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Eftersom avståndet mellan marknaderna krymper och bidrar till att konkurrensen mellan 
länderna ökar, är det relevant att ha kunskap om sitt eget lands varumärke. Detta för att det 
i sin tur ska överensstämma med omvärldens uppfattningar som i sin tur skapar ett starkt 
varumärke.  

Denna uppsats syfte är att undersöka vilken image utbytesstudenterna på Högskolan i 
Jönköping (HJ) har av Sverige och jämföra den image med den Sverigebild som Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) representerar och arbetar med. För att uppnå syftet 
ställs tre frågeställningar. Författarna har valt att arbeta utifrån begreppen profil och image 
men har även applicerat Nation Branding på undersökningen.  

En hermeneutisk ansats valdes eftersom avsikten är att skapa en djupare förståelse för 
Sveriges profil och image. Med ansatsen var det möjligt att se om det fanns en 
överensstämmelse. För att ta del av denna information gjordes två olika kvalitativa öppna 
enkäter till informanter och respondenter. Informanterna utgjordes av två nyckelpersoner 
från Svenska Institutet som tillsammans med Utrikesdepartementet, Exportrådet, Invest in 
Sweden Agency och VisitSweden ingår i ett Sverigefrämjande arbete. Respondenterna 
representerades av utbytesstudenter på Högskolan för lärande och kommunikation, 
Hälsohögskolan och Jönköpings Tekniska Högskola.  

Utifrån undersökningens resultat kan slutsatsen dras att den Sverigebild som NSU vill 
profilera till största del stämmer överrens med den image som utbytesstudenterna på HJ 
har. Författarna anser att det finns ett överensstämmande mellan utbytesstudenternas image 
och Sveriges profil, vilket enligt teorierna ger ett land ett starkt varumärke. 
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1. Inledning   

Idén och tankarna bakom den här uppsatsen uppkom under vår praktik som ägde rum under 
våren 2008. Trots att vi befann oss på två olika praktikplatser, med skiljda målgrupper, fick vi en 
tydlig bild och inblick i att varje land, stad och region ständigt tävlar om uppmärksamheten från 
världens konsumenter, turister, investerare, studenter och entreprenörer. Denna dagliga kamp om 
att särskilja sig från mängden och skapa positiva associationer väckte vårt intresse för 
marknadsföringen av Sverige. Hur ser Sveriges profilering ut och stämmer den överrens med den 
image som omvärlden har?  

Praktiken fick oss att reflektera över vikten av ett lands kommunikation då globaliseringen har 
krympt avstånden mellan länderna och bidragit till att alla plötsligt befinner sig på en och samma 
marknad. Detta ökar konkurrensen mellan länderna och det är relevant att ha kunskap om sitt 
eget lands varumärke för att det i sin tur ska överensstämma med omvärldens uppfattningar 
(Anholt: 2007). 

En effektiv kommunikation är centralt för att skapa ett positivt värde om sitt lands varumärke. 
Denna kunskap har skapat arbetet med Nation Branding, som innebär marknadsföring av ett 
land. Nation Branding har kommit att bli ett återkommande begrepp som uppstått för att skapa 
större medvetenhet om vikten att kommunicera sin nation. Genom att skapa ett positivt och stark 
varumärke får ett land stora konkurrensfördelar. Enligt Svenska Institutet (SI), en organisation 
med Sverigefrämjande arbete, ligger Sverige fortfarande i underkant med att marknadsföra sin 
Sverigebild i jämförelse med många andra länder. Sverige har dock börjat inse vikten av att ha 
ett starkt varumärke för sitt land (Håkansson: 2008). 

I en värld med stort informationsflöde är det väsentligt att ett land förmedlar entydiga och tydliga 
budskap av en bild som människor världen över värdesätter. Detta kan vara alltifrån en kreativ 
miljö, en vänlig befolkning, kompetenta regeringar till ekonomiska möjligheter (Ibid.). 

Med den kunskap och de idéer vi har fått ifrån praktiken har vi valt att ämna vår uppsats till att 
undersöka bilden av Sverige. Vi kommer att jämföra den Sverigebild som NSU representerar 
med de uppfattningar, den så kallade imagen, som utbytesstudenter som har kommit till Sverige 
för att studera besitter. 

1.2 Disposition  

I det första kapitlet, Inledning, ges en kort introduktion till ämnet samt uppsatsens uppbyggnad. I 
det andra kapitlet, Bakgrund, ges en presentation av den allmänna Sverigebilden som följs av en 
beskrivning av de olika organisationerna som berör uppsatsen. Därefter introduceras de centrala 
begrepp som senare kommer att behandlas. Detta följs av definitioner på de begrepp som 
används. I tredje kapitlet, Teoretiska utgångspunkter, förklaras de teorier som är relevanta för 
undersökningens syfte. Tidigare forskning som gjorts på ämnet tas även upp under detta kapitel. 
I det fjärde kapitlet preciseras problemdiskussionen, syftet och frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med de avgränsningar som görs i undersökningen. I femte kapitlet, Metod och material, 
behandlas tillvägagångssättet samt som författarnas förförståelse beskrivs. I sjätte kapitlet 
redovisas och tolkas resultatet och analysen. Slutligen i det sjunde kapitlet förs en slutdiskussion 
samt förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den allmänna bild som ges av Sverige för att läsaren ska få en 
uppfattning utifrån hur de Sverigefrämjande organisationerna arbetar. Därefter introduceras 
organisationerna som är medlemmar i NSU och dess huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Informationen är hämtad ifrån respektive organisations hemsida. Avsnittet fortsätter sedan med 
en kort beskrivning av relevanta begrepp och avslutas med en begreppsdefinition som förenklar 
vidare läsning.     

2.1 Den allmänna Sverigebilden 

Att ha ett starkt varumärke för ett land spelar allt större roll i vår globaliserade värld. Landets 
varumärke spelar en betydande roll eftersom det avgör hur människor i omvärlden uppfattar 
landet (Håkansson: 2008). Sverige finns med i ett oändligt antal beslut som fattas varje dag runt 
om i världen. Allt svenskt identifieras och värderas i förhållande till den övergripande bild av 
landet, som då antingen ”hjälper eller stjälper” svenska erbjudanden (www.si.se). 

För att skapa förutsättningar för Sverigefrämjandet är det centralt att skapa en tydlig bild av 
landet och att etablera den utomlands. NSU har utformat en gemensam plattform för att 
tillsammans utveckla landets varumärke. Den innehåller ett koncentrerat budskap om Sverige 
och fungerar som ett praktiskt arbetsredskap. Med plattformen som verktyg förstärker de 
genomslaget av deras gemensamma och enskilda initiativ. Fokus läggs på Sverige som ett 
utvecklingsinriktat och progressivt land som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, äkthet och 
omtänksamhet. Målet med plattformen är främst att effektivisera ett organisationsöverskridande 
samarbete samt fungera som ett praktiskt redskap. Detta ska i sin tur resultera i igenkänning och 
särskiljning från andra länder, stimulera ett intresse och en efterfråga samt främja lojalitet och 
långvariga relationer (www.sweden.se). 

Enligt en Sverigebildsrapport som SI har gjort tillsammans med Anholt Nation Brand Index är 
omvärldens bild av Sverige fortfarande något otydlig och splittrad. Rapporten fungerar som en 
omvärldsanalys och har gjorts varje år sedan 2005. Panelen består av cirka 25 000 människor 
utspridda i 35 olika länder som får poängsätta länderna på en skala från 1 - 7 i olika kategorier 
(Håkansson: 2008). Rapporten presenteras ytterligare under tidigare forskning. I den senaste 
rapporten från 2008 hamnar Sverige på nionde plats vilket är den sämsta placeringen sen 2005 
(Ibid.). Rapporten visar dock att Sverige har ett generellt positivt rykte då samhällssystemet får 
höga betyg och att många skulle kunna tänka sig att studera eller arbeta här. Vad som även har 
framkommit är att bilden ofta kan vara inaktuell, baserad på klichéer samt som den varierar 
mellan olika delar av världen. Vad som kan ses som ett problem med Sverigebilden är att den i 
omvärlden ofta kan uppfattas som förlegad. Det finns därför ett behov att öka kännedomen om 
Sverige för att kunna ge en nyanserad och rättvis bild av landet. NSU har därför strategiskt delat 
in Sverigebilden i sex olika dimensioner av kompetensområden där organisationerna kan 
fokusera sig på sitt område (Ibid.).   
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2.2 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 

NSU inrättades 1995 och är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett effektivt och 
långsiktigt Sverigefrämjande. Nämnden består av fem statliga och halvstatliga organisationer 
som är Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Invest in Sweden Agency, Sveriges Exportråd 
och VisitSweden. De har tillsammans skapat en plattform för att gemensamt utveckla varumärket 
Sverige. De vill förmedla en positiv bild av Sverige, oavsett om det är exportindustri, 
investeringar, kultur, forskning, turism eller utbildning. Målsättningen blir därmed att attrahera 
besökare och investeringar samt öka intresset och kunskapen om Sverige 
(www.professionals.visitsweden.com) 

Genom omvärldsbevakning och framtagande av arbetsmaterial stödjer de det praktiska arbetet på 
fältet. Syftet med den Sverigefrämjande plattformen är att skapa intresse, förtroende och 
”goodwill” för Sverige och att medverka så att landet uppfattas som: 

• En pålitlig handels- och samarbetspartner. 

• En attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar. 

• Ett attraktivt resmål med berikande upplevelser. 

• En ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling. 

• Ett uppskattat land att arbeta, forska och studera i. 

• En framstående aktör inom arkitektur, formgivning och design. 

• En kreativ kulturnation. 

(www.regeringen.se) 

Dessa punkter sammanfattar den Sverigebild som NSU valt att gemensamt arbeta utifrån. Det är 
utifrån dessa punkter som Sveriges profil är skapad.   

 

 

Figur 2.2 Hexagonen visar inom vilket kompetensområde som organisationerna arbetar (www.si.se). 

Svenska Institutet  

SI är en statlig myndighet som arbetar för att öka omvärldens intresse för Sverige. Genom 
information, internationellt kulturfrämjande, samt utbildnings- och forskningsutbyte vill SI lyfta 
fram Sverige och skapa varaktiga relationer med människor och institutioner i andra länder 
(www.si.se). 



 

 4 

SI grundades efter andra världskriget då statsmakten hade ett intresse i att skapa en positiv bild 
av Sverige. Detta resulterade senare i en förening med uppgift att sprida kunskap om Sverige och 
stödja ett kulturellt utbyte med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med 
svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat (Ibid.). 

Utrikesdepartementet 

Utrikesdepartementet (UD) är ett departement under den svenska regeringen var främsta uppgift 
är att sköta Sveriges utrikespolitik och ansvara för landets förbindelse med andra länder 
(www.ud.se). 

Till UD hör cirka 100 ambassader och konsulat som är utspridda i världen och tillsammans utgör 
utrikesförvaltningen. UD:s ansvarsområden är: utrikes- och säkerhetspolitik, folkrätt och 
mänskliga rättigheter, internationellt utvecklingssamarbete, handelspolitik, handels-, 
investerings- och Sverigefrämjande samt hjälp till svenskar i utlandet (Ibid.).  

Invest in Sweden Agency 

Invest in Sweden Agency (ISA) är en statlig myndighet som arbetar under UD. De har ett 
uppdrag från regeringen som innebär att öka utländska investeringar i Sverige. Detta gör de på 
två sätt, antingen genom direktkontakt med kontakter och rådgivning eller indirekt genom att öka 
intresset för Sverige som investeringsland.  Organisationer består av: utredning, affärsanalys, 
etableringsservice, marknadskommunikation, regional service och internationell försäljning. I 
den internationella försäljningen finns en enhet för generell försäljning samt fyra olika projekt. 
Dessa projekt ses som svenska näringslivets styrkeområden och är: 

• Automotive, för fordonsindustrin.  

• ICT, för IT-området.  

• Life Science, för bioteknik och medicin.  

• Packaging, för förpackningsindustrin. 

ISA är verksamma inom det område som berör investeringar. De har valt att inom internationell 
försäljning marknadsföra dessa punkter eftersom de anser att Sverige har kompetens och är 
attraktiva inom dessa områden. Enligt ISA är dessa Sveriges styrkeområde inom näringslivet 
(www.isa.se). 

Sveriges Exportråd 

Exportrådet bildades 1972 och finansieras av staten och näringslivet. Verksamheten bedrivs i 
cirka 60 länder med huvudkontoret i Stockholm. Därutöver finns det regionala expertrådgivare i 
Sverige och en central exportservice som tillsammans med utlandsorganisationen samarbetar för 
att fånga upp svenska exportmogna företag (www.swedentrade.se).  

Exportrådets främsta uppgift är att hjälpa svenska företag att växa internationellt, vilket kan 
innebära allt från exportförberedande hjälp på hemmaplan, fysisk etablering till expansion på 
plats (Ibid.). 
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VisitSweden 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag som bildades 1995 och som ägs av staten via 
näringsdepartementet och den svenska besöksnäringen.  VisitSweden har två uppdrag där det ena 
är att marknadsföra varumärket Sverige internationellt tillsammans med NSU och det andra är att 
marknadsföra svenska upplevelser och destinationer (www.professionals.visitsweden.com). 

VisitSweden:s ambition är att väcka nyfikenhet för olika reseupplevelser och fördjupa intresset 
för Sverige och det som landet står för. Organisationen vill öka antalet utländska besökare till 
Sverige eftersom det i sin tur leder till bättre affärsförutsättningar för turistnäringen (Ibid.). 

Sammanfattning av organisationerna 

NSU består av fem organisationer som gemensamt arbetar med att profilera Sverigebilden. 
Organisationerna är verksamma inom olika områden där de har möjlighet att nå ut och 
kommunicera Sverige till olika målgrupper världen över. Därför är det relevant med en 
gemensam kommunikation med entydiga och konsistenta budskap. Detta för att skapa en så 
tydlig och trovärdig bild av landet som möjligt.  

2.3 Tre centrala begrepp 

2.3.1 Varumärken 

När både individer och företag ser sig själva som varumärken blir identitet ett expressivt projekt 
som kan formas, omformas och ändras i möten med andra (Holmberg & Wiman: 2002:10). 

Med detta menar Holmberg och Wiman (2002) att ett varumärke är mer än bara ett namn och en 
symbol. Med hjälp av grafiska formgivare, strategi- och kommunikationskonsulter laddas 
varumärken med innehåll och positioneras i det visuella landskapet i syfte att påverka oss på 
olika sätt. Konsumentens uppfattningar om varumärket har en betydande roll som skapar 
lojalitet. Ett starkt varumärke är ett mått på igenkänning, det vill säga hur många som känner 
igen och kan beskriva varumärket. De kan ses som outsagda kontrakt mellan köpare och säljare 
som skapar tillit, förtroende och identifikation (Ibid.). 

Enligt Holmberg och Wiman (2002) skapar varumärken starka ingångar till det kollektiva 
medvetandet och har en förmåga att påverka handlingar vilket ger ett reellt inflytande på 
konsumenten. De kan på så vis tvinga fram och underlätta val eftersom vissa varumärken både 
förmedlar stabilitet och förändring. 

Då varumärket kombinerar kvalité och symbolisk laddning kan det fungera som en 
imageskapare. Detta bidrar till att den enskilda individen kan känna social tillhörighet och 
självförverkligande (Ibid.). 

Processen vid ett varumärksbyggande definierar mer ingående vad ett varumärke är. En sådan 
process kräver tålmodighet, hängivenhet, entusiasm och en väldefinierad vision.  Detta kan ske 
genom direkta upplevelser eller genom exponering i media (Anholt: 2007).  

Varumärken är utbytbara, rörliga och förändliga vilket innebär att identitet ständigt formas och 
omformas.  Holmberg och Wiman (2002: 38) anger att:  
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Pilgrimsfärden mot det sanna jaget har ersatts med den rastlösa vagabondens flyktiga vandring i 
en varumärkt värld, där identiteters syns vara tillfälliga berättelser om ett ständigt pågående 
livsprojekt. 

För att kunna bygga ett varumärke kring ett land är det av vikt för NSU att förstå innebörden av 
ett varumärke. Detta för att i sin tur förstå dess påverkan på människor och utnyttja denna 
kunskap för att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke för sitt land.  

2.3.2 Nation Branding 

Anholt systematiserade begreppet Nation Branding år 1996. Han är en av de ledande 
specialisterna på hur ett land kommunicerar sin identitet och hanterar sitt anseende positivt till 
omvärlden. Begreppet Nation Branding har fått större intresse på senare år. 
Varumärkesprofilering, Branding, är det sätt en organisation kommunicerar, särskiljer och 
symboliserar sig själva gentemot omvärlden. Nation Branding är detsamma, men för ett helt land 
(www.si.se).  

Målet med Nation Branding är att göra landet synligt, öka kännedomen och skapa 
differentiering. Målet är även att stimulera ett intresse och en efterfråga för alla svenska 
erbjudanden och att främja lojalitet och långvariga relationer (Ibid). 

2.3.3 Nation Brand Index 

Efter att Anholt vidareutvecklade Nation Branding 1996, tillkom 2005 begreppet Nation Brand 
Index (NBI). NBI är ett sätt att mäta bilden och anseendet hos världens nationer. Detta är en 
undersökning som genomförs fyra gånger per år. Då tillfrågas en panel med cirka 25 000 
människor i 35 panelländer om sina uppfattningar om femtio andra länder inom sex olika 
kategorier. De kategorier som berörs är: näringsliv, befolkning, samhällsstyrning, turism, kultur 
samt landets förmåga att locka till sig talang – för studier, forskning och arbetsliv (www.si.se ).  

Omvärldens bild av Sverige som framkom 2008 av NBI, kan illustreras i en sexhörning hexagon 
där de olika kategorierna står utskrivna. Efter att ha sammanställt resultaten räknas poängen i 
varje kategori ihop och markeras i hexagonen.  Den ideala bilden är att ha full pott i varje 
dimension vilket skulle ha markerats med svart färg ända ut i kanterna. Figuren nedan berättar 
dock att så inte är fallet för Sverige (Håkansson: 2008).  
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Figur2.3.3 Illustration om omvärldens bild av Sverige. De svarta områdena i hexagonen visar Sveriges 
varumärkesprofil (Håkansson: 2008).  

2.4 Begreppsdefinition 

2.4.1 Begrepp 

Branding  

Branding är ett engelskt uttryck som på svenska kan förklaras som varumärksprofilering. 
Varumärkesprofilering, branding, är det sätt på vilket en organisation kommunicerar, särskiljer 
och symboliserar sig själv gentemot omvärlden.  

Nation Branding 

Med Nation Branding menar vi marknadsföringen av ett land.   

Sverigebilden 

Med Sverigebilden menar vi den bild och associationer som NSU representerar och 
kommunicerar till omvärlden om Sverige. Sverigebilden är därmed den bild som de önskar att 
andra länder har om Sverige.   

Utbytesstudenter  

Med utbytesstudenter menar vi de utländska studenter som kommit till Sverige för att studera. 
Utbytesstudenterna kommer från något universitet som har utbyte med Högskolan i Jönköping.  
Dessa studenter stannar i Sverige minst ett halvår och högst ett år.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I det tredje avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som ligger till grund 
för den vidare analysen och resultatdiskussionen. Därefter följer en sammanfattning av valda 
teorier och begrepp. Avsnittet avslutas med ytterligare kunskap i form av tidigare forskning som 
är av intresse för vårt problemområde. 

3.1 Image, Profil och Identitet 

Att förstå innebörden av begreppen image, profil och identitet är av intresse då image och profil 
är två väsentliga begrepp i vår undersökning. Profilen motsvarar den information som NSU 
gemensamt företräder och imagen är de svar som vi får av utbytesstudenterna. Identitet är 
ytterligare ett begrepp som är relevant att känna till för vår undersökning eftersom den påverkar 
profilen. 

Image används ofta inom marknadsföring samt i varumärksskapandet av företag och 
organisationer. Trots att dessa definitioner mestadels förklaras inom det organisatoriska området 
blir förklaringarna applicerbara på det fenomen som vi undersöker. Förklaringarna är skrivna ur 
ett varumärksperspektiv vilket lämpar sig då vi utgår från samma perspektiv. Image kan 
definieras som nettoresultatet av samspelet mellan alla erfarenheter, uppfattningar, kunskaper 
och intryck som människor har av ett företag (Larsson: 2001).  Detta kan översättas till alla de 
uppfattningar, kunskaper och intryck som omvärlden har om Sverige. Image kan därmed 
ytterligare förklaras som det avtryck som görs på omgivningen. Enligt Jaffe och Nebenzahl 
(2006) är image resultatet av troföreställningar och idéer som en människa har om en plats eller 
ett föremål.  

Eftersom image handlar om de subjektiva uppfattningar som människor har betyder det att bilden  
inte alltid är en realitet. Det blir istället en reflektion av en realitet som ibland kan ligga nära 
verkligheten men ibland längre ifrån (Larsson: 2001). O’Shaughnessy och Jackson O’ 
Shaughnessy hänvisar till den kognitiva psykologin när de poängterar att image inte är ”a 
Picture in the head” eftersom imagen är konstruerad av tidigare bearbetad information. Image är 
istället en tolkning som kan förklaras som ”the mind’s eye” som syftar tillbaka på en mental och 
abstrakt bild (O’Shaughnessy & Jackson O’Shaughnessy: 2000). Jaffe och Nebenzahl (2006) 
utreder detta ytterligare och poängterar att den mentala bilden, imagen, påverkar människors 
attityder och handlingar mot exempelvis en plats eller produkt.  

Larsson förklarar begreppet profil som den bild som organisationen önskar sig ha hos sin 
omgivning. I vårt fall är det den Sverigebild som NSU arbetar med att förmedla ut. Profilen kan 
därmed ytterligare förklaras som en allmän beskrivning av organisationen. Idealet enligt Larsson 
är att profil, den önskade bilden, och image, den upplevda bilden, stämmer överrens med 
varandra. Som tidigare nämnts är dock fallet inte alltid så. Det gäller att skapa en likhet mellan 
begreppen genom att stärka profilen, något som NSU arbetar med, för att därefter försöka 
påverka imagen. Ytterligare en strategi kan vara att revidera profilen om den inte visar sig vara 
realistisk i förhållande till omvärldens syn (Larsson: 2001).  
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Begreppet identitet har ett latinskt ursprung och betyder densamme. För att ha möjlighet att 
kunna se sig själv i förhållande till någon annan krävs djupare kännedom om sig själv. Det är 
därmed centralt att NSU har kunskap om vad Sverige som land egentligen är, sett till både 
fysiska attribut och värderingar hos människor. Denna bild förmedlas medvetet och omedvetet 
av omgivningen. Larsson klargör skillnaden mellan profil och identitet med att profil är den bild 
som tydligt vill uttryckas medan identitet är det som exempelvis ett land kollektivt uttrycker 
genom sin självkännedom. Profilen är möjlig att styra men identiteten är mer problematisk 
(Larsson: 2001).  

 

Figur 3.1 Förhållandet mellan image, profil och identitet. 

3.2 Branding 

Branding is the process of designing, planning and communicating the name and the identity, in 
order to build or manage the reputation (Anholt: 2007:4). 

Med detta menar Anholt (2007) att branding innebär en process att utveckla ett varumärkes 
identitet för att även kunna bygga upp och hantera sitt anseende. Detta är en aspekt som passar 
vår undersökning eftersom NSU arbetar med att gemensamt bygga upp det svenska varumärket. 
Grundstenarna i ett varumärke är vad det innebär och står för. Ett starkt varumärke lever upp till 
de förväntningar som det utlovar varje gång människor kommer i kontakt med varumärkets 
namn, budskap eller företag. I dagens samhälle är vikten av att ha ett starkt varumärke mer 
betydelsefullt, eftersom människor är mer stressade, vilket har lett till att beslutprocesserna blivit 
kortare.  Branding kräver hårt arbete, fokus och passion vilket medför att resultatet blir starka 
varumärken som drar åt sig uppmärksamhet och ”goodwill” för dess ägare (Ibid.) 

Värdet som ett varumärke har ligger i konsumentens perception och medvetande. Värdet skapas 
genom en rad uppfattningar om vad ett land eller företag erbjuder, lovar och står för. För att 
behålla starka varumärken granskas hela tiden varumärkens image för att se så att de ligger i 
linje med målen som är uppsatta att uppnås. Detta görs genom att försöka synkronisera det med 
konsumenternas vilja och behov (Chiaravalle & Findlay Schenck: 2007). SI gör varje år 
återkommande undersökningar om Sverigebilden. Detta för att se så att de ligger i linje med sin 
profil. 
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En globaliserad värld är en plats där det tävlas land mot land, region mot region och stad mot 
stad för att dra åt sig uppmärksamhet, vinna ett gott anseende och ett förtroende. Det går inte att 
komma ifrån att den kommersiella marknadsföringen är mer associerad med vinst än med 
människor. Branding handlar däremot om människor, syfte och anseende och inte om pengar. 
Dock är det sant att organisationer som är säkra på sitt varumärkes värde och sin 
varumärkesstrategi har en bättre chans att gå med vinst än de som inte har det (Anholt: 2005). 
Eftersom avståndet mellan världens alla marknader har krympt är det av vikt för NSU att känna 
till vilket varumärke som Sverige faktiskt förmedlar. Om NSU besitter denna kunskap har de 
möjlighet att arbeta fram strategier som kan stärka det svenska varumärket.  

Varumärken utvecklas från toppen till botten samt från insidan och ut. Med det menas att ett 
varumärke behöver engagemang från högsta nivån i till exempel ett företag, men även stöd från 
alla anställda i varje del (Chiaravalle & Findlay Schenck: 2007). NSU arbetar med att 
gemensamt bygga upp en stark Sverigebild men behöver även samarbeta med företag och 
organisationer för att lyckas fullt ut med sitt budskap.   

3.3 Nation Branding 

Ying utreder i sin vetenskapliga artikel begreppet Nation Branding och fokuserar sig på den 
centrala frågan om vad det egentligen innebär att bli varumärkt som ett land. Ying utgår 
visserligen från ett ekonomiskt perspektiv men hans studie är till vår hjälp för att förklara och ge 
en förståelse av fenomenet. Han hävdar att konceptet Nation Branding har blivit ett 
återkommande begrepp i dagens globaliserade värld där ett lands ekonomi blir påtagligt styrd av 
det som händer på världsmarknaden (Ying: 2005). Eftersom Sverige till storlek är ett litet land är 
det relevant att ägna sig åt Nation Branding.   

Vid Nation Branding är det landet i sin helhet som marknadsför sig. Det innebär att öka 
kännedomen av landet så som varumärken från Sverige, dess historia, välkända personer, 
värderingar och platser. I vår studie kommer vi att undersöka vilken kännedom som 
utbytesstudenterna har om landet och om dessa är jämförbara med vad NSU definierar som 
Sverigebilden. Ying påstår att målet med Nation Branding är att skapa en tydlig, enkel och 
differentierad idé som är byggd runt emotionella kvalitéer.Vad som Ying ytterligare vill 
poängtera är vikten av att kunna kommunicera olika symboler både visuellt och verbalt. Han 
förklara att för ett effektivt arbete är det relevant att Nation Branding innefattar politiska, 
kulturella, affärs- och sportaktiviteter (Ying: 2005).  

I sin studie väljer Ying (2005) att definiera det engelska ordet Brand eftersom det återkommer i 
Nation Branding. Inom marknadsföring brukar Brand översättas som namn, term, märke, symbol 
eller design samt även i kombination med varandra. Dessa används för att identifiera produkter 
och tjänster för att sedan kunna särskilja dem från konkurrenterna. Eftersom en nation inte 
erbjuder någon konkret produkt eller tjänst får begreppet Brand en annorlunda betydelse i Nation 
Branding. Enligt Ying representerar och omfattar Nation Branding istället: 

• Plats- geografi, turistattraktioner 
• Naturtillgångar, lokala produkter 
• Människor- etniska grupper 
• Historia 
• Kultur 
• Språk 
• Politiskt och ekonomiska system 
• Samhällsinstitutioner 
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• Infrastruktur 
• Kända personer 

 
Ying (2005) poängterar att Nation Branding innebär flera utmaningar. Första utmaningen är att 
identifiera ett lands identitet. Vad är den ”typiska” karaktären i ett mångkulturellt land? I våra 
frågor till huvudinformanterna på SI frågar vi om vad som är typiskt svenskt. Dessa svar jämför 
vi sedan med respondenternas uppfattningar. Den andra mer problematiska utmaningen är hur 
det är möjligt att kommunicera en entydig bild eller budskap till olika människor i olika länder. 
Det är nästa omöjligt att utforma en bild som ska kunna användas av flera industrisektorer i 
landet. Vad Ying anser är dilemmat i Nation Branding är försöken att vara en sak till alla 
människor i alla sammanhang. Han poängterar istället vikten i att vara trovärdig. Vad som 
ytterligare är paradoxallt vid Nation Branding är vikten av att skapa enkla och tydliga bilder 
eftersom ett lands image ofta är komplex och vag. Den tredje utmaningen vid Nation Branding är 
tidsaspekten. Många stereotypa och kulturella associationer om ett land har rötter i århundraden 
av historia och kan inte förändras av enbart ett fåtal marknadskampanjer. Det kan ta flera år eller 
årtionde att utveckla ett lands varumärke (Ying: 2005). NSU har med sin Sverigeplattform som 
syfte att utveckla varumärket Sverige. Med ett kontinuerligt arbete har de möjlighet att inom 
olika områden påverka människors uppfattningar om landet. Vid Nation Branding är det inte 
möjligt, som vid produkter, att ändra fysiska attribut utan istället läggs fokusen på att påverka 
perceptionen hos människorna. Det är därmed relevant att ha förståelse för till vilka 
kommunikationen sker (Ibid.). Ying (2005) anger följande faktorer som centrala: 
 

• Erfarenhet 

• Utbildning och kunskap 

• Image av landet genom mediekanaler 

• Stereotyper  

 

Ying (2005) diskuterar även vikten av Nation Branding utifrån ett marknadsföringsperspektiv. 
Nation Branding kan vara till hjälp för ett land att ”sälja” sina produkter och platser. Bortsett från 
marknadsföringen kan även Nation Branding möjliggöra ökad förståelse och goda relationer 
mellan länder. Ying (2005) anser att problem med ett lands image ofta beror på politiska och 
socioekonomiska svårigheter. Han säger att Nation Branding inte kan lösa ett lands problem utan 
enbart fungera som den sista pusselbiten. 

3.3.1 Competitive Identity 

I dagens skiftande samhälle har människor världen över svårt att lära sig om andra länder på 
grund av tidsbrist och har därmed svårt att införskaffa sig riktigt kunskap om hur landet fungerar. 
Vi navigerar oss därför genom olika fördomar och föreställningar på hur det kan vara. Anholt 
(2007) menar att det på så sätt är komplicerat för länder att övertala människor runt om i världen 
att se bortom sina fördomar och försöka förstå vad landet verkligen innefattar.  

Competitive Identity is, you might say, the art of playing chess with reality against perception 
(Anholt: 2007:33).  
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Detta ger en inblick i om NSU, med deras utarbetade Sverigebild, ligger i linje med den image 
som utbytesstudenterna har om Sverige. lyckats med sina visioner om att förmedla deras 
gemensamt önskade Sverigebild till omvärlden. Regeringen i respektive land bör vara medvetna 
om deras lands anseende och utveckla strategier för att klara sig. Genom att bygga upp ett 
anseende som stärker landet är chansen att i dagens konkurrenskraftiga värld lyckas bättre. Ett 
positivt anseende för ett land är att försöka hålla det ärligt, starkt, attraktivt och genuint. Idag 
jobbar länder aktivt med produkter och tjänster och försöker att styra sitt anseende så gott det 
går, men inte på något systematisk sätt (Anholt: 2007) 

Anholt (2007) grundade begreppet Competitive Identity, som kan översättas till 
konkurrenskraftig identitet, som ett verktyg för länder att använda för att förstärka Nation 
Branding. Basen med Competitive Identity är att regeringen har en god, trovärdig och positiv 
medvetenhet om vad deras land verkligen är, står för och vart de är på väg. NSU har därför 
skapat en plattform där de tillsammans arbetar med att stärka Sverigebilden. Detta kräver 
kännedom om landets identitet, det vill säga vad Sverige faktiskt är. Enligt Anholt (2007) ska de 
därefter klara att koordinera besluten, investeringarna, policyn och kommunikationen med alla 
de dimensioner som ingår i en sexhörnig hexagon av Competitive Identity. Hexagonen består av 
sex olika kanaler som beskriver hur det är möjligt att hantera sitt anseende med resten av 
världen. Dessa är enligt Anholt: 

• Turism – människors erfarenhet av att besöka ett land som turist eller affärsresande. 

• Varumärken – produkter från ett land är starka ambassadörer. 

• Policyn – beslut från landets regering. 

• Investeringar – för affärssyften.   

• Kultur – kulturella aktiviteter.  

• Människorna – profiler från landet, men även hur människor generellt agerar utomlands 
och hur de behandlar turister som besöker landet.  

 

Figur 3.3.1 Hexagon som beskriver Competitive Identity ( Anholt: 2003). 

Hexagonen är intressant i vår undersökning eftersom den kan förklara hur NSU enligt Anholt bör 
arbeta med Sverigebilden. Ett land utvecklas genom att sammanföra hexagonens sex olika 
dimensioner. Detta medför att länderna har en god chans att bygga upp och bevara ett 
konkurrenskraftigt varumärke både till det inre och yttre. Alla länder arbetar dessvärre inte med 
dessa strategier, utan skulle behöva lära sig att samarbeta mer. Anholt (2007:26) liknar deras sätt 
att se det på genom krabbor: 

When fishing crabs, you can leave the crabs you have caught in a basket all day long without 
worrying about whether they will escape: they could get out of the basket quite easily if they 
helped each other, but this is something the crabs will never do. 
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Anholt (2007) menar att företagen i ett land fokuserar på sin egen verksamhet och dess intressen 
och kommunicerar därför ut olika profiler av landet. Följden blir att landet inte förmedlar en 
gemensam och konsistent profil till omvärlden, utan arbetar självständigt. Det leder till att 
utvecklingen inte går framåt. Anholt menar att det är relevant att samarbeta för att skapa en 
gemensam strategisk utveckling för landet, som för krabborna i korgen, för att fly från 
stereotyper och dåliga anseenden som är ärvda av missuppfattningar. Samarbetet leder till en 
identitet som är stark och konkurrenskraftig (Ibid.).  

Competitive Identity handlar om huruvida regeringen, företagen och människorna i ett land lär 
sig att fokusera sitt agerande i en gemensam riktning som är positiv och produktiv för landets 
anseende. Det handlar inte om att skapa en helt ny bild eller att ta bort den föreställning som 
finns. Landet kan istället jobba upp enkla och effektiva strategier så att deras rykte blir till en 
fördel och gynnar landet (Anholt: 2007). Enkla sätt enligt Anholt kan vara att:  

• Ta reda på hur människor verkligen ser på landet idag och försöka förstå varför. 

• Ta fram en klar vision för hur människor bör se landet. 

• Arbeta fram processer som gör det nuvarande varumärket starkare.  

Synpunkterna hjälper oss att förstå om studenternas image av Sverige stämmer överens med 
Sverigebilden. Vi kommer även att kunna utläsa NSU:s gemensamma vision när det kommer till 
studenter.  

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och  begrepp 

Sammanfattningsvis är det väsentligt att förstå innebörden av begreppen image, profil och 
identitet eftersom det är viktiga begrepp i vår undersökning. Profilen är den information som 
NSU definierar som Sverigebilden och imagen är de svar som vi får in av utbytesstudenterna. 
Dessa begrepp användes ofta inom marknadsföring, varumärksskapande och branding. Branding 
handlar om att bygga upp och utveckla ett varumärkes identitet, vilket NSU gemensamt arbetar 
med genom att ständig försöka förstärka Sverigebilden och dess varumärke. För att behålla 
starka varumärken är det väsentligt att ofta granska varumärkets image för att se så att de ligger i 
linje med målen. Målen som att vara starka, igenkännande samt att det genererar ”goodwill” för 
dess ägare. SI har en central roll i Sverigeplattformen och gör årligen undersökningar om hur 
omvärlden uppfattar Sverige. Vi vill med vår undersökning granska hur bilden ser ut i dagsläget 
för utbytesstudenter på HJ.  

Begreppet Nation Branding täcker upp det arbete som krävs för att skapa ett starkt varumärke för 
ett land. Vid Nation Branding är det landet i sin helhet som marknadsför sig. Det innebär 
kännedomen av landet, de varumärken som kommer ifrån landet, dess historia, välkända 
personer, värderingar och platser. I vår undersökning kommer vi att undersöka vilken kännedom 
som utbytesstudenterna har om Sverige och jämföra den med vad NSU representerar.  
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Nation Branding kan vara till hjälp för ett land att ”sälja” sina produkter och platser. Bortsett från 
marknadsföringen kan även Nation Branding möjliggöra ökad förståelse och goda relationer 
mellan länder. Nation Branding innebär flera utmaningar och begreppet Competitive Identity kan 
fungera som ett verktyg för länder för att förstärka Nation Branding. Basen med Competitive 
Identity är att regeringen har en god, trovärdig och positiv medvetenhet om vad deras land 
verkligen innebär, står för och strävar efter. Idag jobbar länder med produkter och tjänster och 
försöker att styra sitt anseende så gott det går, men inte på något systematisk sätt. Det är därför 
av största vikt att belysa begrepp och teorier som image, profil, branding, Nation Branding och 
Competitive Identity då det kan bidra till att stärka varumärket Sverige och skapa förutsättningar 
för en lyckad framtid.  

3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 Anholt Nation Brand Index 

Varje år genomför SI tillsammans med Anholt NBI en global studie om det svenska varumärket. 
I studien ingår en undersökning som görs fyra gånger om året till cirka 25 000 människor 
utspridda i 35 olika länder. Undersökningarna är både kvalitativa och kvantitativa och frågar om 
uppfattningar gällande näringsliv, befolkning, samhällsstyrning, turism, kultur samt landets 
förmåga att locka till sig talang. Studien är relevant för vår uppsats då den beskriver den 
Sverigebild som NSU utgår ifrån. Studien fungerar som en omvärldsanalys och ger kunskap om 
den generella bilden av Sverige. Merparten av frågorna är kvantitativa och deltagarna får 
poängsätta länderna på en skala från 1 - 7. Därefter räknas poängen ihop och länderna 
rangordnas efter totalpoängen (Håkansson: 2008). 

I den senaste undersökningen som beskrivs i Sverigebilden 2008, hamnar Sverige på nionde 
plats vilket är den sämsta placeringen sen 2005. Tabellen nedan visar rankningen.  

1. Tyskland 

2. Storbritannien 

3 Kanada 

4 Frankrike 

5 Australien 

6 Italien 

7 Schweiz 

8 Japan 

9 Sverige (7)1 

10 USA 

(Håkansson: 2008) 

Vad som ytterligare framkom i senaste studien om Sverige 2008 var: 

 

                                                 
1  (7) Sveriges rankning 2006 
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Export: Sverige anses har ett öppet och etiskt affärsklimat. 

Samhälle: Sverige är ett vänligt och tolerant land med höga livsvärden. 

Samhällsstyrning: Sverige är det mest progressiva landet av alla de undersökta. 

Kultur:  Sveriges svagaste sida. Dock är landet erkänt för en högklassig barnkultur.  

Turism: Sverige erbjuder både stora naturupplevelse och intressant shopping.  

Utbildning:  Sverige har en generellt hög utbildningsnivå men okända universitet. 

(Håkansson: 2008). 

3.5.2 Country brand index 

Varje år genomför den internationella varumärkskonsulten Futurebrand en världsrankning över 
hur länder ses i betraktarens ögon. Länderna rangordnas efter 30 olika kriterier som ger en 
överblick över styrkor, svagheter och möjligheter. Vad som framkommer i rangordningen är hur 
starkt varumärke varje land har. Undersökningen bygger dels på enkätsvar från internationella 
nöjes- och affärsresenärer och dels på vad en internationell expertpanel anser 
(www.countrybrandindex.com). 

Efter den sammanställningen som har gjorts år 2008 hamnade Sverige på tionde plats. I 
undersökningen framkommer det att Sverige utomlands har ett gott rykte. Sverige hamnar på 
topplaceringar när det gäller livskvalité och miljövård. Nedan följer rankningen från 2008: 

1. Australien 

2. Kanada 

3. USA 

4. Italien 

5. Schweiz 

6. Frankrike 

7. Nya Zeeland 

8. Storbritannien 

9. Japan 

10. Sverige 

(Ibid.) 
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3.5.3 Branding Sweden- a comparative study of the n ational identity, the nation 
brand identity and the nation brand image 

Nilsson-Nyman och Rehn har gjort en master uppsats med syfte att undersöka den svenska 
identiteten med den profil som Sverigefrämjande organisationer valt att kommunicera ut till 
turister. Därefter har de jämfört dessa två bilder med den uppfattningen som turister har om 
Sverige. Deras nyckelord blir därmed National Identity, National Brand Identity och National 
Brand Image. Uppsatsen blir intressant i vår studie eftersom de har undersökt den 
kommunicerade Sverigebilden och jämfört den med den uppfattade imagen av Sverige, något 
som även vi har i beaktning. De har dock undersökt turisternas image medan vi i vår 
undersökning har valt att fokusera oss på studenter. Att de valt att undersöka turisters image av 
Sverige återspeglar sig i de utvalda fokusområden som de utgår ifrån gällande Sverigebilden. De 
jämför identitet, profil och image utifrån geografi, kultur, värderingar och människor (Nilsson-
Nyman & Rehn: 2008).   

Författarna kommer fram till att det först och främst finns skillnader mellan vad som de olika 
Sverigefrämjandeorganisationerna förmedlar ut. Dock blir det inte till något problem då bilderna 
kompletterar varandra och skapar en helhetsbild av Sverige. De anser ändå att det är relevant att 
nämna dessa skillnader och ha dem i beaktning för att undvika att de växer till sig (Ibid.).   

Författarna har letat efter skillnader mellan de tre aspekterna och funnit brister mellan den 
nationella identiteten och imagen. De anser att de Sverigefrämjande organisationerna, som i all 
marknadsföring, inte nämner de mindre positiva delar av landet (Ibid.).  

En intressant aspekt som framkommer i deras studie är att turisternas image i vissa områden 
ibland varken stämmer överrens med den nationella identiteten eller profilen. Att ha kunskap om 
var och till vilka kommunikationen brister är av vikt för att motarbeta olikheterna samt hitta nya 
vägar att nå ut (Ibid.).    

I sin slutledning kommer Nilsson-Nyman och Rehn (2008) fram till att det finns skillnader 
mellan de tre aspekterna men att de ändock är relativt små och kan motverkas om de synliggörs 
och arbetas med.  
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4. Problemdiskussion, syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt förs en diskussion angående de motiv och intentioner som vi har angående vårt 
problemområde. Diskussionen mynnar därefter ut till vårt syfte som beskrivs kortfattat för att ge 
en så tydlig presentation som möjligt. Därefter presenteras de frågeställningar som ligger till 
grund för undersökningen. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som gjorts.  

4.1 Problemdiskussion  

Vilken bild kommunicerar Sverige till omvärlden? Hur uppfattar egentligen de 
utbytesstudenterna som kommer till Jönköping Sverige? Vilka associationer har dem om landet? 
Frågor som berör kommunikation av ett land är relevanta frågor i dagens globaliserade värld.   

För att nå ut till omvärlden är det nödvändigt att ha en välplanerad strategi för att öka 
kännedomen om ett land. Genom en lyckad strategi är det möjligt att lyfta fram det attraktiva i 
landet (Håkansson: 2008). Dessvärre är det inte alltid som den önskade bilden når fram eftersom 
uppfattningar som människor i omvärlden har inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
Detta medför att klichéer, rykten och fördomar uppstår (Anholt: 2007). 

Enligt O´Shaughnessy och Jackson O´Shaughnessy (2000) är ett lands image djupt rotad hos 
människor i omvärlden. Ofta bygger dessa uppfattningar på en historisk identitet. Den historiska 
identiteten kan vara allt från krig, kungar, arv, traditioner och historiska personer. Dock är ett 
lands image föränderlig över tiden och en av anledningarna är enligt Jaffe och Nebenzahl (2006) 
att nya produkter lanseras och förknippas med landet. Om produkterna har en stark anknytning 
till landet samt inkluderar värderingar appliceras även dessa på landets varumärke.  

NSU arbetar ömsesidigt med att uppdatera Sverigebilden för att göra den mer modern och nå nya 
framgångar som leder till att Sverige som varumärke sticker ut i informationsbruset. Dock är det 
relevant att inte förlora de nuvarande styrkorna. Istället är målet att utveckla och skapa en 
nyanserad bild som ger Sverige fördelar. Varumärket av ett land blir därmed ett komplex 
fenomen eftersom det kvarstår gamla värderingar som är problematiska att komma ifrån 
(O´Shaughnessy & Jackson O´Shaughnessy: 2000). Ying (2005:11) uttrycker detta med:  

Nation Branding will not solve a country’s problem but only serves as the final touch.  

Vi är medvetna om att utbytesstudenterna som deltar befinner sig i landet under 
undersökningsperioden och det är av intresse att veta hur de upplever Sverige. Skiljer sig imagen 
de hade innan de kom till Sverige från de uppfattningar de har skapat sig när de väl befinner sig i 
landet? Hur uppfattar egentligen utbytesstudenterna Sverige? Vad anser de är positivt och 
negativt? Svaren som framkommer ger oss en möjlighet att sätta dem i jämförelse med den 
Sverigebild som NSU profilerar. Finns det en överensstämmelse med NSU:s Sverigebild och de 
uppfattningar som utomstående faktiskt har? För att ta del av denna information och klargöra om 
bilderna stämmer överrens är det av största vikt att kontakta människor från andra länder. För en 
svensk är det komplext att besvara de frågor som vi undersöker eftersom hela svenska folket är 
en del av den kommunicerade Sverigebilden.   

Det görs kontinuerligt omvärldsanalyser för att tolka förändringar i världen samt för att se hur 
omvärlden uppfattar Sverige. Resultatet fungerar sedan som underlag för att utnyttja Sveriges 
potential och för att bygga vidare på Sverigebilden. Så hur ser då egentligen den framtagna 
bilden ut som NSU vill representerar? Vilka är svagheterna och styrkorna och lyser dessa 
igenom på de uppfattningar som utbytesstudenterna besitter? 
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Hur ser kommunikationen ut till studenter världen över? Dessa människor har en central roll 
eftersom de är framtiden och har verktygen att sprida vidare den moderniserade bilden av 
Sverige.   

4.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilken image utbytesstudenterna på HJ har av Sverige och därefter 
jämföra den imagen med den Sverigebild som NSU representerar och arbetar med.  

Anledningen till att vi valt detta syfte är att vi förstår vikten för ett land av kommunicera sitt 
varumärke då den globaliserade världen bidrar till ökad konkurrens mellan länderna. Enligt 
teorier som Nation Branding är det av vikt för länder att vara konkurrenskraftiga vilket innebär 
ett kontinuerligt arbete med landets varumärke. Vi vill med vår undersökning klargöra och testa 
om den svenska profilen som NSU representerar återkommer i det svar som vi får av 
utbytesstudenterna på HJ. 

4.3 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar utbytesstudenterna på HJ Sverige? 

2. Vilken Sverigebild vill NSU kommunicera till andra länder? Hur ser kommunikationen ut 
till studenter i andra länder? 

3. Överensstämmer utbytesstudenternas image av Sverige med den befintliga Sverigebilden 
som NSU representerar? 

4.4 Avgränsningar 

För att begränsa oss till vårt ämne och för att nå det syfte som vi har för avsikt att uppnå, 
fokuserar vi på utbytesstudenter på HJ. Dessa studenter befinner sig i Sverige under ungefär 
samma tidsperiod och vi anser att detta ger oss en så entydig bild som möjligt av deras image av 
Sverige. Vi bedömde att studenter som har befunnit sig en längre tid i landet möjligen har en 
annorlunda bild, då de troligtvis har djupare kunskap om Sverige. För att undvika dessa 
skillnader mellan nyligen ankomna studenter och studenter som befunnit sig i Sverige en längre 
period avgränsar vi oss till utbytesstudenter, som befinner sig i Sverige under hösten 2008.  

Ytterligare anledning till avgränsningen är att vi vill se skillnaderna mellan imagen de hade 
innan de anlänt till Sverige och den image som de har bildat sig under vistelsen. Det är därför av 
stor vikt att studenternas tidigare uppfattning är så färsk som möjligt då de har större möjlighet 
att erinra sig till den imagen.   

Vi har valt att vända oss till SI som huvudinformanter. De har en central roll i skapandet av 
Sverigeplattformen som NSU gemensamt arbetar med. Det finns omfattande information om de 
Sverigefrämjande organisationernas arbete angående Sverigebilden som är tillgänglig på Internet 
och i form av broschyrer och kompendier. Vi kontaktar SI för att komplettera den information 
och skapa en bredare och mer personlig bild. Detta gör vi mest effektivt genom en omfattande 
enkät. SI:s svar representerar Sverigeplattformen som NSU gemensamt har utarbetat. 
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5. Metod och material 

Avsnittet börjar med en beskrivning av författarnas förförståelse. Därefter motiveras den valda 
vetenskapliga metoden samt den metodiska grunden och valet av informationsinsamling. Detta 
följs av en beskrivning av tanken bakom materialinsamlingen där bl.a. urvalet presenteras och 
undersökningens giltighet och trovärdighet diskuteras.   

5.1 Författarnas förförståelse 

Det är relevant att redovisa vår förförståelse för området eftersom det till viss del kan komma att 
påverka hur vi angriper ämnet. I en vetenskaplig undersökning är objektivitet väsentligt men 
total objektivitet är omöjlig eftersom kunskap och erfarenhet spelar in.  

Vi läser det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan för lärande 
och kommunikation (HLK). De tidigare kurserna inom programmet har givit oss kunskap inom 
området vilket är till vår hjälp när undersökningen görs. Inom programmet har vi specialiserat 
oss på två olika inriktningar, organisationskommunikation och Public Relations. Denna kunskap 
kombinerar vi i undersökningen då en av oss har större inblick i det organisatoriska arbetet och 
den andra har mer kännedom för varumärksbyggande. Detta är i sin tur till vår hjälp för 
förståelse och analys. 

Ytterligare förförståelse som en av oss besitter är kunskap från praktiken på organisationen 
Invest in Sweden Agency.  

5.2 Val av vetenskaplig metod 

För att uppfylla vårt syfte fanns det två möjliga vetenskapliga perspektiv att använda, den 
positivistiska och den hermeneutiska ansatsen. Vi valde att använda oss utav en hermeneutisk 
ansats eftersom vårt syfte är att få en djupare förståelse över Sveriges profil och image. Inom 
detta område har det tidigare gjorts många kvantitativa undersökningar men vi valde att göra en 
kvalitativ studie med hermeneutisk ansats eftersom vi ville tolka det empiriska materialet som vi 
fick in. Vi ansåg att detta var en lämplig metod då vi ville pröva den profil som Sverige vill 
kommunicera mot den image som utbytesstudenterna har. Vid tolkning är inte det positivistiska 
synsättet relevant, eftersom det syftar till att studera hur ofta ett fenomen uppkommer samt som 
samband mellan variabler med hårddata framställs av siffror. Enligt Hartman innebär 
positivismen att beskriva det som är observerbart (Hartman: 2004). Eftersom vi vill förstå 
utbytesstudenters uppfattningar och värderingar, vilket är kunskap om deras livsvärld, så 
lämpade sig den hermeneutiska ansatsen för vår studie.  

Vår valda hermeneutiska ansats handlar om att uppnå kunskap genom förståelse. Enligt Hartman 
(2004) är det hermeneutiska synsättet inte intresserat av hur världen är utan hur den uppfattas 
eller hur den tolkas. Enligt Thurén (2006) öppnar hermeneutiken möjligheter till kunskap som är 
stängda för positivismen då olika infallsvinklar, perspektiv och tolkningsmodeller snarare 
kompletterar än utesluter varandra. Hermeneutiska kunskapen blir visserligen osäkrare än den 
positivistiska men den blir också rikare och mer nyanserad. Utifrån detta perspektiv har vi 
möjlighet att på ett vetenskapligt sätt gå bakom insamlat material och tolka dess resultat. 
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5.2.1 Metodisk grund 

Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod. Enligt Holme och Solvang (2006) utmärks den nutida 
världen av att vi har vissa kunskaper om många olika saker. Dessa ytliga kunskaper präglas ofta 
av överförenklingar, förvanskningar och utelämnande. En kvalitativ undersökning är inte ute 
efter att kvantifiera genom att ställa frågor som hur mycket och hur många. Istället ger det en 
djupare förståelse som lämpar sig då vi vill försöka komma närmre de uppfattningar som 
utbytesstudenterna har. Närhet är syftet när det kommer till kvalitativa tillvägagångssätt 
(Hartman: 2006). 

Enligt Hartman (2006) kan kvalitativa undersökningar verka röriga och ostrukturerade men han 
poängterar att detta delvis är en illusion. Han menar att det är möjligt att inom en kvalitativ 
metodteori avgränsa olika steg som måste avverkas för att undersökningen ska bli vetenskaplig 
och skapa trovärdighet. Han påstår att det inte är möjligt att avverka dessa efter varandra utan 
momenten blir en pågående process. Det är så vi går tillväga i vår studie då vi parallellt utarbetar, 
samlar in och bearbetar den empiriskt material.  

Valet av den kvalitativa metoden lämpar sig utifrån vår hermeneutiska ansats. Vi vill få ökad 
insikt om Sveriges profil och image och för att uppnå detta har vi valt att använda oss av öppna 
kvalitativa enkätintervjuer.   

5.2.3 Enkätintervjuer  

Vi valde att göra två olika kvalitativa öppna enkäter, en enkät till våra informanter och en till 
våra respondenter. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) är en 
informantundersökning när svarspersonerna används som vittnen eller ”sanningssägare”. Det 
innebär att de ska bidra med information om hur verkligheten2 är beskaffad och hur det faktiskt 
fungerar i exempelvis en organisation. För att få en djupare inblick i arbetet kring Sverigebilden 
har vi valt att genomföra en informantundersökning hos SI som arbetar med att kommunicera ut 
den gemensamma Sverigebilden. Svaren i dessa enkäter ska medföra en stabilare grund för oss 
när vi utformar vår enkät till respondenterna. 

En respondentundersökning är när svarspersonerna själva uttrycker sina egna tankar. I vårt fall 
blir det utbytesstudenterna på HJ. Samma frågor ställs till samtliga respondenter för att få reda på 
vad dem tycker och tänker (Esaiasson et al: 2007). 

Enkäter möjliggör att nå många personer samtidigt, vilket lämpar sig eftersom vi vill nå ett större 
antal utbytesstudenter. De svar som kommer in är skriftliga och mindre problematiska att 
bearbeta. Alla respondenter får samma enkät med samma frågor vilket gör att svaren blir 
jämförbara. Detta är av intresse för vår studie på så sätt att vi kan jämföra informationen från 
informanterna med de svar som kommer in från respondenterna (Ejvegård: 2007).  

                                                 
2 Med verkligheten i detta sammanhang menar vi den värld och kontext som NSU upplever och vill kommunicera ut 
till omgivningen.  
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Enligt Holme och Solvang (2006) är det vid utformandet av enkäter relevant att känna till den 
obalanserade relationen mellan forskare och respondent. Respondenten har makt att låta bli att 
svara men forskaren kan påverka detta genom hur enkäten är utformad. För att öka 
svarsfrekvensen ska enkäten vara överskådlig, entydig och enkel. Ejvegård (2007) hävdar att 
enkäten inte får vara för omfattande eftersom fler frågor resulterar i färre svar. Våra två enkäter 
innefattas därför av åtta respektive tio öppna frågor där vi lade vikt vid att vara så entydiga och 
konkreta som möjligt. Ytterligare detaljer att betänka vid utformandet av en enkät är att använda 
vanligt språk och undvika krångliga ord och långa frågeformuleringar (Trost: 2001). Enkäten till 
våra respondenter förekom på lättförståelig engelska då vi är medvetna om att språkkunskaperna 
är olika beroende på vilket land de kommer ifrån. Vi var måna om att undvika bortfall på grund 
av misstolkning av språkformuleringar.   

I enkäter finns två sätt att ställa frågor på, öppna och slutna frågor. Vid slutna frågor finns fasta 
svarsalternativ som svarspersonen får välja emellan. Exempel på slutna frågor är Ja och Nej 
frågor (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen: 2004). För att uppnå vårt syfte har vi valt att 
använda oss av öppna frågor där svarspersonerna med egna ord får berätta vad hon eller han vill 
ha sagt. Öppna frågor kan vara till hjälp om forskaren vill gå på djupet och förstå människors 
tänkande (Esaiasson et al: 2007). I vårt fall är det relevanta hur respondenterna uppfattar bilden av 
Sverige. 

5.3 Val av enkätfrågor 

För att få en grundlig men övergripande bild av NSU:s Sverigebild valde vi att ställa frågor som 
berörde deras arbete med Sverige som varumärke. Vi hade ett intresse att ta reda på vilken bild 
som NSU gemensamt vill kommunicera och hur de själva uppfattar Sverige som land. Vi ansåg 
att det var av intresse att få insikter om NSU:s självbild eftersom den av högsta grad ligger till 
grund för den profil som de gemensamt har arbetat fram. Eftersom NSU arbetar med att 
marknadsföra Sverige ville vi ställa frågor som frambringade innehållsrik information om deras 
strategiska arbete, bland annat om kommunikation till studenter.  

Enkätfrågorna som skickades till utbytesstudenter var utformade på så sätt att de gav oss 
information om deras uppfattningar av Sverige. Vi ville ta reda på vad de ansåg vara positivt 
respektive negativt med landet.  

5.4 Materialinsamling 

5.4.1 Urval  

Val av informanter  

NSU arbetar ömsesidigt med kommunikationsarbetet av Sverigebilden. Vi valde därför att enbart 
kontakta SI eftersom de har en central roll i Sverigeplattformen och alla de övriga 
organisationerna står bakom denna utarbetade bild. Vi valde att kontakta två nyckelpersoner på 
SI, den analysansvarige och avdelningschefen, för att få en så breddad bild som möjligt av den 
svenska profilen. Vi har valt att utelämna informanternas namn eftersom det är ett önskemål från 
respektive informant. 
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Val av respondenter 

Populationen för vår undersökning är alla utbytesstudenter på HJ. Vi har därefter begränsat vårt 
urval till utbytesstudenterna på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH), HLK och Hälsohögskolan 
i Jönköping (HHJ). Anledningen till att utbytesstudenterna på Internationella Handelshögskolan 
(IHH) inte ingår i vårt urval är på grund av hårda bestämmelser från fackhögskolan angående 
rättigheterna av massutskick. Detta bidrog till att det inte var möjligt för oss att nå ut till dessa 
studenter.  

Vi valde att avgränsa oss till enbart utbytesstudenterna då de befinner sig i Sverige under ungefär 
samma tidsperiod. Vi anser att tidsperioden som de internationella studenterna befinner sig i 
Sverige kan ha påverkat resultatet i vår undersökning. De internationella studenterna på 
högskolan är kategoriserade i programstudenter och utbytesstudenter. Programstudenterna 
studerar i Sverige under minst två terminer medan utbytesstudenterna oftast stannar i en termin 
men som mest i två. För att ha möjlighet att hantera det material som vi får in har vi valt att 
fokusera oss på utbytesstudenterna. 

Vi har själva valt de tre fackhögskolorna i Jönköping och endast fokuserat oss på 
utbytesstudenter vilket gör vårt urval till ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är ett icke-
slumpmässigt urval som innebär att vi har en åtanke med varför vi väljer dessa respondenter. 
Som tidigare nämnt är motivet för urvalet studenternas tidsperiod i Sverige då utgångspunkten 
och förutsättningarna för dem blir den samma.    

5.4.2 Tillvägagångssätt 

De två enkäterna var elektroniska och skickades via e-post. De två enkäterna skiljde sig åt 
eftersom syftet med dem var olika. Enkäten till informanterna var mer ingående än den som i 
senare skede skickades ut till respondenterna. Innan vi genomförde vår enkät till respondenterna 
valde vi att testa den genom en pilotundersökning. Pilotundersökning fungerar som ett verktyg 
som framhäver om det finns eventuella brister i den tänkta enkäten. Vi utförde den på tre 
manliga utbytesstudenter som vi är bekanta med sedan tidigare för att försäkra oss om att 
frågorna skulle fungera på det sätt vi önskade.  

Vi började undersökningen med att ta kontakt med våra tänkta informanter där vi presenterade 
undersökningens syfte. Vi blev hänvisade att skicka frågorna så att de i lugn och ro kunde gå 
igenom en fråga i taget. Eftersom de även var angelägna om att bifoga information om deras 
omfattande arbete bestämde vi oss för att utforma en enkät som de själva kunde fylla i.  

Enkäten till informanterna skickades ut först för att kunna fungera som ett underlag till 
repondentundersökningen. Enkätfrågorna till informanterna var utformade med syftet att få 
djupare förståelse om NSU:s gemensamma arbete med Sverigebilden, deras kommunikation till 
studenter utomlands samt hur organisationerna förmedlar Sverige som land. 

Syftet med respondentundersökningen var att få insikt i hur utbytesstudenter på HJ uppfattar 
Sverige. Eftersom vi ville få ut mer personliga och uttömmande svar valde vi att utforma 
frågorna i enkäten på så sätt att respondenten kunde besvara frågorna utifrån sig själva. Frågorna 
till respondenterna behandlade deras tidigare erfarenheter om landet Sverige men även hur de 
uppfattar landet idag. 
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Ytterligare en skillnad mellan de två enkäterna var hur vi utformade dem rent praktiskt. Enkäten 
till informanterna bestod av en bifogad fil med frågor. Syftet med den var att informanterna på 
ett överskådligt sätt kunde se alla frågor och att de själva kunde besvara dem fråga för fråga eller 
i löpande text. Denna enkät var mer omfattande och krävde mer tid då vi sökte grundläggande 
information vilket ytterligare motiverade vårt val att e-posta en enkät istället för att genomföra 
en telefonintervju som troligtvis tagit längre tid. Enligt Østbye et al (2004) bör en telefonintervju 
inte ta längre tid än tjugo minuter vilket troligtvis vår intervju hade gjort.   

Utgångspunkten för enkäten till respondenterna var att den skulle vara enkel att besvara och inte 
ta för lång tid. Vi ville på ett snabbt och enkelt sätt nå så många som möjligt men ändå få 
uttömmande svar. Med hjälp av IT- samordnaren på vår fackhögskola byggde vi upp en 
elektronisk enkät i programmet Dimension. Vi skickade sedan enkäten till utbytesstudenternas 
skolmail. Skolmailen är ett väsentligt kommunikationsverktyg för att nå utbytesstudenterna då de 
kontinuerligt blir uppdaterade genom sin e-post.   Enkäten blev därmed enkel att besvara och 
krävde inte för mycket tid eller avancerad kunskap. Respondenternas svar sparades i programmet 
och vi kunde på ett smidigt sätt ladda hem resultaten. Programmet gav oss även information om 
svarsfrekvensen vilket vi utnyttjade när vi skickade ut ett påminnelseutskick. Eftersom 
respondenterna var anonyma skickades påminnelse ut till alla. Syftet med påminnelseutskicket 
var att påminna men även uppmuntra respondenterna som ännu inte besvarat enkäten till att 
svara.  

När utskicken av enkäterna gjordes till respondenterna kompletterades det med ett missivbrev. 
Syftet med ett missivbrev är att presentera forskarna, undersökningen samt att motivera den 
tilltänkte svararen att fortsätta läsa och sedan besvara frågorna i enkäten. Missivbrevet ska vara 
så kort som möjligt men innehålla en viss mängd information (Trost: 2001). I missivbrevet valde 
vi därför att presentera att vi är studenter och förklara undersökningen och dess syfte.  

5.4.3 Val av analysmetod 

I analysen valde vi att använda oss av väsenmetoden för att fånga upp de centrala likheterna och 
olikheterna bland svaren från utbytesstudenterna. Det vill säga en form av gemensam nämnare. 
Med hjälp av metoden blottlades centrala aspekter som återkom bland samtliga (Esaiasson et alt: 
2007). Dessa centrala aspekter ökade vår förståelse för den image som utbytesstudenterna har 
och vi kunde därmed återkoppla och jämföra med informanternas profil. Anledningen till att vi 
inte presenterar informanternas svar i denna analysmetod är för att vi behålla svaren i sin helhet 
och inte plocka isär dem. De två informanternas svar kompletterar varandra.  

5.4.4 Giltighet och trovärdighet 

I kvalitativa analyser används begreppen giltighet och trovärdighet istället för validitet och 
reliabilitet. Med giltighet menas hur pass relevant materialet och analysen är i förhållande till 
problemformuleringen. Det betyder att man mäter det man avser sig att mäta. Trovärdigheten 
gäller kvaliteten i insamlingen, bearbetningen och analysen (Østbye et al: 2004).  Med det menas 
att undersökningen ska vara stabil, där till exempel alla tillfrågade ska ha chansen att svara på 
samma frågor och situationen är likadan. Ibland påstås det även att en ytterligare undersökning 
vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat som vid en förnyad. Ett problem med det påståendet 
är att det förutsätter ett statiskt förhållande.  
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Enligt Trost (2007) är det relevant att vid enkätintervjuer undvika krångliga ord och negationer 
eftersom de kan missuppfattas och sänka undersökningens trovärdighet. Enligt Trost bygger idén 
bakom trovärdighet på kvantitativa studier, att man mäter och anger värden på variabler för varje 
enhet. Situationen ska vara standardiserad för att trovärdigheten ska vara hög. Vår undersökning 
är av kvalitativ karaktär som förutsätter låg grad av standardisering vilket måste tas i beaktning 
vid uttalanden om undersökningens trovärdighet.  

Enligt Ejvegård (2007) innebär låg trovärdighet hos ett mätinstrument även låg giltighet i 
undersökningen. Därför var det av vikt i vår enkätundersökning att planera vilka frågor som 
skulle ställas och planera i vilken skepnad de skulle förmedlas för att undvika misstolkningar och 
bortfall. Han poängterar dock att god trovärdighet är nödvändigt men ingen tillräcklig 
förutsättning för att uppnå god giltighet. Det är alltså möjligt att ha hög trovärdighet men låg 
giltighet. 

Vi anser oss ha uppnått god giltighet i undersökningen. Innan vi skickade ut enkäterna till våra 
respondenter lade vi ner mycket tid på att undersöka den profil som Sverige vill förmedla. Vi tog 
även kontakt med informanterna så att de skulle kunna hjälpa oss att ge en djupare förståelse. På 
så sätt lade vi ner god tid på enkätfrågorna till respondenterna för att verkligen fånga upp det vi 
ville undersöka. På så vis kunde vi diskutera fram och överväga vilka metoder som lämpade sig 
bäst för att uppnå vårt syfte. Anledningen till att vi valde att genomföra en enkät till våra 
informanter var att vi till en början tog kontakt med SI och beskrev vårt syfte. På grund av deras 
tidsbrist samt en vilja att förmedla större mängd av information, då deras arbete är omfattande, 
bad de oss att e-posta frågorna i form av en enkät. Vi anser att de svar som vi fick in gav oss en 
inblick och djupare kunskap då de innehöll deras egna ord, kompendier samt hänvisningar till 
ytterligare hemsidor. Därmed är trovärdigheten av god karaktär.  

För att öka trovärdigheten i undersökningen var vi noga med hur vi utformade våra enkäter till 
både informanterna och respondenterna. Vi undvek långa formuleringar och använde ett språk 
som passade de tilltalade och kunde på så vis till större del undvika eventuella missuppfattningar.   

Hade vi valt en annan metod, såsom djupintervjuer, hade vi troligtvis ställt liknande frågor men 
inte nått ut till lika stort antal eftersom denna metod är tidskrävande. Efter 
resultatsammanställning av respondenternas svar insåg vi att vi uppnått mättnad då 
återkommande svar förekom. Fördelen med djupintervjuer hade dock varit att vi hade haft 
möjlighet att följa upp vissa frågor som kanske hade uppfattats oklara för någon.  

Vi anser att både trovärdigheten och giltigheten förbättrades då vi genomförde en mindre 
pilotundersökning. Med hjälp av den tydliggjordes brister vilket bidrog till borttagande av en 
fråga som ansågs överflödig samt förtydligande av en annan för att undvika missuppfattningar.     

Vad vi måste ha i beaktning och som kan sänka trovärdigheten något är att vi aldrig fick 
möjlighet att undersöka utbytesstudenterna på IHH. Vi måste därför vara medvetna och ha ett 
visst kritiskt förhållningssätt till resultatet eftersom det finns möjlighet att dessa utbytesstudenter 
hade kunnat bidra till en annorlunda bild.  
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6. Resultat, analys och diskussion 

I avsnittet redovisas resultaten från enkäterna. Därefter följer en analys av resultaten från 
respondenterna. Avsnittet avslutas med en resultatdiskussion där teorierna knyts samman med 
det empiriska materialet.   

6.1 Resultatredovisning 

6.1.1 Informanterna  

Av den information vi fick från våra informanter från SI har vi valt att sammanställa de två 
personernas svar eftersom deras svar kompletterade varandra. Av dessa skäl är svaren en 
sammanfattning av den information som vi har samlat in.  

Verksamheten 
Syftet men verksamheten som SI bedriver tillsammans med NSU är att öka omvärldens intresse 
för Sverige. Uppdraget är att sätta Sverige på kartan. För att påverka bilden av Sverige är det 
relevant att inskaffa kunskap om vad det är som är intressant för målgrupper, hur morgondagens 
globala medborgare känner och tänker, vad de prioriterar och värderar och hur Sverige kan bli 
relevant i deras liv. Detta sker genom strategisk kommunikation och utbyte via kultur, utbildning 
och vetenskap som främjar samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI menar att 
relationer och utbyten med andra länder skapar utveckling både i Sverige och hos 
samarbetspartners runt om i världen. Ökade kontakter och nätverk bidrar till utbyte av kunskap 
och idéer som har en positiv ömsesidig användning. SI poängterar även att utvecklingsländerna 
är viktiga och ett gott samarbete gynnar långsiktiga relationer. Det som erbjuds är svenska 
erfarenheter, kontakter och kompetenser samt som internationella impulser, nätverk och 
möjligheter kan ge fördelar till Sverige.  

Den befintliga  Sverigebilden 
SI anser att Sverige har ett relativt starkt varumärke. De anser att en utmaning för Sverigebilden 
är att modernisera de gamla associationerna, så som att många först och främst kopplar ABBA, 
Björn Borg, Ingmar Bergman ect till Sverige. En ytterligare utmaning är att Sverige är relativt 
okänt i regioner som Asien. NSU vill uppdatera Sverigebilden för att få den förknippad med 
positiva och nya värden och koppla det till starka kärnvärden som öppenhet, nytänkande, omsorg 
och äkthet. I årets NBI hamnade Sverige på tionde plats, vilket betyder att Sverige har tappat en 
placering från förgående år. Dock kommer Sverige före Danmark och Norge som placerade sig 
på trettonde respektive fjortonde plats. Sveriges bästa kategori i NBI-studien 2008 var 
samhällstyre, medan den sämsta var turism.  

Sverigebildens styrkor 
Enligt SI är Sveriges primära styrkor samhällsstyret, den pålitliga och kompetenta regeringen 
med yttrandefrihet och det internationella engagemanget för miljöfrågor och 
fattigdomsbekämpning. Det svenska varumärket har även styrkor i välfärdssamhället som anses 
har utrymme för kreativitet.  
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När det kommer till den svenska befolkningen så uppfattas svenskar som välkommande och 
vänliga. Enligt SI skulle många kunna tänka sig att leva i Sverige under en period i sitt liv, 
eftersom samhället anses vara öppet.  

SI sammanfattar styrkorna som: 

• Svensk innovation och kvalitet 

• Det moderna, öppna samhället och dess värderingar, så som jämlikhet 

• Levnadsstandard och livskvalitet 

• Svenska välfärdsmodellen 

• Kompetens hos det svenska folket 

• Svenska varumärken och produkter 

• Naturen och dess exotiska inslag  

Sverigebildens svagheter 
SI refererar till den senaste NBI-studien som påvisar Sverigebildens svagheter i turism och 
kultur. Sverige anses inte ha något intressant kulturarv. Dock finns det en parantes i 
kulturkategorin eftersom Sverige har en relativt positiv image gällande modern kultur.  

SI poängterar att det svenska varumärket fortfarande är relativt okänt hos de nya ekonomierna så 
som Kina och Indien. De menar att Sverige lever mycket på gamla meriter och denna 
Sverigebild finns enbart i västvärlden eftersom de sedan tidigare har kunskap om landet. 

När det kommer till näringslivet kopplas inte framgångsrika svenska exportföretag i tillräckligt 
hög utsträckning till Sverige. Trots att Sverige anses ha en hög utbildningsnivå så är svenska 
universitet okända och står sig inte i konkurrensen utomlands.  

SI sammanfattar svagheterna som: 

• Dyrt och höga skatter 

• Kallt och mörkt 

• Osociala, tråkiga besserwissrar 

Önskad uppfattning av Sverige   
SI utgår från den gemensamma Sverigeplattformen som beskriver Sverige som ett progressivt 
land med öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet. SI menar att Sverige vill uppfattas 
som att ha fokus på nytänkande och etik i kombination med strävan efter balans. Detta 
återkommer till att Sveriges mål är att ses som ett utvecklingsinriktat land som utgår från 
människors behov och miljöns villkor.   
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Sverige med fem ord 
Progressivt, nytänkande, öppet, omtänksamhet och äkthet.  

Med ett progressivt land menar SI att det finns en stark tro på framtiden, som handlar om 
människornas skaparkraft, förmåga och ansvarstagandet för sina egna liv. Genom att samarbeta 
och vara öppen mot omvärlden och framtiden skapas möjligheter. Med nytänkande vill SI 
framhäva att det inte ska finnas några begränsningar av invanda föreställningar eller traditioner. 
Med detta ges exempel som; pappaledighet, populärkultur och registrerade partnerskap.  Med ett 
öppet Sverige menas vikten av den fria tanken och olikheter mellan människor, kulturer och 
livsstilar. Det ska finnas ett utrymme för varje individ att fritt kunna yttra sina idéer och åsikter 
och kunna röra sig fritt utan hinder. Svensk omtänksamhet innebär att alla bryr sig, respekterar 
och värna om varandra samt att även dela med sig till den allra svagaste. Exempel på detta kan 
vara; Jämställdhetssträvande, ett brett miljöengagemang samt internationellt biståndsarbete. Med 
svensk äkthet menas att vara pålitlig, ärlig och informell men även rak, enkel och tydlig.  

Typiskt svenskt 
SI återkommer ytterligare till öppenhet för nytänkande och dialog men även närheten till naturen 
och trendmedvetenhet. Att anpassa sig till nya omständigheter beskriver de som ett svenskt 
karaktärsdrag. De poängterar individualism - ibland i så stor utsträckning att svenskar inte tar in 
sina nära i sina liv. SI anser att det är relevant att nämna IKEA som något typiskt svenskt, det 
finns cirka 300 IKEAvaruhus runt om i världen som fungerar som små mini- Sverige. Sverige 
gynnas av IKEA – och IKEA skulle inte heller existera utan det svenska varumärket.  

Kommunicerad Sverigebild för att locka hit studente r från omvärlden     
SI hänvisar studenter som är intresserade av att studera i Sverige till hemsidan www.sweden.se. 
Där finns information om Sveriges goda möjligheter och positiva sidor för lyckade studier. Den 
bild som kommuniceras är innovation, kreativitet, hög utbildningsstandard, ett stort antal 
universitet, positiv inställning till utländska studenter, möjlighet till stipendium samt att det finns 
en omfattande kunskap i det engelska språket. Vad som ytterligare vill kommuniceras är det 
positiva med årstidernas variation, känslan av att vara nära naturen och det goda 
omhändertagandet av miljön. Vad som ytterligare anses kunna locka studenter till Sverige är att 
kommunicera ut att en student i Sverige har möjligheter att påverka de egna studierna och sin 
framtid. Vad som skiljer Sverige från vissa andra länder är det starka bandet mellan studier och 
forskning. Sedan slutet av 90-talet har antalet engelskspråkiga magisterprogram flerfaldigats. 
Idag ges över 400 magisterprogram vid svenska universitet och högskolor.  

Kanaler och verktyg för att kommunicera Sverigebild en till studenter i omvärlden 
SI använder sig av hemsidan www.studyinsweden.se som är en sida som enbart vänder sig mot 
studenter i andra länder. De anser att hemsidan är mycket relevant och ett av det viktigaste 
redskapen för att nå ut till studenter utomlands. De använder sig även av hemsidan 
www.swedenintouch.se som är ett nätverk för internationella studenter. Utöver dessa hemsidor 
medverkar även SI på konferenser och mässor där de möter denna målgrupp.  
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Uppfattning om Sverige av studenter i omvärlden 
SI tror att studenter överlag som kommer till Sverige för att studera redan har en positiv image 
om Sverige. Dock vill de sprida ökad kännedom om landet till länder som Kina och Indien 
eftersom de har låg kunskap om Sverige. De tror inte att dessa studenter har ett större intresse av 
att satsa pengar och tid på att studera i ett land som de inte vet kan ge meriter i framtiden. Detta 
vill SI lösa genom att profilera kända universitet som både studenterna och deras kommande 
arbetsgivare kan värdera högt.  

6.1.2 Respondenter 

Kunskap om Sverige innan studietid 
Vad som framkom utifrån enkäten var att utbytesstudenterna hade relativt stor kunskap om 
Sverige innan de började studera på HJ. De flesta hade skapat sig en image långt innan de 
anlände till landet. Kunskapen som de besatt skapade ytliga uppfattningar om hur saker och ting 
fungerade. Svaren varierade i många fall men många upprepningar förekom. En framträdande 
synpunkt som förekom var Sveriges goda rykte som välfärdssamhälle. Denna synpunkt uttryckte 
sig i form av hög levnadsstandard, god ekonomi, demokratiskt samt ett välutvecklat land. En av 
respondenterna uttryckte Sveriges välfärdssamhälle som: ”…one of the most develop country in 
Europe…” och en annan kompletterade denna uppfattning med:  ”A country seen as model”. En 
annan student uttryckte sin uppfattning om landet och dess livskvalitet och utveckling genom: ” 
Well, I know it is a highly developed country in terms of quality of life, health care, and so on. I 
knew it has one of the highest GDP3 per capita in all over the world as well…”. 

Hög utbildningstandard var ytterligare en uppfattning hos utbytesstudenterna. En student hade 
kunskap om ett svenskt universitet, vilket var Uppsala Universitetet. Annars var det 
utbildningssystemet och den höga nivån som återkom i svaren. 

Den svenska naturen var välkänd av studenterna, vilket återspeglades i deras kunskap om 
landskapet, det många gröna ytorna och naturfenomen. Många studenter påpekade även att älgar 
finns i våra skogar. Många studenter var även medvetna sedan innan att landet har monarki och 
nämner bland annat kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine. Studenterna har en 
medvetenhet om olika svenska varumärken som H&M och IKEA samt varumärken som har sitt 
ursprung från Sverige så som Volvo och Sony-Ericsson. Det kalla svenska klimatet är något som 
de flesta kommenterar och har en uppfattning om sedan tidigare.  

Kända personer som nämns är Björn Borg, ABBA och Astrid Lindgren. Många hade även den 
uppfattningen om att Sverige hade goda språkkunskaper i engelska. De stereotyper och fördomar 
som uppkom var blonda flickor och röda stugor.     

Studenter från Sydamerika hade en mer begränsad bild av Sverige. Det svar som dock återkom 
berörde välfärdssystemet och klimatet, som de ansåg skulle vara kallt. En student uttryckte: 
”That it was a country with a very cold weather”. De kommenterade även människorna och 
trodde att de skulle vara kyliga och seriösa. Det fanns en viss förkunskap om svenska 
varumärken så som Volvo, IKEA, Ericsson och Absolut Vodka. Svenska kända personer som 
nämndes var Sven-Göran Eriksson och Zlatan Ibrahimovic.  

                                                 
3 GDP är det engelska ordet för BNP som betyder bruttonationalprodukt som mäter den totala ekonomiska 
aktiviteten i ett land under en tidsperiod. 
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Studenter från Nordamerika hade uppfattningen om en svensk liberal livsstil samt om god 
levnadskvalité. Det hade även en uppfattning om att svenskar skulle vara blyga och reserverade. 
En student påpekade: ” I did know that Swedes were relatively quiet in public though.”  

 

Om imagen har förändrats sedan ankomst 
Överlag tyckter de flesta utbytesstudenterna att den image de tidigare hade inte har förändrats 
avsevärt. De var dock överens om att de lärt sig mer om landet och därefter vidgat den image av 
Sverige som redan existerade. Det fanns ett fåtal som ansåg att deras image hade förändrats. En 
student ändrade sin uppfattning av svenskar: ”They are really individualist and not really care 
about religion.”. En annan student kommenterade att det inte var så kallt i Sverige som han/hon 
föreställt sig.  

Utbytesstudenterna från Syd- och Nordamerika ansåg att deras uppfattningar om landet hade 
förändrats till viss del. I deras tidigare image fanns en del stereotyper som vid ankomst inte 
stämde överens. En student poängterade även svenskarnas goda språkkunskaper: ”I am surprised 
at the English knowledge in Sweden, I didn´t think that the Swedes would be so fluent!! (I´m 
impressed).” Enbart en student kommenterade att det var fler människor i städerna än vad 
han/hon föreställt sig.  

Sverige med fem ord 
När studenterna skulle beskriva Sverige med fem ord var uppfattningarna relativt lika. Den 
uppfattning som de flesta studenterna fick med i sin beskrivning berörde klimatet. De påpekade 
att Sverige hade ett kallt klimat. Studenterna valde även att kommentera svenska folket och 
beskrev dem som vänliga, respektfulla, ärliga, fördomsfria och artiga.  Majoriteterna av 
studenterna kommenterade även den svenska naturen som vacker och ren: ”No really high 
buildnings or to much traffic and still a lot of green in the middle of them, nice!”  

Återkommande uppfattningar berörde Sverige som utvecklingsland, utbytesstudenterna ansåg att 
Sverige var modernt, innovativt, framgångsrikt, industrialiserat och högutvecklat. Sverige 
beskrivs även som ett organiserat land med punktlighet och välstruktur. Några kommenterar den 
tyst, lugna och fridsamma atmosfären som de upplever i Sverige.       

Anledningen till att studera i Sverige 
Den främsta anledning till att studenterna valde att studera i Sverige var på grund av Sveriges 
goda rykte angående utbildningsnivån: ”Beacause is one of the most advanced countries in 
Europe in education and Sweden has one of the best welfare state in the world.”  De tyckte även 
att svenskarna har goda kunskaper i språket engelska samt att engelska kurser erbjuds: “It is a 
good English speaking European country.” En ytterligare anledning som återkom bland 
studenterna var det svenska välfärdssystemet som ansågs positivt och gav fler möjligheter: 
”Sweden being the welfare state can give you a lot of oppertuinites. There´s just something 
really positive about the country and the people as well. The system seemed easier and everyone 
speaks English as well.”  

Det fanns ett flertal utbytesstudenter som motiverade valet av att studera i Sverige med att de 
tidigare besökt landet i form av semester och därigenom fått ett gott intryck. De lockades av att 
återkomma till landet och kunde tänka sig att bosätta sig i landet för en kortare period. 
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Det fanns en nyfikenhet för de nordiska länderna och bland dessa var Sverige mer framträdande 
och lockande än de övriga. En student från Australien poängterade även Sveriges goda 
geografiska läge. Studier i Sverige gav möjlighet till att uppleva övriga närliggande länder i 
Europa.  

Studenterna ifrån Sydamerika skiljde sig från övriga studenter på så sätt att de motiverade sitt val 
av studier genom viljan att bo i ett ”First world country”. Skillnaden mellan kontinenterna bidrog 
till att det fanns en längtan om att bo på en ny exotisk plast.   

Sveriges positiva sidor 
Studenterna återkom till utbildningssystemet när de skulle nämna vad de ansåg vara Sveriges 
starka sidor. De uttryckte även här sitt förtroende för utbildningsnivån samt som de ansåg att det 
var positivt med gratis utbildning. De kommenterade även att Sveriges höga skatter hade en 
positiv inverkan på livskvalitén och samhällsstrukturen. De ställde sig positiva till det sociala 
systemet som bidrar till välfärden. Inom välfärden återkom synpunkter om att Sverige har en god 
sjukvård samt tar hand om unga och äldre människor. De var även imponerade hur svenskarna 
tar hand om sin miljö:”The landscape is gorgeous and Swedish people actually go out and 
experience it without destroying it.” Vad som ytterligare poängterar deras bild av svenskarnas 
miljömedvetande uttrycktes av en annan student: ”That the culture is very much based on nature 
and environment.”  

Ett fåtal studenter ansåg att Sverige levererar bra musik och har välkända band. Någon tyckte 
även att Sverige är duktiga på mode och design. Studenter från Sydamerika var noga med att 
kommentera den svenska säkerheten som de tyckte var relevant att uppmärksamma.  

Sveriges negativa sidor  
När det kommer till de negativa sidorna för Sverige fanns viss negativ kritik riktad mot 
svenskarnas sätt att vara. Svenskarna anses svåra att lära känna samt som de är blyga och 
tillbakadragna. Dessa sidor bidrog till en uppfattning om att studenterna hade svårigheter att 
komma in i det svenska umgänget. Många utbytesstudenter upplever att Sverige har höga priser 
samt en dyr livsstandard. Återkommande negativa kommentarer av utbytesstudenterna var 
angående klimatet. De ansåg det vara kallt, mörkt och deprimerande: ”It´s very cold and dark (in 
the winter), and the high cost of liquor & sushi… and the people are (in general) a little 
unfriendly and not very polite compared to what I´m used to.”    

Svenska varumärken 
De mest välkända svenska varumärken bland utbytesstudenterna var IKEA. Detta varumärke 
följdes av kännedom om varumärken som Volvo, Sony Ericsson och H&M. Ytterligare 
varumärken som utbytesstudenterna kände till men i mindre utsträckning var Saab och Absolut 
Vodka. Därefter återkom även kännedom om varumärken som Wasa Knäckebröd, Husqvarna, 
Scania, Björn Borg och Telia.   

 6.2 Analys av resultat 

Vi utgår från väsenmetoden som innebär att vi presenterar det mest central i svaren från 
utbytesstudenterna. Vi redovisar de likheter och olikheter som vi finner i svaren för att tydliggöra 
och underlätta för oss i vår resultatdiskussion. 
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6.2.1 Analys av respondenter 

Kunskap om Sverige innan studietid 
Det fanns likheter i de kunskaper om Sverige som utbytesstudenterna hade innan de anlände till 
landet. Den bild som förkom hos de flesta var att Sverige skulle vara ett välutvecklat land med 
god ekonomi och ett välfungerade samhällssystem. Utbildningssystemet ansågs ha hög standard 
och svenskar uppfattades ha goda språkkunskaper i engelska. En ytterligare kunskap om Sverige 
berörde den svenska naturen. Det fanns dock vissa olikheter i den allmänna kunskapen av 
Sverige beroende på vilken kontinent utbytesstudenterna kom ifrån. Utbytesstudenter från Syd- 
och Nordamerika hade mer begränsade kunskaper om Sverige innan de kom hit. Dock hade även 
dessa utbytesstudenter en viss kännedom om välfärdssamhället.   

Om imagen har förändrats sedan ankomst 
De flesta utbytesstudenterna från Europa ansåg att bilden inte hade förändrats men att den 
utvecklats eftersom de hade skaffat sig mer kunskap. Dessa svar skiljde sig från 
utbytesstudenterna från Syd- och Nordamerika, Oceanien och Asien. De ansåg att bilden hade 
förändrats och att vissa stereotypa bilder inte stämde överens.  

Sverige med fem ord 
Den största delen av utbytesstudenterna valde att nämna det svenska klimatet i sin beskrivning 
av Sverige. En ytterligare likhet med svaren var att majoriteten av utbytesstudenterna enbart 
valde att beskriva Sverige med fem positiva ord. Enbart någon enstaka kommenterade att 
svenskar var tillbakadragna. De mest återkommande svaren var en vacker natur, vänliga 
människor och att Sverige var ett utvecklingsland. Geografiskt sätt fanns det inga större 
skillnader.  

Anledningen till att studera i Sverige 
Den främsta anledningen till att studera i Sverige var den svenska utbildningsnivån och de goda 
språkkunskaperna i engelska som finns i landet.  

Sveriges positiva sidor 
Likheten med utbytesstudenternas svar var att de ansåg Sverige ha en god livskvalité som bidrar 
till välfärden, utbildningsnivån och den goda miljön. En skillnad vi såg bland svaren var de som 
inkom från de Sydamerikanska studenterna. De ansåg att säkerhet var en positiv sida som de 
prioriterade. 

Sveriges negativa sidor  
Den största likheten med utbytesstudenternas uppfattning var att de upplevde svenskar som svåra 
att komma nära in på livet. Det fanns även en samlad uppfattning om ett högt prisläge som ett 
flertal inte var vana vid. De upplevde även att Sverige var kallt och mörkt.  

Svenska varumärken 
De likheter vi kunde se om kunskaper angående svenska varumärken var att utbytesstudenterna 
hade liknande kännedom om de tidigare nämnda svenska varumärkena.  
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6.3 Resultatdiskussion 

Vi utgick från ett varumärksperspektiv när vi angrep vårt problemområde. När vi analyserade det 
empiriska materialet som insamlats hade vi begreppen image och profil som utgångspunkter. 
Begreppet image motsvarade de svar som vi fick av utbytesstudenterna och begreppet profil 
utgjordes av NSU:s gemensamma Sverigebild. På resultatet applicerades Anholts teorier om 
Nation Branding, hur ett land marknadsförs. För att förstå och kunna tillämpa Nation Branding 
var det även relevant att sätta branding i fokus.  

För att läsaren ska förstå vår resultatdiskussion är det av vikt att erinra syftet med vår 
undersökning som är:   

Vårt syfte är att undersöka vilken image utbytesstudenterna på HJ har av Sverige och därefter 
jämföra den imagen med den Sverigebild som NSU representerar och arbetar med.  

För att uppnå syftet ställde vi i början av uppsatsen  upp tre frågeställningar. Dessa kommer vi 
besvara och väva ihop i den löpande diskussionen som följer nedan. 

1. Hur uppfattar utbytesstudenterna på HJ Sverige? 

2. Vilken Sverigebild vill NSU kommunicera till andra länder? Hur ser kommunikationen ut 
till studenter i andra länder? 

3. Överensstämmer utbytesstudenternas image av Sverige med den befintliga Sverigebilden 
som NSU representerar? 

Vi insåg att den image som utbytesstudenterna hade om Sverige innan ankomsten varierade 
något i förhållande till vilken kontinent de kom ifrån. Utbytesstudenterna från Europa hade en 
mer omfattande image än utbytesstudenter från Syd- och Nordamerika, Asien och Oceanien, 
vilket vi kan ha att göra med avståndet. Enligt Ying (2005) kan det ta flera år eller årtionden att 
utveckla ett lands varumärke. Eftersom Nation Branding är en relativ ny process är detta en 
förklaring till varför kännedomen fortfarande inte nått ända fram till alla kontinenter.  

Den image som utbytesstudenterna hade om Sverige innan de anlände till landet stämde ändock 
överens på flertal delar med den profil som NSU representerar. Det som majoriteten av 
utbytesstudenterna kände till om Sverige var dess goda välfärd, så som hög levnadsstandard, god 
ekonomi och ett demokratiskt system. NSU har valt att profilera Sverige som ett 
utvecklingsinriktat land vilket ger en överensstämmande bild med utbytesstudenternas image.  

Utbytesstudenterna från Syd- och Nordamerika hade dock en mer vag image än resterande. 
Därför kom deras bild att förändras mer i jämförelse med resterande utbytesstudenter. När de väl 
kom till Sverige och bott i landet insåg de skillnader med vad de tidigare hade uppfattat. Detta 
förklarar Larsson (2001) med att imagen inte alltid stämmer överens med realiteten då image 
ofta handlar om de subjektiva uppfattningar som människor har.  

Stereotyper och anseenden är enligt Anholt (2007) något som länder ständigt kämpar med. 
Utbytesstudenterna från kontinenter längre ifrån Sverige antyder att det finns stereotyper och 
fördomar. De uttryckte att de hade stereotyper som ändrades när de väl kom till Sverige. Anholt 
poängterar att det inte är konstigt att stereotyper uppkommer eftersom människor inte har tid att 
lära sig tillräckligt om andra länder vilket skapar okunskap som leder till fördomar. Ett land som 
geografiskt ligger längre ifrån Sverige har mindre kunskap om landet eftersom det faller naturligt 
att ha bättre kunskap om närliggande länder.  
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Ying (2005) påstår att målet med Nation Branding är att skapa en tydlig, enkel och differentierad 
idé byggd runt emotionella kvalitéer. NSU har gemensamt utarbetat kärnvärden som ska 
beskriva Sverige men även urskilja landet från andra länder. NSU vill kommunicera Sverige som 
ett progressivt land som innebär öppenhet, äkthet, omtänksamhet och nytänkande. Dessa 
kärnvärden återkommer i utbytesstudenternas svar vilket återspeglar likheter med imagen och 
den representerade Sverigebilden från NSU. Sverige som ett progressivt land reflekteras i 
utbytesstudenternas beskrivningar av Sverige som ett modernt och utvecklingsinriktat land. 
Utbytersstudenterna beskriver svenskarna som fördomsfria vilket kan kopplas till NSU:s 
kärnvärde öppenhet. I kärnvärdet äkthet finns kopplingar där vi kan tyda att utbytesstudenterna 
uppfattar svenskar som öppna, ärliga och respektfulla. Utbytesstudenterna poängterar den 
svenska sjukvården och omhändertagandet av unga, gamla och handikappade vilket stämmer 
överrens med NSU:s kärnvärde omtänksamhet. Kärnvärdet nytänkande återkommer när 
utbytesstudenterna beskriver Sverige som innovativt, modernt och industrialiserat. Jämför vi 
dessa beskrivningar om Sverige, NSU:s profilering och utbytesstudenternas image, framgår det 
tydligt att det finns betydande likheter. Utbytesstudenterna har uppfattat nästintill exakt vad NSU 
gemensamt representerar. En anledning till det goda överrensstämmandet anser vi kan vara de 
omfattande omvärldsanalyser som SI årligen genomför, det så kallade NBI. Enligt Anholt (2007) 
är ett vinnande koncept att inte skapa helt nya föreställningar utan arbeta utifrån de 
förutsättningar som redan finns. Enkla sätt enligt Anholt är att ta reda på hur människor 
verkligen ser på landet vilket SI gör. Han menar även att det är av vikt att ta fram klara visioner 
hur människor bör se landet. Genom att i omvärldsanalyserna hitta tendenser om uppfattningar 
har NSU möjlighet att arbeta vidare och utveckla dessa föreställningar som redan är befintliga. 

Anholt (2007) går vidare med att en ytterligare effektiv strategi är att arbeta fram processer som 
gör nuvarande varumärken starkare. Han förklarar detta vidare i Competitive Identity då han 
poängterar vikten i att regeringen bör ha en god, trovärdig och positiv medvetenhet om vad det 
egna landet verkligen innebär, står för och är på väg. Detta har Sverige lyckats med genom att 
skapa en gemensam plattform för att utarbeta en entydig Sverigebild. Detta kan i sin tur vara en 
anledning till att de tydliga kärnvärdena nått fram till utbytesstudenterna. Än så länge kan vi se 
tendenser till att kärnvärdena främst har nått fram till närliggande länder så som i Europa.   

Det vi inte kan säga med säkerhet är exakt varifrån de tillfrågade utbytesstudenterna hämtat sin 
information om Sverige. NSU är verksamma inom många områden som exempelvis turism, där 
studenterna möjligen omedvetet kommit i kontakt med deras budskap och den profil NSU 
kommunicerar av Sverige. Vi såg exempelvis att det fanns utbytesstudenter som tidigare besökt 
och turistat i Sverige.  

Den återkommande positiva sidan av Sverige som utbytesstudenterna valde att benämna var det 
svenska utbildningssystemet. NSU är medvetna om att Sverige har ett gott anseende angående 
utbildningen men tycker sig inte ha lyckats tillräckligt bra med att förmedla de olika 
universiteten i landet. Enbart en utbytesstudent uttryckte att han/hon kände till ett annat 
universitet utöver Jönköping. Eftersom våra respondenter är studenter som aktivt valt att studera 
i Sverige är vi medvetna om att kunskap om utbildningen i landet ligger i deras intresse.  
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Vi kan se ytterligare likheter mellan NSU:s profilering och utbytesstudenternas image angående 
Sveriges främsta styrkor. Den svenska naturen är en utmärkande styrka vilket återspeglas i de 
positiva uppfattningarna som utbytesstudenterna har om Sverige. Denna styrka är något som 
även NSU valt att framhäva i sin profilering, vilket ger en överrensstämmelse mellan profil och 
image.  

Enligt Ying (2005) är det av vikt att särskilja och identifiera sig från andra länder. Han menar att 
marknadsföra ett land innefattar att lyckas inom vissa områden. Det första området innebär 
marknadsföringen av den geografiska platsen. Utbytesstudenterna, främst från kontinenter längre 
ifrån, ser Sveriges geografiska placering som en fördel med närhet till övriga länder i Europa. 
Detta betyder att de har en viss kännedom om det geografiska läget. Att Sverige har goda 
naturtillgångar är en återkommande faktor som poängteras. Yings tredje område innefattar 
marknadsföringen av landets människor. NSU vill kommunicera ut den svenska 
omtänksamheten och öppenheten som präglar samhället vilket återspeglas i utbytesstudenternas 
uppfattningar om det svenska folket. Dock finns det skillnader till denna bild då 
utbytesstudenterna även uttrycker viss kritik mot det svenska folket som de anser ibland är 
tillbakadragna. Denna kritik kan vi dock se att NSU är medvetna om eftersom de har 
kommenterat detta som en negativ sida för Sverige.  

Historia är ett annat område som innefattar Nation Brandig. Vi ser dock varken någon större 
profilering inom detta område och kunskapen saknas även hos utbytesstudenterna. Detta 
tillkännager en viss koppling av vikten att marknadsföra för att öka kunskap. Denna brist 
återkommer även i Yings (2005) femte område som innefattar kultur. Vi anser att detta skulle 
kunna vara en relativt färgstark och drivande lockelse vilket skulle gynna landets turism, som 
enligt Anholt är en relevant kanal som ingår i Competitive Identity.  

Ying (2005) poängterar att Nation Branding innebär förmedling och marknadsföring om språk 
och språkkunskaper i landet. Sverigeplattformen har utarbetat en speciell hemsida som enbart 
riktar sig mot studenter, där det tydligt framgår information om de goda engelska 
språkkunskaperna. En av de främsta anledningarna till valet av att studera i Sverige är 
kännedomen om de engelska språkkunskaperna. Detta har även NSU lagt vikt vid genom att 
marknadsföra Sverige som ett land med goda engelska språkkunskaper. För att nå studenter och 
förmedla detta budskap använder sig NSU bland annat av hemsidor och mässor.  

Ying (2005) utvecklar Nation Branding med att framhäva vikten i att kommunicera politiska och 
ekonomiska system. Detta har NSU tagit i beaktning då de vill marknadsföra Sverige som ett 
utvecklingsland. Vi kan se likheter med den uppfattning som utbytesstudenterna om detta 
eftersom de kommentera den goda ekonomin och välfärden. Ying påpekar även vikten i att 
framhäva samhällsinstitutionerna i landet. Detta kan vi koppla till NSU:s framarbetade 
kärnvärde omtänksamhet där människor i landet tar väl hand om varandra. Några 
utbytesstudenter framhävde den goda sjukvården och utbildningsnivån vilket ger ett 
överensstämmande mellan image och profil. 

Ying (2005) framhäver vikten av att kommunicera ut infrastrukturen i landet men vi kan inte se 
att detta som någon övervägande aspekt som NSU profilerar. Utbytesstudenterna nämner inte 
heller någonting om detta område. Ett ytterligare område som kan vara till fördel att 
kommunicera är kända personer från landet. Utbytesstudenterna har bland annat nämnt ABBA, 
Björn Borg och Astrid Lindgren.  Enligt SI är detta området en utmaning eftersom dessa profiler 
hör till en något förlegad Sverigebild och Sverigeplattformen arbetar kontinuerligt med att 
modernisera bilden och vill arbeta fram nya kända ansikten.      
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Den återkommande negativa uppfattningen om Sverige berör klimatet och den dyra 
livsstandarden. NSU har kännedom om denna uppfattning vilket Larsson (2001) anser är av vikt 
för att få profilen att överrensstämma med identiteten. Det krävs att Sverige har en kännedom om 
sig själv, både det positiva och negativa, för att ha möjlighet att se sig själv i förhållande till 
andra länder. Detta skapar vad Anholt (2007) kallar Competitiv Identity.  

Rörande kännedomen av svenska varumärken var det främst IKEA som nämndes bland 
utbytesstudenterna, ett varumärke som NSU framhåller som typiskt svenskt. Enligt Anholts 
(2007) hexagon av Competitive Identity är varumärken en av de sex kanalerna för att förstärka 
Nation Branding. Varumärken och produkter är starka ambassadörer för landet och enligt SI 
fungerar de utspridda IKEA-varuhusen som miniSverige, vilket ger Sverige enorma fördelar. Vid 
branding, som innebär att bygga upp och utveckla ett varumärkes identitet, är det centralt att 
varumärket lever upp till de förväntningar som utlovas (Anholt:2005). Vi anser att IKEA gör 
detta då majoriteten av utbytesstudenterna nämner IKEA som ett av de mest typiska svenska 
varumärkena.  

Sammanfattningsvis kan vi genom vår undersökning komma fram till att utbytesstudenterna på 
HJ uppfattar Sverige som ett land med bra välfärdssamhälle med god ekonomi, vacker och ren 
natur, trevliga människor med goda engelska kunskaper och en hög utbildningsnivå. De vill även 
kommentera att Sverige har ett kallt klimat och priserna överlag är höga. NSU vill framförallt 
kommunicera Sverigebild till andra länder genom fem centrala kärnvärden. Dessa kärnvärden 
ska representera hela Sverigebilden och är den profil som de representerar. För att nå ut till 
studenter världen över har NSU genom SI valt att utforma specifika hemsidor och anordna 
konferenser och mässor där de kan nå denna målgrupp.  

Vi anser att det finns en överrensstämmelse mellan utbytesstudenternas image av Sverige och 
den Sverigebild som NSU representerar på så sätt att deras kärnvärden återkommer i 
studenternas svar. 
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7 Slutdiskussion 

I vår slutdiskussion diskuteras och redogörs om vi har uppfyllt det syfte som vi hade benägenhet 
att uppnå. Vi undersökte vilken image utbytesstudenterna hade om Sverige för att sätta denna 
bild i jämförelse med den Sverigebild som NSU representerar.  

Enligt de resultat som framkom finns tendenser till att Sveriges profilering har en relativt god 
anknytning till den image som utbytesstudenterna har. Det finns vissa likheter med vad som 
kommuniceras och hur utbytesstudenterna skulle beskriva Sverige. Utbytesstudenterna i 
undersökningen beskriver Sverige som ett modernt och utvecklat land där välfärden har kommit 
långt. De väljer att studera i Sverige framför andra länder på grund utav det goda anseendet som 
utbildningen i landet har. Språkkunskaperna är även relevanta och underlättar för både vistelse 
och studier i landet. Sverige som land, med dess fysiska attribut, beskrivs i undersökningen med 
en häpnadsväckande och vacker natur, vilket lockar hit människor. Svenskar upplevs som 
vänliga och artiga men kan även i vissa avseende ses som tillbakadragna och blyga.  

NSU vill med den gemensamma plattformen kommunicera Sverige som ett utvecklat land med 
många möjligheter. Enligt NSU är Sverige ett progressivt land som innebär öppenhet, äkthet, 
nytänkande och omtänksamhet. Trots att Sverige till storlek är ett litet land ska det ändå globalt 
uppfattas som ett starkt land med många konkurrensfördelar. Vi anser att denna Sverigebild på 
många plan stämmer överrens men försvagas ju längre bort människor befinner sig från Sverige.  

Nation Branding är ett pågående arbete och en process som ständigt måste bearbetas och 
förbättras. Sverige har en god medvetenhet och är en bra bit på väg när det gäller branding och 
marknadsföring av landet. Dock kvarstår arbete med länder som geografiskt sett befinner sig 
längre ifrån. Kommunikationen är inte heller helt utvecklad inom alla områden som till exempel 
inom kultur. Vi anser att det finns en viss avsaknad av det kulturella i den image som 
utbytesstudenterna har om Sverige. Detta område är heller inget som NSU tydligt kommunicerar 
vilket medför att vi ser likheter mellan utbytesstudenternas image och NSU:s profil.   

Att det skapas stereotyper om ett land är enligt Anholt (2007) ett bevis på okunskap och detta 
framkommer framför allt genom utbytesstudenterna från länder längre ifrån Sverige. Vi måste 
dock vara medvetna om att det inte kan dras några generella slutsatser med vår undersökning. 
Att ha i beaktning är att andelen europeiska utbytesstudenter var större än från övriga kontinenter 
vilket kan ha bidragit till att alla aspekter inte kom fram. Vi har dock sett tendenser att det är 
problematiskt att nå människor längre ifrån och att deras bild därför skiljer sig mer.  

Med hjälp av de frågeställningar som vi från början ställde upp, den teorin som lades som grund 
och den valda och genomförda metoden anser vi ha uppnått vårt syfte. Utifrån undersökningens 
resultat kan vi dra slutsatsen att den image som utbytesstudenterna på HJ har till största del 
stämmer överrens med den Sverigebild som NSU representerar. Vi anser att det finns ett 
överensstämmande mellan utbytesstudenternas image och Sveriges profil, vilket enligt teorierna 
ger ett land ett starkt varumärke. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

För att gå djupare in i arbetet av Sverigebilden är ett förslag på vidare forskning att utreda mer 
ingående de stereotyper och klichéer som finns om landet. Genom de resultat som framkommer 
av dessa undersökningar är det möjligt att ge förslag på hur problemen skulle kunna motarbetas. 
Detta kan vara av intresse för Sverigeplattformen då denna medvetenhet kan bidra till att 
strategier och effektiv kommunikation tillsätts inom dessa områden.   

För att ytterligare följa den undersökning som gjorts är det intressant att koncentrera sig på att gå 
djupare in på utbytesstudenternas image. Förslagsvis kan detta göras genom en 
panelundersökning, som innebär att en mindre grupp följs och studeras under en viss tidsperiod, 
exempelvis den tid som utbytesstudenterna spenderar i Sverige. Undersökningen gör det möjligt 
att se förändringar av beteenden och åsikter som studenterna har gentemot Sverige. 
Panelundersökningen behöver inte innebära att fokus endast läggs på uppfattningarna om 
Sverige utan även om Jönköping som stad eller dess högskola. Detta kan vara av intresse för 
marknadsförare för Jönköping men även för de olika internationella kontoren på 
fackhögskolorna. Med den informationen som en sådan undersökning eventuell kan ge, bidrar 
till ökad förståelse om hur imagen uppstår. Kunskapen kan sedan inleda ett arbete som antingen 
förstärker eller försvagar imagen. Detta kan ge upprättelse om image, identitet och profil 
överensstämmer.   
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Bilaga 1 
Enkätfrågor som skickades till Svenska Institutet. 

 
1. Beskriv kortfattat er organisations syfte. 

2. Hur ser den befintliga Sverigebilden ut idag? 

3. Vilka styrkor har den utformade Sverigebilden enligt er? 

4. Vilka svagheter har den utformade Sverigebilden enligt er? 

5. Hur vill ni att omvärlden ska uppfatta Sverige? 

6. Beskriv Sverige som land med fem ord. 

7. Vad skulle ni beskriva är typiskt svenskt? 

8. Vilken Sverigebild arbetar ni med för att locka hit studenter från omvärlden? 

9. Vilka kanaler och verktyg använder ni för att kommunicera ut Sverigebilden till studenter i 

omvärlden? 

10. Hur tror ni att studenter i omvärlden skulle beskriva Sverige? 
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Bilaga 2 
Enkätfrågor som skickades till utbytesstudenterna i form av det elektroniska 
dataprogrammet Dimension. 
 

1.  What country do you come from? 

2.  What did you know about Sweden before you came here? 

3.  Has that image changed since you came here? 

4.  How would you today describe Sweden with five words? 

5.  Why did you choose to study in Sweden? 

6.  What is good about Sweden? 

7.  What is bad about Sweden? 

8.  Which Swedish brands/companies are you familiar with? 

 

 

 

 

 


