhed menar att Sveriges roll i en allt hårdare global konkurrens handlar om 
anpassningsförmåga och om att vi måste specialisera oss. "Det som för 10 år sedan 
var hightech och väldigt komplicerat är inte det längre, internationellt sett", menar Carlhed. 
Det är så med alla marknader och den globala marknaden är bara större och det 
finns flera aktörer och globaliseringen är grunden till varför det finns nation 
branders. Vi vill vara närvarande internationellt och skapa efterfrågan för Sverige 
internationellt. Carlhed menar att det ska vi göra dels genom att skapa 
kännedom, förtroende och attraktion. Dels på lång sikt genom att skapa 
relationer med omvärlden inom alla relevanta områden och globaliseringen gör 
detta arbete bara mer och mer viktigt och svårt.101 
 

4.5 Superbrands  
 
Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: "I jämförelse med sina 
konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella och/eller rationella 
fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, känner igen och är 
beredd att betala för." I sökandet efter dessa superbrand har alla varumärken tagits i 
beaktande och endast de starkaste har klassificerats som superbrands. 
Organisationen SuperBrands menar att ett superbrand har en lång historia och 
har varit konsekvent i sitt agerande över tiden vilket betyder att de, helt enkelt, 
har levt upp till sina kunders förväntningar. Mycket av det goda ryktet bygger på 
en förmåga att följa med i tiden, att våga förnya sig utan att lämna varumärkets 
själ. SuperBrands har i samarbete med Research International genomfört en 
undersökning med syfte att identifiera och förstå de drivkrafter som ligger 
bakom det som utmärker ett äkta superbrand. De fann i undersökningen att 
riktiga superbrand har inte bara hög kännedom utan är också välkända. De 
skapar engagemang och väcker känslor hos sin målgrupp. I SuperBrands analys 
har de kommit fram till att de viktigaste generella drivkrafterna är omtanke, 
förtroende och samhörighet. 102   
 

• Omtanke handlar om varumärken som verkligen fångar upp kundernas 
behov genom att erbjuda praktiska lösningar som förenklar och 
underlättar. Omtanke tillsammans med samhörighet skapar en 
identifikation mellan konsument och varumärke.  

• Förtroende: Ett varumärke som man kan lita på baserat på prestation 
eller baserat på den relation som finns etablerad med kunden. 
Förtroende, i relation till övriga aktörer, har stor bäring på varumärkets 
auktoritet inom sin kategori. 

• Samhörighet visar bland annat hur väl varumärkets värderingar 
överensstämmer med konsumenternas personliga värderingar. Att det 
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finns samklang mellan värderingar är ofta en förutsättning för att man 
aktivt ska välja just det varumärket.103  

 
Carlhed menar att Sverige är ett superbrand och detta beror på att vi är 
nytänkande på en bred front, exempelvis när det gäller att organisera samhället. 
Men också när det gäller hur vi ser på relationer, till exempel samboskap, sexuella 
minoriteters ställning, kvinnans ställning och barns rättigheter. Inom politik, 
samhälle och bred utveckling är vi ett superbrand. För de som har liberala åsikter 
är Sverige ett land som man ofta refererar till och har känslor till. "Vi kanske inte 
är ett superbrand när det gäller kultur och turism men vi är det när det gäller helheten", 
menar Carlhed. Man får inte glömma att detta är kopplat till målgruppen för det 
är de som är viktiga för oss.104  
 

4.6 Nati onal  Branding ,  me r än image och uppf attn ing  
 
Wollter anser att National Branding ska vara mer än image och uppfattning och 
det handlar om kunskap om varumärket. Det leder till handlingar som gynnar 
vårt land. "Vi måste använda oss av den utgångspunkten i den verklighet vi lever i, de vi är 
och de resurser vi har", menar Wollter. Det handlar om att tillgodose svenska 
intressen. Sveriges historia är viktig för landet men det är lätt att hamna i 
närhistorien och det säljer oss i exempelvis Sydamerika men inte i USA. Det 
gäller att nå opinionsbildare, trendsättare och vidareförmedlare och det är kanske 
den största skillnaden mellan hur det har varit och vad som kommer att komma 
fram i arbetet med denna kommunikation.105    
 
Carlhed menar att vi inte äger bilden i betraktarens huvud och de ser ofta saker 
som stereotypa. "Om inte det finns en bild av Sverige i människors medvetande då finns inte 
vi", menar Carlhed. Bilden av landet är egentligen hur landet ser ut och man 
måste anpassa bilden efter hur landet ser ut och hur svenskars värderingar ser ut. 
Man kan utgå från människors värderingar, kulturen och naturen, landskapet och 
det geografiska läget. Man gör en kombination med betoning på kulturen med 
samhällsvärderingsbiten. På det sättet arbetar man med imagen men den måste 
hela tiden vara kopplad till erbjudandet, vilket är landet. I SI:s fall handlar det 
mycket om kommunikation och inte så mycket om att utveckla produkten. SI 
rapporterar till regeringen och i och med att Sverigebilden är och blir allt mer 
viktig kan regeringen ta SI:s förslag med i beräkningen vid beslut, men den 
processen är av demokratisk karaktär.106 
 

4.7 Unika symbol er  f ör  Sverig e  
 
"Sveriges flagga är rätt känd och kombinationen av färgerna är rätt känd också, men de är ju 
inga symboler som Canadas lönnlöv", menar Wollter. I Brasilien har människor 
Scania- och Volvobilar som symbol för Sverige. IKEA har ju haft älgen som 
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symbol i många år i Tyskland, men älgen skulle nog inte fungera i Frankrike där 
människor skulle kunna tro att den är en ren precis som i många andra länder.107   
 
Carlhed menar att det är viktigt att man får en bild av ett land. Det är väldigt lite 
som man tänker på när man tänker på Sverige. Sverige behöver en ikonbild och 
stadshuset är ett alternativ, men det är anonymt. Man vill ha något som drar 
människors uppmärksamhet. Det är i så fall den svenska fysiska miljön som fyller 
den funktionen. Exempel på skapade symboler är flaggan, tre kronor och kungen 
som är de traditionella.108 
 
"Kungafamiljen fungerar som symbol för Sverige men att det finns starkare symboler och då 
ikoner som Björn Borg, Ingmar Bergman och ABBA", menar Serenander. Efter 
Sverigebildsundersökningen som NSU gjorde framkom det, bland annat, att 
IKEA, Björn Borg och Ingmar Bergman är starkare symboler än kungafamiljen. 
Sverige har egentligen ingen tydlig symbol och det har faktiskt diskuterats inom 
NSU. Men det är ett oerhört långsiktigt arbete innan man får en logotyp för att 
det ska sätta sig så starkt i utlandet så att man får direkta associationer till 
Sverige.109  
 

4.7.1 Kungafamiljen som symbol för Sverige som varumärke 
Urde, Balmer och Greyser har haft tillgång till kungafamiljen för att kunna 
granska den som varumärke. 
 
I forskningsrapporten "Monarchies as Corporate Brands" konstaterar Urde, Balmer 
och Greyser att kungahuset mycket väl kan ses som ett varumärke. Det som 
skiljer det från andra varumärken är att det här används för att profilera ett land, 
inte ett företag eller dess produkter. Urde et. al, menar att det inte räcker med att 
vara ett fantastiskt land, det måste också finnas ett fantastiskt varumärke för 
landet. "Där är kungahuset viktigt. Det är inte den enda symbolen, men det är en viktig 
symbol. Kungens uppgift är att vara en samlande representant och symbol för landet. Då är 
steget därifrån till att säga att kronan är en symbol eller ett varumärke för landet inte särskilt 
långt." "Det är så vi har resonerat", menar Urde.110 
 
Detta betyder att Sverige blir mer synliga internationellt tack vare kungahuset. 
Det är ett fantastiskt sätt att kommunicera ett lands kultur, värderingar och 
historia. Urde et. al, menar att det är svårt att överskatta värdet av en sådan 
kommunikation. En annan slutsats i undersökningen är att många företag kan 
lära av hur kungahuset vårdar sitt varumärke. Nyckeln är att tänka långsiktigt.111 
 
"Företagen kritiseras ofta för sitt kvartalstänkande. Det här är människor som har ett annat 
perspektiv och de inser att de är en länk i en lång kedja och närmar sig uppdraget med en viss 
respekt. Ambitionen är att lämna över ett varumärke som är starkare än vad det var när de 
tog över det. Det är så framgångsrika monarkier har letts", menar Urde.112  
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Hemligheten handlar om att (i kungahusets fall att avstå från att synas i vissa 
sammanhang) för ett företag att avstå från affärer som på kort sikt verkar bra, 
men som i det långa loppet snarare skadar varumärket.113 
 
"Kungafamiljens roll som ambassadörer för Sverige är ovärderligt och detta märker man mycket 
av i USA, menar Billing, eftersom de inte har ett kungahus och den publicitet som 
kungafamiljen får där går inte att jämföra med andra ambassadörer eller annat som har sitt 
ursprung i Sverige."114 
 
Uggla, forskare i Brand Management, menar att deras styrka som endorsers, alltså 
förstärkare, är stor i vissa länder men han anser att synen på monarkin i Sverige 
har försvagat deras position115. Andra menar att kungafamiljen är otroligt viktig 
för Sverigefrämjandet. De är kända, de öppnar dörrar och när de är ute på 
stadsbesök följer handelsdelegationen med. "I utlandet är det väldigt spännande med 
kungar och drottningar och det som hör till och på så sätt så har vi god draghjälp av 
kungafamiljen", menar Serenander.116 
 
Björnberg menar att innehållet av kungafamiljen är viktigt då den är världens 
modernaste och att kungen är väldigt personligt. De representerar mycket vad 
hela landet är och står för. Sedan kan man diskutera om kungafamiljen är en 
gammal tradition som inte borde finnas men det är faktiskt så att man kommer 
ifrån den bilden eftersom de är ganska uppdaterade och moderna och man får 
tänka på att det är viktigt med traditioner och historia när man talar försöker 
skapa trovärdighet.117  
  
Det finns en allmän respekt för monarkin. Monarkin bidrar till bilden av 
stabilitet. Kungafamiljen har en samlad och representativ roll. De är med sin tid 
och en tillgång för national brandingprocessen. "Det är även så att kungafamiljen och 
hovet är intresserade av den förmedlade Sverigebilden och konceptet National Branding och de 
har anammat detta på ett heltäckande sätt", anser Wollter.118  
 
Carlhed nämner att Anholt brukar uttala sig om att kungafamiljen är nyttiga som 
symboler eftersom det finns kontinuitet i att de är symboliska för Sverige i 
utlandet och det genererar mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det lite 
problematisk att påstå att man är utvecklingsinriktade och moderna när man har 
ett kungahus. "Det är en sorts kvarleva från ett auktoritärt styre, men vi har faktiskt 
världens moderna kungahus, För Sverige i Tiden, är kungens motto", menar Carlhed. 
Kungen är exceptionellt bra som verktyg men budskapsmässigt kan det bli 
komplicerat. 119 
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4.8 Den svenska drömmen 
 
"Den svenska drömmen är förknippad med trygghet och samhörighet", menar Wollter. Den 
består av mänskligt utvecklat och socialt medvetet samhälle som därigenom tar 
tillvara kreativitet och tillåter en dynamik och förändringar.120 Andra menar att 
det definitivt finns en svensk dröm och den handlar om att befinna sig nära 
naturen. Det märker man på både de som besöker Sverige men också på dem 
som har flyttat till Sverige då de är glada över den frihet som vi har i Sverige121. 
Drömmen handlar också om livsstil där alla människor har det bra och det är 
vackert med design och man kan leva i frid nära naturen. Det är också bilden av 
ett internationellt liv. Svenskar är uppkopplade och reser mycket, de är estetiska 
och lever upplevelsefyllda liv.122 En annan intervjuperson menar att den svenska 
drömmen handlar om balans i livet med kärnfamiljen som utgångspunkt men 
också om att människor ska ha ett långt och innehållsrikt liv123. 
 
Carlhed menar att om man tänker på den amerikanska drömmen så är den 
universell. När amerikaner kommer utomlands talar de om the American values, 
som är "Freedom", "Liberty" och "Democracy" som om dessa skulle vara något 
specifikt för USA. De har Hollywood som är kanalen ut i världen som klistrar på 
detta och förmedlar budskapet ut i världen på ett framgångsrikt sätt. "Vi har ju 
vår egen Hollywood", menar Carlhed, "med svensk barnkultur, Pippi Långstrump och 
Emil i Lönneberga." Den livsstil som de gestaltar är ett uttryck för den svenska 
drömmen. Den svenska drömmen innebär utveckling, att vara nytänkande, drivet 
inför framtiden men också att det måste finnas plats för alla, en konsensus och 
vårt förhållande till naturen. I Tyskland har man den svenska drömmen. Det är 
svenska värderingar om hur man organiserar samhället men det är också stugan i 
Småland och det orörda kulturlandskap. "Vi är ju ganska duktiga på att få ut det 
internationellt också", menar Carlhed.124 
 

4.9 Sverig es  f ö rebi lde r 
 
"Sverige som land har alldeles för få förebilder", menar Wollter. Frankrike och Tyskland 
har tidigare varit stora förebilder och idag är USA en förebild. Grunderna för 
detta är de täta kontakterna på många olika plan som länderna har med varandra. 
"Varför vi ser upp till amerikanerna är nog deras samhällslösningar som entreprenörskap men 
också intellektuella inflytande som är viktiga förebildsgrunder", menar Wollter.125 "Men 
man vill exempelvis inte ha den aggressivitet och den extrema religiositeten som existerar i 
USA och dessutom anses de vara ganska okunniga och ointresserade av omvärlden", menar 
Björnberg126.  
 
Billing menar också att USA är en stor förebild och har nog varit det efter andra 
världskriget. Innan nazismens frammarsch hade man faktiskt Tyskland som 
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förebild. Länder som Sverige borde ha som förebilder är Kanada och Australien 
för att de lyckas inom många olika områden men också för att de är öppna och 
starka på världsmarknaden.127  
 
Carlhed menar att det finns ett sätt att tänka från svenskars sida att allt som inte 
är svenskt är bra och då är man lite självkritisk. Men samtidigt är man ganska 
stolt om man skrapar lite på ytan hos det svenska folket. "På ett sätt, menar 
Carlhed, att folk ser upp till det kontinentala, det amerikanska, till större nationer och till 
vad de representerar men samtidigt ser man att svenskar är generellt sett, väldigt självgoda när 
det gäller sociala frågor och samhällsfrågor." Japan och Tyskland är stora förebilder när 
det gäller näringsliv och inom kultur är det Frankrike och Italien.128 Nya Zeeland 
gör ett bra jobb med National Branding och Storbritannien arbetar hårt med 
Public Diplomacy, anser flera intervjupersoner. 
 

                                                
127 Billing, 2006 

128 Carlhed, 2006 
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5. Analys & diskussion 
 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det empiriska materialet med hjälp av 
teorier, begrepp och modeller som beskrivs i teoriavsnittet.  
 

5.1 Nation Brands – varför  Sverig e  har  halkat ner f rån fö rs ta  
t i l l  f emte  plats  
 
I det empiriska materialet presenteras Anholts upplaga av "Anholt Nation Brand 
Index".129 Undersökningen som går ut på att fråga folk i olika länder om hur de 
uppfattar andra länder och sina egna visar att Sverige har halkat ner på listan. 
Detta kan bero på många olika aspekter. Dels kan det bero på att den 
betydelseskapande kommunikationen mellan myndigheter och de svenska 
representanterna inte fungerar som det ska för att de senare ska förmedla den 
gemensamma Sverigebilden vidare. Dels kan det bero på att något specifikt 
kriterium där Sverige rankas högt inte får lika högt värde som andra kriterier i 
Anholts undersökning. Det kan även bero på fördomar som människor har i 
andra länder om Sverige, både på gott och ont. Varumärkets användning är, som 
tidigare nämnt, ett betydelsebärande element och ska bidra till att svara på när, 
var, hur, varför och av vem som varumärket ska användas. Då en av 
distributörerna av Sverigebilden är det svenska folket är det viktigt att analysera 
dess identitet och ta reda på vad de kan bidra till i en 
varumärkesbyggandeprocess.  
 
Det är även så att om ett land tidigare har varit framgångsrik inom olika områden 
betyder det inte att just den bilden är gynnsam i dagens läge. Då har man nog 
inte lyckats med att förnya Sverigebilden tillräckligt så att den tilltalar nya 
målgrupper eller målgrupper som förväntar sig förändringar. En ytterligare 
anledning till varför Sverige har halkat ner på listan kan bero på att man bara har 
frågat vanliga människor om varumärket Sverige. Då varumärkesimage oftast är 
sammankopplad med två andra begrepp, nämligen identitet, som är precis vad 
varumärket är, och perception, som är vad vanliga människor ser, blir det allt 
viktigare att arbeta med dessa komplexa områden för att 
varumärkesuppbyggandeprocessen ska lyckas. Man menar också att 
undersökningen borde ha kompletterats med kvalitativa intervjuer med 
makthavare, opinionsbildare och journalister, för att få en heltäckande bild av 
hur perceptionen av Sverigebilden ser ut130. Men det är ändå så att även om 
Sverige har fler länder att konkurrera med på listan så har landet ett synnerligen 
starkt varumärke i andra länder vilket tydliggörs i undersökningen131.  
 

5.2 Den inte rna och ex terna varumärkes lo jal i te ten 
 
Det har tidigare diskuterats att förutsättningen för att den externa 
varumärkeslojaliteten ska fungera på ett positivt sätt måste den interna 
                                                
129 Brandnews 3/2006 

130 Björnberg, 2006 

131 Brandnews 3/2006 
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varumärkeslojaliteten fungera minst lika bra.132 Även om det svenska folket bara 
är den formelle ägaren av varumärket påverkar deras lojalitet till landet och den 
bild som landet vill projicera, den reelle ägaren av varumärket som är kunden. Ju 
mer avsändaren, som i detta fall är myndigheter som kommunicerar 
Sverigebilden, har gemensamma koder och samma teckensystem som svenska 
folket desto mer kommer bådas betydelse hos meddelandet att närma sig 
varandra. Detta leder sedan till att den "rätta" betydelsen av Sverigebilden 
kommunicerar till den reelle ägaren av varumärket som kan vara i form av 
investerare, turister med mera. 
 
I och med att myndigheterna i Sverige börjar förstå hur viktigt det svenska folket 
är för att föra ut ett meningsfullt budskap om Sverige så har de startat program 
som ska stärka representanterna då de kommunicerar budskap om landet. Dessa 
program består av att man ger representanterna verktyg och planterar idéer hos 
dem.133 Därmed innehåller denna kommunikation ett budskap. Detta budskap 
används av representanterna för att på egen hand skapa betydelse som står i 
relation till den denotation som avsändaren skapade med meddelandet från 
början. Med detta menar man att kommunikationen är betydelseskapande och att 
det existerar relationer i skapandet av betydelse. Kan man få ett fungerande 
intern varumärkeslojalitet blir det mindre krävande att skapa en extern 
varumärkeslojalitet till Sverige. Dessutom kan den interna varumärkeslojaliteten 
för Sverige användas som argument vid marknadsföring och kommunikation av 
varumärket Sverige. 
 

5.3 Kul tur och konventi oner påverkar pos i t ioner ingen av Sverig e  
och Sverig eb i lden 
 
Intervjupersonerna som har uttalat sig om Sveriges position och Sverigebilden 
menar att landet är ett nytänkande, modernt, mänskligt, öppet och 
framåtblickande land i framkant. Dessa termer använder man för att den publik 
som man försöker kommunicera till uppskattar och ser Sverige som nytänkande, 
modern, öppet och framåtblickande. Det är en bild av verkligheten. Man menar 
att man kommunicerar en bild som är nyttig för oss svenskar och därmed gäller 
det att veta hur den bilden ser ut och hur man ska kommunicera den på bästa 
sätt. Man har anpassat bilden efter mottagarna så att de kan förstå den och att 
kunskapen om det verkliga Sverige ska öka vilket kan leda till att Sverige får 
större inflytande i världen. Även om bilden är anpassad till mottagarnas förmåga 
att förstå den innebär inte detta att den är splittrad. Det finns vissa grundvärden 
som hela varumärkesplattformen vilar på. Sverigebilden är istället anpassad så att 
vare sig man är turist eller investerare så ska man tilltalas av budskapen som den 
behåller av. 
 
En publik värderar de realistiska egenskaperna hos ett budskap som 
kommuniceras men som ändå är konstruerat. Realism är inget annat än ett antal 
konventioner och dessa är ett slags regler för att göra koder meningsfulla134. När 
man kommunicerar en Sverigebild handlar det om total ärlighet och att visa hur 

                                                
132 Holger et al., 2002 

133 Carlhed, 2006 

134 Dimbley et al., 1999 
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den verkliga bilden av Sverige ser ut. Även om ett sådant budskap är konstruerat 
och möjligen byggd på positiva fördomar kan det bara återspegla verkligheten. 
Det är alltså svårt att konstruera en Sverigebild som inte stämmer överens med 
verkligheten. Men vad man försöker framhäva i budskapet är resultatet av en 
selektions- och konstruktionsprocess135. De delar som man räknar in i budskapet 
är landets fördelar, de områden som Sverige är exceptionellt bra på och de 
egenskaper som skiljer oss från våra konkurrenter. Samtidigt gäller det att 
uppdatera denna Sverigebild kontinuerligt. Avsändarna, som i detta fall är 
myndigheter som arbetar med National Branding, menar att man ska expandera 
bilden av Sverige så att den inte blir stereotyp utan lika mångfacetterat som 
landet faktiskt är. 
 
Konnotation ger associationer som värden eller personlighetsdrag som är 
specifika för en kultur eller en delkultur136. Eftersom vi i västvärlden anses kunna 
förstå varandras kulturer, anpassa oss till dem om det skulle behövas och se upp 
till dem, kommer värden eller personlighetsdrag som nytänkande, modernitet, 
öppenhet och framåtblickande ses som mycket goda och några värden att se upp 
till. Detta resonemang påvisas även av Li som menar att en kultur fungerar som 
ett system för kommunikation137. Kan man kommunicera dessa värden till "rätt 
målgrupp" har man kommit en god bit på vägen med National Branding men 
samtidigt måste man anpassa sig till förändringar och visa att man är dynamisk då 
exempelvis symboler och värderingar förändras konstant.  
 
Varför kultur fungerar som ett system för kommunikation beskrivs, som tidigare 
har nämnts i uppsatsen, enligt följande aspekter: 
a) hur kulturen är delad, b) hur en kultur fungerar i kommunikationssyfte inom 
en grupp av människor, c) hur utländska människor kan kommunicera med 
denna grupp genom att lära sig och anpassa sig till den aktuella kulturen.138 
 
Det har framkommit att det finns en mentalitet bland svenskar att de som inte är 
svenskt är bra.139 Detta är ett bevis på att svenskar är väldigt mottagliga för 
varumärken som beskrivs som eller är "utländska", men också att folket är 
ganska självkritiska Man är intresserad av produkternas ursprungsländer precis 
som tidigare exempel om japanska konsumenter som är väldigt mottagliga för 
produkter där ursprungsbeteckningen "bakas" in i själva varumärket vilket gör de 
mer attraktiva.140 Detta leder till en diskussion om brandingen ska vara identisk 
eller annorlunda för olika länder eller om liknande värden som ursprungsländer 
för olika budskap ska presenteras på samma sätt eller framföras överhuvudtaget 
beroende på vilket land man riktar sig till. 
  
En av skolorna inom ovanstående resonemang menar att konsumenter över hela 
världen har samma behov och begär och därför ska man använda sig av 
universell branding.141 Detta synsätt kan passa varumärkeskommunikationen av 
Sverige med tanke på föregående diskussion om kulturellt samförstånd. Faran 
ligger i att de kulturer som skiljer sig åt mer eller ganska mycket från den svenska 
                                                
135 Dimbley et al., 1999 

136 Uggla, 2001 

137 Li, 2001 

138 Ibid. 

139 Carlhed, 2006 

140 Li, 2001 

141 Ibid. 
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riskerar att feltolka budskapen så att det leder till negativa associationer vilka är 
svåra att radera när de väl har skapats. Dessa beror då enbart på att avsändare 
och mottagare inte delar samma konventioner och gemensamma tecken som 
krävs för att budskapet ska få en positiv effekt.142  
 
Svårigheten med att arbeta med varumärket Sverige är inte att komma överens 
om vilken bild man vill projicera även om man skulle kunna tro att ett sådant 
problem skulle kunna uppstå då det inte endast är en avsändare bakom 
budskapet. Det skulle också kunna bero på att det kan vara svårt att sammanfatta 
ett land som är så mångfacetterat som Sverige faktiskt är. Men de största 
problemen ligger snarare hos mottagaren som måste uppfatta budskapet på ett 
fruktbart sätt eller att landet som avsändare inte lyckas leva upp till den bild som 
kommuniceras.143 Man kan komma närmare en lösning på första problemet 
genom att hela tiden se utanför landet, anpassa sig efter förändringar och se till 
att man erbjuder det som efterfrågas. Det andra problemet kan man lösa genom 
att samtidigt som man kommunicerar en Sverigebild till utlandet också 
kommunicera samma Sverigebild inåt landet så att man får stöd för vad man 
påstår sig vara men också anpassa bilden efter verkligheten. 
 
När man talar om brandorienterad marknadsföring så talar om att "trycka" ut 
varor på marknaden och locka potentiella köpare till marknaden med hjälp av 
branding. Hela brandingprocessen kan försvåras då kulturella skillnader (som 
tidigare nämnts) kan skapa missförstånd.144 Avsändaren äger inte bilden i 
betraktarens huvud och ser kanske inte hur stereotypa dessa är145. Därför är det 
viktigt och inte minst är det vårt ansvar som Sveriges befolkning att visa ett 
Sverige som har förändrats och inte fastna i gamla stereotypa föreställningar om 
landet. De stereotypiska bilderna av Sverige beror på att kunskapen om landet 
varierar väldigt mycket146. De finns de som är helt ointresserade av Sverige och 
experter som vill skapa möten i de nätverk som de redan har. Sedan finns det 
olika bilder av Sverige som är fragment av helhetsbilden.147 Dessa ska man 
nyansera och komplettera för att nå den mindre informerade delen av 
mottagarna och detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete för myndigheterna. 
 
Varumärkesimage är det som används för att guida publiken att se eller associera 
varumärket på det sätt som önskas ses eller associeras. Image är oftast kopplat till 
perception och identitet. Identiteten av ett varumärke är precis vad varumärket är 
och perceptionen är vad publiken ser.148 Tittar man tillbaka på Anholt Nation 
Brand Index kan man med denna teori analysera varför Sverige kan ha halkat ner 
på denna lista. Det kan vara så att skapandet av en image om Sverige och 
kommunikationen av Sverigebilden delvis har misslyckats eller att man inte har 
kommit så långt med detta arbete då varumärkesimage handlar om att guida 
mottagaren till rätt skapande av de rätta associationerna. Man har alltså inte 
lyckats guida publiken så att de ser varumärket Sverige på det sätt man vill att det 
ska ses eller associeras till, det vill säga leda publiken mellan varumärkets identitet 
och perception.  
                                                
142 Fiske, 2004 
143 Fiske, 2004 

144 Li, 2001 

145 Carlhed, 2006 

146 Wollter, 2006 
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148 Li, 2001 
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5.4 Unika symbol er,  ikone r och värden för Sverig e  som 
varumärke 
 
Ett varumärke är ett karakteristiskt namn och/eller symbol som ska identifiera 
ursprunget av en vara eller tjänst och för att utskilja den från konkurrenters med 
liknande varor eller tjänster149. Det anses vara viktigt att man snabbt kan få en 
bild av ett land och det är ju faktiskt ganska lite man tänker på när man tänker på 
Sverige. Man menar att vi behöver en ikonbild för att dra till oss människors 
uppmärksamhet 150. 
 
Det finns några symboler som man skulle kunna använda sig av men problemet 
är att dessa kanske inte passar i alla sammanhang eller hos alla länder, eller att de 
rent av är för anonyma. Exempel på anonyma symboler är stadshuset och slottet. 
I vissa länder fungerar svenska företag som symboler och då främst IKEA, 
Volvo och Ericsson som fungerar bäst i Asien eller Sydamerika. I Tyskland har 
varningsskylten för älgen fungerat väldigt bra som symbol för Sverige och då gått 
från att vara en ikon till symbol, men denna symbol skulle man exempelvis inte 
kunna använda sig av i Frankrike eller Spanien då älgen skulle kunna tas för en 
ren och inte alls associeras till Sverige. Andra skapade symboler som vi använder 
oss av idag är naturligtvis flaggan och färgerna gul och blå, även om den inte är 
lika känd som exempelvis Kanadas flagga med lönnlövet. Sedan har vi Tre 
kronor, Nobelpriset och kungen/kungafamiljen som är traditionella symboler.  
 
Kungafamiljens betydelse har studerats närmare av tre professorer som menar att 
det är tack vare dem som vi svenskar och landet Sverige blir mer synliga 
internationellt. De är symboler som kan kommunicera landets kultur, värderingar 
och historia och det är svårt att överskatta värdet av en sådan kommunikation. 
Kungafamiljen är ett starkt varumärke i sig själva och varför de har stor betydelse 
för kommunikationen av varumärket Sverige är för att de tänker långsiktigt och 
ser att de är en länk i en lång kedja och närmar sig uppdraget med en viss 
respekt. Kungafamiljens ambition är att lämna över ett varumärke som är 
starkare än vad det var när de tog över det. Sedan handlar det också om att välja 
budskap med stor aktsamhet men också att välja tillfällen att synas med stor 
noggrannhet.151 
 
Många av de intervjuade håller med professorerna och menar att kungafamiljens 
roll är fullständigt ovärderlig. Även Anholt håller med om detta då han menar att 
det finns kontinuitet i att de är symboliska för Sverige internationellt och för att 
de genererar otroligt mycket uppmärksamhet för Sverige. Kungens motto är ju 
"För Sverige i tiden" och detta visar på att vi har världens modernaste kungahus. 
Det är faktiskt också så att kungafamiljen och hovet har ett stort intresse för hur 
Sverigebilden ser ut men också för hur National Brandingprocessen fungerar152. 
Man anser att kungafamiljen är enastående som verktyg men att det kan finnas 
viss svårighet i att använda dem budskapsmässigt153. Detta beror nog mycket på 
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att synen på monarkin i Sverige har försvagats en aning, menar en av de 
intervjuade154. 
 
De unika värden eller personlighetsdrag som inryms i varumärket Sverige är att 
landet är dynamiskt och modernt, multikulturellt och internationaliserat, 
samarbetsvilligt och socialt medvetet, kreativt och pålitligt. De är tagna ur den 
verklighet vi lever i Sverige. Dessa värden skapar en otrolig konkurrensfördel för 
landet och en gemensam Sverigebild som också delas till stor del av Sveriges 
befolkning. Även om intervjupersonerna har i första hand utgått från vad de 
arbetar med när de har kommit fram till dessa värden eller personlighetsdrag för 
Sverige, så menar de också att de även på ett personligt plan delar dessa åsikter. 

                                                
154 Uggla, 2006 
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6. Slutresonemang 
 
Det empiriska materialet visar på att intervjupersonerna har börjat förstå vikten 
av National Branding och hur det skulle kunna fungera för Sverige som 
varumärke. De arbetar med rätt verktyg och de rätta budskapen för att 
kommunicera en Sverigebild som är gynnsam för landet.  
 
Dessa värden som grundar sig på den verkliga bilden av Sverige är att landet är 
dynamiskt och modernt, multikulturellt och internationaliserat, samarbetsvilligt 
och socialt medvetet, kreativt och pålitligt. Men vilket land skulle kunna påstå att 
de inte har samma värden? Ändå kommuniceras dessa värden och detta sker 
utifrån samarbetet inom Nämnden för Sverigefrämjande för utlandet men också 
utifrån andra projekt hos andra myndigheter och sammansättningen av NSU:s 
medlemmar visar också på hur viktigt det är att arbeta fram en gemensam bild 
för Sverige som kan nyttjas inom olika områden och branscher.  
 
Det är viktigt att tänka på indikationer som man får från undersökningar som 
görs om Sverige som varumärke. Även om Sverige ligger i framkant inom många 
områden betyder det inte att det kommer att vara så för all framtid. Även om den 
bild vi vill förmedla är sann och tagen ur verkligheten betyder det inte att det är 
tillräckligt. Denna bild måste hela tiden kommuniceras, på "rätt sätt" och till "rätt 
målgrupp". Man ska studera hur andra länder gör som ses som starkare 
varumärken än Sverige för att lyckas med kommunikationen. Man kanske till och 
med kan samarbeta länder emellan för att stärka en grupp av länder som i sin tur 
kan leda till att det specifika landet stärks. 
 
Om man gräver djupare i våra gemensamma värden kan man hitta det som är 
exceptionellt bra att kommunicera och då kan man lyfta fram dessa på ett 
nytänkande och innovativt sätt, eftersom det viktiga i kommunikationen är 
innehållet, budskapet, det vill säga våra fördelar. Man får inte heller glömma att 
förnya kommunikationen så att de målgrupper man vill nå nås på ett 
framgångsrikt och positivt sätt.  
 
De specifika positiva ingredienserna i varumärket Sverige skulle man kunna 
sammanfatta som den svenska drömmen. Vi behöver en svensk dröm och det 
finns experter som håller med mig om detta. Intervjupersonerna menar att den 
svenska drömmen förknippas med trygghet och samhörighet. Den består av 
mänskligt och socialt utvecklat samhälle som därigenom tar tillvara kreativiteten 
och tillåter dynamik. Denna dröm är kopplad till ett internationellt sätt att leva 
där svenskar har estetiska och upplevelsefyllda liv. Men det är också tillgången till 
naturen och den lilla röda stugan vid en sjö i skogen. Drömmen handlar om 
balans i livet och utveckling. Den handlar också om drivet inför framtiden och 
att det finns en plats för alla människor. I Tyskland har man en svensk dröm och 
det är svenska värderingar och det orörda kulturlandskapet som man drömmer 
om.  
 
"Vi är inte self-made, utan den svenska drömmen handlar om kombinationen av egen kraft 
och gemensam trygghet", menar Olle Wästberg. 
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Det ligger i hela Sveriges befolknings intresse att Sverige uppfattas som ett starkt 
och omtyckt varumärke. Människor utanför Sverige ska få positiva associationer 
då det talas om Sverige. Man måste öka kunskapen om Sverige både 
internationellt och nationellt. Landets befolkning som är en del av varumärket 
måste ha ökad kunskap om vad Sverige och Sverigebilden innebär och står för. 
Svenskar ska känna sig stolta över varumärket Sverige.  
 
Trovärdighet och ärlighet i budskapet om Sverigebilden får man aldrig 
kompromissa om. Skulle det vara så att man råkar skapa negativa associationer 
till varumärket Sverige på grund av att man är oärlig eller icke trovärdig blir det 
svårt att radera dessa. Sverige är ett starkt varumärke eftersom vi är starka inom 
många olika områden och det finns många länder som ser upp till oss. Vi måste 
fortsätta att använda oss av våra starka ikoner och symboler på ett klokt sätt för 
att framföra vad vi är bra på och stärka varumärket Sverige.   
 
Men frågan är fortfarande vilka kanaler man ska använda för att förmedla 
budskapet och vilka symboler man ska arbeta fram för att uppnå det resultat 
man önskar med kommunikationen. I dagen läge finns det inte någon klar bild 
av Sverige i utlandet och detta nog på att man inte har kommit fram till hur 
Sverigebilden kan kommuniceras på bästa sätt så att kommunikationen gynnar 
alla tänkbara områden. Det vore intressant att veta hur den allmänna 
opinionen ser ut gällande kommunikationen av Sverigebilden och vilka 
symboler och kanaler det svenska folket tycker att man ska använda i denna 
varumärkesuppbyggandeprocess.   
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8. Bilagor 
 

Bilaga  1.  Interv ju f rågor 

Intervjufrågor 
 
1. Hur positionerar Sverige sig idag och hur ska landet göra i framtiden?  
 
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?  
 
3. Hur har globaliseringen påverkat begreppet National Branding och vad har det 
inneburit för Sverige? 
 
4. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
 
5. Vilka svårigheter har ni mött då ni har marknadsfört Sverige som varumärke? 
(om ni har gjort det)  
 
6. Hur ser marknadsföringen av Sverige ut?  
 
7. På vilket sätt lever inte Sverige upp till sitt varumärke?  
 
8. På vilket sätt är national branding mer än image och uppfattning? 
 
9. Är Sverige ett superbrand? (Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: I 
jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella 
och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, 
känner igen och är beredd att betala för.) 
 
10. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
 
11. Arbetar ni med den interna markandsföringen och varumärkesbyggandet av 
varumärket Sverige? På vilket/vilka sätt? 
 
12. Vad innebär ursprungsbeteckningar för begreppet National Branding? Finns 
det någon positiv/negativ koppling mellan dessa begrepp? 
 
13. Hur arbetar ni för att kommunicera varumärket Sverige? 
 
14. Hur (mycket) tar ni hänsyn till moral och etik vid kommunikation av 
varumärket Sverige? 
 
15. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
 
16. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
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17. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
 

Bilaga 2.  Transkribering  av in te rv ju  med Ander s  
Wol l te r ,  ambassadör och koordinator  f ör House  of  
Sweden,  2006-05-16 

 
1. Hur positionerar Sverige sig idag och hur ska landet göra i framtiden? 
Det är en allmän fråga, men vi har på senare tid funderat över vilken Sverigebild 
vi vill förmedla och vi har tänkt mer systematiskt på det tidigare. Det här gäller 
också hur svenska ambassader och utlandsmyndigheterna i stort beskriver 
Sverige. Där sker det ett arbete i NSU-kretsen som du känner till och jag skulle 
nog vilja säga att detta är mer genomtänkt än för några år sedan.  Vad vill vi 
förmedla? Vi vill förmedla bilden av Sverige som ett modernt och dynamiskt 
land. Vi vill förmedla bilden av den moderna Sverige och detta står kanske i 
motsats till den gängse bild av Sverige som finns som ju påverkas av olika 
faktorer, dels den allmänna uppfattningen av den genomsnittliga befolkningen 
men också vad våra diplomater på detta ställe tycker att man ska förmedla enligt 
personliga preferenser eller vad de vill förmedla. Och detta är ett försök att göra 
det lite mer systematisk och igenomtänkt. Vi har i ett embryo en målgruppsanalys 
och vi talar om att vi vill vidareförmedla det. Nu har vi kommit så långt att det 
inte nödvändigtvist är vår självbild vi vill förmedla, utan en bild som är nyttig för 
oss och en bild för mottagaren så att de förstår oss bättre, det är det som är 
syftet. De ska förstå att vi vill öka kunskapen om Sverige som det är naturligtvist, 
alla aspekter men också att ju högre kunskapen om det verkliga Sverige är desto 
större inflytande kan vi ha i världen. Göra affärer. Den moderna Sverige är 
dynamisk och förändringsbenäget, multikulturellt, internationaliserat, 
samarbetsvilligt, socialt medvetet, kreativt, pålitligt, kvalitet. Här finns det ju vissa 
värdeord som används officiellt av NSU.   
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?  
Det är ju en svår och viktig fråga, rent kommersiellt har vi tittat på sektorer som 
kan ge oss tillväxtpotential i framtiden och där har vi ju Biotech, det är det första 
jag kommer på, vi har fortfarande IT, men inte lika starkt som tidigare. Men där 
har vi sådan kompetens som innebär att vi har förmågan att arbeta både 
teoretiskt och praktiskt samtidigt som förenas i den sektorn. Projektmetodik med 
praktiskt arbete, att den här helhetssynen är ett konkurrensmedel. Sedan har vi en 
sektor som vi har tittat på och talat med är ju flyg och rymd faktiskt som är i en 
stor förändringsfas i Sverige från att vara väldigt militärt beroende till den civila 
sidan. Vi har ju bara fyra företag i den sektorn och där kommer vi in på 
trafikflygets miljövänliga framtid, miljövård, användning av rymdteknologi, 
säkerhet. Vi är starka inom säkerhetsindustrin och alla dessa sektorer finns starkt 
representerade i Washington regionen. Sedan har vi den kreativa, kulturella och 
upplevelseinriktade delen som vår tidigare handelsminister var inriktad på. Vi är 
fortfarande bra på musik, men det är helt klart att det finns många resonemang 
om det men den nuvarande näringsministern tanke om vad vi ska leva på i 
framtiden, vilka basindustrier, de är fortfarande viktiga men också sektorer som 
kan utvecklas, fordonsindustrin där vi kan producera komponenter. Den globala 
konkurrensen handlar om nätverksbyggande och samarbeten. Den här typen av 
process är gränsöverskridande. Det handlar om att skapa möten och lära sig.    
5. Vilka svårigheter har ni mött då ni har marknadsfört Sverige som varumärke?  
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Sverige innebär väldigt mycket, det är mångfacetterat, både för olika sändare och 
mottagare sida. Man får inte heller bli banal och Anders Wollter tror ändå att det 
går att utkristallisera något att förmedla och det är ju våra fördelar naturligtvist. 
Men fortfarande en ärlig bild, det kanske är lite idealistisk att se det på det sättet 
men man kan låta det få utvecklas. Man kanske inte är enig om vad bilden är eller 
vad man vill förmedla, men återigen tycker jag mig se med det samarbetet som vi 
har med NSU är väldigt fruktbart. Vi ser inte den här som någon inneboende 
motsättning med att förmedla en kulturell och en kommersiell bild, utan det 
finns mera en tanke på att ena olika budskap.  Och det visar också att det är 
möjligt. Problemet ligger snarare hos mottagaren om de har uppfattat budskapet 
på ett fruktbart sätt, än hos avsändaren. Och det är klart att kunskapen om 
Sverige varierar väldigt mycket, Det finns ju de som är ointresserade av Sverige 
och experter som vill skapa möten i de nätverk som de redan har. Vi kan nog 
inte vara oeniga om en Sverigebild, men man måste utgå från nyttan av det, alltså 
vad man vill uppnå. Vi vill öka kunskapen om Sverige, en korrekt bild, vi vill 
skapa möten och de ska leda till större kommersiellt utbyte. Sedan ligger en 
utmaning i att vara ärlig. Vi arbetar inte med turistbranding även om det är viktigt 
och en smal del i allt. Vi vill bredda bilden av Sverige. Det finns bilden av Sverige 
som folkdräkten och sen finns det bilden av fri kärlek och självmord. De är ju 
fragment Jag tror att om man har den enkla ambitionen att, gällande den mindre 
informerade delen av mottagarna, nyansera detta lite och komplettera 
bilden/bilderna. Det är naturligtvist svårt att mäta effekten av detta eftersom det 
är ett långsiktigt arbete.  Om man jämför med en produktlivscykel så är Sverige 
som varumärke i den första kvartilen på den ranta vägen upp. Sverige är hippt 
och inne och anpassningsbart, det skulle nog inte användas för 20 år sedan men 
Anders Wollter vågar göra det. Det finns en öppenhet, flexibilitet, 
anpassningsbar en internationell och multikulturell perspektiv som är styrkan.   
8. På vilket sätt är national branding mer än image och uppfattning? 
Anders Wollter anser att det ska vara mer än image och uppfattning och det är 
kunskap om varumärket som gör det. Som leder till handlingar som gynnar vårt 
land. Vi måste ju gräva där vi står. Vi måste använda oss av den utgångspunkten i 
den verklighet vi har, de vi är och de resurser vi har. Det handlar om att 
tillgodose våra intressen. Historien är viktig för Sverige men det är lätt att hamna 
i närhistorien och det säljer oss i Sydamerika men inte i USA. Våra egna, 
svenskättlingarna är inte svåra att nå utan utmaningen ligger i att nå och söka nya 
målgrupper som inte nödvändigtvist behöver var totalt positiva till vårt budskap. 
Det gäller att nå opinionsbildare, trendsättare och vidareförmedlare, i alla läger, 
och det är kanske den största skillnaden mellan hur det har varit och vad som 
kommer fram nu i arbetet med denna kommunikation. 
9. Är Sverige ett superbrand? 
På några år sikt orubbligt kanske det kan bli möjligt, man kan nog närma sig 
detta. Vi svenskar är mer kända för vårt namn än vad vårt land storlek skulle 
kunna motivera. Frågan är vad folk egentligen vet om Sveriges positiva sidor. 
Det kanske vi inte har undersökt noga nog. 
10. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Det är ju deras jobb, och Anders Wollter menar att han inte nog kan understryka 
hur användbar och viktig deras roll är för Sverigebilden. Det finns ju en allmän 
respekt för monarkin. Monarkin bidrar till bilden av stabilitet. De har en samlad 
och representativ roll. De är ju med sin tid. De är en tillgång för Brandingen. 
Och kungafamiljen och hovet är också intresserade av den förmedlade 
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Sverigebilden och konceptet national branding. De har anammat detta på ett 
heltäckande sätt.   
11. Arbetar ni med den interna markandsföringen och varumärkesbyggandet av 
varumärket Sverige? På vilket/vilka sätt? 
Det finns inget sådant arbete. Intressant fråga eftersom den är viktig. Vi vet ju att 
svenskarna är intresserade av Sverigebilden utomlands och man jämför den med 
den där man är. Det kan vara nyttigt att föra fram saker som är viktiga att ta fram 
och vidareförmedla, t ex som miljötänkandet. Nationalism – laddningen är 
negativ, men inte alltid. I Frankrike skiljer man på patriotism och nationalism. 
Och andra sidan pöser patriotismen lite över. Flaggan i Tsunamikatastrofen. I 
sport och som nation brander skulle man vilja önska en ökad insikt om den 
verkliga karaktären hos det som vi är bra på och en verklig nyans mellan stolthet 
över landet och det vi är bra på och de andra.      
14. Hur (mycket) tar ni hänsyn till moral och etik vid kommunikation av 
varumärket Sverige? 
Sverige måste vara moraliska och etiska, Vi kan inte vara de vi inte är och ärlighet 
och pålitlighet är de underliggande egenskaperna som Sverige bygger på. och det 
är något att kommunicera implicit.  
15. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
Flaggan är rätt känd och kombinationen av färgerna, men inga symboler som 
Canadas lönnlöv. I Brasilien har människor Scania och Volvo bilar som symbol 
för Sverige. IKEA har ju haft älgen som symbol i många år i Tyskland, men älgen 
skulle nog inte funka i Frankrike, i många länder blir det en ren istället.   
16. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
Vi skulle behöva en sådan. Den svenska drömmen är förknippad med trygghet 
och samhörighet. Vi kan göra en jämförelse mellan den europeiska och den 
amerikanska där den europeiska är inriktad på rättsliga och trygghetsfaktorer. 
Mänskligt utvecklat och socialt medvetet samhälle som därigenom tar tillvara den 
kreativitet och tillåter en dynamik och förändringar. Det kanske är den svenska 
drömmen. 
17. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
Vi har alldeles för få förebilder. Frankrike var en stor förebild på 17, 1800-talet. 
Tyskland var en förebild under industrialiseringen fram till 1932. Idag är USA en 
förebild. Grunderna för detta är de täta kontakterna på många olika plan som vi 
har med varandra, de kommersiella kontakter och USA-bilden. Det finns också 
en naiv bild men relativt många svenskar har en relativt nyanserad bild av USA. 
Varför vi ser upp till amerikanerna är nog deras samhällslösningar som till 
exempel entreprenörskap men också intellektuella inflytande som är viktiga 
förebildsgrunder.  
 

Bilaga  3,  Transkr ibe ring  av  in te rv ju  med Thomas  
Carlhed,  Brand Manager  på Svenska Inst i tu te t ,  2006-
05-19 

 
1. Hur positionerar Sverige sig idag och hur ska landet göra i framtiden?  
Den officiella bilden, hur vi vill positionera oss är att vi är ett nytänkande, öppet 
och framåtblickande land. Och det är inte bara ur tekniskt utveckling, utan bred 
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utveckling, hur vi organiserar oss i samhället, hur vi ser på relationer 
överhuvudtaget. Om man gör ett tvärsnitt av alla svenskars värderingar så ligger 
vi väldigt bra till, vi har utsående värderingar internationellt sätt. Man talar om 
den svenska modellen sedan 30-talet. Det är egentligen ett uttryck för flera olika 
modeller, att man gör saker på nya sätt. Sedan lägger man ihop dessa och skapar 
en helhetsbild. Sverige som inspirationskälla kan man säga. Hur man jobbar 
taktiskt och strategiskt med detta förändras över tid. Vad vi lyfter upp som 
argument till vilka vi talar med och så vidare. Man kan inte ha en mer strategisk 
position i en globaliserad värld där förändring är den stora faktorn. Det är öppet, 
nytänkande och hänger med i förändringar, så är ju förändringsbenägenhet det 
starkaste argumentet du kan ha internationellt. Detta för att folk kommer hit för 
att titta på hur vi löser allt från näringsliv till äldrevård till familjepolitik. Ett 
exempel, moderna människor vill ha både ett yrkesliv och ett familjeliv, och i 
Sverige så har man arbetat med detta under en längre tid och här talar 
nativitetstalet ganska högt om man jämför med Spanien och Italien, för där 
måste man till viss utsträckning välja liv. Och det är inte folk beredda att göra 
längre och där är vi intressanta i det perspektivet och egentligen finns det en 
mängd sådana saker där vi står ut som modernt och nytänkande land. 
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?  
Det finns massa framtidsbranscher. Den senaste forskningen visar att det handlar 
inte så mycket om att göra allt med näbbar och klor för att behålla jobben. Utan 
vi vill ju ha de rätta jobben som gör att vår förmåga att behålla och utveckla. Det 
handlar om anpassningsförmåga och en global konkurrens om att specialisera 
oss. Det som för 10 år sedan var hightech och väldigt komplicerat är inte det 
längre internationellt. Det är så med alla marknader idag egentligen, den globala 
marknaden är bara större och där finns det flera aktörer. Det är kombinationen 
av att hitta nya arbetssätt och nya sorts erbjudanden i sina produkter och tjänster. 
Man behöver egentligen sätta sig i olika situationer först så att man ser att det 
finns ett behov av just de här produkterna eller tjänsterna. Vi har fortfarande IT 
och bioteknik, sedan kommer nanotekniken och sen har vi ju våra traditionella 
näringar som fortfarande är viktiga. Skog och malm och så vidare. Och de går ju 
bättre än någonsin. Men däremot om det gäller bilindustrin så måste den 
specialisera sig och då kopplar man det ur mitt perspektiv till livsstil. Volvo är ju 
duktiga t ex, de har riktat sig till kvinnor. Världen blir ju inte större av 
globaliseringen. Det blir ju inte bara fler producenter utan också fler 
konsumenter och globaliseringen leder till en stor möjlighet.  
3. Hur har globaliseringen påverkat begreppet National Branding och vad har det 
inneburit för Sverige? 
Globaliseringen är ju grunden till varför det finns Nation branders. Vi vill ju vara 
närvarande internationellt och vi skapa efterfråga för Sverige internationellt. Det 
ska vi göra dels genom att skapa kännedom, förtroende och attraktion. Men 
också att på lång sikt skapa relationer med omvärlden inom alla relevanta 
områden. Och globaliseringen gör detta arbete bara mer och mer viktigt och mer 
svårt. 
4. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
Genom att hela tiden titta på vad det är som händer. Man kan med rätt fokusera 
på saker som har skett. Vi har varit duktiga på det som vi identifierade oss med 
tidigare. Vi måste ju dels lyfta upp den samtida Sverige och det är ett aktivt val 
som vi måste göra. Det är det som är mest problematiskt med Sverigebilden att 
en blid tendera till att hänga kvar över tid. Tar vi bara svenskar t ex, hur ser en 
typisk svensk ut, blond och blåögd är svaret man får. Och då ligger det i vårt 
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ansvar att visa att Sverige har förändrats. Hela tiden gäller det att vara där ute och 
titta efter vad Sverige egentligen är och inte fastna i gamla stereotyper. 
5. Vilka svårigheter har ni mött då ni har marknadsfört Sverige som varumärke? 
(om ni har gjort det)  
Dels kan man se på våra samarbetspartners att det är svårt att komma överens 
om en enad Sverigebild och att samarbeta. Sedan är det komplext att 
sammanfatta ett land och vissa människor kan bli provocerade av det. Man 
tycker att man jobbar med fördomar eller sådana saker. De utgår från att det 
finns någon rättvis bild av Sverige där ute. Det finns ingen rättvisa i att vi ska 
finnas i människors medvetande som vi förtjänar och vi jobbar med att vara 
tydliga och arbeta med relationer. Men det är så att vissa i samhället har svårt att 
sätta sig in i det perspektivet. Sedan möter vi ju ganska hård konkurrens eftersom 
vi är ett litet land. Ett litet land med ett speciellt språk har det svårare än t ex 
USA eller Storbritannien med engelskan och därför måste vi arbeta hårdare på 
den biten. 
7. På vilket sätt lever inte Sverige upp till sitt varumärke?  
Om man t ex säger att Sverige är ett öppet land, bara för att vi säger det så 
betyder det inte att vi gör allting rätt. Utan allt är ju relativt och vi måste sätta det 
i ett internationellt perspektiv. Den absolut svåraste frågan som hänger ihop med 
detta är att är vi det som vi säger att vi är. Vi är inget öppet land om man tänker 
på integrationen eftersom vi är ett segregerat land men samtidigt är vi ett öppet 
land då det har kommit 2,5 miljoner människor till Sverige utifrån, vilket är en 
stor mängd människor under en kort tid. Så allting har ju egentligen två sidor. 
Men det viktiga är att lyfta upp de gemensamma tydliga dragen och utgå ifrån 
människors Sverigebild med trovärdiga argument men också att vara öppen. Vi 
värderar öppenhet högt men vi har ju problem precis som alla andra länder.   
8. På vilket sätt är national branding mer än image och uppfattning? 
Vi äger ju inte bilden i betraktarens huvud och de ser ofta saker som stereotypa. 
Om inte det finns en bilds av Sverige i folks medvetande då finns inte vi. Bilden 
av landet är ju egentligen hur landet ser ut. När det gäller nation branding så har 
ju inte jag kontroll över produkten Sverige. Vi måste anpassa bilden efter landet, 
hur det ser ut och hur svenskars värderingar ser ut. Man kan dels utgå från 
människors värderingar, kulturen eller från naturen, landskapet och det 
geografiska läget. Vi gör en kombination med betoning på kulturen med 
samhällsvärderingsbiten. Så då går man ut och tittar vad har vi som står ut, vad är 
det som är intressant internationellt. Vad är vår styrka i det och vad har vi att 
erbjuda. Detta kan ju förändras under tiden. På detta sätt jobbar vi ju med 
imagen men det måste hela tiden vara kopplade till erbjudandet, landet. I Vårt fall 
handlar det mycket om kommunikation och inte så mycket om att utveckla 
produkten. Vi rapporterar till regeringen och i och med att Sverigebilden är och 
blir allt mer viktig så kan de ta våra förslag med i beräkningen, men den biten är 
ju en demokratisk process. Sverige förknippas med modernitet, öppenhet, 
naturen och dess exotiska inslag, kvalitet, internationellt engagemang. Negativa 
saker är att det är kallt, mörkt, svenskar som inte har social kompetens, höga 
skatter. Vi försöker ge en rik och nyanserad bild av den verkliga Sverigebilden.  
9. Är Sverige ett superbrand? (Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: I 
jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella 
och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, 
känner igen och är beredd att betala för.) 
Ja, absolut. Jag tro att vi är det till en stor del, då vi är nytänkande på bred front, 
till exempel hur man organiserar samhället. Men också hur vi ser på relationer, 
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när det samboskap, sexuella minoriteters ställning, när det gäller kvinnans 
ställning, barns rättigheter. Inom politik, samhälle och bred utveckling så är vi ett 
superbrand. För de som har liberala åsikter så är Sverige det land som man ofta 
refererar till och har känslor till. Ibland pratar man om den nordiska modellen 
och det är det svenska modellen som utgör det till stor del och det tyder på att 
vid den breda bilden av en nation så vi ett superbrand. Men vi kanske inte är det 
när det gäller kultur och turism, men vi är det när det gäller helheten. man får ej 
glömma att detta är ju kopplat till målgruppen för det är de är som viktiga för 
oss. 
10. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Anholt brukar säga till mig att kungafamiljen är jättebra för det finns någon typ 
av kontinuitet i att de är symboliska personer för Sverige internationellt och det 
genererar otroligt mycket uppmärksamhet. Till exempel när kronprinsessan är 
med ett evenemang som vet vi att pressen kommer att vara där. Men det är lite 
problematiskt att påstå att man är utvecklingsinriktade och moderna när man har 
ett kungahus. Det är ju en sorts kvarleva från ett auktoritärt styre. Men vi har 
världens moderna kungahus, För Sverige i tiden, är kungens motto. Han har lagt 
ifrån sig makten. Som verktyg är han bra, budskapsmässigt kan det vara knepigt 
ibland.  
11. Arbetar ni med den interna markandsföringen och varumärkesbyggandet av 
varumärket Sverige? På vilket/vilka sätt? 
Min chef har precis startat ett ambassadörsprogram här, eftersom svenskar är 
viktiga representanter. De är ju de som skapar bilden av Sverige internationellt 
och kan man nå dem och ge dem verktyg, för att representera Sverige så är de en 
viktig kanal. Vi arbetar ju internationellt, så fort man vänder sig inåt landet så blir 
det genast mycket mer politiskt, så det är en balansgång på vilket sätt man gör. Vi 
ger människor verktyg och planterar idéer. Detta är inte helt oproblematisk men 
vi är inte klara med denna fråga. Men det viktiga är att den bild vi har stämmer 
överens med majoriteten av svenskarnas bild. 
13. Hur arbetar ni för att kommunicera varumärket Sverige? 
Det finns en utarbetad strategi. Vi jobbar med image och tar fram kärnvärden 
som är gemensamma. Vi tar fram tydliga argument. Vi är ett land som har 
kommit längst med at ta fram en gemensam nationsbild.  
14. Hur (mycket) tar ni hänsyn till moral och etik vid kommunikation av 
varumärket Sverige? 
Massor. Moral är ett normativt religiöst auktoritärt begrepp än etik, medan etik är 
grupper som resonerar sig fram till en etisk ställningspunkt. Och det är ju 
grunden. Branding handlar om förtroende och attraktion. Utan förtroende så 
finns det ingen relation. När det gäller budskapet så är nytänkande en del av 
budskapet, det etiska ställningstagandet med människan i centrum och det är ju 
halva positionen egentligen. Det finns en plats för alla och att man bygger 
framtiden.   
15. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
Det där är ju intressant, det är ju viktigt att man får en bild av ett land. Det är ju 
väldigt lite som man tänker på när man tänker på Sverige. Vi behöver en 
ikonbild. Vi har stadshuset, men det är ju anonymt. Vi vill ju ha något som drar 
folks uppmärksamhet. Det är i såfall vår fysiska miljö som fyller den funktionen. 
Tittar man på mer skapade symboler så är det vår flagga, våra tre kronor, kungen. 
De är de traditionella bitarna. 
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16. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
Det är rätt intressant. För om man tänker på den amerikanska drömmen så är 
den universell. När amerikaner kommer utomlands talar de om the American 
values, som är Freedom, Liberty och Democracy som de skulle vara något 
specifikt för USA. Moraliska synen när det gäller familj, religion. De har 
Hollywood som är kanalen ut i världen som klistrar på det här och för ut det här 
budskapet ut i världen på ett framgångsrikt sätt, speciellt under förra seklet. Vi 
har ju vår egen Hollywood med svensk barnkultur, Pippi Långstrump och Emil i 
Lönneberga. Den livsstil som de gestaltar är ett uttryck för den svenska 
drömmen. Pippi som en symbol för en självständig kvinna. Den svenska 
drömmen är utveckling för alla, det här nytänkandet, det här drivet inför 
framtiden men det finnas plats för alla, en konsensus och vårt förhållande till 
naturen. I Tyskland har man den svenska drömmen. Det är svenska värderingar 
om hur man organiserar samhället men det också den här stugan i småland, det 
orörda, kulturlandskap. Vi är ju ganska duktiga på att få ut det internationellt 
också.  
17. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
Det finns det här sättet att tänka från svenskars sida att allt som inte är svenskt är 
bra, så man är lite självkritisk. Men samtidigt är man ganska stolt, om man 
skrapar lite på ytan hos folk. På ett sätt tror jag folk ser upp till det kontinentala, 
det amerikanska, till större nationer och till vad de representerar. Samtidigt ser 
man att generellt så är svenskar väldigt självgoda, när det gäller sociala frågor, 
samhällsfrågor. Det handlar om vilka sektor inom näringsliv man talar om. Japan, 
Tyskland, när det gäller kultur är det Frankrike, Italien. När det gäller turism så är 
et ändra eftersom vi inte är ett stort turistland. Däremot kan vi som arbetar med 
Nation Branding säga att Nya Zeeland gör ett bra jobb och Storbritannien som 
arbetar hårt med Public Diplomacy.   

 

Bilaga  4,  Transkr ibe ring  av  e -pos t in terv ju  med Henrik  
Ugg la,  PhD Brand Management,  2006-05-25 

 
1. Hur positionerar Sverige sig idag och hur ska landet göra i framtiden?  
Jobba med sin varumärkesidentitet samt allianser till platser, personer och brands 
som förstärker positionen och gör den mer transparent. 
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens? 
Ett antal tunga brands som IKEA H&M och BWO det är viktigt att se att 
det även finns individer som kan bygga varumärket och sänka det (Johan Stael 
osv) 
3. Hur har globaliseringen påverkat begreppet National Branding och vad har det 
inneburit för Sverige? 
Globaliseringen framtvingar starkare regionala identitetsyttringar snarare än 
nationella mer region Skåne än Sverige.  
4. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
Genom att jobba med links till samtidsföreteelser men inte överpositionera 
dessa. 
6. Hur ser marknadsföringen av Sverige ut?  
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Starka endorsers som redan har positiva associationer (mat Tina) och som 
har cred hos målgruppen. 
7. På vilket sätt lever inte Sverige upp till sitt varumärke?  
Genom att inte hävda sig i idrott osv. på den nivå man borde. 
8. På vilket sätt är national branding mer än image och uppfattning? 
National branding kan med fördel ses som corporate branding med starka 
inslag av institutionella associationer. 
9. Är Sverige ett superbrand? (Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: I 
jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella 
och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, 
känner igen och är beredd att betala för.) 
Nej. 
10. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Deras styrka som endorser är nog stor i vissa länder men synen på 
monarkin i Sverige har försvagat deras position. 
.12. Vad innebär ursprungsbeteckningar för begreppet National Branding? Finns 
det någon positiv/negativ koppling mellan dessa begrepp? 
Idag skiljer man ju på country of origin och brand origin men det är 
kategorirelaterat made in sweden kan vara starkt i vissa kategorier och svagt för 
andra-starkt för G.A.D möbler värdelöst för pasta. 
15. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
Heraldiska tecken och kronor som många vill ta i anspråk, t ex Karolinska 
sjukhuset har försökt) en vacker flagga och vissa starka source associations som 
skulle kunna aproprieras (Gotland/världsarvet). 
16. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
En dröm om balans i livet och kärnfamiljen som utgångspunkt, samt ett långt 
och innehållsrikt liv. 
17. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
Australien, Schweiz osv har kanske varit förebilder men Sverige skulle kunna lära 
sig mycket mer om vett och etikett av coola länder med sensuella associationer 
typ Trinidad/Tobago snarare än grannländer i Skandinavien. 
 

Bilaga  5,  Transkr ibe ring  av  e -pos t in terv ju  med Jenny 
Lennung,  Departementssekre terare  på 
Utrikesdepartemente t ,  2006-05-23 

 
1. Hur positionerar Sverige sig idag och hur ska landet göra i framtiden?  
Som ett modernt, innovativt land, design- och forskningsinriktat. Men budskapet 
bygger också på långa traditioner inom t ex innovationer (Nobelpriset t ex) 
liksom ”traditionella” värderingar och kunskaper om Sverige (natur, exotiska 
Norrland, glasindustrin, jämställdhet, inkluderande samhälle mm). 
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?  
Mycket! Ffa en struktur som kan förändras i takt med att situationen kräver det 
(jfr varvsindustrin/Göteborg/omvandling till teknik- och forskningsintensiv 
”hub” 
4. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
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Brett arbete av många aktörer – Si/UD gör bra arbete som sammanhållande. 
Men viktigt också att vi inte glömmer det traditionella; det är ändå ofta det som 
många utgår ifrån när de börjar tänka på Sverige. Bäst blir det när tradition möter 
modernitet: ex Nobel – forskning, glasindustrin – design mm, Ikea: tradition med 
matkultur och tillgänglig design för allmänheten. 
7. På vilket sätt lever inte Sverige upp till sitt varumärke?  
Varumärket är baserat på verkligheten. Dock viktigt att alla regionala aktörer 
känner till och kan leva upp till den bild vi sprider internationellt. Viktigt med 
professionellt mottagande överallt. 
9. Är Sverige ett superbrand? (Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: I 
jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella 
och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, 
känner igen och är beredd att betala för.) 
Nej, det tror jag inte. Tyvärr. Sverige är ett gediget brand men inte superbrand.  
10. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Ovärderliga 
13. Hur arbetar ni för att kommunicera varumärket Sverige? 
Mycket. Se www.ud.se och leta efter främjandesidorna. Svenska företag viktiga 
ambassadörer också för varumärket Sverige. Och de förknippas ofta med god 
design, miljömedvetenhet, teknikkunnande, personalvård etc. IKEA är otroligt 
centralt för varumärket Sverige.  
14. Hur (mycket) tar ni hänsyn till moral och etik vid kommunikation av 
varumärket Sverige? 
Det (tycker jag) ingår i varumärket. 
15. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
Kombinationen trygghet – innovation och säkerhet – exotism/ovanligt är inte så 
dum… 
16. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
Internationellt liv (uppkopplat, resor, estetiskt, upplevelsefyllt  mm) i sin lilla röda 
stuga nära naturen och badsjö runt knuten… 
 

Bilaga  6,  Transkr ibe ring  av  te l e f on interv ju  med Karin 
Serenander  som arbetar på Utrikesdepartemente ts  
in formati onsenhet och som är bland annat  samordnare  f ör  
NSU-kretsen ,  2006-05-29 

 
4. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
Man måste hela tiden fortsätta att arbeta långsiktigt med Sverigefrämjandet och 
dessutom följa de riktlinjer och regler som vi sätter upp för Sverigefrämjandet 
och då menar jag Sverigebildsplattformen som Thomas Carlhed, varumärket 
Sverige. Att man har en verktygslåda som man hela tiden uppdaterar och håller 
sig till så att främjandet inte blir spretigt. Där man koncentrerar sig på att hela 
tiden se vad som händer i Sverige, när det gäller innovativa utvecklingshändelser, 
inom kulturen, forskning, teknologi, med mera. Så att man kan använda sig i 
främjandet för att på så sätt ge en bild av att Sverige är ett väldigt modernt land. 
Långsiktigheten och att hela tiden följa upp och göra Sverigebildsundersökningar 
just nu i utlandet är viktigt. För två år sedan satte vi igång ett projekt där en av 
våra medarbetare under ett års tid göra en Sverigebildsundersökning. Där har han 
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tittat på hur mediabilden ser ut, han har intervjuat flera hundra personer, pratat 
med utlandsmyndigheter, gjort enkätundersökningar. Den undersökning, kan 
man säga, ligger till grund för det varumärkesarbetet som vi i stort sätt är färdiga 
med nu. Ett internt arbete.   
9. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Som tjänsteman så vet ju jag att kungafamiljen, när de är utomlands, på olika 
stadsbesök och uppdrag som de har så är de otroligt viktiga för 
Sverigefrämjandet. De är kända, de öppnar dörrar, när de är ute på stadsbesök så 
följer ju handelsdelegationen med. I utlandet är det väldigt spännande med 
kungar och drottningar och det som hör till. På så sätt så har vi god draghjälp av 
kungafamiljen.  
10. Arbetar ni med den interna markandsföringen och varumärkesbyggandet av 
varumärket Sverige? På vilket/vilka sätt? 
Ja, det är tänkt att vi på sikt ska göra det. Vår förhoppning är att nu när har 
kommit så långt med värt arbete med Sverigeplattformen att vi kan använda det 
på utlandsmyndigheterna. Det är meningen att svenska företag t ex men också 
organisationer och alla andra ska känna igen sig och kanske känna att även de 
kan använda sig utav i olika sammanhang. Men det kommer att ta tid eftersom vi 
måste ju själva testa det här och se att det håller. Vi måste se vilka verktyg och 
checklistor man måste ta fram för att man praktiskt ska kunna använda materialet 
i Sverigefrämjande syfte. Vi hoppas ju naturligtvis att hela Sverige ska kunna stå 
bakom och annars så får vi ju ändra på det om det inte riktigt håller. Det är en 
ganska lång kraftperiod som vi har framför oss nu.    
12. Hur arbetar ni för att kommunicera varumärket Sverige? 
I NSU så är det fem organisationer som arbetar, UD, exportrådet, Invest in 
Sweden, Svenska institutet, Sveriges Rese- och turistråd. Alla vi har ju fem helt 
olika verksamhetsområden. Vid första anblicken kan man tro att det är svårt att 
få ihop det med en gemensam Sverigebild. Men vid det allmänna 
Sverigefrämjandet handlar det om att hitta den minsta gemensamma nämnaren. 
Sen ska det man utgå ifrån en grundplattform. T ex när exportrådet eller Invest 
in Sweden gör det pratar ju de med företag. Då får de använda materialet eller 
grundplattformen utifrån sin synvinkel. När det gäller SI så arbetar de mot våra 
utlandsmyndigheter när det gäller kulturfrågor. Ett material om Sverigebilden 
måste ju därmed vara väldigt flexibel. Men visst tar det tid och vi diskuterar 
mycket om hur vi ska hitta den här minsta gemensamma nämnaren. Eftersom 
det är ett långsiktigt arbete så tar det tid. 
14. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras? 
Delvis fungerar kungafamiljen som symboler för Sverige, men det finns ju 
starkare symboler och då tänker jag på Björn Borg, Ingmar Bergman, ABBA, 
sådana fenomen eller artister. Efter Sverigebildsundersökningen som man gjorde 
som framkom det att t ex IKEA, Björn Borg, Ingmar Bergman som är starkare 
än kungafamiljen.  
Vi har ju egentligen ingen tydlig symbol och det har vi faktiskt diskuterat i NSU 
att om man skulle kunna hitta någon unik symbol. En logotyp eller så, men det är 
ju ett oerhört långsiktigt arbete innan man får en logotyp för att det ska sätta sig 
så starkt i utlandet så att man direkt får associationer till Sverige. Vi har ju tre 
kronor med hockeylaget, men det är ju ändå inte samma sak.     
15. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 



____________National Branding – Sverige som varumärke_____________ 

____________________________________________________________ 
Mina Khoshnood 

56 

Vi har ju olika i Sverige som vi tycker att vi är ganska unika om i Sverige. Och det 
handlar framförallt om öppenheten, att vi har offentlighetsprincipen, 
allemansrätten, jämställdhet, ombudmannasystemet som har funnits sedan början 
av 1800-talet. Vi månar ju väldigt mycket om den lilla människan i Sverige. När vi 
driver den tekniska utvecklingen så gör vi det med känsla för att människan ska 
stå i centrum. Man ska ha rätt att ha insyn i maktens korridorer med hjälp av 
media t ex. Man ska ha rätt att vistas fritt i sitt eget land. Dessa är ju personliga 
åsikter.   
16. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
Jag tror inte att det finns riktigt uttalat det här med att ha ett annat land som 
förebild. Däremot tittar man nog på andra länder i specifika frågor. När det gäller 
handelsfrågor och tekniska frågor så är det ju Asien som kommer starkt nu, Kina 
t ex och Japan har ju varit ett väldigt duktigt tekniskt land i många år. När det 
gäller andra länder som har Sverige som förebild så kan man t ex titta på när 
Japans premiärminister var här på besök och då var han väldigt imponerad av vår 
barnomsorg och vårt sätt att ta hand om barn och gamla. Han besökte ju också 
dagis och annan omsorgsverksamhet här i Sverige och var väldigt imponerad 
över vårt sätt att driva de här frågorna. Det här blev ju också uppmärksammat i 
media. Det finns ju förstås länder som tittar på vårt välfärdssystem och den 
svenska modellen som man brukar tala om. 
 

Bilaga 7.  Transkribering  av te l e f on inte rv ju  med Ylva 
Björnberg ,  varumärkesutve cklare  på  Vis i t Sweden och  
Nat ional  Branding-exper t inom NSU:s arbe tsgrupp,  
2006-05-24 

 
1. Hur positionerar Sverige sig idag?  
Sverige är ett mänskligt land i framkant och då anordnar vi exempelvis event som 
kan marknadsföra Sverige. Inom NSU arbetar vi med en plattform där vi har 
arbetat fram gemensam Sverigebild...  
2. Vad har Sverige som kan skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?  
Vi har många moderna värderingar. Hårda och mjuka värden. Detta är inte 
utifrån ett turistiskt perspektiv. Hög kompetens, vi är kreativa. Individen i 
centrum....  
3. Hur ska bilden av Sverige hållas modern?  
Värderingar ... Bara att man är modern så blir man modern. Trovärdighet... 
4. Vilka svårigheter har ni mött då ni har marknadsfört Sverige som varumärke?  
(Om ni har gjort det)   
Konkurrensen är enorm. Enas om en Sverigebild – svårigheten ligger i att förstå 
andras perspektiv. Det är ju en fråga om tydlighet och trovärdighet. Det krävs en 
samverkan för att det ska fungera att kommunicera varumärket Sverige.... 
5. På vilket sätt lever inte Sverige upp till sitt varumärke?  
Problemet kan ligga i att vi säger något som kanske inte alltid stämmer med 
verkligheten till 100%.... 
7. Är Sverige ett superbrand? (Den officiella definitionen av ett superbrand lyder: I 
jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett superbrand konsumenten betydande emotionella 
och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten medvetet eller omedvetet vill ha, 
känner igen och är beredd att betala för.) 
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Ja, enligt kriterierna för ett superbrand så tycker jag att Sverige uppfyller 
kraven....  
8. Vad anser du om kungafamiljen som ambassadörer för Sverige? 
Jätteviktiga, det ena är att svenska kungafamiljen skapar kontakter för Sverige 
och de ökar kännedomen om Sverige. Sedan är innehållet viktigt, vår kungafamilj 
är troligen världens modernaste. Kungen är ju väldigt personligt. De 
representerar mycket vad landet är. Sen kan man fråga sig om det här med 
gammal tradition och den föråldrade bilden av tradition kommer man ifrån 
eftersom de är ganska coola. Det är viktigt med traditioner och historia när man 
talar om trovärdighet.  
9. Arbetar ni med den interna markandsföringen och varumärkesbyggandet av 
varumärket Sverige? På vilket/vilka sätt?  
Det kanske man borde arbeta med i framtiden???... 
10. Hur arbetar ni för att kommunicera varumärket Sverige? 
... 
11. Tar ni hänsyn till moral och etik vid kommunikation av varumärket Sverige? 
Ja, eftersom det är en del av varumärket Sverige. En del av den positionen är att 
ligga i yttersta framkanten och ändå ta hänsyn till mänskliga och etiska 
värderingar. (Mycket enligt den svenska modellen). Att ligga i framkant men ändå 
skapa välfärd för alla. Det är ju ett fundament som vi arbetar med, alltså 
framgång men också etik. Ambitionen när vi kommunicerar är att tillämpa detta 
sätt att tänka i våra attityder. Det vill säga en öppenhet och ett demokratiskt 
delaktighets tänkande, där kommunikationen inte bara är information utan ska 
skapa en delaktighet och medskapande. Men stor betoning på att kunna lyssna. 
Att lyssna på målgruppen önskemål, och detta återspeglar sig också internt, där vi 
tar in information från alla håll.   
12. Vad har Sverige som varumärke för unika symboler, tecken och värden som 
kan tänkas kommuniceras?  
Vi har brist på ikoner och symboler och kända personer är ju väldigt bra men 
också kända varumärken och sportmänniskor. IKEA om ambassadör för Sverige 
är ju duktiga och väldigt bra eftersom de framför idén med demokratiskt design. 
Där det som är designat och snyggt inte bara tillhör en elit och det är väldigt 
starkt symboliskt. Ishotellet höll på att bli en stor ikon. Sen har vi ju naturen om 
man tänker generellt sett. Men vi skulle behöva en frihetsgudinna eller ett 
Eiffeltorn. 
13. Finns det något som man skulle kalla för den svenska drömmen, jämfört med 
den amerikanska drömmen? 
Ja, det gör det. Den svenska drömmen är att sitta vid vattnet och höra fåglarna 
kvittra och solen glittrar i vattnet eller i skogen. Det handlar om att befinna sig 
nära naturen. Det märker vi också på både de som besöker Sverige men också på 
dem som har flyttat till Sverige att de är så glada för den här friheten. Det handlar 
om livsstil, där alla har det bra och det är vackert med design och man kan leva i 
frid nära naturen. 
14. Vilka länder har Sverige som förebilder? Vilka har de haft, vilka borde de ha i 
framtiden? (Vilka länder ska Sverige ha som förebilder?) 
USA är en förebild fast inte på alla områden. Det amerikanska inflyttandet i 
Sverige är fortfarande väldigt stort. Vi har fortfarande mycket att lära oss 
därifrån. Men också mycket som vi inte vill ha som aggressiviteten och extrema 
religiositeten. De är ganska okunniga och ointresserade av omvärlden, iallafall 
enligt den vanligaste fördomen om USA. Jag vet också att svenskarna är väldigt 
förtjusta i Storbritannien, sen beror det lite på vad man talar om. När det gäller 
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länder som skulle kunna fungera som förebilder inom flera eller alla områden, 
generellt sett, så är det nog Norge, Finnland eller Danmark. De nordiska 
länderna borde se upp till varandra inom olika områden och lära sig av varandra. 
Tyskland har Sverige som förebild, till exempel gällande sociala reformer Vi är ju 
starka som turistland i Tyskland där Sverige är idyllen och alla har det bra och har 
god tillgång till naturen, det är fredligt och alla är snälla. Sedan finns det säkert 
saker i svenska företeelser som andra länder ser upp till men jag vet inte om hela 
nationen är förebild för andra länder.   
Övrigt: 
Anholts index borde kompletteras med kvalitativa intervjuer med 
opinionsbildare, journalister och makthavare. 
 


