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Sammanfattning 

I dagens turismbransch ökar konkurrensen ständigt mellan olika besöksmål vilket har 

lett till att länder måste finna nya sätt att differentiera sig på. I Sveriges fall är det den 

statliga organisationen VisitSweden som har det yttersta ansvaret för att skapa ett 

konkurrenskraftigt land. Syftet med studien var att undersöka vilken bild VisitSweden 

förmedlar av Sverige som besöksland och vilken bild internationella turister har av 

Sverige. För att ta reda på detta valde studien att använda en hermeneutisk metod där 

det genomfördes en diskursanalys av VisitSwedens marknadsföringsmaterial 2014, 

intervjuer med VisitSweden samt intervjuer med internationella turister. Studien kom 

fram till att VisitSweden förmedlar en bild av Sverige genom kärnvärdena natur och 

orördhet, tradition, och unicitet. Sveriges natur och unicitet uppfattas av internationella 

turister men det traditionella Sverige uppfattas inte riktigt. Det finns också flera 

sekundära värden i VisitSwedens förmedlade bild som inte uppfattas av internationella 

turister. Detta ledde till slutsatsen att VisitSwedens förmedlade bild av Sverige 2014 

skiljer sig en hel del från den bild som internationella turister har av Sverige. 

 

Nyckelord 

Bildanalys, diskursanalys, image, nationell branding, turism, VisitSweden  

 

Förord 

Vi vill innerligt tacka vår handledare Christer Foghagen för hans stöttande och hans 

vägledning genom hela arbetsprocessen. När det har gått mindre bra i skrivandet och 

sett mörkt ut, har Christer varit vårt ljus i tunneln. Vi vill även varmt tacka alla 

berörda lärare som gett oss den kunskap och de verktyg som krävts för att klara av 

denna studie. Slutligen vill vi även tacka VisitSweden för att de har ställt upp på 

intervjuer och varit väldigt tillmötesgående vid alla kontakter. 
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1. Introduktion  

Detta kapitel behandlar bakgrunden till och syftet med studien. Kapitlet presenterar 

VisitSweden som organisation och deras roll i imageskapandet av Sverige. 

Avslutningsvis redovisas studiens relevans, förklaringar till olika begrepp samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens globaliserade värld reser allt fler människor till allt fler platser, vilket innebär 

att en ökad differentiering och konkurrens mellan länder har blivit en naturlig del av 

turismindustrin (UNWTO 2014). Det har blivit allt viktigare för varje land att skapa en 

nationell image och att sticka ut ur mängden för att locka turister. Image är en 

nyckelfaktor för att kunna locka turister till en destination eller ett land och även en 

anledning till varför turister väljer att besöka ett visst land eller en viss destination. Det 

är på ett sätt en global tävling att locka turister och för att lyckas med det är det därför 

viktigt för länder att förstärka den förmedlade nationella bilden. Detta görs genom en 

väl genomförd och korrekt branding av landet (Hakala et al 2013:514; Bigné et al 

2001:614). 

 

Sverige har lyckats väl med att skapa en turistprodukt då turismen ständigt växer och 

Sverige exporterar allt mer turism för varje år som går. Turismexport innebär att 

turister spenderar pengar i Sverige, och turismens totala omsättning i Sverige har ökat 

med 90 procent sedan år 2000. Från år 2000 fram tills slutet på år 2013 hade antalet 

sysselsatta i svensk turistindustri ökat med 32 procent, motsvarande 42 000 jobb 

(Tillväxtverket 2014). 

 

Den ökade tillväxten inom den svenska turismindustrin är så klart positiv ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Ur ett turismperspektiv påverkar internationella turisters 

uppfattningar av Sverige som land och svenskar Sveriges turismexport (VisitSweden 

odat.A). Med svenskar vill det säga de som är svenska medborgare och är bosatta i 

Sverige. Enligt den statligt sponsrade officiella hemsidan för fakta om Sverige 

uppfattas svenskar som ett relativt tillknäppt och reserverat folk, och det finns en bild 

av Sverige som ett dyrt och kallt land (Sweden 2014a). Samtidigt utsåg världens 

största bokförlag för resguider nyligen Sverige som världens bästa plats för att få en 
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“lysande upplevelse” 2015 (Lonely Planet 2014). Det är tydligt att det finns delade 

uppfattningar om Sverige som land. 

 

1.1.1 VisitSweden 

VisitSweden är Sveriges officiella organisation för turism och reseinformation. Det 

innebär att VisitSweden har en stor inverkan på hur världens invånare ser på Sverige 

eftersom att deras uppgift är att marknadsföra varumärket Sverige, svenska 

destinationer och svenska upplevelser internationellt (VisitSweden odat.A). 

Sverige erbjuder idag flera turistattraktioner som håller hög klass, till exempel 

Ishotellet och norrsken. De framstående turistattraktionerna är en stor bidragande 

orsak till varför Sverige har en god tillväxt inom turistindustrin (VisitSweden odat.A). 

Sveriges attraktioner blir därför mycket positiva för hela Sveriges turismindustri och 

är en av de saker som VisitSweden fokuserar på i sin marknadsföring (VisitSweden 

odat.A). 

 

Uppfattningen om Sverige skiljer sig mycket åt mellan olika personer (Sweden 2014). 

Sverige kan locka fler besökare om bilden av landet och dess invånare uppfattas 

positivt (VisitSweden odat.G). Det betyder att färre besökare skulle komma till 

Sverige om bilden av Sverige uppfattades negativt. Det blir därför viktigt för 

VisitSweden att attraktivt förmedla en positiv bild av landet i sin marknadsföring. 

 

Alla internationella turister har en egen uppfattning om olika länder. Landets geografi, 

klimat, kultur och natur är exempel på aspekter som internationella turister kan ta 

hänsyn till i deras uppfattning av ett land. Tidigare upplevelser och word-of-mouth 

kan även det påverka hur internationella turister uppfattar landet (Kotler 2002:251). 

VisitSwedens utskick och arbete med att marknadsföra Sverige framställer Sverige på 

ett sätt hos internationella turister, och de bilder som de marknadsför har olika 

betydelser som kan tolkas olika. 

 

VisitSweden skapar en bild av Sverige genom texter och bilder som förmedlas till 

omvärlden. Olika länders invånare tolkar dessa bilder och varje person skaffar sig en 

egen uppfattning om landet. Det finns många olika aspekter i utskicken som kan göra 

att omvärlden får en bild av Sverige, och VisitSweden är de som främst arbetar med 

att ge omvärlden en uppfattning av Sverige (VisitSweden odat.A). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att analysera VisitSwedens marknadsföringsmaterial för att kunna 

undersöka hur Sverige framställs som besöksland. Studien undersökte vilka värden 

som lyfts fram i den bild de förmedlar av Sverige, men även hur de arbetar för att 

förmedla en bild av Sverige. Studien har diskursanalyserat VisitSwedens 

marknadsföringsmaterial 2014 och jämfört resultatet med den bild som internationella 

turister har av Sverige. Detta för att undersöka om den bild som förmedlas av 

VisitSweden uppfattas på samma sätt av internationella turister.  

 

Efter att ha gått igenom bakgrunden till studien och VisitSwedens roll i hur 

Sverigebilden förmedlas, har studien kommit fram till följande frågeställning: 

 

Vilken bild av Sverige förmedlar VisitSweden och hur väl stämmer VisitSwedens 

förmedlade bild överens med internationella turisters uppfattning av Sverige? 

 

1.3 Avgränsning  

Tidsmässigt har studien begränsat sig till det material som VisitSweden har 

marknadsfört under 2014. Det som studien har fokuserat på är VisitSwedens 

Sverigemagasin samt det material som de har lagt ut på två av de största sociala 

medierna; Facebook och Instagram. Studien undersökte inte VisitSwedens nya projekt 

för 2014, Swedish Moments. Detta eftersom att det hade blivit för mycket bilder att 

analysera på den korta tidsrymd som fanns samt för att projektet just lanserats och inte 

riktigt hunnit nå ut. Detta skulle kunna innebära att slutresultatet av studien 

försämrades. Studien ansåg att de två största sociala medierna, Sverigemagsinet och 

intervjuerna med VisitSweden själva var mer väsentliga empirikällor för studien. 

VisitSweden har heller inte länkat till Swedish Moments på sin hemsida, vilket var en 

annan anledning till att sidan blev utelämnad från studien. 

 

Avgränsningen till endast 2014 är på grund av att det skulle bli alldeles för mycket 

material om studien skulle ta med fler år samt för att med denna avgränsning kunde 

studien genomföra en grundlig nutidsanalys. Tiden för studiens genomförande var på 

dryga två månader vilket skall tas med i beaktning eftersom att vid en större tidsrymd 

skulle studien både kunna breddas och fördjupas ännu mer. 
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Studien har gått igenom och analyserat alla bilder som VisitSweden har lagt ut på 

Facebook och Instagram 2014, fram till den 1 december, samt i deras årliga magasin, 

Sverigemagasinet. Studien har genomfört en bildanalys, vilket betyder att texterna i 

marknadsföringsmaterialet inte har behandlats. När det gäller den kvantitativa 

datainsamlingen gjordes denna på Köpenhamns flygplats där personer som inte var 

från Sverige intervjuades, vilket var den enda geografiska avgränsningen som 

användes i det fallet.     

 

Företagsmässigt handlar studien bara om VisitSweden men de har flera partnerföretag 

och partnerorganisationer. Dessa partners nämn kort i studien men själva 

partnerorganisationerna är ingenting som har studerats. Studien har bara undersökt det 

material som partnerorganisationerna har producerat för VisitSweden. 

 

I intervjufrågorna har studien i största mån begränsat sig till det material som 

VisitSweden har marknadsfört under 2014 samt deras aktuella arbetsprocesser och 

värdegrunder. Det hade dock varit att föredra att endast genomföra intervjuerna via 

telefon istället för via e-post, för att kunna få fram djupare data. Intervjufrågorna 

berörde organisationen VisitSweden i sin helhet och deras arbete med att 

marknadsföra Sverige till omvärlden. 

 

1.4 Relevans 

VisitSweden är Sveriges officiella organisation och har som uppgift att marknadsföra 

Sverige internationellt. De tillhandahåller Sveriges officiella turism- och 

reseinformation vilket medför att det är de som är turistlandet Sveriges främsta ansikte 

utåt (VisitSweden odat.A). Att göra en grundlig studie av den bild VisitSweden 

förmedlar av Sverige 2014 kan vara av intresse för VisitSweden själva och för 

turistbyråer, men också för andra nordiska länders turismorganisationer. Studien kan 

även vara av intresse för turismforskare då de kan använda studien till olika ändamål, 

främst till att jämföra med en eventuellt ny förmedlad bild av VisitSweden i framtiden. 

 

1.5 Begrepp 

Den globala resenären 

VisitSwedens primära målgrupp i deras marknadsföring kallar de själva för “Den 

globala resenären”. Efter att ha analyserat flera olika geografiska marknader har 
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VisitSweden identifierat denna målgrupp som den mest köpstarka och all effektiv 

kommunikation riktar sig till målgruppen. Några egenskaper som kännetecknar “Den 

globala resenären” är att denne har resvana både privat och i tjänsten, är globalt 

medveten, är kulturintresserad, har bättre engelskakunskaper, föredrar genuina resmål 

och har högre inkomst och utbildning än genomsnittet. Målgruppen delas in i tre 

segment: WHOPs, DINKs och Active Families (VisitSweden odat.E) 

 

WHOPs 

WHOPs är ett begrepp som står för ett speciellt segment av turister. Begreppet 

utskrivet blir Wealthy, Healthy Older People. Det vill säga turister som är lite äldre, 

har god hälsa och dessutom gott om pengar. WHOPs har i regel inga barn som dem 

fortfarande behöver ta hand om och de har ett extra stort intresse för natur och kultur. 

Då många WHOPs tillhör den första generationen av charterturister har de resandet 

naturligt i blodet (VisitSweden odat.E).  

 

DINKs 

DINKs står för Double Income No Kids vilket innebär att de har gott om pengar och 

saknar barn som de behöver anpassa sig efter. Karaktäristiskt för detta segment är att 

de ställer höga krav på kvalité och i regel har ett pressat tidsschema där mycket skall 

hinnas med på kort tid. DINKs har resandet som en livsstil och använder det flitigt i 

sin personliga positionering (VisitSweden odat.E).   

 

Active Families 

Active Families är den europeiska familjen som ofta har liknande bakgrund, stabil 

ekonomi, vill ge sina barn en trygg uppväxt och vill spendera mycket tid med barnen 

på sin semester. De har ett stort intresse för kultur, naturupplevelser och 

sportaktiviteter. De värdesätter aktiviteter där alla familjemedlemmar kan delta 

(VisitSweden odat.E). 

 

Branding 

Branding är den process där ett företag, ett produktnamn, ett land eller en bild blir 

synonymt med en uppsättning värderingar, ambitioner eller tillstånd (Vaid 2003:12). 

Enligt marknadsförare förklaras branding som handlingen att implementera en 
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produkt, tjänst eller verksamhet i huvudet på en konsument eller en grupp 

konsumenter (Vaid 2003:8). 

 

Image 

Den uppsättning av idéer, intryck och övertygelser som en person har av ett objekt 

eller en plats kallas för image (Kotler 1997 via Jaffe & Nebenzahl 2006:14). En image 

påverkas hela tiden av de subjektiva uppfattningar som personer har av ett objekt eller 

en plats. Dessa subjektiva uppfattningar, idéer och intryck är mentala bilder som både 

kan stämma överens och skilja sig ifrån de objektiva uppfattningarna, idéerna och 

intrycken av imagen (Jaffe & Nebanzahl 2006:14).       

 

2. Metod 

I detta kapitel går studien igenom de olika metoder som har använts. Kapitlet 

presenterar tillvägagångssättet för att samla in data och hur denna har tolkats och 

bearbetats. Slutligen går kapitlet igenom studiens reliabilitet och validitet samt 

avgränsningar i metoddelen.  

 

2.1 Induktion 

En induktiv ansats innebär att en studie utgår från information som sökts fram från 

fältet för att sedan testa denna mot teorier och då slutligen kunna dra slutsatser 

(Bryman och Bell 2011:13; Nykiel 2009:56). Studien antog en induktiv ansats då det 

ansågs vara mest relevant för studien att utgå från empiri som samlats in från 

intervjuer, marknadsföringsutskick och sociala medier.  

 

Studien bygger mycket på tolkningar och uppfattningar av Sverige som land. Studiens 

syfte var att undersöka vilka värden som lyfts fram i den bild av Sverige som 

VisitSweden förmedlar och vilken bild internationella turister har av Sverige. 

Eftersom att det inte finns någon tidigare forskning om vilken bild som VisitSweden 

förmedlar av Sverige och hur denna uppfattas av internationella turister antog studien 

en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen gav studien möjligheten att studera 

fenomenet med insamlad empiri som utgångspunkt (Bryman & Bell 2011a:34). Målet 

med studiens induktiva ansats var att tolka kvalitativ data för att få fram djupare 

information kring studiens fenomen (Bryman & Bell 2011:13; Nykiel 2009:56).  
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2.2 Epistemologi 

Epistemologi är läran om kunskap och hur den skapas (Smith 2010:18; Åsberg 

2001:29). Eftersom att studien har undersökt föreställningar och erfarenheter av 

Sverige är studiens epistemologiska ståndpunkt empirisk. Epistemologin visar vilken 

bas, eller grund, som finns till att kunna konstatera något och vilket ursprung den 

kunskapen då har. Empirismen menar att det är erfarenheten som är källan till 

kunskap, och studien har sökt kunskap baserat på erfarenhet snarare än förnuftet 

(Åsberg 2001:29). Studiens epistemologiska ståndpunkt och metodologi har lett till en 

hermeneutisk ansats. 

 

2.3 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder läran om tolkning och inom hermeneutiken används tolkning 

som analysredskap. I studien söks inga sanningar i termer av orsak- och 

verkantänkande utan den hermeneutiska tolkningen tillåter studien att finna givande 

sätt att förstå händelser som kan vara svåra att behandla i en vardaglig uppfattning 

(Wessblad 2014). Hermeneutik kan vara en analysmetod för att tolka kvalitativa texter 

och ses av dess moderna förespråkare som en strategi som kan användas både på 

texter, bilder och dokument men även på sociala handlingar och andra icke-

dokumentära fenomen (Bryman & Bell 2011:563). Studien använder främst 

hermeneutiken som ett redskap för att analysera VisitSwedens bildmaterial i deras 

marknadsföring. 

 

Studien har med den hermeneutiska metoden haft som mål att försöka förstå och tolka 

VisitSwedens marknadsföringsmaterials betydelse. Istället för att betrakta den 

objektiva verkligheten ser studien en värld av konstruerade betydelser och praktiker 

och försöker göra denna värld mer begriplig genom att tolka den (Howarth 2007:144). 

 

Studien har gått igenom VisitSwedens marknadsföringsmaterial och informanternas 

svar i intervjuerna. Detta för att med hjälp av relevanta teorier analysera materialet i de 

diskurser som studien har identifierat, för att kunna göra en diskursanalys. Genom ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt i studiens arbetsprocess kunde informationen tolkas 

och ge studien en djupare förståelse för vilken bild av Sverige som VisitSweden 

förmedlar. 
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I arbetsprocessen analyserades en stor del av det bildmaterial som VisitSweden har 

lagt ut under 2014. Detta är bildmaterialet som finns i deras Sverigemagasin från 2014 

och på deras konton på två av de största sociala mediesidorna; Facebook och 

Instagram. Genom att gå igenom varje bild som de har marknadsfört i 

Sverigemagasinet och på deras konton i sociala medier 2014 har vi fått en helhetsbild 

av deras marknadsföring och kunnat göra en nutidsanalys.    

 

Vid en tolkning av bilder finns det många olika metoder. Eftersom att studiens 

författare inte är utbildade bildanalytiker har tillvägagångssättet vid tolkningen av 

bilderna gjorts med inspiration av flera bildanalysmetoder. Inspirationen kommer från 

ikonografi och ikonologi men även från semiotiken då studien till viss del använder 

denotation och konnotation i genomgången och analysen av VisitSwedens bilder.  

 

Under genomgången av bilderna identifierades först vad bilderna innehåller. Det vill 

säga det mest uppenbara som kan ses med ett objektivt öga, utan att lägga in några 

värderingar eller vidare eftertänksamhet. De två metoder studien hade som inspiration 

i denna del av bildanalysen är denotation och ikonografi. Metoden ikonografi har till 

syfte att iaktta det faktiska innehållet i bilderna utan att lägga in några större kulturella 

eller historiska värderingar (Eriksson 2009:67–68). Denotation benämns inom 

semiologin som ett tecken i en bild, som saknar ett annat tecken som uttryck eller 

innehåll (Kjörup 2004:21). Denotation är med andra ord relationen mellan ett teckens 

uttryck och innehåll och säger det mest uppenbara i bilden som observeras (Kjörup 

2004:21; Bryman & Bell 2011:561). 

 

Nästa steg i genomgången av bilderna var att göra en analys, vilken gjordes genom att 

tolka det djupare innehållet och budskapen i bilderna. I detta steg sökte studien vilka 

värden VisitSweden har velat förmedla med bilderna. Detta genomfördes med 

inspiration från bildanalysmetoderna ikonologi och konnotation.  

 

Ikonologi går ut på att bilder tolkas för att finna budskap och större betydelser i dessa. 

Alla bilder tolkas relativt annorlunda och varje bild kan innefatta flera budskap 

(Eriksson 2009:67–68). Den djupare innebörden i en bild, förutom den mest 

uppenbara, tolkas inom semiologin genom att göra en konnotation. En konnotation av 
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en bild frambringar de mer komplexa associationerna kring bilden och dess sociala 

sammanhang (Kjörup 2004:21; Bryman & Bell 2011:561).  

 

2.3.1 Diskursanalys 

För att kunna definiera vad diskursanalys betyder måste begreppet diskurs förklaras 

lite närmre. Ordet diskurs används ofta omdömeslöst utan närmare förklarning av dess 

innehåll. Detta innebär att begreppet har blivit svårt att förstå. Inom turismen finns det 

fullt av texter, tal och bilder där platser, människor, intryck och upplevelser beskrivs 

och diskuteras. Dessa texter, tal och bilder ger uttryck för vissa bestämda sätt att se på 

världen. Inom vetenskaplig teori och metod kallas dessa föreställningar för diskurser 

(Andersson 2011:37). En diskurs kan också beskrivas som “ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (Winther & Phillips 2000:7). Empirister 

menar grovt sett att diskurser bäst beskrivs som “ramar” för att forma gemensamma 

förståelser av världen (Howarth 2007:10–11). 

 

Diskursanalys är en beteckning på den process där meningsskapande praktiker 

analyseras som diskursiva former (Andersson 2011:42). Genom att diskursanalysera 

VisitSwedens marknadsföring och övrig insamlad empiri så öppnades möjligheterna 

upp att det finns fler än en diskurs som påverkar en internationell turists bild av 

Sverige och ett mål i studien var att kartlägga dessa diskurser och deras relation till 

varandra. 

 

De tre diskurser som studien har identifierat är diskurserna om natur och orördhet, 

tradition, och unicitet. Inom diskursen om natur och orördhet ingår ämnen som till 

exempel Sverige som det outforskade landet. Den rurala och orörda naturen som 

VisitSweden marknadsför är idag en slags utopi för många, då den inte kan hittas i 

deras hemmiljö. För idag bor allt fler människor i urbana miljöer som saknar de rurala 

inslagen som naturen har (Roberts & Hall 2001:38). Detta gör att allt fler länder med 

stora rurala områden, som till exempel Sverige, väljer att marknadsföra just detta 

(Roberts & Hall 2001:183). 

 

Inom diskursen om tradition ingår ämnen som till exempel svenska traditioner med 

extra fokus på matupplevelser, högtider och tillställningar. Gastronomiska upplevelser 

har i regel en speciell plats i turisters medvetande. Det är en viktig ingrediens i 
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semestern och skapar en bättre helhetskänsla för platsen som turisten besöker (Roberts 

& Hall 2001:116). VisitSweden använder idag mat och dryck som ett verktyg för att 

positionera Sverige som en stor matdestination (VisitSweden odat.I). VisitSweden 

marknadsför även mycket om svenska traditioner för att visa upp Sveriges autentiska 

kultur (VisitSweden odat.F). Traditionella högtider och tillställningar är viktiga för att 

skapa en unik känsla för landet (Roberts & Hall 2001:40).  

 

Inom diskursen om unicitet ingår ämnen som till exempel de unika attraktioner och 

upplevelser som Sverige har att erbjuda. För ett land är det viktigt att marknadsföra de 

unika attraktioner som landet har att erbjuda, men som andra länder saknar (Ren & 

Blichfeldt 2011:418). VisitSweden vill att Sverige skall sticka ut och skilja sig från 

andra länder för att locka turister (VisitSweden odat.F). Detta gör VisitSweden genom 

att marknadsföra till exempel norrsken och gamla välbevarade stadsdelar (Bilaga 1). 

 

2.4 Datainsamling 

Det har genomförts tre semistrukturerade intervjuer med anställda i relevanta 

positioner hos VisitSweden med syftet att få fram kvalitativ data. De kvalitativa 

intervjuerna gjordes för att få fylliga och detaljerade svar vilket är huvudsyftet med 

kvalitativa metoder (Bryman & Bell 2011a:474). Genom att ha semistrukturerade 

intervjuer kunde informanterna ha en stor frihet att utforma svaren som de själva ville. 

Det var dock viktigt att frågorna följde en viss struktur för att inte glida iväg från 

huvudämnet (Bryman & Bell 2011a:475).  

 

Studien ville få fram data som skulle ge en tydlig bild av informanternas åsikter och 

uppfattning av det som studerats. Studien har hela tiden eftersträvat att en god 

interaktion skulle uppstå mellan intervjuarna och informanterna, vilket Nykiel 

(2009:56) menar är nödvändigt för att få ut det mesta av en intervju. Studien ville 

urskilja budskapen och kärnvärdena i VisitSwedens förmedlade bild av Sverige. 

Tillvägagångssättet med semistrukturerade intervjuer leder i regel till en insamling av 

djup data (Nykiel 2009:39; Bryman & Bell 2011:386–393). En del av studiens 

insamlade data har kommit från en liten grupp informanter. Denna kvalitativa data har 

samlats in i en semistrukturerad form och har resulterat i tydliga värdeord. Studien har 

också analyserat information från valda hemsidor med syftet att få fram djup data, 
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vilket tyder på en kvalitativ forskningsmetod (Nykiel 2009:39; Bryman & Bell 

2011:386–395). . 

 

Studien har samlat in en del av sin empiri från en större mängd strukturerade 

intervjuer med syftet att få fram kvantifierbar data. Kvantitativa metoder kännetecknas 

av att den insamlade empirin analyseras med statistiska tekniker (Nykiel 2009:55; 

Bryman & Bell 2011:386–396). Detta har gjorts genom att koda värdeorden i 

respondenternas svar till siffror och statistik. 

 

Den kvantitativa datainsamlingen genomfördes via korta strukturerade intervjuer med 

50 internationella turister. De svar som registrerades från dessa 50 respondenter har 

kodats för att få fram generaliserbar data om vilken bild internationella turister har av 

Sverige, vilket är ett kännetecken för en kvantitativ forskningsmetod (Nykiel 2009:56; 

Bryman & Bell 2011:410). Det genomfördes många, korta intervjuer för att få ett så 

brett material som möjligt och för att få en relativt representativ data. Fördelen med 

kvantitativa intervjuer är att det empiriska materialet studien redovisar är trovärdig och 

studien får mer reliabilitet (Nykiel 2009:56; Bryman & Bell 2011:410).  

 

2.5 Avgränsningar i metoddelen 

Det finns många skillnader och definitioner kring kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Studien har valt de mest övergripande för denna studie då ytterligare skillnader och 

definitioner kan bli överflödiga. Det finns tidigare undersökningar som till viss del 

påminner om studiens strukturerade intervjuer men dessa är gjorda av VisitSweden 

själva i enkätform (VisitSweden odat.B). Anledningen till att studien inte lägger någon 

vikt vid dessa är för att VisitSweden själva utformat enkäterna och då kunnat styra 

frågorna och svaren. Pålitligheten hos informanterna från VisitSweden kan diskuteras 

när det gäller den information de lämnat. Informanternas svar kan vara subjektiva 

sanningar eftersom att de är anställda på VisitSweden och således inte behöver vara 

opartiska.  

 

Några av intervjuerna har gjorts via e-post men personliga intervjuer med 

informanterna hade föredragits. Detta eftersom att personliga intervjuer hade gett en 

större möjlighet till att ha en givande dialog och även öppnat upp dörrarna för 

följdfrågor vilket i sin tur kunnat resultera i mer djupgående svar. Dessvärre var inte 



  
 

12 
 

informanterna tillgängliga för personliga intervjuer, men en telefonintervju 

genomfördes. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie förklaras som till vilken grad studien kan replikeras och få 

fram samma slutsatser (Bryman & Bell 2011:158; Smith 2010:197). Reliabilitet består 

i grunden av tre olika sätt att mäta reliabilitet på; stabilitet över tid, intern reliabilitet 

och inter-observatör konsekvens (Bryman & Bell 2011:158). Den interna reliabiliteten 

i studien är hög eftersom att båda författarna enades om vilket sätt som bilderna ska 

tolkas på. Stabilitet över tid är svårt att dividera om eftersom att studien är en 

nulägesanalys. Resultatet vid en liknande studie om tio år skulle därför kunna bli 

annorlunda. När det gäller inter-observatör konsekvens är studien klart möjlig att göra 

om med samma resultat. 

 

Validitet i en forskning är ett mätinstrument för att se hur väl studien verkligen har 

mätt det som studien avser att mäta (Bryman & Bell 2011:159; Smith 2010:197). 

Författarna har konsekvent strävat efter att endast ta med information som är väsentlig 

för studien. Alla analyser och allt som redovisats går i linje med studiens syfte och 

frågeställning. Validiteten i studien är hög då studien tydligt redovisar vad som avsågs 

att mätas och även hur datainsamlingen och analysenen genomfördes.  

 

Studiens kvalitativa forskning kan anses sakna samma faktagrund och databaserad 

validitet som studier med kvantitativa forskningsansatser. Detta medför att kvalitativa 

studier ibland kan vara svåra att använda i andra sammanhang (Nykiel 2009:41; 

Bryman & Bell 2011:408). Studiens författare håller med om detta då denna studie 

knappt går att använda i andra syften än att mäta det studien avsett att mäta, det vill 

säga den förmedlade och uppfattade bilden av Sverige. 

 

3. Intervjuernas tillvägagångssätt 

I detta kapitel redovisas vilka informanterna och respondenterna var, vilka 

intervjumetoder som valdes samt de etiska aspekter som författarna har tagit i 

beaktning.  
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3.1 Val av informanter 

Det genomfördes en semistrukturerad telefonintervju med Thomas Johansson som är 

Country Manager för VisitSwedens Norgeavdelning. Thomas expertis passade väl in i 

studien eftersom att han är chef för en av VisitSwedens mest prioriterade marknader, 

Norge. Som chef kunde han ge en bred bild av VisitSwedens arbete över lag men även 

över hur VisitSweden marknadsför sig specifikt mot marknaden Norge.   

 

Studien genomförde även två semistrukturerade intervjuer via e-post. Den första var 

med Sofia Kinberg som är Global Director of Marketing på VisitSwedens 

huvudkontor i Stockholm. Sofia är huvudansvarig för VisitSwedens kommunikation 

och har således bäst översikt över VisitSwedens marknadsföring. Tanken var att 

genomföra en telefonintervju, men dessvärre var detta inte möjligt. Sofias 

spetskompetens inom turismvetenskap motiverade valet av henne som informant.   

 

Helene Berg är Regional Manager för Storbritannien, Ryssland, Tyskland och 

Nederländerna. Målet var att intervjua en anställd på VisitSwedens kontor i 

Storbritannien, och Helene ställde upp till slut. Tanken var även här att genomföra en 

telefonintervju, men dessvärre var detta inte möjligt. Helenes breda kunskap och 

kompetens om de olika marknaderna gjorde henne klart lämplig som informant. 

 

Det genomfördes även 50 korta personliga intervjuer med internationella turister på 

Köpenhamns flygplats Kastrup, där längden på intervjuerna varierade mellan tre till 

fem minuter. Respondenterna fick svara på fem frågor där syftet var att få fram 

värdeord om Sverige som sedan kunde tolkas kvantitativt. Urvalet skedde med ett 

icke-sannolikhetsurval vilket betyder att vissa enheter i populationen har större chans 

att komma med i urvalet (Bryman & Bell 2011:190). Detta skedde genom att rikta in 

sig mot personer som inte var från Sverige. 

 

3.2 Val av intervjumetoder 

3.2.1 E-postintervjuer 

Frågorna vid de kvalitativa e-postintervjuerna var i huvudsak desamma som vid 

telefonintervjun. När e-postintervjuerna gjordes hade vi en asynkron utfrågning. Detta 

innebar att intervjuerna inte skedde i realtid utan respondenterna fick svara så snart de 

hade möjlighet (Bryman & Bell 2011a:663). Hewson och Laurent (2008 via Bryman 
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& Bell 2011a:661) framhåller att asynkrona intervjuer ger rikare och mer fullständig 

data än vad synkrona intervjuer kan ge. 

 

Frågorna i e-postintervjuerna sändes iväg alla tillsammans, istället för en i taget. 

Bryman och Bell (2011a:663) menar att intervjuerna sannolikt får en större reliabilitet 

genom att skicka frågorna en gång i taget. Om alla frågor sänds på en och samma gång 

riskerar intervjuaren att respondenten väljer att inte svara på vissa frågor (Bryman & 

Bell 2011a:663). Detta problem upplevdes inte, och det fanns dessutom inte möjlighet 

att skicka frågorna en i taget då det var ansträngande att ens få till intervjuer med 

informanterna.  

 

3.2.2 Telefonintervjuer och personliga intervjuer 

Telefonintervjuer anses idag vara mer eller mindre lika representativa som personliga 

intervjuer (Bryman & Bell 2011:219). Det finns dessutom några fördelar med 

telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer. En fördel är att telefonintervjuer 

är betydligt billigare och tar mindre tid från studien eftersom att ingen restid eller 

eventuella resekostnader måste tas i beaktning. Telefonintervjun i studien drog nytta 

av denna fördel eftersom att det tillät för en intervju med VisitSwedens Country 

Manager för Norge, trots att han befann sig i Oslo och studiens författare befann sig i 

Kalmar. Intervjun spelades in och blev transkriberad. 

 

En annan fördel med telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer är att 

informanterna inte påverkas av intervjuarens kön, klass, ålder, etnicitet och även den 

blotta närvaron. Intervjuarens personliga egenskaper uppfattas inte då intervjuaren inte 

finns där i fysisk bemärkelse, och risken att informantens svar påverkas av 

intervjuaren minskas (Bryman & Bell 2011:220–221). Ingen skillnad på bemötandet 

under intervjuerna upplevdes eftersom att respondenterna i de personliga intervjuerna 

på Köpenhamn flygplats var väldigt tillmötesgående och svaren framstod inte som 

färgade av intervjuarnas personliga attribut. Alla intervjuer på Köpenhamns flygplats 

spelades in och transkriberades för att sedan kodas kvantitativt. 

 

En synkron metod för insamling av data användes på Köpenhamns flygplats, vilket 

innebar att svaren kom i realtid (Bryman & Bell 2011a:653). De personliga 

intervjuerna som genomfördes med internationella turister på Köpenhamns flygplats 
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medförde både kostnader i tid och pengar, men gav å andra sidan många svar på kort 

tid där interaktionen med respondenterna var god. 

 

3.3 Etiska aspekter 

Det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till vid genomförandet av en studie. 

Diener och Crandall (1978 via Bryman & Bell 2011:128) har skapat fyra 

huvudkategorier av etiska principer som varje studie bör ta hänsyn till. Den första 

kategorin handlar om ifall forskningen kan innebära skada för folk som deltar i 

forskningen. Skada i detta sammanhang står för fysisk och psykisk skada, till exempel 

sänkt självkänsla och stress (Bryman & Bell 2011:128). Det ställdes inga personliga 

frågor under studiens intervjuer och studien försökte vara så objektivt utförd som 

möjligt, för att försäkra att inte några respondenter framställdes i dålig dager. Alla 

intervjuobjekt har behandlats med största möjliga professionalitet och vördnad där 

beaktning för deras fysiska och psykiska hälsa har tagits.  

 

Den andra kategorin är brist på informerat samtycke. Den handlar om hur mycket 

information kring studien som de som deltar i studien får innan de går med på att 

deltaga. Författarna har inte rätt till att dölja information och syfte med studien för att 

på så sätt locka till sig deltagare till studien (Bryman & Bell 2011:133). Det har tydligt 

informerats till våra informanter och respondenter vad studien har för syfte. Studiens 

författare har inte funnit någon motivation till att göra en studie baserat på falska 

premisser.   

 

Den tredje kategorin berör huruvida studien inkräktar på deltagarnas integritet. Vid till 

exempel intervjuer kan det hända att intervjuaren, medvetet eller omedvetet, inkräktar 

på intervjuobjektets integritet. I regel säger intervjuobjektet ifrån ifall det inkräktas för 

mycket på dennes integritet och studien har inte rätt till att ligga på intervjuobjektet 

om så är fallet (Bryman & Bell 2011:136). Integritet handlar även om anonymitet och 

konfidentialitet, deltagarna i en studie har rätt till att vara anonyma och studien skall 

bruka största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell 2011:136). Genom att fråga 

varje intervjuobjekt ifall studien får använda deras svar som referens har författarna av 

studien sett till att inte inkräkta på deras integritet. Alla intervjuobjekt godtyckte till att 

bli inspelade och refererade till och de har inte bett om någon anonymitet.  
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Den fjärde kategorin handlar om när studien presenterar sin forskning som någonting 

annat än vad den egentligen är (Bryman & Bell 2011:136). Studien har strävat efter att 

redovisa resultat och analyser av intervjuerna för att kunna besvara frågeställningen i 

studien. Det har inte funnits några andra syften med studien än att besvara 

frågeställningen och uppnå syftet. All inhämtad empiri har och kommer endast 

användas i denna studie. Detta för att inte informationen ska kunna misstolkas och 

kunna användas i ett annat syfte än den presenterats och använts som.   

 

4. Sverigebilden 

I detta kapitel redovisas all empiri som studien samlat in. Kapitlet går igenom de 

bilder som VisitSweden använt i sin marknadsföring under 2014 fram till den 1 

december. Bilderna redovisas i tre delar. I den första delen behandlas bilderna i 

VisitSwedens Sverigemagasin för 2014, i den andra delen behandlas bilderna som 

VisitSweden lagt upp på deras Facebooksidor och i den tredje delen behandlas alla 

bilder som de har lagt upp på deras Instagram-konto.  

 

Kapitlet redovisar även hur VisitSweden arbetar med att förmedla Sverigebilden. 

Studien har identifierat hur VisitSwedens arbetar genom information från deras 

hemsida. Detta har kompletterats med intervjusvar från informanterna som arbetar på 

VisitSwedens kontor i Stockholm, London och Oslo. I den sista delen av detta kapitel 

redovisas uppfattningen som internationella turister har av Sverige.  

 

4.1 Genomgång av VisitSwedens marknadsföring 

Denna sektion går igenom VisitSwedens marknadsföringsmaterial under 2014. 

Studien har begränsat sig till VisitSwedens årliga Sverigemagasin och de två största 

sociala medierna som de använder; Facebook och Instagram. Alla bilder som återfinns 

i Sverigemagasinet och alla bilder som lagts ut på Facebook och Instagram under 

2014, fram till den 1 december, har granskats. Metoden för att granska dessa bilder är 

inspirerad av denotation och ikonografi, det vill säga att under denna sektion redovisas 

vad “alla” kan se i bilderna. Det är de mest framträdande objekten och elementen i 

bilderna som redovisas utan att försöka tyda någon innebörd och budskap i bilderna. 
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4.1.1 VisitSwedens Sverigemagasin 2014 

VisitSweden släpper årligen ett magasin som fungerar som en guide till hela Sverige. 

Detta magasin kan beställas, läsas online eller hämtas ut på olika turistbyråer i landet. 

Sverigemagasinet fokuserar mycket på naturen, storstäderna och andra stora 

attraktioner i Sverige men även på vad som är speciellt med Sverige. Utöver detta ger 

magasinet tips på boende, transport och annan allmän information om Sverige (Bilaga 

1). Magasinet ges ut på engelska, tyska, holländska, franska, italienska, spanska och 

ryska. Hela innehållet är likadant på alla språk bortsett från att vissa annonser skiljer 

sig, dessa annonser har utelämnats från studien (VisitSweden odat.D). 

 

Framsidan på magasinet är det första som potentiella läsare ser och det är den som 

skall väcka intresset till att läsa vidare. Det mest noterbara på framsidan av 

Sverigemagasinet är två unga personer med mörkblont hår som promenerar med en 

cykel vid vattnet i en stad. De skrattar och är klädda i lätta kläder. Det är även på dessa 

två personer som kamerans fokus ligger på i bilden då både bakgrunden och 

förgrunden är väldigt suddiga. I bakgrunden skymtas en kyrka och förgrunden består 

av en massa gröna löv (Bilaga 1:framsida).  

 

De inledande nio sidorna i magasinet marknadsför storstäderna Stockholm, Göteborg 

och Malmö. De 24 bilderna på storstäderna visar tydligt att VisitSweden använder 

liknande teman för att framställa städerna. Det mest påtagliga är att en klar majoritet 

av bilderna är tagna utomhus. På många av dessa bilder syns lättklädda människor och 

fint väder. Sex av bilderna förmedlar städer med vatten närvarande. På nästan hälften 

av bilderna syns människor i restaurangmiljöer (Bilaga 1:4–15).  

 

Efter presentationen av storstäderna kommer en sida som riktar sig till HBTQ-

personer; homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. En bild gestaltar en man 

som pussar en annan man och de båda bär blomkransar. En annan bild föreställer ett 

ishotell med något slags konstverk utanför, och på den sista bilden syns en fullsatt 

uteservering som ser ut att befinna sig i en park (Bilaga 1:16). 

 

Nästa två sidor i magasinet marknadsför olika och spännande möjligheter till boende 

runt om i Sverige. På de nio bilderna som representerar olika sorters boende visas allt 

ifrån ett litet lamm till ett stort hus uppe i fjällen. Husen och sätten att bo på skiljer sig 



  
 

18 
 

åt, det är allt från issängar med djurskinn som sängkläder till en väldigt speciellt 

utformad röd stuga ute i skogen. Alla bilder utom tre visar vackra miljöer som omger 

boendena och olika årstider är representerade. Träd är ett genomgående tema i miljön 

runt boendena (Bilaga 1:18–19). 

 

.  

Figur 1. Två sidor ur VisitSwedens Sverigemagasin som visar upp olika möjligheter 

till boende i Sverige (Bilaga 1:18–19). 

 

Följande sida visar upp Sveriges konstnärliga sida med bilder på designföremål. De 

fyra olika bilderna gestaltar en kvinna som går på en catwalk, en blå lacksko, vävda 

korgar och ett föremål som ser ut som en ljusstake. Efter sidan med designföremålen 

visas en sida med svensk kultur där bland annat renar, samer, ett gammaldags hus och 

en traditionell roddbåt visas. I fören på roddbåten finns även en stor krans som är 

format som ett hjärta och i bakgrunden syns en skog.  

 

Nästa del i magasinet redovisar Sveriges natur på sju sidor. Det är sammanlagt 19 

bilder och i över hälften av dessa finns det någon form av vatten representerat. Sju av 

bilderna innehåller olika sorters djur, till exempel björn, lodjur, varg, säl och utter. Nio 

av bilderna innehåller människor i naturen som gör olika aktiviteter, till exempel 

skidåkning, kajakpaddling, vandring och cykling. Bilderna med natur i fokus har stora 
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vyer och öppna landskap. Det ser ut som att alla årstider är representerade i bilderna, 

men de flesta ser ut att vara tagna på sommaren.  

 

Nästa sektion i magasinet handlar om mat och dryck. Det som visas på de 17 bilderna 

är mycket mat, mest i form av färdiga maträtter som ser annorlunda ut. Det är inte 

mycket mat på tallrikarna, och den mat som finns är fint upplagd. Bilderna innehåller 

också en del boskap, grödor och jordbruksprodukter. Det finns även ett par olika 

restauranger och kockar är med på en del av bilderna, och några bilder innehåller fina 

vyer (Bilaga 1:34–38).  

 

Följande två sidor i magasinet handlar om svenska smultronställen. I bilderna kan det 

urskiljas konst i form av en stor ateljé och folkmusikanter. Andra saker som noteras i 

bilderna är röda sommarställen med vita knutar, en båttur med en gammaldags ångbåt, 

en stad innanför en mur, en grön stor kulle och trånga gamla gator i en stad. Alla 

bilder förutom den med konst på ser ut att vara tagna på sommaren (Bilaga 1:40–41).  

 

Sidan som kommer innan magasinets sista kapitel berör vad som är speciellt med 

Sverige sett ur olika människors synvinklar. Nio personer fördelat på fem korta 

intervjuer presenteras. Alla människor på bilderna ser ut att vara runt 30 år eller äldre. 

Bakgrunden i bilderna ser alla ut att vara i stadsmiljö. Då alla bär åtminstone 

långarmade tröjor eller lättare jackor ser bilderna ut att vara tagna under hösten eller 

sensommaren (Bilaga 1:42). 

 

Magasinets sista kapitel handlar om barn och vad Sverige erbjuder som kan tilltala 

dem. I de åtta bilderna syns barn i fem av dem och de ser ut att vara mellan 7-12 år 

gamla. I bilderna med barn pågår olika aktiviteter i olika miljöer. En flicka går med en 

häst på en cirkusmanege, två flickor sitter med flytväst i en liten båt, en grupp barn är 

på ett akvarium, två unga flickor kör en låtsasbil och två ungar poserar i skidbacken. 

De tre bilderna utan barn är på en isbjörn, en delfin och Pippi Långstrump (Bilaga 

1:44–45). 

 

Sverigemagasinet når idag ut till många av Sveriges besökare eftersom att det finns på 

landets turistbyråer. Sverigemagasinet finns också tillgänglig online, vilket betyder att 

det är möjligt att ladda ner magasinet från i stort sett alla världens hörn (Bilaga 1). 
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VisitSweden marknadsför sig även online på sociala medier, som till exempel på 

Facebook. 

 

4.1.2 Facebook 

På Facebook har VisitSweden flera olika sidor, bland annat en riktad mot Norge och 

en riktad mot USA. Studien undersökte deras två Facebooksidor som heter “Sweden” 

och “VisitSweden USA” då de har mest “likes” (Facebook 2014b; Facebook 2014c). 

Likes står för hur många som har tryckt på en knapp, för att på så sätt visa att de 

uppskattar innehållet på en specifik Facebooksida (Facebook 2014a).  

 

Studien har kategoriserat alla bilder som “Sweden” och “VisitSweden USA” har lagt 

upp på Facebook under 2014. Kategorierna är; natur, stadsmiljö, mat och dryck, 

evenemang och högtider samt turistattraktioner. Studien kom fram till vilka bilder som 

tillhör varje kategori genom att se vad som är huvudföremålet i bilden. Till exempel 

har en översiktsbild på en nationalpark hamnat under kategorin natur i första hand. Är 

det däremot inte särskilt uppenbart vad som är huvudföremålet i bilden kan den 

eventuellt ha räknats in i flera kategorier. Varje upplagd bild kan alltså ha hamnat i 

fler än en kategori.  

 

VisitSwedens Facebooksida “Sweden” 

“Sweden” är det mest officiella av de två Facebooksidorna då VisitSweden har 

direktlänk dit via deras hemsida (VisitSweden 2014a). Dessutom har “Sweden” dryga 

146 000 likes, vilket nästan är dubbelt så många likes som “VisitSweden USA”. Under 

2014, fram till 1 december, har “Sweden” lagt ut 113 bilder på sin Facebooksida 

(Facebook 2014b).  

 

Av dessa 113 bilder finns 31 stycken bilder som kategoriserats in i kategorin natur. 

Vid en genomgång av bilderna är det noterbart att nästan hälften av bilderna har vatten 

i sig. Det är allt ifrån öppna hav till sjöar och vyer från olika skärgårdar. Sju av 

bilderna visar stora landskap med bland annat en ensam skidåkare bland stora 

pudervita berg, en ensam joggare i ett brett naturlandskap och en stilla sjö med höga 

berg i bakgrunden. En klar majoritet av de 31 bilderna saknar rörelse och det är över 

lag få människor med i bilderna. Bilderna ser ut att vara tagna under olika årstider 

(Facebook 2014b).   
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Bland de 113 bilderna som “Sweden” lagt ut under 2014 finns det 13 stycken som 

kategoriserats in i kategorin stadsmiljö. Vid en genomgång av dessa 13 bilder syns två 

bilder med en vy ut över en stad. Fem av bilderna visar upp åkattraktioner i 

nöjesparker och det är mycket rörelse och folk i omlopp på en majoritet av de 13 

bilderna. Shopping syns på två av bilderna i form av skyltfönster och affärer 

(Facebook 2014b).   

 

Av de 113 bilderna finns 32 stycken som faller under kategorin mat och dryck. Vid en 

genomgång av dessa 32 bilder innehåller 20 bilder bakverk eller kaffekoppar. 6 bilder 

visar råvaror och tre bilder visar färdiga rätter. Sju av de 32 bilderna har människor 

med i bilden. Maten och råvarorna är noggrant upplagda och bilderna skiljer sig 

mycket åt bortsett från att det är många bilder på kanelbullar och semlor (Facebook 

2014b).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Två bilder från Facebooksidan “Sweden” som illustrerar en svensk fika och 

en exklusiv maträtt (Facebook 2014b). 

 

Kategorin tillställningar och högtider förekommer i elva av de 113 bilderna. I bilderna 

syns det granar i skyltfönster och flera inslag av människor som firar något. Konserter 

syns på två av bilderna och ett större firande med flaggor syns på en bild. Två bilder 

på brasor finns med och över lag är det en hel del människor med i bilderna. 

Bakgrunderna är i stads- eller naturmiljö men saknar elementet vatten som funnits i 



  
 

22 
 

många av de andra bilderna. Årstiderna skiljer sig mellan bilderna (Facebook 

2014b).     

 

Den sista kategorin av bilder är turistattraktioner. Allt ifrån iskonst till norrsken syns i 

bilderna. Kategorin turistattraktioner återfinns i 17 bilder. Bilderna föreställer bland 

annat konstföremål av is på tre bilder och norrsken på två bilder. Det är även med en 

stor fors på en av bilderna där flera människor står och blickar ut över den. Flera 

byggnader i ovanlig utformning finns med på två av bilderna. I fem bilder finns 

åkattraktioner så som berg- och dalbana samt pariserhjul. Samer och renar är med i två 

bilder och en hundspann är med i en. Konserter finns med i två bilder och 

människorna i bilderna har ett brett åldersspann (Facebook 2014b). 

 

VisitSwedens Facebooksida “VisitSweden USA” 

Facebooksidan “VisitSweden USA” har lagt ut 270 bilder under 2014, fram till den 1 

december (Facebook 2014c). Vi har kategoriserat bilderna i samma kategorier som för 

“Sweden”. Dessa är; natur, stadsmiljö, mat och dryck, evenemang och högtider samt 

turistattraktioner.  

 

Kategorin natur återfinns i 38 stycken av de 270 bilderna. I de 38 bilderna syns många 

djur, allt ifrån lodjur i skogen till sälar på klippor ute i havet. På ungefär hälften av de 

38 bilderna finns människor med och cirka en fjärdedel är på öppna landskap. 

Årstiderna varierar mellan alla bilder och vatten är med i en påtaglig del av bilderna. 

Blommor och sädesslag återkommer flera gånger. Det är en hel del rörelse i många av 

bilderna men minst lika många visar lugn och stillsamhet (Facebook 2014c). 

 

54 stycken av de 270 bilderna går in under kategorin stadsmiljö. I dessa bilder är 

främst bakgrunden i form av en stadsbild men i flera fall är även staden huvudobjektet 

i bilden. Det är mycket människor med i de flesta bilderna. I en stor del av bilderna 

återfinns gamla byggnader men även nybyggda, glansiga byggnader i olika former 

finns med på flera bilder. Bilderna är tagna på olika tider på dygnet och vatten är med 

på många utav dem. Båtar förekommer i många av bilderna och får en framträdande 

roll i flera av dessa bilder. Kyrkor är vanligt förekommande och broar ses även i 

många av stadsbilderna (Facebook 2014c). 
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Av de 270 bilderna kategoriseras 61 stycken in i kategorin mat och dryck. 

Bilderna innehåller allt ifrån ostron till kanelbullar och smältande glassar. Sötsaker är 

det största temat och återspeglas i över hälften av bilderna. Skaldjur, med kräftor i 

spetsen, är det vanligaste objekten i bilderna, efter diverse bakverk. Koppar med kaffe 

finns med på flera ställen och annan dryck är med på ett par bilder. Maten och drycken 

visas över lag i miljöer inomhus men även en hel del bilder är tagna utomhus med 

tydlig naturmiljö i bakgrunden. Få bilder är tagna i stadsmiljö (Facebook 2014c). 

       

Nästa kategori av bilder är evenemang och högtider, vilket återfinns i 32 stycken av 

bilderna. En stor mängd av de 32 bilderna har midsommarfirande som tema, hela 21 

stycken. Det finns bland annat mängder av blomkransar och midsommarstänger på 

dessa. Det syns ett par konserter på bilderna med mycket folk i publiken. Fem av 

bilderna har modevisning som huvudtema och i alla dessa ser man mycket människor. 

Det är även ett par bilder på studentfirande och en bild på flera riddare som utför något 

spel. Några bilder har öppna eldar med stora folksamlingar runt omkring, andra 

illustrerar svenska kräftskivor. Det finns fem bilder som återspeglar påskfirande med 

påskkärringar och påskägg. De flesta bilderna utspelar sig i naturen och några i 

stadsmiljö (Facebook 2014c).  

 

 

Figur 3. Två bilder från Facebooksidan “VisitSweden USA” som illustrerar svenska 

traditioner (Facebook, 2014c). 

 

Kategorin turistattraktioner återfinns i 31 stycken av de 270 bilderna. En stor del av de 

31 bilderna är på städer där många framträdande byggnader är gestaltade och de allra 

flesta av dessa bilder visar gamla delar av städer. En bild föreställer ett stort akvarium 

och ett par bilder på nöjesparker. Konserter syns på ett par av bilderna, en bild visar 
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upp iskonst och en annan bild visar upp norrsken. Vatten är med på många av bilderna 

och majoriteten av bilderna är utan människor (Facebook 2014c).  

 

VisitSwedens Facebooksidor är idag en stor marknadföringskanal för organisationen 

(VisitSweden odat.H). Ett annat stort socialt medium som VisitSweden marknadsför 

bilder genom är Instagram där nya bilder läggs ut dagligen (Instagram 2014).   

 

4.1.3 Instagram 

Den 1:a juli 2014 startade VisitSweden upp ett konto på Instagram, ett välkänt nätverk 

för att dela bilder. Sidan sköts inte av VisitSweden själva utan av personer som är 

specifikt anställda av VisitSweden för att endast sköta Instagram-kontot. Däremot står 

det tydligt att det är VisitSwedens officiella Instagram-konto (VisitSweden odat.C).  

 

Instagram-kontot heter “visitsweden” och har idag 24 000 följare, det vill säga 

människor som följer VisitSweden och då ser det material som “visitsweden” har lagt 

ut. Kontot “visitsweden” har sedan starten den 1 juli 2014 lagt ut 321 stycken foton 

fram till den 1 december 2014 (Instagram 2014). Kategorierna som användes vid 

genomgången av VisitSwedens Facebooksidor kunde inte användas här då nästan alla 

bilder är på orörd natur (Instagram 2014). 

 

Genomgången av bilderna på VisitSwedens Instagram-konto visar att de nästan 

uteslutande är på vackra, öppna miljöer i naturen. Det är allt ifrån vidsträckta 

vinterlandskap till djur som strövar fritt på stora, gröna ängar. Stort fokus läggs på 

speciella ljus med många soluppgångar och solnedgångar i bakgrunden, men även på 

ljus så som norrsken (Instagram 2014).  

 

Det är få människor med i bilderna på VisitSwedens Instagram-konto och på de bilder 

där de är närvarande utgör de i regel inte huvudobjektet i bilden. Många av de 321 

bilderna har mycket vatten med i sig och vattnet är ofta porträtterat som stilla, med 

reflektioner av omgivningens miljö i sig. Noterbart är även att det är liten bebyggelse 

med i bilderna, naturen står helt i fokus (Instagram 2014).  

 

 

 



  
 

25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Två bilder från Instagram-kontot “visitsweden” som visar upp Sveriges 

speciella natur (Instagram 2014). 

 

4.2 VisitSwedens arbete med Sverigebilden 

VisitSwedens uppgift är att stärka varumärket Sverige. De vill förmedla en bild av ett 

modernt, balanserat och äkta Sverige. Detta gör VisitSweden genom en tydlig 

nationell branding för att gynna alla svenska samhällsområden och exportnäringar. 

Tillsammans med andra organisationer som jobbar med att främja Sverige har de enats 

om en gemensam varumärkesplattform som ligger till grund för en tydligare 

Sverigebild (VisitSweden odat.G). 

 

VisitSweden marknadsför Sverige med progressivitet som det primära kärnvärdet och 

med de fyra orden nytänkande, äkthet, omtänksamhet och öppenhet som sekundära 

kärnvärden. Detta understryker både Sofia Kinberg (Intervju 2014-11-25) som är chef 

för VisitSwedens globala marknadsföring, Thomas Johansson (Intervju 2014-12-03) 

som är landschef för VisitSweden Norge och Helene Berg (Intervju 2014-12-22) som 

är regionsdirektör för VisitSweden i Storbritannien, Ryssland, Tyskland och 

Nederländerna.  
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VisitSwedens varumärkesplattform 

 

Figur 5. Denna figur beskriver vilka kärnvärden som VisitSweden använder för att 

marknadsföra Sverige som resmål (VisitSweden odat.G). 

 

Enligt Sofia Kinberg genomsyrar värdeorden de marknadsföringskampanjer som 

VisitSweden genomför på en nationell, regional och destinationsnivå: 

 

“Vår kommunikationspyramid som består av nation branding, imagemarknadsföring 

och destinationsmarknadsföring utgår från varumärket Sverige med kärnvärdet 

progressiv. Allt vi gör syftar till att stärka bilden av Sverige oavsett vilken typ av 

kommunikation vi utför” (Intervju 2014-11-25). 

 

Thomas Johansson (Intervju 2014-12-03) menar att VisitSweden Norge jobbar med 

hela bilden av Sverige och önskar att resultatet av att deras aktiviteter ska landa i olika 

delar av Sverige beroende på var i Norge de marknadsför sig mot. Kärnvärdena är 

alltid i fokus oavsett vilket land marknadsföringen är riktad åt (Intervju 2014-12-03). 

Helene Berg understryker att hela VisitSwedens organisation utgår från den 

övergripande strategin framtagen av NSU, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, 

som är en varumärkesplattform för hela Sverige (Intervju 2014-12-22).  

 

VisitSweden har två tydliga uppdrag som de lägger sitt primära fokus på. Dessa är att 

marknadsföra varumärket Sverige internationellt och att marknadsföra svenska 
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destinationer och upplevelser utomlands. Visionen är att öka omvärldens lust till 

Sverige (VisitSweden odat.A). Sofia Kinberg utvecklar detta med att påpeka att 

VisitSweden skapar kampanjer inom destinationsmarknadsföring till deras prioriterade 

marknader, totalt cirka 100 stycken aktiviteter per år. Syftet med dessa aktiviteter 

varierar efter vilken marknad och målgrupp som aktiviteten riktar sig till. På så sätt är 

alla aktiviteter målgruppsanpassade efter målgruppens motivationsfaktorer (Intervju 

2014-11-25). 

 

VisitSweden jobbar mycket med destinationsmarknadsföring men också mycket med 

nation branding: 

 

“Nation branding är oerhört viktigt och ska gå som en röd tråd i allting vi gör. Men 

kanske 70–80 % av det vi gör är destinationsmarknadsföring, dock som sagt alltid 

med nation branding som en röd tråd i” (Intervju 2014-12-22). 

 

Enligt Sofia Kinberg genomför VisitSweden årligen analyser för att identifiera vilka 

marknader som har ett växande intresse av Sverige och vilken potential det finns i 

dessa marknader på sikt (Intervju 2014-11-25). Under 2014 har tolv marknader 

prioriterats: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Holland, Norge, Ryssland, 

Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. I varje land har VisitSweden bemannade 

kontor, och tack vare kontoren får de en stor kännedom om målgrupperna och 

segmenten i varje land och kan på så sätt möta deras efterfrågan. VisitSweden har 

också marknadsprofiler för varje prioriterat land. Marknadsprofilerna beskriver 

respektive lands befolkning, ekonomi, Sverigebilden samt generella resetrender i 

landet över lag och resandet till Sverige (VisitSweden odat.H). Thomas Johansson 

förklarar mer kring hur marknadsföringen skiljer sig åt mellan länderna:  

 

“Marknadsföringen utgår från respektive marknad, lokala behov, och den bild man 

har av Sverige och de styrkefördelarna Sverige har jämfört med 

konkurranssituationen i olika länder. Natur och vildmark är den viktigaste fördelen i 

vissa länder, stadsupplevelser och sol och bad i andra. Olika landsdelar kan vara 

viktigare i vissa länder, t.ex. i norra Norge riktar man sig åt sol och bad, i södra 

Norge åt skidåkning” (Intervju 2014-12-03). 
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Målgruppen som VisitSweden marknadsför sig mot är en köpstark målgrupp med stor 

potential att välja Sverige som resmål. De kallar målgruppen för “Den globala 

resenären” och delar in den i olika segment. Dessa segment är DINKs, WHOPs och 

Active Families (VisitSweden odat.E). VisitSweden gör värderingar från var den 

största potentialen finns, och idag anser VisitSweden att den största potentialen finns i 

dessa tre segment. Det finns per dags dato fortfarande väldigt mycket att hämta från 

denna målgrupp (Intervju 2014-12-03). I dagsläget läggs inget fokus på några andra 

segment i deras marknadsföring, VisitSweden riktar all marknadsföring åt “Den 

globala resenären” (Intervju 2014-11-25; 2014-12-03; 2014-12-22).  

 

Idag har VisitSweden tre positionsteman som de arbetar med i deras marknadsföring 

mot de olika segmenten i målgruppen “Den globala resenären”. Detta för att kunna ge 

Sverige en konkurrenskraftig position på den globala marknaden (Intervju 2014-11-

25). De tre positionstemana kallar VisitSweden för Urban Nature, Natural Playground 

och Swedish Lifestyle (VisitSweden odat.F).  

 

Urban Nature riktar sig till målgruppssegmentet DINKs och i detta positionstema 

framhäver VisitSweden det unika med Sveriges storstäder. De använder ord som 

harmonisk och naturnära livsstil och skriver att DINKs efterfrågar urbana miljöer och 

storstadsupplevelser som restauranger, muséer och shopping (VisitSweden odat.F). 

 

Natural Playground är ett positionstema som riktar sig till målgruppssegmentet Active 

Families. VisitSweden framhäver Sverige som en “naturlig lekplats” där familjer kan 

ha en aktiv gemenskap i naturnära miljöer. Sverige erbjuder unika möjligheter till att 

uppleva äkthet där bilburna familjer kan röra sig fritt i naturen, där glädje och 

gemenskap efterfrågas, vilket är aspekter som detta positionstema berör (VisitSweden 

odat.F). 

 

Det sista positionstemat är Swedish Lifestyle som siktar in sig på WHOPs. Svenska 

kulturupplevelser är i fokus där allt ifrån design, historia och traditioner till möten med 

människor som berättar något om det moderna Sverige och dess ursprung tas med. 

WHOPs efterfrågar vacker natur och vill uppleva svensk kultur. VisitSweden 

framhäver Sveriges kultur som naturnära, hållbar och öppensinnad (VisitSweden 

odat.F). 
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VisitSweden har tillsammans med bland annat Business Sweden och Jordbruksverket 

också börjat marknadsföra Sverige som en ny matdestination med nyckelorden 

“nyskapande livskvalitet” (VisitSweden odat.I). Sofia Kinberg, Helene Berg och 

Thomas Johansson menar alla att matturism blir allt mer betydande i VisitSwedens 

marknadsföring (Intervju 2014-11-25; 2014-12-03; 2014-12-22). Thomas Johansson 

menar också att svenska matupplevelser har blivit allt större i Norge och att segmentet 

“foodisar”, det vill säga matintresserade turister, kommer växa allt mer i svensk 

besöksnäring (Intervju 2014-12-03). Helene Berg påpekar också att svenska 

matupplevelser har etablerat sig extra starkt bland turister från Storbritannien (Intervju 

2014-12-22).   

 

Kommunikationsstrategin som VisitSweden har handlar om att framhäva Sveriges 

aktiva livsstil med goda smakupplevelser, en sund hälsa och en omtanke om 

människor, djur och natur. VisitSweden har arbetat fram unika delbudskap som 

matchar målgruppernas drivkrafter och Sveriges attraktiva utbud inom mat- och 

måltidsupplevelser (VisitSweden odat.I). Helene Berg menar dock att matupplevelser 

inte är en reseanledning i sig men att de bidrar till att skapa en bredare bild av Sverige: 

 

“Mat är inte en reseanledning i sig, förutom för ett mindre antal mänskor. Men det är 

en del av ett viktigt budskap att skapa en bild av Sverige som ett progressivt land. Så 

maten kommuniceras inte enbart för matturism utan även för kännedomsbyggande och 

nation branding syfte“ (Intervju 2014-12-22) 

 

Det finns idag delade uppfattningar om Sverige. En internationell bild av Sverige är att 

landet är dyrt, speciellt alkoholen, men uppfattningarna om Sverige bland 

internationella turister skiljer sig mycket åt beroende på marknad (Intervju 2014-12-

03). VisitSweden arbetar kontinuerligt med att skala bort negativa uppfattningarna om 

Sverige och svenskar genom sin marknadsföring (Intervju 2014-11-25; Intervju 2014-

12-03). Helene Berg påpekar att det finns många gamla fördomar kvar om Sverige. 

Hon anser att det är meningslöst att göra kommunikation om att Sverige inte är till 

exempel kallt och mörkt. Istället lyfter VisitSweden fram det positiva. Exotiska 

vinterupplevelser och norrsken blir då till exempel kontrasten till kallt och mörkt 

(Intervju 2014-12-22).  
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I till exempel Norge finns det några mindre positiva uppfattningar om Sverige och 

svenskar: 

 

”I Norge anses Sverige vara lite mindre exotiskt i förhållande till konkurrenterna. 

Sverige har alltid funnits där nära, man har varit där och man känner till det. Det är 

inte så jättespännande. Andra resmål kan lätt nås för en billig peng och svenskar 

anses inte vara lika livfulla som till exempel spanjorer och italienare” (Intervju 2014-

11-25). 

 

Bilden av Sverige och svenskar är i Norge mestadels positiv, svenskar anses vara 

vänliga, glada, strukturerade och positiva. Svenskar anses prata vackert och nästan 

sjunga när de pratar med varandra (Intervju 2014-12-03). Detsamma gäller i 

Storbritannien, Ryssland, Tyskland och Nederländerna där Sverige uppfattas som ett 

trevligt och välkomnande land (Intervju 2014-12-22).  

 

VisitSweden lägger mycket kraft på att förmedla de positiva egenskaperna som 

Sverige och svenskar har. Det är en viktig del i VisitSwedens marknadsföring och 

varumärkesplattform (Intervju 2014-11-25; 2014-12-03). VisitSweden använder sig av 

svenskarna och den svenska livsstilen som ett viktigt verktyg i att göra Sverige mer 

attraktivt. Svenskarna och svenskarnas livsstil är spännande för många marknader, och 

det vill VisitSweden tydligt få fram (Intervju 2014-12-03).  

 

Sverige förknippas ofta med jämlikhet vilket många marknader tycker är spännande, 

men även Sveriges demokratiska modell och välfärdsstaten intresserar många. 

Sveriges och svenskars sätt att vara nyskapande och innovativa är också någonting 

som lockar allt fler (Intervju 2014-12-03). I VisitSweden Storbritanniens 

marknadsföring läggs ingen större vikt på svenskar som människor. De framställer 

svenskar mer genom att låta spännande svenska personer berätta om landet, så kallad 

story telling (Intervju 2014-12-22).  

 

4.3 Internationella turisters syn på Sverige 

Under en heldag på Köpenhamns flygplats utfördes 50 korta och strukturerade 

intervjuer med relativt slumpmässigt utvalda personer. Anledningen till att 
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intervjuobjekten är relativt slumpmässigt utvalda är att studien i största möjliga mån 

försökte att ha en jämn könsfördelning, att respondenterna inte kom från Sverige och 

även att de var i olika åldersgrupper. Utöver dessa tre kriterier är respondenterna 

slumpmässigt utvalda. Respondenternas könsfördelning blev nästan jämn då 24 

kvinnor och 26 män intervjuades. Alla intervjuer genomfördes på engelska och har 

översatts fritt till svenska. Detta kan innebära att översättningen har medfört mindre 

syftningsfel. 

 

Åldersgrupperna delades in i segmenten 18-30, 31-45, 46-59 och 60+. Majoriteten av 

intervjuobjekten var i åldern 18-30 år då dessa personer inte bara var mer mottagliga 

för att bli intervjuade än de äldre åldersgrupperna, de figurerade också i högre 

utsträckning på flygplatsen. 

 

 

Figur 6. Denna figur redovisar hur många procent av respondenterna som kommer 

från varje ålderssegment (egen figur). 

 

När det gäller respondenternas nationaliteter har de kategoriserats efter vilken 

världsdel de kommer från. Majoriteten av respondenterna kom från Europa, och då 

främst från Västeuropa där 22 av de 50 respondenterna härstammade från. 

VisitSwedens 12 prioriterade marknader är mestadels länder i Västeuropa, men även 

USA där tre av respondenterna var ifrån (VisitSweden odat.D). Av alla 50 

respondenter hade hälften besökt Sverige vid tidigare tillfällen, varav 7 stycken av 

dem var i landet av arbetsrelaterade orsaker och 18 av dem för nöjes skull. 
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En av de viktigaste frågorna för studien, som ställdes till respondenterna, var ”beskriv 

Sverige med tre ord”. För att effektivisera kategoriseringen av insamlad data redovisas 

de ord som förekom minst tre gånger hos respondenterna. Ord som till exempel ”berg” 

och ”sjöar” har kategoriserats under värdeordet ”natur” och till exempel ordet ”fint” 

under värdeordet ”vackert”. Ungefär en tredjedel av alla föreställningar om Sverige 

handlade om naturen. Genom att addera värdeordet ”vackert”, som utgjorde näst flest 

av alla svar, blev resultatet att 49 procent av svaren handlade om att Sverige är 

tilltalande med sin natur och vackra miljö. Mehdi, en 29-årig man från Iran uttryckte 

sig så här: 

 

”Det finns många berg där och jag tycker att landet är väldigt vackert på vintern.” 

(Intervju 2014-11-27). 

 

 

Figur 7. Denna figur redovisar respondenternas svar på vad de främst associerar med 

Sverige (egen figur). 

 

Den generella uppfattningen är att Sverige är ett vackert land med en storslagen natur. 

Många respondenter uttryckte också att klimatet är kallt men att landet ändå är 

välkomnande. 57-åriga Hassan från Somalia menar följande: 

 

”Sverige är demokratins hem! Jag har en positiv bild av ett kallt men välkomnande 

land.” (Intervju 2014-11-27).  
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Studien hade även ett intresse av internationella turisters uppfattning om svenskar, då 

svenskar är en del av det man kan uppfatta i Sverige. Även här effektiviserades 

kategoriseringen av insamlad data genom att ta med de ord som sagts fem gånger eller 

fler. Ord som till exempel ”snälla” och ”trevliga” placerades under värdeordet 

”vänliga” och så vidare. Det visade sig att uppfattningen är i stort sett enbart positiv då 

över hälften av svaren beskrev svenskar som vänliga och öppna personer. Joanne, en 

29-årig kvinna från Storbritannien, förklarar hur hon ser på svenskar: 

 

”Jag har träffat en del svenskar i London. De är vänliga, har inga fördomar om 

någon och är väldigt öppensinnade” (Intervju 2014-11-27). 

 

De klassiska föreställningarna om att svenskar är blonda och vackra bekräftades även 

då 19 % av svaren handlade om just detta. Andra uppfattningar om svenskar var att de 

är artiga, roliga, hjälpsamma och ärliga. Uppfattningen om att svenskar är kalla eller 

tråkiga nämndes endast två gånger bland de 50 respondenterna. 

 

För att få reda på vad som motiverar en turist att besöka Sverige ställdes just den 

frågan. Kategoriseringen av insamlad data effektiviserades genom att sortera alla 

respondenters svar under fem värdeord: naturen, kulturen, stadsliv, nöje och jobb. Ord 

som till exempel ”skidåkning”, “shopping” och “nattliv” sorterades in under ”nöje”, 

”Stockholm” sorterades in under ”stadsliv”, ”norrsken” sorterades in under ”naturen” 

och ”runstenar” sorterades in under ”kulturen”.  

 

Figur 8. Denna figur redovisar vilka olika anledningar respondenterna skulle kunna ha 

till att besöka Sverige (egen figur). 
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Resultaten blev att endast 11 % av anledningarna till att besöka Sverige var för att 

uppleva stadslivet. Över en tredjedel av svaren handlade explicit om naturupplevelser 

och nästan lika många svar handlade om att besöka Sverige för att uppleva vad landet 

har att erbjuda i nöjesväg. Respondenterna som svarade ”nöje” kan så klart ha haft 

naturupplevelser i bakhuvudet också men de flesta svar som sorterats in under 

kategorin “nöje” handlade om skidåkning, shopping eller nattliv. 

 

5. Teori 

Detta kapitel går igenom de teorier som valts till studien. Teorierna som valdes ut var 

de teorier som ansågs vara mest relevanta för att kunna testas mot studiens empiriska 

insamling. Alla teorier faller in under huvudkategorierna image och branding. En klar 

majoritet är skrivna på engelska, och har fritt översatts till svenska. 

 

5.1 Image 

Enligt Therkelsen (2010:140–141) kan skapandet av en image delas upp i en 

individuell och en kollektiv nivå. På den individuella nivån bildas image utifrån 

erfarenheter på en personlig och vänskaplig nivå.  Marknadsförare har dock 

svårigheter i att jämföra personliga erfarenheter med erfarenheter som förmedlas via 

vänner och släktingar. Therkelsen (2010:140–141) menar att det därför är extra 

intressant att titta närmare på den kollektiva nivån. På den kollektiva nivån bildas 

image utifrån intryck, attityder och värden. Den kollektiva nivån kan ses i tre delar 

som står i hierarki till varandra, där intryck står högst upp i hierarkin. De tre delarna 

är, trots hierarkin, relativt svåra att skilja från varandra och de influerar ständigt 

varandra (Therkelsen 2010:140–141).  

 

Intryck är baserade på faktiska handlingar och händelser i en viss kultur som är 

kortvariga och därmed kan glömmas av bildens observatör. Exempel på dessa 

handlingar är politiska åtgärder och kulturevenemang - allt som inte är permanent av 

karaktären. Intryck kan dock förvandlas till att bli mer permanenta och reflekterande 

och övergår då till att bli mer djupt kända attityder till en plats. Detta sker då en 

liknande händelse inträffar upprepade gånger eller om händelsen inte går ihop med de 

normer och värderingar som observatören har (Therkelsen 2010:141).  
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Attityder kan innehålla både en känslomässig och en intellektuell sida, beroende på 

hur olika personer reflekterar över sina attityder. Värden har i första hand en 

känslomässig grund då de är mer omedvetna och icke reflekterande. Värden står för 

vad saker egentligen är, det mest uppenbara som en observatör kan se utan vidare 

reflektion (Therkelsen 2010:141). Bilder som leder till ett imageskapande är laddade 

med värden efter den kulturella kontext som de förekommer i (Roberts & Hall 

2001:38). Detta innebär att varje bild som markandsförs av ett land påverkar landets 

image i olika utsträckningar (Roberts & Hall 2001:183).  

 

Leisen (2001:50) menar att en turists image av en destination skapas genom att denne 

bearbetar olika källors information om destinationen över en viss tid. Informationen 

organiseras i en mental konstruktion som gör den meningsfull för individen. En 

destinations image kan delas in i tre faser. Dessa faser benämns som den organiska 

imagen, den inducerade imagen och den komplexa imagen. Den organiska imagen 

härleds från information som inte ingår i turismsfären, information som inte är ämnad 

att vara specifikt riktad till turister. Exempel på detta är information ur historiska och 

geografiska böcker men även tidningsartiklar och rapporter från TV och internet 

(Leisen 2001:50).  

 

Den inducerade imagen fungerar som ett tillägg till den organiska imagen. Den skapas 

genom det material som turismorganisationer marknadsför destinationen med genom 

Tv-reklamer, guider som finns på informationscentra eller från magasin på internet. 

Dessa turismorganisationer kan inte påverka den organiska imagen men är direkt 

delaktiga i skapandet av den inducerade imagen (Leisen 2001:51).  

 

Den komplexa imagen är den sista fasen och är ett resultat av att turisten har besökt 

destinationen eller landet och därigenom skaffat erfarenhet. På grund av denna direkta 

erfarenhet av destinationen tenderar imagen bli differentierad och mer komplex än den 

organiska och inducerade imagen. Destinationen bedöms subjektivt efter turistens 

förväntningar och hur dessa upplevdes (Leisen 2001:52). 

 

För att vara effektiv i att skapa en bild av ett land måste den önskade bilden vara nära 

verkligheten, trovärdig, enkel, lockande och unik (Kotler 2002:251).  
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Människor vill inte gärna ändra på deras kognitiva strukturer eller tidigare inskaffad 

kunskap, de tenderar att anpassa vad de ser för att kunna koppla det mot vad de vet. 

Det är troligare att människor uppmärksammar information som bekräftar deras 

kunskap. På grund av detta kan ett lands image vara långvarig och svår att ändra på 

(Kotler 2002:251). 

 

Olika platser lockar olika turister, något som Kotler (2002:255) anser att Country 

brand managers måste förstå. Turismmarknaden kan segmenteras genom 

attraktionerna som turisten söker, till exempel naturlig skönhet, sol, äventyr, 

evenemang eller kultur och historia. Marknaden kan även segmenteras geografiskt, 

säsongsmässigt eller efter turistens karaktäristiska drag. För att lyckas i 

turismindustrin måste ett land vara väldigt specifikt med vad som marknadsförs och 

till vem (Kotler 2002:255). 

 

En av grundstenarna i marknadsföring är produktdifferentiering. En god kunskap om 

differentiering är väsentlig för att förstå vad som ligger bakom idén kring att 

destinationer bör presenteras med hjälp av "en tydlig identitet". Den tydliga identiteten 

behövs för att en destination skall kunna uppfattas med "en tydlig image ". Precis så 

som producenter av en vara önskar att sin produkt skall stå ut från de andra 

produkterna på marknaden, vill destinationsutvecklare att platser skall stå ut från andra 

platser. Det viktiga för en destination blir att undersöka vilka unika attraktioner de har 

att erbjuda, som inte andra platser har. Detta blir i slutändan en viktig del i platsens 

image (Ren & Blichfeldt 2011:418). 

 

En produkt i traditionell mening har dock många olikheter med en destination. En 

destination är mycket mer komplex än en vanlig produkt och en destinations image är 

inte alls lika påverkad och producerad av traditionell marknadsföring som en vara är 

(Ren & Blichfeldt 2011:420). Varje plats har en image. Detta oavsett om imagen är 

positiv eller negativ, fokuserad eller diffus (Papadopoulus & Heslop 2002 via Ren & 

Blichfeldt 2011:420).   

 

En del forskare menar dock att konceptet av “en enstaka destinationsimage” inte håller 

i turismbranschen. John Urry (2003) beskriver marknadsföring av turism som en 

praktik där marknadsförare och aktörer i turism förser turister med en rad av 
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representativa bilder på hur en plats ser ut. Därefter börjar turisterna försöka förstå 

dessa platser genom imaginära konstruktioner av verkligheten som förmedlas i dessa 

bilder (Urry 2003 via Ren & Blichfeldt 2011:421). 

 

Varje image av en destination kommer till stor del från varumärkesidentiteten för 

destinationen, vilket direkt påverkar marknadsföringen. Image är en nyckelfaktor för 

att kunna locka turister till en destination eller ett land och är även en anledning till 

varför turister väljer att besöka ett visst land eller en viss destination. I den globala 

tävlingen att locka turister är det därför viktigt för länder att sticka ut och att förstärka 

sin bild, och detta görs genom en branding av landet. Som bäst kan brandingen av ett 

land innebära att landets image förbättras, men det finns fler faktorer - politiska, 

ekonomiska och sociala - som påverkar ett lands image (Hakala et al 2013:514; Bigné 

et al 2001:614).  

 

Genomförs en branding med en kartläggning och distribuering av varumärkets 

grundidentitet höjs interaktionen mellan destinationens identitet och den image som 

besökare får av destinationen. En destinations branding blir således väldigt viktigt i 

den strategi som förs i en destinations marknadsföring (Ren & Blichfeldt 2011:418).  

 

5.2 Branding 

Idag är forskare inte helt överens om innebörden av nationell branding. Vissa anser att 

nationell branding har en viktig betydelse i dagens globaliserade värld, samtidigt som 

andra menar att en slags nationalism kan skapas där olika maktsäten lätt kan köpa sig 

in och forma respektive lands nationella branding (Jordan 2013:286). Therkelsen 

(2007 via Ren & Blichfeldt 2011:418) menar att nationell branding innebär att bilda en 

gemensam, unik och differentierad identitet. 

 

Nationell branding är uppbyggd på ungefär samma sätt som traditionell 

marknadsföring och PR. Nationell branding handlar på det stora hela om att få 

allmänheten, aktörer, partners, anställda med flera att verka efter samma synsätt på 

landet i fråga. Nationell branding är en strategi för att kommunicera en viss bild av ett 

land till omvärlden. Ibland blir dock nationell branding en extra stor process som 

involverar mycket mer än vad det i grunden är ämnat för.  
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I fall som till exempel i Indien har nationell branding använts i fler syften än det är 

ämnat för, vilket lett till en felaktigt kommunicerad bild (Aronczyk 2008 via Jordan 

2013:285–286). 

 

Kommunikation är centralt i branding, och det är via kommunikation som 

destinationsmarknadsförare kan påverka så att den image som skapas i turisters 

medvetande blir så lik den, av marknadsförarna, kommunicerade 

destinationsidentiteten (Ren & Blichfeldt 2011:419). En destinations varumärke kan 

bli tvetydigt ifall olika aktörer på destinationen har en marknadsföring vars budskap 

skiljer sig åt. Om budskapen inte går hand i hand med destinationens varumärke leder 

detta till att helhetsintrycket av destinationen blir otydligt och spretigt. Detta medför 

att det blir svårare att locka till sig besökare till en destination (Therkelsen 2007 via 

Ren & Blichfeldt 2011:419).     

 

Therkelsen & Gram (2010:123) undersökte på vilket sätt de nordiska länderna 

försöker locka till sig besökare till regionen. Detta genom att undersöka hur de 

nordiska länderna presenterades i ett marknadsföringsinitiativ av den europeiska 

resekommissionen som kallas “Brand Europe”. Ett fotografi av en ren som står i ett 

snölandskap i morgonljus representerar regionen, där alla nordiska länder ingår, och 

skiljer sig väldigt mycket från de valda bilderna för varje land, som alla anspelar på 

varmt och soligt väder. Å ena sidan spelar bilden av renen och snön på typiska 

stereotyper av de nordiska länderna, å andra sidan går bilderna under varje land emot 

dessa stereotyper när de visar en varmare och mer urbaniserad sida av regionen. 

Denna självmotsägelse kan vara förvirrande för läsaren, speciellt om denne inte är från 

Europa (Therkelsen & Gram 2010:123).  

 

6. Analys 

I det här kapitlet diskursanalyserar studien VisitSwedens arbete med att förmedla en 

bild av Sverige och kopplar ihop detta med de valda teorierna, samt svar från 

intervjuerna på Köpenhamns flygplats. Genom att tolka bilderna i VisitSwedens 

Sverigemagasin, på deras Facebooksidor och på deras Instagram-konto kunde studien 

identifiera genomgående mönster som ingår i varje identifierad diskurs. Diskurserna är 

grunden i analysen och de används för att få en djupare förståelse för VisitSwedens 
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förmedlade bild. Studiens syfte var inte att göra en djupare analys av varje diskurs i 

sig utan snarare vilken betydelse diskurerna har för marknadsföringens utformning. 

 

Tolkningen av bilderna skedde med inspiration från ikonologi och konnotation. Till 

skillnad från den tidigare genomgången av bilderna innebär detta att studien har sökt 

en djupare förståelse för och de bakomliggande budskapen i bilderna. Instagram-

kontots bilder föreställer nästan uteslutande naturen vilket gör att dessa bilder endast 

placeras under diskursen om natur och orördhet. 

 

6.1 Diskursanalys 

6.1.1 Natur och orördhet 

Diskursen om natur och orördhet handlar bland annat om Sverige som det outforskade 

landet, naturupplevelser, vattnets betydelse och det rika djurlivet i landet.  

 

I VisitSwedens Sverigemagasin framställs naturen och Sveriges orördhet främst 

genom vackra vyer där vatten är ett tydligt inslag. I den första delen av 

Sverigemagasinet har hela nio av 24 bilder associationer till vatten, antingen i form av 

båtar, sjöar eller hav (Bilaga 1:4–15). Detta ger en känsla av att det alltid är nära till 

havet, men även en känsla av frihet och avkoppling. På VisitSwedens Facebooksidor 

“Sweden” och “VisitSweden USA”, i Sverigemagasinets sista kapitel samt på deras 

Instagram-konto finns det mängder med bilder som har tydliga inslag av vatten i sig 

(Facebook 2014b; Facebook 2014c; Instagram 2014; Bilaga 1:44–45). 

 

Detta visar hur viktigt vatten är och dess betydelse för landet men även att det finns 

gott om hav och sjöar att upptäcka. Vattnet blir ett värde som observatören av bilderna 

omedvetet kan koppla till känslor som till exempel frihet och avkoppling. Värdet 

vatten blir effektivt i bilderna då det skapar känslor för betraktaren och får denna att 

omedvetet skapa positiva associationer till bilderna (Therkelsen 2010:141). Värdet 

vatten förekommer tillsammans med värdet naturlandskap på många av VisitSwedens 

bilder, speciellt på deras Instagram-konto (Instagram 2014). 

 

På VisitSwedens Instagram-konto “VisitSweden” är nästintill alla bilder på 

naturlandskap. Nästan alla bilder är på vackra landskap med ett inbjudande ljus över 

sig (Instagram 2014). Känslan är att den orörda naturen är otroligt viktig i den bild av 
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Sverige som försöker förmedlas av VisitSweden. Avsaknaden av människor och 

bebyggelse understryker denna orördhet extra mycket, möjligheterna till genuina 

naturupplevelser i en ostörd miljö känns som väldigt goda. Detta är även tydligt i 

Sverigemagasinet eftersom att det knappt är med några människor i bilderna, vilket 

medför att naturen känns orörd (Bilaga 1:24–32).  

 

På Facebooksidan “Sweden” ger de många bilderna på stora naturlandskap också 

känslan av orördhet och vackra, lättillgängliga miljöer (Facebook 2014b). Bilderna 

med naturlandskap i tolkas som att det finns stor tillgång på inspirerande landskap 

under hela året då årstiderna skiljer sig markant bland bilderna. Då ett flertal bilder 

saknar rörelse och människor uppstår känslan att Sverige är orört och avslappnat 

eftersom att inga indikationer på stress finns. På “VisitSweden USA” finns det 

däremot bilder på naturlandskap med en hel del människor i rörelse men även mycket 

bilder på total orördhet (Facebook 2014c).  

 

VisitSweden marknadsför Sverige som ett naturrikt land genom sitt positionstema 

Natural Playground. Detta tema riktar sig åt målgruppen Active Families som söker 

aktiv gemenskap i naturnära miljöer (VisitSweden odat.F). Av 

marknadsföringsmaterialet framgår det att det är möjligt att uppleva frihet i naturen 

med sina nära och kära. 

 

I Sverigemagasinets kapitel som berör Sveriges natur förs tankarna direkt till att 

naturen är till för alla. Äventyr och frihet är två andra känslor som kom fram vid en 

tolkning av naturkapitlets bilder. En annan känsla är att Sverige är ett väldigt djurrikt 

land, då många bilder visar många olika djurarter i sina naturliga miljöer. Eftersom att 

det förekommer mycket djur på bilderna blir föreställningen att det finns en god chans 

att stöta på dessa (Bilaga 1:24–32). Bilden av Sverige som ett djurrikt land med många 

olika arter, som verkar vara vanligt förekommande, framgår också tydligt på 

“VisitSweden USA”. Det är mycket människor med på bilderna vilket ger intrycket av 

att djur och människor lever nära varandra (Facebook 2014c).  

 

Det är viktigt att differentiera sig från andra marknader och det gäller att sticka ut för 

att locka till sig turister (Ren & Blichfeldt 2011:418). VisitSweden gör detta på ett bra 

sätt genom att framhäva Sveriges rika djurliv som till viss del skiljer sig från andra 
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länders djurliv. Resultaten från intervjuerna på Köpenhamns flygplats visar, på frågan 

om vad som hade motiverat respondenten att åka till Sverige, att över en tredjedel av 

svaren handlade explicit om naturupplevelser.  

 

Intervjuerna på Köpenhamns flygplats visade att många internationella turister anser 

att Sverige är tilltalande med sin natur och att landet är vackert. Människor är generellt 

sett mer benägna att uppmärksamma information som bekräftar deras tidigare kunskap 

inom ett område (Kotler 2002:251). Detta lyckas VisitSweden utnyttja i sin 

marknadsföring då internationella turister uppenbarligen har en uppfattning av Sverige 

som ett naturrikt land. VisitSweden marknadsför mängder med bilder av natur, både 

orörd och exploaterad natur där aktiviteter av alla möjliga sorter är vanligt 

förekommande (Bilaga 1; Facebook 2014b; Facebook 2014c; Instagram 2014).  

 

Snöklädda naturlandskap framställs i en stor utsträckning både som öppna landskap 

och i form av till exempel en plats där människor åker skidor (Bilaga 1:44–45; 

Instagram 2014). Snölandskapen ger känslan av ett kallt land där snö är vanligt 

förekommande, vilket är en autentisk framställning av Sveriges kyligare klimat. 

Resultaten av intervjuerna på Köpenhamns flygplats visade att 13 procent av alla svar, 

på frågan om hur Sverige är som land, hade associationer till Sverige som ett kallt 

land.  

 

Bilder med trovärdiga och verkliga motiv, till exempel på kalla snölandskap i Sveriges 

fall, är viktig för att skapa en tydlig image för ett land (Kotler 2002:251). Det finns 

exempel på marknadsföringsmaterial från Skandinavien där det visas en ren i 

snölandskap bredvid bilder som anspelar på varmt och soligt väder.  

 

Genom att på samma ställe marknadsföra både stereotypa och ovanliga bilder på ett 

land kan betraktaren bli förvirrad över hur landet verkligen är (Therkelsen & Gram 

2010:123).  

 

VisitSweden är över lag duktiga och konsekventa i att marknadsföra bilder efter 

aktuell säsong, det läggs till exempel inte upp massa vinterbilder under 

sommarhalvåret (Facebook 2014b; Facebook 2014c). Helene Berg anser att det är 
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meningslöst kommunicera ut en bild av Sverige som inte kallt och mörkt, det vill säga 

en felaktig bild av Sveriges klimat. Istället lyfter VisitSweden fram de positiva med 

klimatet. Exotiska vinterupplevelser och norrsken blir då till exempel kontrasten till 

kallt och mörkt (Intervju 2014-12-22).  

 

6.1.2 Tradition 

Inom diskursen om tradition ingår svenska traditioner så som midsommar och andra 

högtider. Diskursen inkluderar även svenska kulinariska inslag som till exempel fika 

och speciella matupplevelser. 

 

I Sverigemagasinet framställs en hel del bilder som förmedlar traditioner, till exempel 

på midsommarfirande, men även på gammaldags miljöer och verk. I kapitlet om 

design infinner sig en gammeldags känsla med de vävda korgarna och den klassiska 

lackskon (Bilaga 1:20). Även i kapitlet om svensk stil är att det mesta som förmedlas i 

bilderna gammaldags, allt ifrån ångbåten till de gamla röda trähusen och musikanterna 

i folkdräkter. Inget nytt eller modernt förmedlas (Bilaga 1:40–41).  

 

VisitSweden verkar vilja förmedla en genuin och traditionsrik bild av Sverige där det 

finns goda chanser till autentiska upplevelser. Att förmedla en genuin bild av ett land 

är enligt Kotler (2002:251) väsentligt för att kunna konkurrera på den globala 

marknaden. Sveriges kultur och traditioner förmedlas genom en hel del av 

VisitSwedens bilder. Detta går hand i hand med ett av deras positionsteman som de 

kallar för Swedish Lifestyle. Detta tema riktar in sig mot målgruppen WHOPs, som 

söker svenska kultur- och naturupplevelser, historia och traditioner (VisitSweden 

odat.F). 

 

Vid en tolkning av bilderna på Facebooksidan “Sweden” märks det att traditionella 

högtider och tillställningar är ett viktigt inslag. Bilden med det stora flaggfirandet ser 

ut att vara en sprakande studentskiva och bilderna med brasor ser ut att vara 

traditionella valborgsfiranden i olika miljöer. Bilder med granar symboliserar julen 

och bilderna med firande föreställer mestadels midsommarfirande med färgglada 

intryck i vackra miljöer (Facebook 2014b).  
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Studien har identifierat att 30 av bilderna på Facebooksidan “VisitSweden USA” ingår 

i diskursen om tradition. I 21 av dessa framhävs midsommarfirande eller symboler 

som tydligt symboliserar midsommar (Facebook 2014c). Även i Sverigemagasinet 

framställs midsommarfirande, speciellt i kapitlet om HBTQ-personer. I kapitlet syns 

två män med blomkransar på huvudet vilket är kännetecknande för midsommar 

(Bilaga 1:16). På Facebooksidan “VisitSweden USA” syns ett påskfirande och flera 

förmodade majbrasor. Tillsammans med ett riddarspel skapas den samlade känslan av 

att traditioner är viktigt och firas rejält, den genomgående känslan blir alltså att 

Sverige gillar att fira högtider och tillställningar och håller starkt i sina traditioner 

(Facebook 2014c).  

 

Som en motpol till det traditionella firandet får modevisningar en relativt stor plats i 

marknadsföringen med fem bilder (Facebook 2014c). Blandningen av traditionellt 

firande och moderna evenemang skapar känslan av ett stort utbud för olika smaker. 

Genom att i bilderna marknadsföra nya trender och tillfälliga förändringar i ett lands 

kultur kan betraktaren skaffa sig nya intryck om landet i en så kallad inducerad image 

(Leisen 2001:51). Detta innebär att VisitSweden kan påverka en turists syn på Sverige 

genom sitt marknadsföringsmaterial. De nya intrycken som kommer från 

marknadsföringen behöver inte bli permanenta och leder generellt sett inte till en 

ändrad bild av landet i fråga. Däremot kan bilder på klassiska uppfattningar om landet 

bidra till att intrycken av landet består (Therkelsen 2010:141). VisitSweden arbetar 

idag med att till exempel marknadsföra Sverige som en ny matdestination 

(VisitSweden odat.I).  Detta kan i framtiden bli ett permanent intryck och en inducerad 

image av landet skapas där besökare åker till Sverige för kulinariska upplevelser. 

 

VisitSweden lockar både med unika och nyskapande kulinariska upplevelser, vilket är 

en del av planen att skapa en bild av Sverige som ett progressivt land. Maten 

marknadsförs inte enbart för matturism utan även ur ett nationellt branding-syfte 

(Intervju 2014-12-22).  Sofia Kinberg, Helene Berg och Thomas Johansson menar 

dock att matturism blir allt mer betydande i VisitSwedens marknadsföring (Intervju 

2014-11-25; 2014-12-03; 2014-12-22). Genom att VisitSweden marknadsför 

traditionella svenska matupplevelser kan Sverige sticka ut från konkurrenterna, då 

landet erbjuder något unikt, nytt och spännande. 
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I dagens turismbransch krävs det att länder och destinationer har något speciellt och 

attraktivt att locka med. Har länder och destinationer detta kan de förstärka sin image 

och öka besöksantalet (Hakala et al 2013:514; Bigné et al 2001:614). Detta är precis 

vad VisitSweden gör då de marknadsför unika matupplevelser i en stressfri miljö.  

 

I de 32 bilderna som ingår i diskursen om tradition på Facebooksidan “Sweden” ges 

fika en väldigt stor plats, nästan två tredjedelar av bilderna bjuder in till en 

avkopplande fika (Facebook 2014b). På Facebooksidan “VisitSweden USA” 

dominerar också bilder på fika. Det är mycket sötsaker så som tårtor och bakverk i 

bilderna. Det är förhållandevis få bilder med maträtter, bortsett kräftorna, och ytterst få 

bilder är tagna i en stadsmiljö (Facebook 2014c).  

 

Bilderna på olika råvaror och maträtter, såsom kräftor, ger känslan av lyx då fin mat 

från havet är i fokus. De presenteras även på ett vackert sätt som lockar in till prövning 

(Facebook 2014b). Bakverken och sötsakerna presenteras också vackert gjorda och det 

känns som bilderna försöker förmedla mat och dryck av högsta kvalitet (Facebook 

2014c). Intrycket är att Sverige erbjuder lyxig mat i modern tappning. Naturliga 

råvaror spelar en stor roll i bilderna vilket ger en genuin känsla av Sveriges kulinariska 

värld. Bilderna lyfter fram många olika kockar och även en del frigående djur (Bilaga 

1:34–38). Detta tolkas i studien som att det finns mycket expertis i den svenska 

restaurangbranschen och även på en human inställning till uppfödning. VisitSwedens 

kommunikationsstrategi handlar till stor del om att just framhäva Sveriges aktiva 

livsstil med goda smakupplevelser, en sund hälsa och en omtanke om människor, djur 

och natur (VisitSweden odat.I). 

 

6.1.3 Unicitet 

I diskursen om unicitet ingår unika attraktioner och upplevelser som Sverige har att 

erbjuda och olika aspekter som gör Sverige unikt.   

 

I både Sverigemagasinets första kapitel och på VisitSwedens Facebooksidor gestaltas 

unika byggnader och vyer från de tre storstäderna. Turning Torso i Malmö, Gamla 

stan i Stockholm och Göteborgs hamn är exempel på några avbildningar (Bilaga 1:4–

15; Facebook 2014b; Facebook 2014c). Nationell branding är viktigt att använda för 
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att skapa en samlad image av ett land eller en destination, ungefär på samma sätt som 

traditionell marknadsföring och PR försöker skapa en samlad bild av sin produkt 

(Aronczyk 2008 via Jordan 2013:285–286). Det skall dock tas i beaktning att en 

destination är mycket mer komplex än en vanlig produkt och en destinations image är 

inte alls lika påverkad och producerad av traditionell marknadsföring som en vara är 

(Ren & Blichfeldt 2011:420).  

 

När det gäller Sveriges städer marknadsför VisitSweden i stort sett bara de tre största 

städerna vilket ger en samlad om än smal bild. John Urry (2003 via Ren & Blichfeldt 

2011:421) menar att marknadsföring inom turism går ut på att förse turisterna med 

representativa bilder på hur en plats ser ut, vilket VisitSweden lyckas väl med i deras 

marknadsföring av Sveriges storstäder.  

 

Nationell branding handlar på det stora hela om att få allmänheten, aktörer, partners 

och anställda att verka efter samma synsätt på landet i fråga (Aronczyk 2008 via 

Jordan 2013:285–286; Therkelsen 2007 via Ren & Blichfeldt 2011:418). För 

VisitSweden är nationell branding oerhört viktigt och går som en röd tråd i allting de 

gör (Intervju 2014-12-22). Det är tydligt att hela VisitSwedens organisation, och deras 

partners som nämnts i studien, har en likadan syn på Sverige då de marknadsför en 

relativt samlad bild av landet och dess unika inslag som till exempel storstäderna. 

 

Facebooksidorna visar många levande bilder med stadsmiljö vilket ger känslan av att 

det händer mycket saker i städerna, det är även en hel del folk i omlopp. Nöjesparker 

får ett stort utrymme med flera bilder på åkattraktioner vilket medför känslan att 

många av bilderna verkar rikta sig till ungdomar och barnfamiljer (Facebook 2014b; 

Facebook 2014c). I resultatet från intervjuerna på Köpenhamns flygplats visade det sig 

dock att endast elva procent av svaren, på vad som motiverar till att besöka Sverige, 

var på grund av landets städer. Samtidigt svarade nästan 31 procent att de skulle kunna 

tänka sig att besöka Sverige för nöjen, vilka ofta utspelar sig i storstäder.  

 

VisitSweden lägger ett stort fokus på att marknadsföra storstadsupplevelser via sitt 

positionstema som de kallar Urban Nature. Temat riktar sig till målgruppen DINKs 

som ofta söker spännande upplevelser i en urban miljö (VisitSweden odat.F).  
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I marknadsföringsmaterialet lockar VisitSweden denna målgrupp med bland annat 

bilder av restauranger och muséer.  

 

Samtidigt visar en hel del av stadsbilderna upp helt stilla, folktomma vyer över 

städerna (Facebook 2014c). Känslan är att VisitSweden försöker förmedla en bild av 

båda sidorna, lugnt och livat precis som gammalt och nytt. VisitSweden bjuder in till 

Sveriges tre största städer genom att locka med urbana men ändå vattennära miljöer 

och livade men ändå avkopplande städer (Facebook 2014c). Länders och 

destinationers varumärken kan bli tvetydiga ifall aktörer har en marknadsföring vars 

budskap skiljer sig åt. Om budskapen inte går hand i hand med landets eller 

destinationens varumärke gör det att helhetsintrycket blir otydligt. Detta medför att det 

blir svårare att locka till sig besökare till ett land eller en destination (Therkelsen 2007 

via Ren & Blichfeldt 2011:419). 

 

VisitSweden arbetar, genom deras varumärkesplattform, med att försöka förmedla ett 

och samma budskap i sin marknadsföring (VisitSweden odat.G). Eftersom att 

budskapet är enhetligt och går väl ihop med Sveriges nationella mål som land blir 

helhetsintrycket väldigt tydligt och det blir därför lättare för Sverige att locka till sig 

besökare. 

 

Efter att ha gått igenom VisitSwedens Sverigemagasin och Facebooksidor skapas 

känslan att Sveriges städer har något att erbjuda för de allra flesta. Olika städer och 

platser lockar olika turister, vilket är något som Country brand managers måste förstå 

(Kotler 2002:255). VisitSweden har förstått detta vilket framgick tydligt i intervjun 

med Thomas Johansson, Country Manager för Norge. Han menar på att VisitSwedens 

marknadsföring utgår från respektive marknad, deras lokala behov och de 

styrkefördelarna Sverige har jämfört med andra länder.  

Till exempel i norra Norge riktar VisitSweden sig åt sol och bad medan i södra Norge 

riktar de sig åt skidåkning (Intervju 2014-12-03). 

 

Det är inte bara olika marknader som marknadsföringen riktar sig åt, utan även åt olika 

målgrupper. För att lyckas i turismindustrin måste ett lands marknadsföringsansvariga 

vara väldigt konkreta med vad som marknadsförs och till vem (Kotler 2002:255). I 

Sverigemagasinets kapitel om HBTQ-personer ger bilderna en uppfattning av att 
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Sverige välkomnar HBTQ-personer i alla väder, det vill säga att Sverige alltid är 

öppna för att ta emot detta segment av besökare (Bilaga 1:16). Sverige framställs här 

som ett progressivt och öppet land.  

 

I nästa kapitel av Sverigemagasinet visar VisitSweden upp en nyskapande sida av 

Sverige med tanke på den specialutformade ljusstaken och de trendiga kläderna som 

kvinnan på modevisningen bär upp (Bilaga 1:20–21). Även på Facebooksidan 

“Sweden” finns det bilder som riktar sig åt den kulturintresserade då bland annat 

inslag av musik och iskonst kan ses (Facebook 2014b). Dessa kulturella aktiviteter 

riktar in sig mot målgruppen WHOPs, då WHOPs söker autentiska upplevelser. En 

annan av VisitSwedens målgrupper som söker mycket aktiviteter och upplevelser är 

Active Families (VisitSweden odat.E).  

 

Active Families söker, till skillnad från WHOPs, mer äventyr och rörelse. 

Sverigemagasinets sista kapitel visar bilder som ger föreställningen att Sverige har ett 

stort spektrum aktiviteter för barn i alla åldrar, alla bilder innehåller barn i rörelse. 

Hälften av bilderna innehåller djur vilket ger intrycket av att djur är ett viktigt och 

vanligt förekommande inslag för barn (Bilaga 1:44–45). Det ger en samlad känsla av 

att barnen kan vara aktiva och vara med om äventyr och upplevelser utöver det 

vanliga. 

 

Facebooksidan “Sweden” har publicerat ett antal bilder av unika upplevelser och 

attraktioner, till exempel på norrsken och Liseberg (Facebook 2014b). Känslan är att 

det finns ett stort utbud av aktiviteter i Sverige som passar alla målgrupper. Även på 

Facebooksidan “VisitSweden USA” framställs de unika attraktioner och byggnader 

som Sverige har att erbjuda så som Turning Torso, Universeum och ishotellet, men 

majoriteten av bilderna föreställer gamla stadsdelar (Facebook 2014c). En tolkning av 

dessa bilder säger att VisitSweden både försöker förmedla en bild av äkthet men också 

att det finns många spännande attraktioner. 

 

7. Slutsatser  

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som studien kommit fram till. I den första 

delen presenteras slutsatserna genom två figurer där den första visar vilken bild 
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VisitSweden förmedlar av Sverige 2014. Den andra figuren visar vilken bild av 

Sverige som internationella turister har. 

 

I den andra delen av det här kapitlet har resultaten av intervjuerna som genomfördes 

på Köpenhamns flygplats jämförts mot den bild av Sverige som VisitSweden 

förmedlar. Detta för att se hur väl VisitSwedens förmedlade bild av Sverige stämmer 

överens med internationella turisters uppfattade bild av Sverige. 

 

7.1 VisitSwedens förmedlade bild av Sverige 

Studien har diskursanalyserat bilderna i VisitSwedens marknadsföringsmaterial och 

hur organisationen arbetar med att förmedla bilden av Sverige. Resultatet av analysen 

har sammanställts till en figur som tydligt visar vilken bild som VisitSweden 

förmedlar av Sverige idag. Figuren är uppbyggd med landet Sverige som det primära 

värdeordet och sedan utgör studiens tre identifierade diskurser de sekundära 

värdeorden. Från varje diskurs har de viktigaste beståndsdelarna i diskursen 

identifierats och dessa utgör de tertiära värdeorden. Tillsammans bildar dessa värdeord 

en kärnbild. Denna kärnbild visar vad VisitSwedens främst vill förmedla i sin 

marknadsföring. 

 

Utanför kärnbilden redovisas de värdeord som hör till varje tertiärt värdeord. Dessa 

värdeord representerar bilder som är vanligt förekommande i VisitSwedens 

marknadsföring 2014. Värdeorden utanför kärnbilden står för vad som marknadsförs 

mest från VisitSwedens håll. Anledningen till att dessa värdeord inte ingår i 

kärnbilden är för att de bara är detaljer i den stora bilden som VisitSweden vill 

förmedla. Till exempel marknadsförs mycket bilder på midsommarfirande, men själva 

midsommarfirandet är inte huvudbudskapet som VisitSweden vill sända ut. 

Huvudbudskapet är att Sverige är ett traditionsrikt land, där högtider och tillställningar 

är viktigt för landet.  
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Strecken mellan värdeorden visar hur hela bilden av Sverige hänger ihop, och i vissa 

fall tillhör ett värdeord två olika diskurser. Ett exempel på detta är “Exklusiva 

matupplevelser” som går in under både diskursen om tradition och även under 

diskursen om unicitet.  

 

Figur 9. VisitSwedens förmedlade Sverigebild (egen figur). 

 

Studiens slutsats av VisitSwedens förmedlade bild av Sverige är att de tre värdeorden 

natur och orördhet, unicitet och tradition utgör kärnan i VisitSwedens marknadsföring. 

Det är kring dessa tre värdeord som VisitSweden bygger upp hela sin marknadsföring 

av Sverige. För att förmedla Sveriges natur och orördhet använder VisitSweden bilder 

på djur, naturlandskap, snö och vatten i sitt marknadsföringsmaterial.  
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När VisitSweden vill förmedla Sveriges unicitet använder de bilder på attraktioner, 

storstäder och progressivt tänkande. VisitSweden förmedlar tradition via bilder på 

högtider och tillställningar, mat och dryck samt svensk kultur. 

 

7.2 Internationella turisters uppfattning av Sverige 

Figuren nedan visar vilken bild internationella turister har av Sverige idag. All data 

har hämtats från genomgången och analysen av de 50 intervjuerna som gjordes på 

Köpenhamns flygplats. Figuren är uppbyggd med landet Sverige som det primära 

värdeordet och sedan utgör de fyra vanligaste associationerna till Sverige, bland 

internationella turister, de sekundära värdeorden. Från varje sekundärt värdeord har de 

viktigaste beståndsdelarna i värdeordet identifierats och dessa utgör de tertiära 

värdeorden. Tillsammans står alla värdeord för den bild som internationella turister 

har av Sverige. Strecken mellan värdeorden visar hur hela bilden av Sverige hänger 

ihop. 

Figur 10. Internationella turisters bild av Sverige (egen figur). 
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Studiens slutsats av internationella turisters bild av Sverige är att de fyra sekundära 

värdeorden kultur, natur, nöje och svenskar utgör kärnan av deras bild av Sverige. Det 

är dessa fyra värdeord som internationella turister förknippar mest med landet. Den 

svenska naturen uppfattas vara vacker och innehålla storslagna landskap, sjöar och 

berg. Det kalla klimatet gör att skidåkning är möjligt, vilket är ett av de primära nöjena 

som internationella turister ser med Sverige. Andra nöjen är nattliv, shopping och att 

besöka storstäderna. Nattlivet uppfattas även som en del av den svenska kulturen, 

tillsammans med en miljömedvetenhet och ett multikulturellt samhälle. Sverige anses 

vara jämställt och demokratisk med en befolkning som är öppensinnad och 

välkomnande. Internationella turister anser också att svenskar är organiserade och lika 

vackra som den svenska naturen. 

 

7.3 VisitSwedens förmedlade bild jämfört med internationella turisters bild 

Till att börja med är det viktigt att en än gång påpeka att internationella turisters 

uppfattningar av Sverige är baserade på studiens 50 intervjuer från Köpenhamns 

flygplats. För att få fram en ännu mer korrekt bild av internationella turisters 

uppfattning av Sverige hade ett högre antal respondenter kunnat intervjuas. 

Slutsatserna från de 50 intervjuerna kan därför inte betraktas som en uppfattning som 

alla internationella turister har av Sverige, men ger ändå en relativt god översikt på hur 

internationella turister ser på Sverige. 

 

När studien jämförde VisitSwedens förmedlade bild av Sverige med den bild av 

Sverige som internationella turister har, identifierades en hel del likheter. 

VisitSwedens förmedlade bild av Sverige som ett naturrikt land stämmer väl överens 

med internationella turisters uppfattning av landet. Natur är det som internationella 

turister förknippar allra mest med Sverige och natur är även det som VisitSweden 

förmedlar mest i sin marknadsföring 2014.  

 

VisitSweden förmedlar mycket svensk kultur i sin marknadsföring genom diskursen 

om tradition. Internationella turister har också många associationer till Sverige som ett 

kulturrikt land. Däremot skiljer sig värdeorden som är förknippade med kultur mellan 

VisitSwedens förmedlade bild och internationella turisters uppfattning. VisitSweden 

marknadsför mycket autentiska upplevelser och gammaldags kultur, medan 

internationella turister kopplar samman svensk kultur med ett jämställt och 



  
 

52 
 

multikulturellt samhälle. Detta kan bero på att nästan hälften av de intervjuade 

internationella turisterna var mellan 18-30 år och således kan vara mer intresserade av 

denna sortens kultur. När VisitSweden däremot förmedlar en bild av ett progressivt 

Sverige som öppet och välkomnande, stämmer det överens med internationella 

turisters uppfattning av svenskar.  

 

Det är tydligt att Sveriges storstäder är något som lockar internationella turister till att 

besöka landet, men inte som den primära reseanledningen. VisitSweden lägger relativt 

stor vikt vid att marknadsföra Stockholm, Göteborg och Malmö samt deras unika 

attraktioner. Detta betyder att VisitSwedens kommunicerade bild av Sveriges 

storstäder uppfattats. Samtidigt vill internationella turister främst uppleva nattlivet och 

den shopping som storstäderna har att erbjuda, vilket än en gång kan bero på att nästan 

hälften av de internationella turisterna som intervjuades var mellan 18-30 år. Nattliv 

och shopping är något som VisitSweden inte lägger större vikt vid i sin 

marknadsföring. Istället är det de klassiska sevärdheterna och den levande stadsmiljön 

som VisitSweden kommunicerar ut. 

 

En skillnad i VisitSwedens förmedlade bild jämfört med internationella turisters 

uppfattning av Sverige är svenskarna som befolkning. Internationella turister kopplar 

ihop Sverige med svenskar och deras egenskaper. VisitSweden marknadsför dock 

svenskar i liten utsträckning. De satsar mer på landskapen och attraktionerna som 

Sverige har. Detta trots att VisitSweden under intervjuerna påstod att svenskar och den 

svenska livsstilen är ett viktigt verktyg för att göra Sverige mer attraktivt. 

 

Internationella turister uppfattade heller inte Sverige som det djurrika land 

VisitSweden framställer Sverige som. Inte en enda av intervjuernas respondenter 

nämnde Sveriges djurliv som något de associerar till landet. Inte heller VisitSwedens 

förmedlade bild av Sverige som det nya matlandet verkar ha nått fram till de 

internationella turisterna. Detta kan ha att göra med att projektet att marknadsföra 

Sverige som ny matdestination är relativt nytt, men även att en stor del av de 

intervjuade turisterna inte tillhör den målgrupp som VisitSweden vill marknadsföra 

mat mot.  
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Slutligen har inte de internationella turisterna uppfattat Sverige som det traditionsrika 

landet med mycket högtider och tillställningar, som VisitSweden förmedlar i sin 

marknadsföring. VisitSwedens marknadsför till exempel mycket midsommarfirande 

och andra högtider men detta är inget som internationella turister associerat med 

Sverige.  

  

8. Förslag till vidare forskning 

För att tydligare kunna se hur internationella turister uppfattar Sverige skulle betydligt 

fler intervjuer kunna göras. På så sätt hade validiteten kunnat bli högre och bilden av 

Sverige bland internationella turister hade kunnat bli mer korrekt. Genom att göra en 

textanalys av VisitSwedens marknadsföring hade studien också kunnat få en högre 

validitet och slutresultatet hade kunnat bli annorlunda. Detta då det som inte förmedlas 

i bilderna kanske nämns mer i texterna. 

 

VisitSweden försöker i nuläget att bland annat positionera Sverige som en ny och stor 

matdestination. Det hade därför varit intressant att undersöka hur VisitSwedens 

förmedlade bild ser ut och uppfattas om fem år för att se om bilden av Sverige har 

förändrats. Det hade även varit intressant att utföra en studie på hur en större satsning 

från VisitSweden, på att marknadsföra svenskar, skulle kunna resultera i en förbättrad 

bild av Sverige som besöksland. Detta då svenskar som befolkning inte får någon 

speciellt stor plats i VisitSwedens marknadsföring 2014. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till internationella turister 

 

What is your name, age and nationality? 

 

Have you ever visited Sweden? 

 

Can you describe Sweden as a country with three words? 

 

What is your image of Swedes? 

 

What would be your main reason to visit Sweden? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till VisitSweden 

Är det okej att vi använder ditt namn och position som referens i vårt arbete? 

Vad är din position på VisitSweden och vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Vilka aspekter är det som ni idag främst fokuserar på i er marknadsföring av Sverige? 

 

Hur stort fokus läggs på den nationella bilden av Sverige jämfört med den regionala? 

 

Hur skiljer sig er marknadsföring mot olika länder? 

 

Vilka värdeord använder ni för att förmedla en positiv bild av Sverige? 

 

När vi kollar på er hemsida ser vi att ett relativt stort fokus läggs på mat. Hur stor potential 

tror ni att mat-turismen i Sverige har jämfört med övriga länder i Europa? 

 

Hur riktar ni er mot andra målgrupper förutom “Den globala resenären” - WHOPs, DINKs 

och Active Families? 

 

Finns det några negativa uppfattningar om Sveriges som ni idag försöker skala bort? Hur går 

ni i så fall tillväga? 

 

Hur stor vikt lägger ni på att försöka förmedla en positiv bild av svenskar? 

 

Vad kommer bli er största utmaning att tackla inom närmsta framtiden? 

 

Under varje intervju har vi dessutom ställt frågan hur marknadsföringen skiljer sig åt mellan 

intervjuobjektets VisitSweden-kontor och VisitSwedens marknadsföring över lag. 

 

 


