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Abstract 

 

Bachelor thesis in Political Science by Fanny Pettersson Bergström, spring term 2017. 

Supervisor: Sara Svensson. 

 

A Positive International Image of Sweden - Fantasy or Reality? 

-An Analysis of how the Image of Sweden has Changed over Time in American Media.  

 

This thesis is about the image of Sweden and the Swedish international brand and how these 

are communicated in the American media. The study is motivated by the increased debate 

about whether the international image of Sweden is positive or negative. The debate about 

the image of Sweden has enhanced partly because of the more common use of concepts like 

Nation Brand and Nation Branding which is becoming increasingly more important for states 

in a globalized world. The image of Sweden was further brought to attention in connection 

with the US President Donald Trump's statement about an unknown event in Sweden in 

February 2017, which created multiple headlines in the United States as well as in Sweden. 

 

The aim of the thesis is therefore to investigate whether the media in the United States 

convey a positive or negative image of Sweden in the years of 2011, 2014 and 2017. This 

partly to determine the current image of Sweden but also to gain understanding of whether 

the image of Sweden in the American media has changed over time. The essay also 

investigates what content can be derived from the image of Sweden during the years studied. 

 

The thesis consists of a two-step method where both parts form the basis for the analysis. 

The first step involves a quantitative content analysis where positive and negative words are 

searched for in articles about Sweden within the surveyed articles of each year. The second 

step is a qualitative discourse analysis where 16 articles were selected by randomly unbound 

selection to be read deeper for increased understanding of the image of Sweden from above 

mentioned years. 

 

The conclusions from the analysis is that there is great difficulty in categorizing the image of 

Sweden as positive or negative, it is considerably more complex and consists of both positive 

and negative aspects throughout all the years studied. In spite of this, the image of Sweden is 

somewhat more positive in 2014 and 2017 in comparison with 2011 where the image was 

perceived as more negative. Violence, crime, safety and equality can be said to be largely 

linked to the Swedish image in the US media over the years studied, also progressiveness as 

well as thoughtfulness. The result of the thesis contributes to an increased understanding of 

the international image of Sweden and how it can have effects on national Swedish politics. 

 

 

Keywords: Image of Sweden, Nation Branding, Media, Nation perception. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval  

I takt med den ökade globaliseringsprocessen har de internationella sociala relationerna runt 

om i världen intensifierats och medfört att distansen mellan länder blivit mindre. Det har 

resulterat i att händelser i en del av världen kan få effekter på en helt annan del i större 

utsträckning än tidigare.
1
 I takt med att avståndet mellan världens länder minskat anser 

många att det idag är ännu viktigare för länder att ha ett gott rykte än tidigare för att stå ut ur 

mängden.
2
 Ett gott rykte och en positiv bild av länder är också av stor vikt när det kommer 

till att konkurrera om såväl internationella samarbeten som investeringar men också för att få 

ökat politiskt inflytande. Detta syns tydligast genom att allt mer forskning och fokus läggs på 

begrepp och koncept som Nation Branding och Nation Image vilket blir allt vanligare inom 

ett flertal discipliner, däribland även inom den statsvetenskapliga.
3
 

  

I en globaliserad värld anses det allt viktigare att vara konkurrenskraftig i förhållande till 

andra länder, dels för att få respekt av internationell media men även av utländska 

statsöverhuvuden och dess befolkningar. Respekt innebär inte enbart att i framtiden gynna 

investeringar utan främst en ökad chans till politiskt inflytande. I en så öppen värld gäller det 

för ett land att stå ut och utmärka sig från mängden. Organisationer, statsöverhuvuden eller 

befolkningar har sällan tiden eller engagemanget att läsa på om alla länder i världen och får 

ofta tillförlita sig på de klyschor och allmänna uppfattningar om ett land som råder när det 

gäller såväl kultur som utrikes- eller inrikespolitik. När länder och människor nöjer sig med 

en kort sammanfattning av ett helt land anses det viktigt av beslutsfattare och 

statsöverhuvuden att informationen som når ut är positiv då bilden av länderna kommer att 

vara beroende av dessa korta rader om nationen. Är bilden negativ förloras konkurrenskraft 

och samarbetsvilja från andra länder och stater.
4
 

  

                                                
1
 Castell, M., Information Technology, Globalization and Social Development,1999, s. 4-5; 

Baylis, J., et al., The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 2013, s. 10-11; 

Hurrel, A., Woods, N., Inequality, Globalization and World Politics, 2002, s. 1-3. 
2
 Miller, L., Savrum Yagmur, M., The role of the media in conflict, peacebuilding and international relations, 

2015, s.18. 
3
 Anholt, S.,Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and regions, 2006, s. 1; 

Dinnie, K., Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, 2007; 

Graan, A., The Nation Brand Regime: Nation Branding and the Semiotic Regimentation of Public 

Communication in Contemporary Macedonia, 2016; 

Lee, R., et al., The underlying social identities of a nation's brand, 2010. 
4
 Anholt, S., Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and regions, 2006, s. 1. 
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Det internationella ryktet och den bild av ett land som förmedlas utåt är även av stor vikt för 

den nationella politiken. Om landet har dåligt rykte inom ett visst nationellt politikområde, 

exempelvis inom utbildning, har det påverkan på hur området kommer att utvecklas. Länder 

strävar mer och mer efter att bevisa sig och framstå framgångsrika i förhållande till andra 

länder vilket medför att många förändringar som görs inom politikområden är för att förbättra 

det som utomstående påpekat som bristfälliga områden. Det internationella ryktet och de 

åsikter som förmedlas runt om i världen har därigenom allt mer betydelse inte enbart för 

internationell politik utan även för enskilda nationella politikområden.
5
 

  

De flesta internationella rykten och bilder av ett land framställs och bibehålls beroende på hur 

internationell media rapporterat om landet i fråga. Media spelar en direkt roll i hur människor 

och andra länder uppfattar såväl enskilda politiker och policys som hela länder.
6
 Den digitala 

nyhetsrapporteringen via media har makten att inte enbart producera information utan också 

påverka på vilket sätt en händelse uppfattas av såväl den egna befolkningen som av andra 

länder. Indirekt har media också påverkan på de handlingar som följer av att en händelse eller 

policy reproducerats och vinklats, exempelvis samarbeten eller investeringar.
7 

 

En positiv internationell Sverigebild har ansetts vara av vikt i många år och flera svenska 

myndigheter har arbetat inom området, exempelvis Svenska Institutet som har i uppdrag att 

löpande arbeta med att belysa och förbättra bilden av Sverige utomlands.
8
 Trots det har ämnet 

idag blivit än mer aktuellt. Detta i takt med det ökade inflytandet från såväl globaliseringen 

som media vilket nämnts ovan, men också efter att rysk media felaktigt rapporterat om 

Sverige i februari 2017. Bland annat har det rapporterats om ett 50-tal mord i Malmö vilket är 

nästan fem gånger så många som vekligen skedde under året.
9
 Ämnet har aktualiserats än mer 

efter att USAs president Donald Trump i februari 2017 uttalat sig felaktigt om Sverige under 

en presskonferens. Trump talade om en händelse som påstods ha skett kvällen innan i Sverige 

och använde händelsen för att styrka sina argument för att invandring och flyktingmottagande 

                                                
5
 Anholt, S., Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and regions, 2006, s. 26. 

6
 Street, J., Mass media, Politics and Democracy, 2001, s. 231. 

7
 Miller, L., Savrum Yagmur, M., The role of the media in conflict, peacebuilding and international relations, 

2015, s.13. 
8
 Svenska Institutet, Sverigebilden utomlands, https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/ 

Hämtad: 2017-03-20. 
9
 Expressen, Fel siffror i skräckinslag om Sverige i rysk TV, http://www.expressen.se/kvallsposten/fel-siffror-i-

skrackinslag-om-sverige-i-rysk-tv/ Hämtad: 2017-06-13. 

https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/
http://www.expressen.se/kvallsposten/fel-siffror-i-skrackinslag-om-sverige-i-rysk-tv/
http://www.expressen.se/kvallsposten/fel-siffror-i-skrackinslag-om-sverige-i-rysk-tv/
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till och med skadat ett land som Sverige.
10

 Uttalandet chockade Sverige och har resulterat i 

ett flertal artiklar om händelsen både i USA och i Sverige. Uttalandet har också lett till att 

diskussionen om Sverigebilden aktualiserats i såväl svensk media som bland befolkningen 

och politiker då en negativ internationell Sverigebild kan få politiska följder vilket gör 

undersökningen relevant inom statsvetenskaplig forskning.
11

  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapen om hur bilden av en nation skapas och 

förändras. Mer specifikt ämnar uppsatsen fastställa Sverigebilden i USA genom att undersöka 

hur amerikansk media skriver och rapporterar om Sverige. Uppsatsen ämnar undersöka 

huruvida Sverigebilden är positiv eller negativ samt vad den innehåller genom att undersöka 

artiklar om Sverige från två amerikanska tidskrifter under åren 2011, 2014 och 2017. 

Uppsatsen kommer även att undersöka hur den amerikanska Sverigebilden förändrats under 

ovan nämnda år. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Meddelas en positiv eller negativ Sverigebild i amerikansk media under åren 2011, 

2014 och 2017? 

 Hur påverkar innehållet i artiklarna Sverigebilden i amerikansk media under åren 

2011, 2014 och 2017? 

                                                
10

 The Washington Post, Trump asked people to look at what’s happening in Sweden – Here’s what’s happening 

there,  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/20/trump-asked-people-to-look-at-

whats-happening-in-sweden-heres-whats-happening-there/?utm_term=.ecbccfc644c8 Hämtad: 2017-03-20. 
11

 Expressen, Trump: Ni ser vad som hände i Sverige,  

http://www.expressen.se/nyheter/trump-ni-ser-vad-som-hande-i-sverige/ Hämtad: 2017-03-22; 

Sveriges Television, Trump höll tal: Ni såg vad som hände i Sverige i går kväll, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-holl-tal-se-vad-som-hande-i-sverige-i-gar-kvall Hämtad: 2017-03-22;  

Dagens Nyheter, Trumps svar: jag såg det på teve, http://www.dn.se/nyheter/varlden/trumps-svar-jag-sag-det-

pa-teve/ Hämtad: 2017-03-22;  

CNN, Trumps Sweden comment raises questions, http://edition.cnn.com/2017/02/19/politics/trump-rally-

sweden/ Hämtad: 2017-03-22; 

BBC, Sweden to Trump: What happened last night?, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39020962 

Hämtad: 2017-03-22; 

Aftonbladet, Löfven om Trumps Sverigeutspel: Jag är förvånad, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dAnK1/lofven-om-trumps-sverigeutspel-jag-ar-forvanad Hämtad: 2017-03-

22; 

Aftonbladet, Bildt: det har spridits bekymmersamma bilder av Sverige, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7zRpK/bildt-det-har-spridits-bekymmersamma-bilder-av-sverige 

Hämtad: 2017-03-22.  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/20/trump-asked-people-to-look-at-whats-happening-in-sweden-heres-whats-happening-there/?utm_term=.ecbccfc644c8
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/20/trump-asked-people-to-look-at-whats-happening-in-sweden-heres-whats-happening-there/?utm_term=.ecbccfc644c8
http://www.expressen.se/nyheter/trump-ni-ser-vad-som-hande-i-sverige/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-holl-tal-se-vad-som-hande-i-sverige-i-gar-kvall
http://www.dn.se/nyheter/varlden/trumps-svar-jag-sag-det-pa-teve/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/trumps-svar-jag-sag-det-pa-teve/
http://edition.cnn.com/2017/02/19/politics/trump-rally-sweden/
http://edition.cnn.com/2017/02/19/politics/trump-rally-sweden/
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39020962
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dAnK1/lofven-om-trumps-sverigeutspel-jag-ar-forvanad
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7zRpK/bildt-det-har-spridits-bekymmersamma-bilder-av-sverige
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad vad gäller både tid och rum. Tiden är begränsad till att enbart 

innefatta åren 2011, 2014 samt 2017. Anledningen till varför uppsatsen avgränsats till dessa 

årtal är dels för att det ger ett tidsspann på 6 år vilket underlättar för analys av förändring. 

Under åren har det även skett många politiska förändringar vilka kan tänkas haft påverkan på 

den internationella Sverigebilden. För det första har Sverige haft två olika 

koalitionsregeringar från motsatta politiska sidor och även i USA har ett maktskifte skett då 

två personer med motsatta politiska åsikter har innehaft presidentposten under tidsperioden. 

Samtidigt har Sverige stått inför nya politiska utmaningar såsom exempelvis det ökade 

flyktingmottagandet vilket även kan tänkas ha påverkan på Sverigebilden. 

 

Ytterligare en anledning till varför år 2017 valts att undersökas trots att året inte är slut när 

uppsatsen ämnas vara klar, är att debatten om Sverigebilden aktualiserats genom Trumps 

uttalande i februari 2017 vilket redogjorts för i ämnesvalet ovan. I och med att debatten om 

Sverigebilden blossat upp i Sverige efter händelsen är det av vikt att även undersöka om det 

finns någon märkbar förändring år 2017 vilket det påstås från många håll i debatten. Det är 

också av vikt att undersöka Sverigebilden under Donald Trumps presidentskap för att se om 

det haft en påverkan på bilden av Sverige. 

 

Den rumsliga och geografiska avgränsningen i uppsatsen innebär att endast USA kommer att 

vara föremål för undersökningen. Även om det internationella ryktet i alla länder anses 

viktigt finns det inget land där det idag är så pass aktuellt att undersöka som i USA där debatt 

och mediauppståndelse kring Sverige varit ett faktum i början av år 2017. Närmare bestämt 

avgränsas uppsatsen till att enbart undersöka hur amerikansk media rapporterar kring Sverige 

och vad det kan få för effekter på Sverigebilden och dess förändring över tid. 

 

När uppsatsen skrivs och ämnar bli klar är 2017 ännu inte över och för att dra gränsen 

någonstans är endast de 3,5 första månaderna av året till grund för undersökning. Artiklarna 

som representerar år 2017 har alltså publicerats fram till mitten av april 2017 och kommer att 

ligga till grund för att avgöra vilken trend Sverigebilden visar på det året.  
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1.5 Disposition 

I uppsatsens första och inledande kapitel presenterades ämnesval och därigenom 

problembilden samt uppsatsens syfte och forskningsfrågor. I uppsatsens andra kapitel följer 

den teoretiska ansatsen som fungerar som grund för undersökningen och är tänkt att bidra 

med nödvändig bakgrundsforskning till läsaren. Där presenteras såväl den allmänna 

Sverigebilden som Nämnden för Sverigefrämjande Utomlands samt konceptet Nation 

Branding och tillhörande nyckelord. Det tredje kapitlet presenterar uppsatsens 

metodologiska tillvägagångssätt, däribland metod- och materialval samt angreppsätt. 

Uppsatsen mynnar sedan ut i det fjärde kapitlet där den kvantitativa empirin från 

undersökningen presenteras i tabeller för att förtydliga resultatet. I det femte kapitlet 

presenteras den kvalitativa empiridelen där utvalda artiklar sammanfattas och redovisas. 

Uppsatsens sjätte kapitel är analysdelen där såväl kvantitativ som kvalitativ analys 

genomförs utifrån empirin. Det sjunde och sista kapitlet består av slutsatser och avslutande 

diskussion där forskningsfrågorna besvaras och där förslag till vidare forskning presenteras.  
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2. Teoretisk ansats 

Följande kapitel är tänkt att ligga till grund för kartläggning av fenomenet Sverigebilden, 

relevant forskning belyses för vidare förståelse för ämnet och varför det bör studeras samt 

förståelse för den svenska självbilden vilket ligger till grund för undersökningen av den 

amerikanska medias Sverigebild. I kapitlet beskrivs den allmänna Sverigebilden men också 

hur Sverige arbetar med varumärkesprofilering av nationen. Avsnittet är också tänkt att ge 

ökad förståelse för vad ett Nation Brand är och hur det fungerar för att sedan ligga till grund 

för resterande del av uppsatsen. Även tidigare forskning belyses och motiverar varför 

uppsatsen behövs ur forskningssynpunkt.  

 

2.1 Den allmänna Sverigebilden 

Svenska Institutet arbetar löpande med att undersöka samt förbättra den internationella 

Sverigebilden. Dels görs ingående rapporter om enskilda länders uppfattning om Sverige men 

även övervakning av hur Sverige står sig gentemot andra länder inom olika områden, såsom 

exempelvis samhällsstyrning och migration men även när det kommer till bilden av landet i 

sin helhet, detta genom ett flertal internationella index.
12

  

 

När det kommer till den övergripande internationella Sverigebilden idag talar ett flertal index 

för att den är mycket god. För det första hamnar Sverige på topplats, första plats av 70 

deltagande länder, i en undersökning av internationellt rykte som gjordes 2016 av Reputation 

Institute.
13

 Undersökningen mäter länders internationella rykten genom att låta 48 000 

personer som representerar G8-länderna svara på en enkätundersökning på nätet. Där får 

deltagarna besvara frågor som behandlar dess tillit, beundran, respekt och tankar kring 

länderna i undersökningen. Dels förekom bland annat frågor om huruvida länderna ansågs 

vara säkra att besöka, ha framåtsträvande social och ekonomisk politik, ha en effektiv 

regering samt vara ett vackert land i allmänhet.
14

 

 

                                                
12

 Svenska Institutet, Sverigebilden utomlands, https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-

utomlands/internationella-index/ Hämtad: 2017-03-24. 
13

 ibid. 
14

 Reputation Institute, https://www.reputationinstitute.com/research/Country-RepTrak.aspx Hämtad: 2017-03-

24. 

https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
https://www.reputationinstitute.com/research/Country-RepTrak.aspx
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I en annan undersökning, the Good Country Index, från 2016 hamnade Sverige också på 

topplacering, denna gång på plats 1 av 163 medverkande länder.
15

 The Good Country Index 

mäter hur och i vilken utsträckning ett land bidrar till mänsklighetens gemensamma nytta 

eller om landet istället bidrar till att minska den. Detta sätts sedan i relation till landets storlek 

för att få fram landets Index. Undersökningen baseras på FNs och andra internationella 

organisationers information om hur länder bidrar till det gemensamma inom ett flertal 

områden, exempelvis miljö, internationell fred och säkerhet samt hälsa och välmående.
16

        

 

Resterande Index över den övergripande Sverigebilden hos Svenska Institutet visar dock på 

något sämre placeringar vilka tyder på att Sverigebilden inom olika skalor inte alltid är fullt 

lika bra som utifrån ovan nämnda Index. Exempelvis hamnade Sverige på plats 10 av 50 

deltagande länder i Nation Brands Index 2015 som undersökte hur länders varumärken står 

sig i världen. Även i indexet från Cities of Opportunity från 2014 har Sverige heller ingen 

topplacering utan hamnade på plats 7 av totalt 30 länder.
17

 I Cities of Opportunity undersöks 

huruvida ländernas storstäder är framgångsrika när det kommer till globala affärer och 

stabilitet i sociala och ekonomiska aspekter.
18

  

 

Sverigebilden har även varit objekt för annan forskning, bland annat har Urban Lundberg och 

Mattias Tydén tillsammans skrivit boken “Sverigebilder: det nationellas betydelser i politik 

och vardag” där nationella identiteter i Sverige undersöks ur ett historiskt perspektiv.
19

 Även 

utrikesdepartementet har genomfört en undersökning år 2005 som heter ”Bilder av Sverige i 

utlandet - en studie om förändringar, nuläge och mätmetoder” av Lars-Olof Lundberg.
20

 

Charlotta Seiler Brylla, forskare inom politiskt språkbruk, har även forskat inom ämnet och 

skrivit artikeln “Nation Marketing under kalla kriget”
21

 samt Visit Sweden har bidragit till 

tidigare forskning genom undersökningen “Den internationella bilden av Sverige som 

                                                
15

 Svenska Institutet, Sverigebilden utomlands, https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-

utomlands/internationella-index/ Hämtad: 2017-03-25. 
16

 Good Country, https://goodcountry.org/index/overall-rankings?p=overall Hämtad: 2017-03-25. 
17

 Svenska Institutet, Sverigebilden utomlands, https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-

utomlands/internationella-index/ Hämtad: 2017-03-25. 
18

 PricewaterhouseCoopers, Cities of opportunity, http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html 

Hämtad: 2017-03-25. 
19

 Lundberg, U., Tydén, M., Sverigebilder: det nationellas betydelser i politik och vardag, 2008.  
20

 Sveriges regering, 

http://www.regeringen.se/49b736/contentassets/9841acbd24994a13847a4ae9288e3e6c/bilder-av-sverige-i-

utlandet Hämtad: 2017-05-15. 
21

 Seiler Brylla, C., Nation Marketing under kalla kriget, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:790608/FULLTEXT01.pdf 2011, Hämtad: 2017-05-15. 

https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
https://goodcountry.org/index/overall-rankings?p=overall
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/
http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html
http://www.regeringen.se/49b736/contentassets/9841acbd24994a13847a4ae9288e3e6c/bilder-av-sverige-i-utlandet
http://www.regeringen.se/49b736/contentassets/9841acbd24994a13847a4ae9288e3e6c/bilder-av-sverige-i-utlandet
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:790608/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:790608/FULLTEXT01.pdf
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land”.
22

 Även ett flertal kandidat- och masteruppsatser har behandlat ämnet inom ett flertal 

discipliner, däribland såväl statsvetenskap som inom ekonomi och turism.
23

 

  

Trots förklaringen av ovan nämnda undersökningar och Index över Sverigebilden görs inte 

tillräcklig forskning. Att belysa ett antal Index är inte tillräckligt för att få en djup förståelse 

för Sverigebilden, vad den innehåller och vad den har för betydelse för svensk politik. 

Svenska Institutet genomför endast ett fåtal undersökningar per år av Sverigebilden i olika 

länder och än har USA inte undersökts.
24

 Detta trots den supermakt som landet är och med 

tanke på vikten för Sverige att ha goda relationer med världens största ekonomi. En 

undersökning med fokus på USA saknas och har blivit än mer aktuell efter det senaste 

presidentvalet som innebar en ny president år 2017, Donald Trump, vars uttalanden om 

Sverige skapat debatt och påstås påverkat Sverigebilden negativt. Uppsatsen fyller därmed en 

kunskapslucka då svenska myndigheter och forskare inte gör tillräckligt, både när det 

kommer till antal undersökningar per år samt vid urvalet av länder som undersöks.  

 

Trots att flera internationella index talar för att Sverige har ett framgångsrikt internationellt 

rykte
25

 verkar Sverigebilden inom svensk media vara stormigare än någonsin sedan Donald 

Trumps uttalande om Sverige under en presskonferens i Florida i februari 2017. Sedan 

händelsen har debatten tagit fart ordentligt kring Sverigebilden och resulterat i flertalet 

artiklar. De flesta artiklar handlar om att Sverigebilden, från att ha varit väldigt positiv, nu 

blivit allt mörkare internationellt. Exempelvis rapporterar Sydsvenskan om att vinklade 

rapporter om Sverige rörande invandring och brottsstatistik sprids i USA och bidrar till en 

felaktig Sverigebild som inte överensstämmer med verkligheten.
26

 Svenska Dagbladet skriver 

att den positiva och lite pittoreska synen på Sverige idag bytts ut mot en allt mer nattsvart 

                                                
22

 Vist Sveden, Den internationella bilden av Sverige, 

http://partner.visitsweden.com/Documents/Den%20internationella%20bilden%20av%20Sverige_FINAL.pdf 

Hämtad: 2017-05-15. 
23

 Stierna, L., Sönnerby, Å., Bilden av Sverige – en jämförelse av Sveriges image och profil, 2008.,  

Sandberg, P., Det är långt mellan gårdarna, en studie om Sverigebilden i Sverige – en jämförelse mellan storstad 

och landsbygd, 2006., 

Nordin, C., et al., Branding Sweden: A study of social media driven democracy and its implications, 2013., 

Bergqvist, C-J., Strömberg, J., Nation Brand Management, en fallstudie av Sverige och Tyskland, 2011. 
24

 Svenska Institutet, Sverigebilden utomlands, https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-

utomlands/aktuella-rapporter/ Hämtad: 2017-04-04. 
25

 PricewaterhouseCoopers, Cities of opportunity, http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html 

Hämtad: 2017-03-26. 
26

 Sydsvenskan, vinklade rapporter ger felaktig Sverigebild, http://www.sydsvenskan.se/2017-02-20/vinklade-

rapporter-ger-felaktig-sverigebild Hämtad: 2017-04-03. 

http://partner.visitsweden.com/Documents/Den%20internationella%20bilden%20av%20Sverige_FINAL.pdf
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/aktuella-rapporter/
https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/aktuella-rapporter/
http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-20/vinklade-rapporter-ger-felaktig-sverigebild
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-20/vinklade-rapporter-ger-felaktig-sverigebild
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bild internationellt.
27

 Även politiker har yttrat sig kring Sverigebilden efter att den 

aktualiserats efter Trumps uttalande. Åsikterna kring huruvida händelsen påverkat 

Sverigebilden är delad och bland annat har Statsminister Stefan Löfven uttalat sig om att 

Sverigebilden fortfarande är god i andra länder medan den förre utrikesministern Carl Bildt 

menar att bekymmersamma bilder av Sverige spridits om flyktingpolitiken som får Sverige 

att uppfattas som mindre stabilt.
28

  

 

2.1.1 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 

Det finns idag ett flertal kritiker till kommersialiseringen av nationella värden och i 

konsumtionsdebatten återfinns offentliga intellektuella personer såsom Naomi Klein, Nina 

Björk och Sven Lindqvist. Kritiken ligger främst i att kommersialiseringen enbart grundar sig 

i ekonomiska aspekter där tillväxt värderas högre än andra värdegrunder såsom människors 

egenvärde exempelvis.
29

 Trots kritiken läggs idag allt större vikt vid nationella varumärken. I 

Sverige har Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) då blivit en nyckel för att nå ett 

positivt internationellt rykte. NSU arbetar med att skapa en gemensam internationell 

Sverigebild och nämnden består av representanter från både statliga och halvstatliga 

organisationer.
30

  

 

Närmare bestämt ingår Invest in Sweden Agency, Näringsdepartementet, Svenska Institutet, 

Exportrådet, Utrikesdepartementet och Visit Sweden vilket visar den tydliga ekonomiska 

grunden i nämnden. Tillsammans har medlemmarna upprättat en varumärkesplattform som 

innehåller på vilket sätt nämnden ska marknadsföra Sverige. Den aktuella 

varumärkesplattformen innehåller idag fem begrepp vilka nämnden vill att Sverige ska 

sammankopplas med.
31

 Dessa begreppsliga mål kommer att ligga till grund för 

undersökningen av Sverigebilden i amerikansk media då de representerar den svenska 

                                                
27

 Svenska Dagbladet, Sverigebilden har hamnat på kant, https://www.svd.se/sverigebilden-har-hamnat-pa-kant 

Hämtad: 2017-04-03. 
28

 Aftonbladet, Bildt: det har spridits bekymmersamma bilder av Sverige, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7zRpK/bildt-det-har-spridits-bekymmersamma-bilder-av-sverige  

Hämtad: 2017-04-03.      
29

 The Guardian, Naomi Klein on how corporate branding has taken over America, 

https://www.theguardian.com/books/2010/jan/16/naomi-klein-branding-obama-america Hämtad: 2017-05-15;                                  

Klein, N., No Logo: no space, no choice, no jobs, 2001; 

Björk, N., Lyckliga i alla sina dagar: om pengar och människors värde, 2012; 

Lindqvist, S., Reklamen är livsfarlig: en stridskraft, 2001.  
30

 Visit Sweden, NSU, http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Andra-organisationer/NSU/ 

Hämtad: 2017-04-20. 
31

 Svenska Institutet, Progressiv kommunikation i praktiken, https://si.se/wp-

content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf Hämtad: 2017-04-20. 

https://www.svd.se/sverigebilden-har-hamnat-pa-kant
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7zRpK/bildt-det-har-spridits-bekymmersamma-bilder-av-sverige
https://www.theguardian.com/books/2010/jan/16/naomi-klein-branding-obama-america
http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Andra-organisationer/NSU/
https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
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självbilden när det gäller både hur Sverige vill uppfattas men också hur Sverige bör uppfattas 

internationellt. 

  

Det första begreppet, som också är det övergripande begrepp där resterande ingår, är 

progressiv som syftar till ambitionen att få Sverige att framstå som ett land ständigt i 

utveckling och där människors behov och hänsyn till miljöaspekter has i åtanke. 

Progressivitet handlar i stora drag om att hela tiden, steg för steg, vilja arbeta för att världen 

ska bli bättre. Detta genom att tro på människors förmåga att både skapa och ansvara för sina 

liv och att dessa tillsammans har förmågan att samarbeta i öppenhet för en bättre framtid och 

omvärld. Progressivitet är något NSU vill att Sverige överlag ska förknippas med och för att 

enklare både jobba för och utvärdera huruvida så är fallet har nämnden preciserat fyra andra 

begrepp där progressivitet tar sig uttryck och påverkar Sverigebilden.
32

  

 

Det första begreppet av dessa fyra är nytänkande och handlar om att se nya lösningar och 

möjligheter. Inom Sverige handlar det exempelvis om att staten erbjuder pappaledighet, 

samkönade äktenskap eller att samhället anses vara kunskapsintensivt med banbrytande 

forskning. NSU tänker att Sverigebilden, genom att vara nytänkande, kan generera i att ord 

som innovativt, visionärt, inspirerande och modigt används i samband med Sverige.
33

 

 

Det andra begreppet är öppenhet vilket handlar om att uppskatta människors, kulturers och 

livsstilars olikheter. Även att enskildas tankar och åsikter fritt ges plats i samhället samt en 

extensiv rörelsefrihet. Exempel på öppenhet i Sverige är att svenskar generellt är ett resande 

folk med ett öppet sinne, Sverige har också ett internationellt näringsliv. Sverige har även en 

omfattande offentlighetsprincip som ger öppenhet för allmänheten i offentlig verksamhet 

samt en allemansrätt som bejakar den fria rörligheten. Här har NSU ambitionen att ord som 

inbjudande, nyfikenhet, tillgänglighet och transparens ska tillhöra Sverigebilden.
34

 

 

Det tredje begreppet är omtänksamhet och handlar om säkerhet och trygghet för samtliga 

individer men också om att visa empati för sina medmänniskor och att dela med sig till 

svagare grupper. Omtänksamhet innefattar också medbestämmande och jämlikhet samt en 

strävan efter att värna om alla individer inom staten. Sverige visar prov på omtänksamhet 

                                                
32

 Svenska Institutet, Progressiv kommunikation i praktiken, https://si.se/wp-

content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf Hämtad: 2017-04-20. 
33

 ibid. 
34

 ibid. 

https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
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exempelvis genom de jämlikhetsarbeten staten genomför men också genom de 

miljöengagemang och det internationella engagemanget i form av beständigt bistånds- och 

fredsarbete. Ord som önskas härledas till Sveriges omtänksamhet tänks vara inkluderande, 

tryggt, respektfullt samt personligt.
35

   

 

Det fjärde och sista begreppet i NSUs varumärkesplattform är äkthet och handlar om att vara 

okonstlad, rak och ärlig. Äkthet resulterar i pålitlighet, något som Sverige har såväl för det 

offentliga som för varandra. Äkthet innefattar också svenskars sätt att alltid stå för kvalitet 

och svenskarnas nära relation till skog och natur vilket inger en känsla av äkthet. Exempel 

från Sverige som talar för dess äkthet är dess pålitlighet inom såväl nationella som 

internationella affärer, dess kulturarv och traditioner samt Sveriges goda etik när det kommer 

till såväl livsmedel som djurhållning. Förslag på ord som NSU jobbar för att andra ska 

sammankoppla med Sverige när det kommer till äkthet är bland annat trovärdighet, enkelt, 

informellt och naturligt.
36

         

 

Det övergripande målet för NSU är att skapa en positiv bild av Sverige utomlands inom ett 

flertal områden, exempelvis inom exportindustri, kultur, forskning och investeringar.  

NSUs arbete handlar om att skapa intresse, goodwill och förtroende från utomstående stater. 

Nämnden har upprättats för att väcka intresse för Sverige internationellt då ett land vars 

politik och samhälle väcker intresse och inger relevans också får flera fördelar, exempelvis 

blir det lättare för svensk politik att få genomslag internationellt, det blir också både lättare 

för svenska företag och för den svenska kulturen att få spridning.
37

 

 

Mer ingående finns det sju mål uppsatta av NSU vilka uttrycker den Sverigebild som 

nämnden vill etablera internationellt. För det första vill NSU att Sverige ska betraktas som en 

pålitlig handels- och samarbetspartner för att främja internationella kontakter. NSU arbetar 

också för att Sverige ska anses attraktiv både när det gäller marknad för investeringar samt 

resmål. Landets varumärke ska också bidra till att landet uppfattas som en nation av kreativ 

kultur samt framstående inom såväl arkitektur, design och formgivning. Till slut ska Sverige 

också betraktas som en ledande nation när det kommer till teknologi, forskning och 

utveckling vilket resulterar i att uppmuntra utländska människor att arbeta, forska och studera 

                                                
35

 Svenska Institutet, Progressiv kommunikation i praktiken, https://si.se/wp-

content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf Hämtad: 2017-04-20. 
36

 ibid. 
37

 ibid. 

https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
https://si.se/wp-content/uploads/2012/12/Progressiv-kommunikation-i-praktiken.pdf
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i Sverige. Med dessa mål i åtanke är det tydligt att Sverigebilden och arbetet med att 

marknadsföra den är av stor vikt för att målen ska bli verklighet.
38

  

 

2.2 Nation Branding  

Nation Brand och Nation Branding är ett relativt nytt begrepp som alltså handlar om länders 

varumärken och marknadsföringen av detta. Fenomenet har blivit allt vanligare i takt med 

den ökade globaliseringsprocessen och är ett begrepp som nu är på stark uppgång, såväl inom 

forskning som inom länders internationella strategier. Nation Branding som koncept är idag 

ett mycket viktigt inslag för världens länder, betydligt viktigare än tidigare.
39

 

 

Begreppet och dess innebörd kommer ursprungligen från en blandning av 

samhällsvetenskapliga discipliner och marknadsföring, något som blivit aktuellt i samband 

med globaliseringens motsägelsefulla effekter som inneburit såväl en homogenisering av 

världens marknad samtidigt som den har ökat känslan av nationella identiteter. Samtidigt har 

även handelshinder mellan länder över hela världen minskat vilket ökat såväl import som 

export och bidragit till en ökad marknad. Som en reaktion på dessa förutsättningar har Nation 

Branding uppstått vilket innebär att länder vill marknadsföra sig på ett positivt sätt för att 

kunna konkurrera med resterande länder på marknaden som numera involverar större delen 

av hela världen. Nation Branding blir ett sätt att stå ut och rikta uppmärksamheten mot det 

egna landet på en världsmarknad som karaktäriseras allt mer av homogenitet bland såväl 

aktörer som service och produkter.
40

   

 

Nation Branding är inte helt olikt marknadsföring av produkter där målet är att förmedla en 

bra bild av ett företag och dess produkter. Inom Nation Branding handlar det om att 

marknadsföra och förmedla av bra bild av ett land snarare än ett företag och produkten i fråga 

är snarare den service och fördelar som finns inom landet, däribland inräknat såväl politiska 

som sociala och ekonomiska aspekter.
41

 Nation Branding anses idag vara ett effektivt sätt för 

länder att konkurrera om såväl respekt, tillit och uppmärksamhet från media och utländska 

regeringar och statsöverhuvuden för att erhålla både konkurrensfördelar och ett gott rykte.
42

   

                                                
38

 Visit Sweden, NSU, http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Andra-organisationer/NSU/ 

Hämtad: 2017-04-25. 
39

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s.186.  
40

 Dinnie, K., Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, 2007, s. 20-21. 
41

 ibid. 
42

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s.186. 

http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Andra-organisationer/NSU/
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Ett Nation Brand består av människors uppfattningar om ett lands kompetens inom sex olika 

områden som tillsammans avgör om ett land har ett gott rykte och varumärke eller inte. De 

sex berörda områdena för att fastställa ett lands Nation Brand visas i figuren nedan och är 

turism, export, befolkning, governance, kultur och arv samt investeringar och invandring.
43

  

 

 

Figur 1. Nation Brand Hexagon, Copyright Simon Anholt 2002.
44 

 

Dessa områden är sådana där länder kommunicerar med varandra vilket direkt eller indirekt 

också har en påverkan på hur länder uppfattas av andra. Turism är ofta det område som har 

störst genomslag när det kommer till att etablera ett lands internationella rykte och kommer 

av att människor besökt landet och därav har förstahandserfarenhet att föra vidare. När det 

kommer till exportområdet agerar exportvarorna marknadsförare och ambassadörer för landet 

ifråga, detta dock enbart om det tydligt framgår varifrån varan kommer.
45

  

 

Ett lands befolkning har också påverkan på ett lands rykte, detta dels genom hur dem agerar 

utomlands men också hur väl dem behandlar turister inom det egna landets gränser. När det 

kommer till governance handlar det om att de policys som fattas i landet också påverkar 

ryktet. Internationella policys som rör exempelvis export eller säkerhet påverkar andra länder 

direkt medan nationella policys också får verkan beroende på om de rapporteras i 

internationell media. Kulturella utbyten eller aktiviteter såsom sportevenemang, musik eller 

film är också något som har påverkan på ett lands internationella rykte. Till sist har även 

                                                
43

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s.186. 
44

 ibid. 
45

 Anholt, S., Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and regions, 2006, s. 25.  
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investeringar och invandring effekt på ett Nation Brand. Detta beroende på vilket sätt samt i 

vilken utsträckning ett land lockar till sig såväl investeringar som utländska studenter osv.
46

   

 

För länder som vill förbättra sitt rykte genom Nation Branding handlar det om att undersöka 

huruvida landet i fråga upplevs på önskvärt sätt inom alla dessa områden. Finner man 

resultatet missvisande eller icke önskvärt vet landet då vilka områden som behöver förbättras 

när det gäller marknadsföringen och bilden utåt. Viktigt är dock att poängtera att politiska 

problem sällan kan marknadsföras bort utan måste resultera i politiska lösningar vilka 

sedermera kan leda till ett bättre internationellt rykte.
47

  

 

Fördelarna med ett bra Nation Brand är ett flertal, vilka nämnts ovan, och är också 

anledningen till att allt fler länder börjar använda sig av konceptet. Ett lands rykte och 

varumärke är idag bland de viktigaste ägodelarna ett land kan ha, i kort handlar det om 

förmågan att koka ner den nationella identiteten och göra den både lätt att greppa och att 

kommunicera utåt. Om detta görs på rätt sätt finns stora möjligheter att dra nytta av ryktet, 

precis som att ett sämre rykte är betydligt svårare när det kommer till att generera 

internationella konkurrensfördelar. Ett dåligt eller misslyckat rykte är också betydligt svårare 

att restaurera och förändra än vice versa. Det är idag vida känt bland forskare och insatta att 

ett dåligt rykte nästintill är omöjligt att ändra när det väl har etablerats, hur mycket medias 

rapportering eller globaliseringen än beskylls återstår det faktum att Nation Brands är svåra 

att rucka på.
48

 

 

Trots det finns ett flertal exempel på hur länder lyckats hantera och förändra dess 

internationella rykte vilka tillsammans utgör en grund för hur länder bäst använder sig av 

konceptet. Det är möjligt att förändra och påverka sitt lands internationella rykte och 

varumärke för att bättre representera den verkliga situationen samt framtida mål och 

förhoppningar inom landet ifråga. Det krävs dock att det inom landet upprättats en tydlig 

strategi för hur det ska gå till samt att alla aktörer samarbetar. Detta innefattar tydlig styrning 

från regeringen samt samarbete mellan såväl riksdag, privat- och offentlig sektor samt 

befolkningen i det stora hela. Om så görs finns stor chans att ryktet och bilden går att påverka 

                                                
46

 Anholt, S., Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and regions, 2006, s. 25. 
47

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s.186. 
48

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s. 187. 
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till att generera såväl politiskt inflytande som internationell respekt från andra länder över 

hela världen.
49

       

 

2.2.1 Nation Identity 

Inom konceptet kring Nation Branding finns ett flertal nyckelbegrepp som är av vikt för såväl 

förståelse för konceptet men också när det kommer till att framgångsrikt applicera konceptet 

på ett land, däribland identitet.
50

 Identitet är ett begrepp som används i ett flertal sammanhang 

och definitionerna är många men inom Nation Branding är den vedertagna definitionen att 

identitet handlar om att vara. Vare sig det handlar om en person eller sak är identitet det hen 

eller det är, indirekt handlar det också om de karaktäristiska drag som sammankopplas med 

identiteten i fråga. När det kommer till länders och nationers identitet handlar det alltså om 

vad landet verkligen är och grunden för den identiteten.
51

  

 

2.2.2 Nation Image 

Nation Image är ännu ett nyckelord inom Nation Branding men är inte att blanda ihop med 

Nation Identity även om så ofta sker. Till skillnad från identitetsbegreppet ovan handlar 

Nation Image, alltså bilden av landet, inte om vad ett land eller nation egentligen är eller 

innebär utan fokus är istället på det som uppfattas om landet. Uppfattningarna kan grunda sig 

i såväl stereotyper som klyschor om landet eller också i ren rasism kopplat till landet eller 

dess befolkning. Inom Nation Branding är det av vikt att redan tidigt uppmärksamma sådana 

internationella uppfattningar för att kunna avväpna de negativa uppfattningarna som är 

skadliga för landets internationella rykte och uppfattning.
52

  

 

Ett vanligt problem är att länder lider av att dess Nation Identity inte överensstämmer med 

dess Nation Image. Ett gap mellan vad landet faktiskt är och vad det uppfattas vara av resten 

av världen kan vara förödande, inte bara för den nationella självkänslan men också dess 

politiska ställning i världen och dessutom den ekonomiska tillväxten. Genom en effektiv 

Nation Branding av länder kan sådana gap både reduceras eller i bästa fall även undvikas.
53

   

  

                                                
49

 Anholt, S., What is a Nation Brand?, s. 187. 
50

 Dinnie, K., Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, 2007, s. 41. 
51

 Dinnie, K., Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, 2007, s. 42. 
52

 ibid. 
53

 ibid. 



 16 

3. Metodologiska tillvägagångssätt 

Uppsatsen består av en tvåstegsanalys som syftar till att undersöka huruvida den svenska 

självbilden stämmer överrens med den Sverigebild som meddelas i amerikansk media. Det 

första steget ämnar få en bredare och mer ytlig förståelse för huruvida Sverigebilden är 

positiv eller negativ i amerikansk media under åren. Det andra steget bidrar till en fördjupad 

förståelse för både huruvida Sverigebilden är positiv eller negativ samt vad de amerikanska 

artiklarna innehåller och hur detta påverkar den Sverigebild som meddelas i amerikansk 

media. Data insamlas genom såväl kvantitativ som kvalitativ metod.  

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Det första steget i uppsatsens tvåstegsanalys baseras på kvantitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys används vid undersökningar av skriftligt, muntligt eller bildligt material 

samtidigt som den kvantitativa metoddelen medför analys av siffror. Uppsatsen undersöker 

skriftligt material i form av amerikanska tidningsartiklar där Sverige omnämns. När det 

kommer till att producera likvärdiga och jämförbara uppgifter för att sedan analyseras med 

hjälp av siffror ämnar uppsatsen se till två analysenheter samt tolv olika variabler med två 

olika variabelvärden.
54

 De två analysenheterna är två olika etablerade amerikanska digitala 

tidskrifter vilka valts ut efter stordriftsfördelar för att avgränsa uppsatsen samtidigt som 

validiteten kvarstår.
55

 Utifrån tidskrifternas artiklar ämnar uppsatsen leta efter tolv variabler, 

sökord, vilka presenteras djupare under rubriken “Urval av variabler” nedan. Orden har 

kategoriserats och givits två olika variabelvärden, antingen en positiv eller negativ påverkan 

på Sverigebilden. Orden kommer att räknas samt sammanställas i tabeller för att sedan ligga 

till grund för den kvantitativa empirin och analysen.   

 

3.1.2 Kvalitativ diskursanalys 

Det andra steget i uppsatsens tvåstegsanalys är att genomföra en grundläggande diskursanalys 

på ett antal utvalda artiklar. Diskursanalys innebär ett fokus på språket och dess funktion och 

har som utgångspunkt att språket har förmågan att påverka synen på inte bara oss själva utan 

                                                
54

 Esaiasson, P., et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, Individ och marknad, 2012, s. 197, 200.  
55

 Esaiasson P., et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2012, s. 201-202. 
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också världen i stort. Människors sätt att se på världen syns inte enbart genom dess 

användning av språket utan konstrueras även av det.
56

  

 

Inom diskursanalys finns tre generationer som alla har olika idéer kring vad diskursbegreppet 

innebär och därmed vad som är föremål för undersökning. Uppsatsen ämnar grunda sig på 

andra generationens definition av diskursbegreppet. Diskursbegreppet avser då för det första 

fokus på språket både muntligt och skriftligt när det kommer till föremål för undersökning 

men också som en praktik där språket ingår i, och påverkas av, sociala konstruktioner och är 

därmed i sig ett resultat av dessa. Språk och dess innebörd är socialt konstruerat och påverkas 

av såväl sociala grupper och ursprung samt kunskap. Språket är en betydande faktor när det 

kommer till att bevara sociala konstruktioner och tankar samtidigt som språket också spelar 

en betydande roll i förändringen och utvecklingen av status quo vilket gör det intressant att 

undersöka.
57

  

 

Diskursanalys som metod innebär att ordentligt sätta sig in i och läsa texter för att undersöka 

språket genom det som sägs eller det som kan tydas mellan raderna.
58

 Detta ämnas göras 

genom att sovra ut ett färre antal artiklar för djupare läsning för att se vilka politikområden 

som diskuteras och vad som sägs om Sverige inom dessa. Tanken är att en djupare läsning 

och fokus på ett färre antal artiklar ska kunna leda till slutsatser kring Sverigebilden, huruvida 

den är positiv eller negativ genom att se vilket intryck artikeln ger av Sverige i stort och 

vilket innehåll som sammankopplas med Sverige och som kan sägas framhävas i den 

Sverigebild som amerikansk media meddelar.  

  

3.2 Metodologiskt angreppssätt 

Uppsatsen har med hjälp av dataprogrammet Retriever valt ut artiklar för undersökning 

genom att enbart hämta artiklar där Sverige omnämns under de valda tre åren. Då uppsatsen 

skrivs innan år 2017 är över kommer enbart de 3,5 första månaderna år 2017 att bidra med 

artiklar medan år 2011 och år 2014 undersökts i sin helhet. 

 

Ordsöksfunktionen i PDF-filerna med de nedladdade artiklarna har använts för att 

sammanställa den kvantitativa datan. Genom att skriva in sökord har datorn sedan funnit 

                                                
56

 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt, 2012, s. 378-379.  
57

 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt, 2012, s. 355-357. 
58
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orden i artiklarna vilka räknats både manuellt och i datorn för att sammanställas i olika 

tabeller i uppsatsens empiridel. Detta dels för att kunna beräkna i hur många artiklar de valda 

orden för kodning används samt hur många gånger orden förekommer i artiklarna. Sökorden 

har kodats och tematiserats som antingen positiva eller negativa för den internationella 

Sverigebilden. Detta underlättar kvantifiering av resultatet i tabeller för att göra det så tydligt 

som möjligt vilka ord som använts hur många gånger och i hur många artiklar under de tre 

undersökta åren. 

 

När det kommer till det kvalitativa angreppssättet dyker uppsatsen ner i ett antal artiklar från 

varje år för att mer ingående läsa dessa. Detta för att få förståelse för vilken bild av Sverige 

som meddelas då diskursanalys handlar om att läsa material noga och flera gånger.
59

  

Artiklarna har valts ut genom obundet slumpmässigt urval där alla artiklar haft samma chans 

att bli utvalda.
60

 Totalt valdes 20 st artiklar från varje år, hälften från den ena tidskriften och 

den andra hälften från den andra tidskriften, vilket betyder att totalt 60 st artiklar valdes ut 

obundet och slumpmässigt genom att scrolla igenom artiklarna. De 60 kvarstående artiklarna 

sovrades sedan ännu en gång genom att välja ut dels lite längre artiklar som kan ge en 

förståelse för Sverigebilden samt de artiklar som inte enbart nämnde Sverige en gång utan 

behandlade landet i åtminstone en mening. Till slut återstod 16 st artiklar för djupare läsning, 

5 st från år 2011, 5 st från år 2014 samt 6 st från år 2017 (se Bilaga 1). Det är således dessa 

som redovisas i empiridelen och som ligger till grund för analysen.  

 

3.2.1 Material 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är alla artiklar som under de tre valda 

åren nämnde Sverige i två olika amerikanska tidskrifter. De valda tidskrifterna som 

undersöks i uppsatsen är the Chicago Tribune och the Los Angeles Times. Valet av tidskrifter 

är dels baserat på att det är två av de största och mest etablerade tidskrifterna i USA när det 

gäller både distribution och läsarantal samtidigt som de representerar såväl konservativa som 

liberala åsikter vilket gör att det blir en annan bredd på undersökningen än om tidskrifterna 

haft samma politiska ståndpunkt. Tidskrifterna anses kunna representera amerikansk media 

relativt generellt även på grund av att de representerar två olika geografiska områden, öst- 

och västkusten, vilket är av vikt vid undersökning av ett så stort och komplext land som USA. 

                                                
59

 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt, 2012, s. 411. 
60
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Tidskrifternas variation och motsättningar anses bidra till en mer verklig bild av vilken 

Sverigebild som meddelas i amerikansk media. 

 

De utvalda 16 artiklar som läses mer ingående för den kvalitativa delen av uppsatsen 

presenteras i Bilaga 1 och består av artiklar från båda tidskrifterna.  

 

3.2.2 Urval av variabler 

Då uppsatsens angreppssätt är att genom kodning av ord fastställa huruvida Sverigebilden är 

positiv eller negativ samt vad den innebär i amerikansk media är det av vikt att välja legitima 

ord för ändamålet. Orden är också valda efter vad som är möjligt att påverka politiskt, 

uppfattningar om svenskt väder eller liknande har inte undersökts då politiken inte kan 

påverka sådana inslag i Sverigebilden. Orden som valts är sedan tematiserade och 

operationaliseras som att antingen ha en positiv eller negativ inställning till Sverige vilket i 

sin tur kan ha påverkan Sverigebilden.  

 

Att välja ord har varit en svår process då det är svårt att fastställa vad som är “svenskt” samt 

vilka värden av det “svenska” som har en positiv eller negativ påverkan på hur Sverige 

uppfattas. Orden har inte valts efter forskarens egna åsikter utan inspirerats av olika forum 

där bilden av Sverige diskuterats och aktualiserats. De positiva orden i undersökningen har 

valts efter inspiration från Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandets (NSU) 

varumärkesplattform där ett flertal ord presenterats vilka anses fördelaktiga för Sverige att 

förknippas med. Dessa får anses vara ord som är önskvärda att förknippas med “svenskhet” 

och är också ord som NSU aktivt arbetar med att etablera internationellt i samband med 

Sverigebilden. Detta gör det intressant att undersöka huruvida Sverige beskrivs och uppfattas 

i linje med de önskvärda orden eller om Sverige inte gör tillräckligt för sitt internationella 

rykte. Orden medför att det går att undersöka huruvida den svenska självbilden stämmer 

överens med den Sverigebild som meddelas i amerikansk media. Av de presenterade orden i 

varumärkesplattformen har fem ord valts ut för att undersöka om dessa förekommer i 

amerikansk media i samband med Sverige och i vilken utsträckning.
61

  

 

                                                
61
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De valda orden inspirerade av NSU och som kategoriseras som positiva i sitt förhållande till 

Sverigebilden är: jämlikhet, inbjudande, innovativt, tryggt, trovärdighet samt modig.
62

 

Eftersom artiklarna är amerikanska har orden översatts till engelska för att kunna identifieras 

i artiklarna, de ord som sökts efter var då equality, inviting, innovative, safe, credibility och 

brave. Orden har även sökts efter i olika böjningsformer (se Bilaga 2) för att minska risken 

att ord missas och därmed skada resultatets tillförlitlighet. 

 

När det kommer till valet av negativt laddade ord var det än en gång svårigheter att välja ord 

då “svenskhet” har olika betydelser för olika människor och då även de negativa sidorna av 

“svenskhet”. De valda orden valdes då genom att inspireras av den svenska debatten om 

Sverigebilden i media och representerar alltså inte forskarens egna åsikter utan är ord som 

pekats ut som problem. Orden är tagna ifrån nyhetsartiklar som publicerats år 2017 där den 

svenska medias negativa Sverigebild belyses.
63

 Inspiration har även hämtats från svenska 

artiklar om hur USA rapporterar om Sverige vilket bidragit till den negativa Sverigebild som 

svensk media menar existerar internationellt.
64

 De valda orden som då kategoriserats som 

negativa i sin påverkan på Sverigebilden var brott, våld, osäkerhet, massinvandring, no-go 

zon och integration. Dessa är alltså ord som använts vid kritik av Sverige och som av media 

påpekats vara problematiska i landet och klassas därför som negativa för den internationella 

Sverigebilden i uppsatsen. 

 

Alla dessa ord har i svensk media pekats ut som anledningen till den negativa Sverigebilden 

vilket gör dessa högst aktuella att undersöka. Med “brott” innefattas alla handlingar som kan 

klassas som brottsliga enligt lag och “våld” innebär såväl fysiskt som psykiskt våld. Med 

“osäkerhet” menas huruvida samhället i stort ger intrycket av att vara osäkert men kan även 

handla om andra handlingar som medför olika sorters osäkerhet. Ordet “massinvandring” 

syftar till åsikter om att flyktingmottagandet varit så pass stort att det fått negativa 

konsekvenser och därmed benämns i negativa termer såsom just massinvandring. “No-go 

zoner” handlar om att vissa områden i en tätort är under kontroll av olika grupper och där 

våld och osäkerhet ofta finns då området är bortom kontroll från staten och polisen.
65

 Ordet 
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integration kommer i uppsatsen att syfta till negativa konsekvenser kopplade till integrationen 

i Sverige.
66

 Då artiklarna är amerikanska översattes sökorden till crime, violence, unsafe, 

mass immigration, no-go zone och integration. Precis som med de positivt kategoriserade 

orden söktes även de negativa orden efter i olika böjningsformer (se Bilaga 2).    

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Vid kvantitativa undersökningar är det av vikt att sträva efter så hög validitet och reliabilitet 

som möjligt. Då validitet handlar om att i en undersökning mäta det som ämnas mätas och 

inget annat
67

 har uppsatsen haft för avsikt att enbart undersöka Sverigebilden som meddelas i 

amerikansk media vilket gjorts genom att undersöka just medier i form av amerikanska 

digitala tidskrifter. Uppsatsen har heller inte enbart sökt efter sökorden som dem är utan även 

i olika böjningsformer (se Bilaga 2) för att reducera risken att ord missas och för att höja 

validiteten i uppsatsen som bedöms vara hög. Reliabilitet handlar istället om att 

undersökningar måste vara tillförlitliga och korrekt genomförda så att samma resultat hade 

nåtts även av andra forskare. Det handlar dels om att grunda undersökningen på ett 

representativt urval
68

 vilket uppsatsen gjort genom att undersöka två etablerade tidskrifter 

som på många sätt är varandras motsatser för att få en så bred och nyanserad undersökning av 

Sverigebilden som möjligt. För att öka reliabiliteten har också orden dubbelräknats, både för 

hand och med hjälp av mjukvara för att säkerställa tillförlitligheten. Operationaliseringen och 

undersökningen är också transparent för att underlätta för forskare att dubbelkolla resultatet. 

Detta tillsammans gör att reliabiliteten i uppsatsen bedöms vara hög.   

  

3.4 Forskningsetiska riktlinjer 

De forskningsetiska riktlinjerna är viktiga att förhålla sig till vid undersökningar som 

genomförs i direkt kontakt med, eller vid direkt påverkan på, människor för att minska risken 

att människors integritet ska kränkas. Det innebär bland annat att tydligt förklara 

undersökningens syfte, vad resultatet ska användas till samt att anpassa sig efter anonymitet 
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om så önskas.
69

 Uppsatsen kommer dock enbart analysera textmaterial i form av publicerade 

artiklar vilket gör att risken för att människors integritet ska ta skada är nästintill obefintlig. 

Uppsatsen kommer också att analysera texter som har sitt ursprung geografiskt långt bort 

vilket än en gång talar för att de forskningsetiska riktlinjerna inte strids mot i uppsatsen. 

Forskarens roll i uppsatsen har även kantats av intersubjektivitet dels då det utförligt beskrivs 

hur undersökningen gått tillväga vilket bidrar till transparens samtidigt som undersökningen 

har strävat efter att vara värderingsfri vilket de valda sökorden är bevis på då dessa inte är 

baserade egna åsikter. Samtidigt har undersökningen också tagit hänsyn till forskaroberoende 

då samma resultat skulle nås även av andra forskare, detta är svårare att säga för kvalitativa 

metoder men det har uppsatsen kompenserat för genom ökad transparens.
70
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4. Kvantitativ empiri  

4.1. The Chicago Tribune 

4.1.1 År 2011 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2011 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 

 

Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

157 4 2 0 19 1 2 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

293 9 3 0 48 1 2 

Tabell 1. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune år 2011. 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2011 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Antal 

artiklar 

157 11 12 0 1 0 0 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

293 17 39 0 2 0 0 

Tabell 2. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune år 2011. 

 

Tabell 1 och 2 demonstrerar tillsammans förekomsten av såväl positiva som negativa ord i 

samband med att Sverige nämns i amerikanska nyhetsartiklar i the Chicago Tribune. I 

tabellerna framgår hur många artiklar som nämnde Sverige under året vilket år 2011 i the 

Chicago Tribune var 157 artiklar. I tabell 1 är resultatet av kodningen och sökandet av de 

positiva orden presenterade och det syns tydligt att det ord som förekom i störst utsträckning i 

samband med rapportering där Sverige nämndes var “tryggt”, ett ord som förekom i 19 

artiklar och ett ord som nämndes 48 gånger under år 2011. Näst därefter kommer “jämlikhet” 
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som skrivits i 4 artiklar men där ordet nämnts 9 gånger i samband med Sverige. Enbart ett av 

de valda orden, nämligen “innovativt”, har inte nämnts i the Chicago Tribune under 2011 

vilket betyder att resterande valda ord återfanns i en eller flera artiklar.  

 

Tabell 2 presenterar dels de ord som ansetts ha en negativ påverkan på Sverigebilden och 

som då också tematiserats som negativa men också hur ofta dessa förekom i the Chicago 

Tribune under år 2011. Det negativa ord som nämndes i samband med Sverige i störst 

utsträckning vad gäller både antal artiklar och antal ord var “våld” som nämndes i 12 artiklar 

och där ordet förekom 39 gånger. Strax därefter nämndes “brott” i 11 artiklar medan ordet 

brott användes 17 gånger år 2011 i samband med Sverige. Tabellen visar också att tre av 

orden, “osäkerhet”, “no-go zoner” och “integration”, inte nämns någon gång i samband med 

Sverige i the Chicago Tribune under år 2011.  
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4.1.2 År 2014 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2014 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 
Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

43 3 0 3 7 1 1 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

97 4 0 14 23 1 1 

Tabell 3. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune år 2014. 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2014 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Antal 

artiklar 

43 3 4 0 0 0 0 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

97 3 6 0 0 0 0 

Tabell 4. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune år 2014. 

 

Tabell 3 och 4 presenterar ännu en gång resultatet av förekomsten av såväl positiva som 

negativa ord i samband med Sverige i the Chicago Tribune, den här gången år 2014. Av 

ordsökningen i de 43 artiklar som the Chicago Tribune nämnde Sverige i under år 2014 var 

det mest använda ordet “tryggt” som användes 23 gånger i 7 artiklar. Av tabell 3 framgår 

också att ordet “innovativt” användes i samband med Sverige i 3 artiklar samtidigt som ordet 

nämndes 14 gånger. Enbart ett ord dök inte upp i samband med Sverige vilket var 

“inbjudande”, resterande positiva ord fanns också representerade i artiklarna.  

 

I Tabell 4 framgår resultatet av sökningen efter negativa ord i samband med Sverige där 

“våld” var det ord som förekom mest i artiklarna i förhållande till resterande ord. Hela fyra 

ord nämndes inte en enda gång i samband med Sverige i tidskriften år 2014. Dessa är 

“osäkerhet”, “massinvandring”, “no-go zoner” samt “integration”. 
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4.1.3 År 2017 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2017 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 
Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

103 6 2 3 21 4 1 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

364 6 2 3 49 4 1 

Tabell 5. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune under de första 3,5 månaderna år 2017. 

 

The 

Chicago 

Tribune 

2017 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

 

Antal 

artiklar 

103 17 11 2 0 3 4 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

364 52 17 2 0 4 8 

Tabell 6. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Chicago 

Tribune under de första 3,5 månaderna år 2017. 

 

Tabellerna ovan, 5 och 6, visar resultatet av ordsökningen från år 2017 i tidskriften the 

Chicago Tribune. Resultatet är som sagt uträknat genom att undersöka de första 3,5 

månaderna av 2017. Sammanlagt har det publicerats 103 artiklar vilket gör att dessa ligger till 

grund för undersökningen. I tabell 5 framgår resultatet av de positiva orden och där framgår 

att det ord som överlägset förekom mest var “tryggt”. Tabellen visar att ordet förekom i 21 

artiklar men användes 49 gånger i dessa artiklar. Näst efter “tryggt” förekom ordet 

“jämlikhet” flest gånger vilket var i lika många artiklar som gånger ordet användes, nämligen 

sex gånger enligt tabellen. Inget av de undersökta orden fanns inte representerade i artiklarna 

utan alla användes minst en gång i samband med Sverige år 2017 i the Chicago Tribune. 

Minst förekom dock ordet “modigt” då det enbart användes en gång i en artikel. 
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Resultatet av de sökta negativa ordens förekomst presenteras i tabell 6 där ordet “brott” 

förekom i 17 artiklar och som ord 52 gånger vilket är det negativa ord med störst 

representation i artiklarna. Ordet “våld” förekom näst flest gånger och tabellen visar att ordet 

nämndes i 11 artiklar och 17 gånger i sig. Alla valda ord i undersökningen fanns med i 

artiklarna förutom “massinvandring”. Även om orden ”mass immigration” aldrig skrevs i 

exakta ord eller direkt efter varandra fanns det flera antydningar på att det ändå menades en 

storskalig ökning av immigration. Det förekom exempelvis ord som “large scale 

immigration” och “the failed immigration” men aldrig förekom ordet “mass immigration”. 
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4.2. The Los Angeles Times 

4.2.1 År 2011 

 

The Los 

Angeles 

Times 

2011 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 
Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

308 15 2 4 24 7 2 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

684 19 2 6 36 7 3 

Tabell 7. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Los Angeles 

Times år 2011. 

 

The Los 

Angeles 

Times 

2011 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Antal 

artiklar 

308 31 28 1 0 0 1 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

684 75 55 2 0 0 2 

Tabell 8. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Los Angeles 

Times år 2011. 

 

Ovanstående tabeller, 7 och 8, presenterar resultatet av ordsökningen i artiklarna som nämnde 

Sverige i tidskriften the Los Angeles Times år 2011 där sammanlagt 308 artiklar undersöktes. 

Den första tabellen, nummer 7, visar de positiva orden som sökts efter i artiklarna och där 

framgår att alla undersökta ord också fanns representerade i artiklarna år 2011. Av tabellen 

framgår att ordet “tryggt” förekom i störst utsträckning i samband med Sverige då ordet i sig 

nämndes 36 gånger i sammanlagt 24 artiklar. Även “jämlikhet” visades nämnas i stor 

utsträckning, ordet förekom 19 gånger i totalt 15 artiklar. Minst förekom ordet “inbjudande” 

som enbart använts två gånger i två artiklar.  

 

I tabell 8 demonstreras förekomsten av de valda negativa orden i samband med artiklar där 

Sverige nämns. Genom att avläsa tabellen framgår att “brott” var det mest förekommande 
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negativa ordet år 2011 då det nämndes 75 gånger i 31 artiklar. I nästan lika stor utsträckning 

förekom också “våld” som användes 55 gånger i totalt 28 artiklar. I tabell 8 framgår också att 

enbart två av sex valda negativa ord inte fanns representerade i artiklarna, dessa var 

“massinvandring” och “no-go zoner” vilka alltså inte nämndes alls. 

 

4.2.2 År 2014 

 

The Los 

Angeles 

Times 

2014 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 
Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

122 4 4 6 16 1 2 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

254 4 5 9 24 1 2 

Tabell 9. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Los Angeles 

Times år 2014. 

 

The Los 

Angeles 

Times  

2014 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Antal 

artiklar 

122 11 15 0 0 0 0 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

254 20 44 0 0 0 0 

Tabell 10. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Los 

Angeles Times år 2014. 

 

Tabell 9 och 10 demonstrerar resultatet från år 2014 i the Los Angeles Times och det går att 

utläsa att totalt 122 st artiklar nämnde Sverige det året. Alla positiva ord som valts att leta 

efter fanns också i artiklarna och det ord som förekom mest var “tryggt” som skrevs 24 

gånger i 16 artiklar. Efter “tryggt” har ordet “innovativt” använts i störst utsträckning i 

samband med Sverige då orden förekom 9 gånger i 6 artiklar. Alla positiva ord förekom 

åtminstone en gång i en artikel men det ordet som förekom allra minst var “trovärdighet”.  
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Tabell 10 visar resultatet av de negativa ordens förekomst och “våld” är det ord som använts 

flitigast i samband med Sverige. Ordet nämndes 44 gånger i 15 olika artiklar. Enbart ett till av 

de valda orden förekom i artiklarna vilket var ordet “brott” som användes 20 gånger i 11 

artiklar. Resterande fanns alltså inte representerade i artiklar i samband med Sverige i the Los 

Angeles Times under år 2014. 

 

 

4.2.3 År 2017 

 

The Los 

Angeles 

Times  

2017 

Sweden Equality 

(jämlikhet) 
Inviting 

(inbjudande) 
Innovative 

(innovativt) 
Safe 

(tryggt) 
Credibility 

(trovärdighet) 
Brave 

(modigt) 

Antal 

artiklar 

198 24 18 2 35 11 3 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

647 24 18 12 74 13 3 

Tabell 11. Demonstrerar förekomsten av de valda positiva orden i samband med Sverige i the Los 

Angeles Times under de 3,5 första månaderna år 2017. 

 

The Los 

Angeles 

Times  

2017 

Sweden Crime 

(brott) 
Violence 

(våld) 
Unsafe 

(osäkerhet) 
Mass immigration 

(massinvandring) 
no-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Antal 

artiklar 

198 35 51 0 2 0 2 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

647 52 79 0 2 0 2 

Tabell 12. Demonstrerar förekomsten av de valda negativa orden i samband med Sverige i the Los 

Angeles Times under de 3,5 första månaderna år 2017. 

 

I tabellerna ovan demonstreras resultatet av ordsökningen i the Los Angeles Times de 3,5 

första månaderna år 2017 och det framgår att antal artiklar som behandlade Sverige, och som 

sedan låg till grund för undersökningen, var 198 st. I tabell 11 visas förekomsten av de 

positiva orden och det framgår att alla valda ord också funnits i artiklarna. “Tryggt” är det ord 

som både använts flest gånger samt återfunnits i flest artiklar, nämligen 74 gånger i 35 

artiklar. Strax därefter kommer “jämlikhet” som förekom 24 gånger i 24 artiklar. Det ord som 
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användes i minst utsträckning i samband med Sverige framgår i tabellen vara “modigt” som 

enbart användes tre gånger i respektive tre artiklar. 

 

Den 12de och sista tabellen visar förekomsten av de negativa orden i artiklar i samband med 

Sverige de 3,5 första månaderna år 2017. “Våld” var det ord som i störst utsträckning 

användes och ordet förekom 79 gånger i 51 artiklar. Strax därefter hamnar ordet “brott” som 

nämndes 52 gånger i totalt 35 artiklar. “Massinvandring” och “integration” användes vardera 

två gånger i två olika artiklar medan “osäkerhet” och “no-go zoner” inte förekom i någon av 

artiklarna i the Los Angeles Times under de första 3,5 månaderna år 2017. 
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5. Kvalitativ empiri 

5.1 År 2011 

Utav de fem artiklar som återstod efter sovringen och det obundna slumpmässiga urvalet 

framgår att mycket kring rapporteringen om Sverige år 2011 kretsade kring Ikea och Julian 

Assanges anklagelser om sexuella övergrepp på två kvinnor i Sverige. När det kommer till 

Ikea behandlades för det första deras köttbullar i en artikel som krönte de svenska 

köttbullarna till de bästa i världen. 

 

“A meatballs is[…]friendly, accessible, underrated[...]pleasing to the eyes[...]”
71

  

 

Köttbullarna överöstes med adjektiv som inte generellt sett sammankopplas med objekt utan 

snarare individer vilket citatet ovan visar. De svenska köttbullarna förklarades sedan som 

bättre än andra länders alternativ som i jämförelse med de svenska enbart verkade som 

budgetversioner. Ikea kritiseras sedan i en annan artikel där en Ikea-fabrik i Danville i USA 

står i fokus. Ikea har alltid haft ett rykte av att vara ett billigt och stilfullt varuhus men även 

av att vara en bra arbetsgivare och ett gott föredöme när det kommer till Corporate Social 

Responsibilities (CSR). Istället belyses en sida av Ikea där fackförbund bland dess anställda 

förbjuds och där löner och arbetstider är så pass dåliga att de anställda vantrivs och vill 

organisera sig samtidigt som Ikea motarbetar organiseringen genom att anlita en 

advokatfirma känd för att hålla fackförbund undan.
72

 

 

När det kommer till rapporteringen av Julian Assange och hans anklagelser om sexuella 

övergrepp i Sverige handlar två av de fem artiklarna om just det. Den första handlar om att 

Assange beordras infinna sig i Sverige för rättegång för de anklagelser han står inför, 

däribland våldtäkt. Sverige beskrivs ha stränga lagar kring sexuella övergrepp vilka kan leda 

till fängelsestraff för Assange i ett flertal år om han fälls. Assange och hans advokater pratar 

ner brotten som lett till anklagelserna och menar att handlingarna inte hade lett till så seriösa 

brott i Storbritannien. Försvarsadvokaterna menar också att Assange inte kommer att få en 

rättvis rättegång i Sverige pga. att de flesta våldtäktsrättegångar hålls bakom stängda dörrar 

och att den mediauppståndelse som rättegången kommer att uppbringa kommer att påverka 

                                                
71

 Shelves with a chance of meatballs, the Chicago Tribune, 2011. 
72

 To Ikea workers, some pieces are missing, the Los Angeles Times, 2011. 
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utfallet. Den brittiske domaren slår dock ner alla påståenden om att rättegången inte skulle 

vara rättvis i Sverige.
73

 

 

Den andra artikeln behandlar samma ämne men lägger mer fokus på Assange och hans 

försvarsadvokaters åsikter om den eventuella rättegången i Sverige. Dessa är nästan 

genomgående artikelns handling trots att det kort beskrivs att en brittisk domare slår ner alla 

åsikter och argument till Sveriges favör. Försvarsadvokaterna hävdar att det är en överdrift att 

tvinga Assange att infinna sig i Sverige för förhör när Sverige inte gått med på att genomföra 

förhören via telefon eller i videoformat. I slutet rapporteras om att en svensk pensionerad 

domare agerat vittne å Assange vägnar och att domaren sagt att den svenska åklagaren är 

illvillig mot alla våldtäktsbrott då hon har radikalfeministiska åsikter och inte kan se förbi 

dessa i sina handlingar.
74

  

 

Den sista artikeln från 2011 handlar om terrorattentatet i Norge där en bomb utlöstes i 

regeringsbyggnaden i centrala Oslo och där en man utklädd till polis ett par timmar senare 

skadade och dödade unga socialdemokrater på Utöya i Norge. Sverige nämns i samband med 

att våld och terror inte är något nytt i Skandinavien sedan det misslyckade terrorattentatet i 

december 2010 i Stockholm. Det rapporteras att självmordsbombaren i Stockholm var en 

muslimsk man som vuxit upp i Sverige och valde att utföra attacken som en hämnd mot 

Sveriges inblandning i den NATO-ledda armén i Afghanistan.
75

   

 

5.2 År 2014 

De återstående 5 artiklarna från år 2014 berörde ämnen som Sveriges erkännande av 

Palestina som stat, Putins invasion i Ukraina samt hur östeuropeiska länder överlevt 

självständighet efter Berlinmurens fall. Hela tre artiklar handlade om att Sverige tänkte 

erkänna Palestina och sedan att erkännandet skett. Den första artikeln “Israel alarmed at 

Sweden’s plan to recognize Palestinian state” handlar om att Israel är missnöjda med att den 

nya svenska statsministern Stefan Löfven gått ut med att Sverige tänker erkänna Palestina 

som en egen självständig stat. Sverige förutspås starta en negativ trend där flera stora EU-

                                                
73

 Chu, H., WikiLeaks founder ordered extradited in sex assault case, the Los Angeles Times, 2011.  
74

 Chu, H., Stobart, J., Assange’s lawyers blast extradition attempt, the Los Angeles Times, 2011. 
75

 Doyle, A., Gibbs, W., Bomb kills 2 in Olso, gunman wounds 5 at camp, the Chicago Tribune, 2011. 
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länder erkänner landet vilket Israel ser negativt på och Israels utrikesminister citeras följande 

om Löfvens val att erkänna Palestina:
76

 

 

“He apparently has not yet had sufficient time to study the matter and understand it is the 

Palestinians who have for the past 20 years been an obstacle to reaching an agreement.”
77

  

 

Utrikesministern fortsätter med att utomstående erkännande av Palestina inte kommer att lösa 

konflikten och skapa fred utan snarare förlänga den då det enda sättet att lösa konflikten är 

genom direkta förhandlingar och kan inte ersättas av extern inblandning.
78

  

 

Artikeln “Sweden to recognize Palastine statehood, new prime minister says” är inte fullt lika 

hård mot Sverige. Precis som ovanstående artikel handlar denna också om att Sverige tänker 

erkänna Palestina som stat och att Sverige kommer att bli det första stora land inom Europa 

som erkänner Palestina. Löfven menar att ett erkännande skulle gynna fredsförhandlingar och 

sedermera förhoppningsvis kunna lösa konflikten och citeras följande:
79

 

 

“The conflict[…] can only be solved with a two-state solution, negotiated in accordance with 

international law[…] a two-state solution requires mutual recognition and a will to peaceful 

coexistence.”
80

 

 

Stort fokus läggs på Sveriges anledningar till erkännandet samt Palestinas välvilja inför 

beslutet medan mycket lite fokus ligger på kritiken. Dessa nämndes kort i slutet av artikeln 

där en representant från Europeiska judiska kongressen citeras följande:
81

 

 

“[...] ironic that Sweden recognizes a Palestinian state at a time when even Palestinians 

can’t agree on what its borders will be.”
82
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Den sista artikeln i ämnet, “Putting Palestine on the map”, utspelar sig en tid efter 

ovanstående artiklar och handlar om att Sverige har erkänt Palestina vilket resulterat i att 

Europaparlamentet kommer att rösta om ett erkännande. Artikeln framhåller Sveriges 

betydelse för såväl omröstningen i Europaparlamentet som för Palestina. Oavsett om fler 

länder erkänner Palestina genom bindande avtal eller inte så är erkännanden av stor vikt för 

Palestina att anses legitimt. Artikeln är relativt positivt inställd till Sverige förutom i slutet då 

det sägs att Sveriges erkännande kan tänkas föra med sig en trend av erkännanden men att 

den mest utbredda åsikten troligen fortfarande kommer vara att inte erkänna Palestina bland 

västvärlden och följande citat sägs i sambandet:
83

 

 

“[...] the U.S is more than willing to stick to an unpopular position even if it’s opposed by 

virtually every other government on earth.”
84

   

 

Den fjärde artikeln från 2014, “Ukraine seeks to join NATO; defiant Putin compares Kiev to 

Nazis”, handlar om Putins invasion av trupper inom Ukrainas gränser. Artikeln lägger stort 

fokus på Putins agerande samt Ukrainas vädjan om medlemskap i NATO för att få hjälp med 

invasionen. Ekonomiska sanktioner har inte hjälpt vilket gör att västländer tvingas tänka om 

kring sin inblandning för att stoppa Putin och nya förhandlingar väntas ske. i Artikeln citeras 

bland annat dåvarande svenske utrikesministern Carl Bildt:
85

 

 

“Sanctions alone are not enough: he (Putin) is prepared to sacrifice his own people.”
86

 

 

Den femte och sista artikeln år 2014, “25 years after the fall of the Berlin Wall”, handlar om 

vad som hände med de östeuropeiska länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen men som 

bröt sig fria efter Berlinmurens fall. Artikeln slår fast att länderna haft en betydligt mer 

positiv utveckling än förväntat med tanke på all den historia länderna burit på. Artikeln frågar 

sig hur man vill att länderna ska vara och bli efter utveckling men som aldrig kommer att ske 

och svarar följande: 
87
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“That’s easy: We want them to be prosperous, clean, moral, model democracies. Just like 

Sweden.”
88

   

 

5.3 År 2017 

De 3,5 första månaderna år 2017 resulterade i 6 artiklar för djupare läsning och förståelse. 

Artiklarna behandlade beslutet om värnplikt, Trumps uttalande om Sverige i februari år 2017 

samt hur ett ryskt TV team försökt muta ungdomar i Rinkeby att visa våld på video för att 

sedan rapporteras i Ryssland och hela tre artiklar handlar om terrorattacken som ägde rum i 

Stockholm 7 april 2017. Artikeln om införandet av svensk värnplikt, “Sweden introduces 

military draft for both men and women”, handlar överlag om att Sverige inte har tillräckliga 

militära resurser då antalet frivilliga som tar värvning inte längre är tillräckligt dels då antalet 

sjunker för varje år men också för att säkerhetsläget i Europa har försämrats kraftigt på 

senaste tiden. Artikeln menar också att beslutet om värnplikt kommer av att grannlandet 

Rysslands agerande skapar oro, exempelvis finns flera rapporter om att Ryssland inkräktat på 

Svenskt luftrum. Sverige uppmärksammas också för att vara feministiskt och inspirerat av 

Norge när det kommer till att värnplikten kommer att vara könsneutral.
89

   

 

“What’s going on in Sweden?” handlar för det första om Donald Trumps uttalande om 

Sverige i februari 2017. Artikeln menar att om man ska tro Trump så är det absolut kaos i 

Sverige p.g.a det stora flyktingmottagandet som ger problem som Sverige inte kunnat ana. 

Sedan uttalandet har amerikansk media, oftast konservativa och högerpopulistiska tidningar, 

gett Sverige oförtjänt mycket publicitet genom negativt vinklade rubriker och artiklar som 

alla anspelar på det Trump sagt om Sverige. Den här artikeln uppmärksammar detta och att 

de flesta artiklar som skrivs om Sverige inte har ordentliga källor för sina påståenden.
90

   

 

Artikeln om att ett ryskt TV team försökt muta ungdomar i Rinkeby, “Russian TV crew tries 

to bribe Swedish youngsters to riot on camera”, talar även den om att Sverige och Rinkeby 

fått oförtjänt mycket kritik och mediauppståndelse och att ett TV team från Ryssland går så 

långt som att försöka muta ungdomar för att kunna rapportera om att våld utspelas där. 

Artikeln menar att Ryssland tidigare visat mönster av att försöka rapportera vinklade 
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reportage om hur Europa slits isär pga. migrationsproblem. Fokus ligger mest på att media 

vinklar artiklar överdrivet negativt mot Sverige.
91

   

 

Av de tre artiklarna om terrorattacken heter den första “Swedish prime minister calls deadly 

truck crash a terror attack” och är skriven samma dag som händelsen och är en rapportering 

kring Stefan Löfvens officiella uttalande där han går ut med att Sverige blivit attackerat och 

att händelsen är en terrorattack. Artikeln beskriver hur människor flydde i panik och i skrik 

när lastbilen längs Drottninggatan i Stockholm och skadade samt dödade människor. Även 

andra länders hälsningar till Sverige tas upp, däribland Finlands president som säger sig vara 

djupt rörd över att en sådan attack skett i Norden samtidigt som säkerheten höjdes ytterligare 

även i Finlands huvudstad efter terrorattacken.
92

  

 

Den andra artikeln i ämnet, “Swedes scrutinize open-door immigration policy after deadly 

truck attack”, är skriven dagen efter attacken och lägger fokus på den bakomliggande 

anledningen till varför terrorattacken skedde i Sverige. Stora brister pekas ut inom 

integrationen av invandrare vilket uppmärksammas i samband med att Sverige under år 2016 

tog emot rekordsiffran 163 000 flyktingar. Flera svenska medborgare citeras vilka alla ställer 

sig negativa till integreringen och menar att den misslyckats. Det uppmärksammas även att 

Sverige tagit emot fler flyktingar än landet kunnat ta hand om, och fort har det gått. Artikeln 

nämner också att Stefan Löfven gått ut med att Sverige inte längre kan hantera mottagandet 

och stängt landets gränser. Det framstår också som att mycket tytt på att en terrorattack skulle 

ske i Sverige, det var bara en tidsfråga. Endast lite fokus i slutet läggs på åsikter om att 

integreringen gått bra och att det inte är Sveriges policy det är fel på utan att det är upp till 

varje person om integrering lyckas eller inte. Till sist citeras Löfven följande:
93

 

 

“Things like this will always happen in an open society. Sweden is not a totalitarian 

society.”
94

  

 

Strax följt efter citatet ovan, vilket också blir artikelns slutord, är ett citat av en intervjuad 

svensk medborgare:
95
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“Maniacs can’t be stopped.”
96

      

 

Den sista artikeln som undersökts från 2017 är “Stockholm suspect was failed asylum-seeker; 

2nd man arrested”. Artikeln lägger lite fokus på själva attacken, i centrum står istället polisen 

och myndigheternas arbeten både under och efter attacken och visar på att polisen grep 

mannen bara timmar efter attacken samtidigt som brandkåren snabbt kunde släcka den eld 

som uppstod i och med krocken i Åhlénshuset. Stort fokus läggs också på den 

medmänsklighet som svenska folken visade under och efter attacken vilket följande citat 

visar: 
97

 

 

“Stockholm city officials [...] had to move thousands of flowers [...] after an aluminum fence 

[...] was overwhelmed with tributes and threatened to collapse.”
98

 

 

I artikeln intervjuas också en äldre kvinna som ligger på sjukhus efter att ha tiggt på 

Drottninggatan under attacken. Hon beskriver kaos och skrik under händelsen men citeras 

även säga att hon var:
99

 

 

“[...] surprised that by-passers helped her. I thought everyone would run past me and save 

themselves”
100

 

 

Det rapporteras också om att tusentals människor besökt platsen och skrivit sörjande 

meddelanden på den vägg som sattes upp på den plats där lastbilen kraschat in i Åhléns. 

Även Statsministern, andra högt uppsatta politiker samt Kronprinsessan Victoria rapporteras 

ha besökt platsen för att sörja och visa sitt stöd.
101
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6. Analys 

För att både tydliggöra resultatet ytterligare och göra det lättare att överskåda för vidare 

analys av Sverigebilden har tabellerna från empirikapitlet här slagits samma och presenteras 

under vardera årtal för att tydligt belysa förändringar. Vidare kommer också det kvalitativa 

resultatet att tolkas och analyseras tillsammans med det kvantitativa resultatet. I tabellerna i 

kapitlet presenteras alltså en sammanfattning av alla undersökta artiklar från åren 2011, 2014 

och 2017, där båda tidskrifterna har slagits ihop för att tydligare visa på skillnader mellan de 

positiva och negativa ordens förekomst.   

 

6.1 Sverigebilden år 2011 

 

Totalt  

2011 

Totalt 

(Sweden) 

Equality 

(jämlikhet) 

Inviting 

(inbjudande) 

Innovative 

(innovativt) 

Safe 

(tryggt) 

Credibility 

(trovärdighet) 

Brave 

(modigt) 

Summa 

Antal 

artiklar 

465 19 4 4 43 8 4 82 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

977 28 5 6 84 8 5 136 

Tabell 13. presenterar det totala resultatet av de positiva ordens förekomst år 2011.  

 

Totalt 

2011 

Totalt 

(Sweden) 

Crime 

(brott) 

Violence 

(våld) 

Unsafe 

(osäkerhet) 

Mass immigration 

(massinvandring) 

No-go zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Summa 

Antal 

artiklar 

465 42 40 1 1 0 1 85 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

977 92 94 2 2 0 2 192 

Tabell 14. presenterar det totala resultatet av de negativa ordens förekomst år 2011.  

 

År 2011 skrevs 465 artiklar som berörde Sverige, antingen nämndes landet i förbifarten eller 

så handlade hela artikeln om just Sverige. Av dessa 465 artiklar nämndes även något av de 

positiva orden i samband med Sverige i 82 artiklar. Detta går att jämföra med summan av de 

negativa ordens förekomst som visar på att av de 465 artiklar som skrevs under året användes 

något av de negativa orden i 85 av dem. Det verkar inte vara speciellt stor skillnad mellan de 

positiva och negativa ordens förekomst, enbart 3 artiklar, vilket tyder på att Sverigebilden 
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kan tänkas uppfattas relativt balanserad och bestående av såväl positiva som negativa sidor. 

Dock framgår att de negativa orden förekom i större utsträckning än de positiva, inte enbart i 

form av antal artiklar utan också i form av hur många gånger orden nämndes i artiklarna. De 

negativa orden förekom då 192 gånger vilket visar på en större skillnad vid jämförelse med 

de positiva som förekom 136 gånger inom artiklarna. Utifrån detta verkar Sverigebilden ha 

varit relativt neutral år 2011 då de positiva sidorna belyses i nästan lika stor utsträckning som 

de negativa vilket nästan ger en känsla av balans. Trots detta verkar resultatet luta något mer 

åt det negativa hållet utifrån de undersökta tidskrifterna vilket då kan tolkas som att 

Sverigebilden också uppfattas något mer negativ.  

 

De ord som i störst utsträckning användes i rapportering i samband med Sverige, och som 

också kan tolkas som att framhävas i den Sverigebild som tidskrifterna meddelar var främst 

“våld”, “brott”, “tryggt” och “jämlikt”. Orden speglar just den neutralitet eller balans mellan 

de positiva och negativa sidorna som summan av tabellerna kan anses tyda på. Trots att de 

negativa orden “våld” och “brott” användes flest gånger i samband med Sverige så förekom 

ändå positiva ord som “tryggt” och “jämlikt” i relativt stor utsträckning dem med. Den bild 

av Sverige som kan sägas meddelas och produceras av tidskrifterna är därmed blandad. Den 

medger att det finns överhängande negativa inslag i Sverige och dessa framstår utbredda med 

tanke på den intensiva rapporteringen kring just de orden. Samtidigt visar tabellerna att 

Sverige har nästan lika många positiva inslag kopplade till sig.  

 

 Den förmedlade Sverigebilden år 2011 verkar vara att brott och våld förekommer i stor 

omfattning men samtidigt kopplas Sverige samman med ord som framställer det svenska 

samhället som tryggt och jämlikt, även om de negativa inslagen år 2011 är något mer 

dominerande så verkar Sverigebilden inte lika endimensionell som om det hade varit en 

övervägande skillnad mellan ordens förekomst. Detta blir än tydligare genom att se till de ord 

som kan sägas minst beskriva Sverigebilden som meddelas år 2011 nämligen det ordet som 

inte förekom en enda gång i samband med Sverige, “no-go zoner”. Det ordet verkar minst 

stämma överens med eller ha en påverkan på Sverigebilden år 2011. Till skillnad från de 

negativa orden nämndes alla positiva ord någon gång vilka alla alltså kan sägas spela in i 

Sverigebilden och visar på att Sverige har många fler positiva sidor än enbart dem som 

förekom i störst omfattning, även om dessa såklart kan tänkas ha en mer avgörande roll för 

Sverigebilden än ord som enbart förekom i 4 av 465 artiklar, exempelvis inbjudande eller 

innovativt. 
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När det kommer till den kvalitativa delen fanns 5 artiklar kvar efter sovringen av artiklar från 

år 2011 vilka lästes djupare och summerades i den kvalitativa empiridelen. Dessa kodades 

sedan efter hur Sverige uppfattades framställas vilket ledde till att två artiklar förmedlade en 

positiv bild av Sverige, en artikel uppfattades som negativ och de två resterande uppfattades 

som semi-negativa, alltså mer negativa än positiva. Detta verkar också stämma överens med 

den blandade och relativt balanserade Sverigebild som kunde tolkas utifrån den kvantitativa 

delen ovan. I den första artikeln som uppfattades som positiv, “Shelves with a chance of 

meatballs”, kan man vid första anblick tro att artikeln enbart handlar om Ikeas köttbullar. 

Även om det finns en viss sanning i det så uppfattas köttbullarna som en metafor för Sverige. 

Detta blir tydligt i citatet nedan: 

 

“A meatballs is[…] friendly, accessible, underrated [...] pleasing to the eyes [...]”
102

  

 

Det känns omöjligt för en köttbulle, ett dött ting, att vara adjektiv som vänlig och tillgänglig 

och artikeln ger intryck av att handla mer om Sverige än om egentliga köttbullar vilket istället 

gör att Sverige kan tolkas med de adjektiv som används i citatet ovan. Artikeln kröner de 

svenska köttbullarna till världen bästa medan andra framställs som budgetversioner. Sverige 

uppfattas som, och inger en känsla av, äkthet och en känsla av att vara genuint, inte enbart 

som köttbullar utan som land. Detta gör att artikeln uppfattas som positivt inställd till Sverige 

och därmed ha en positiv påverkan på den internationella Sverigebilden. I den andra artikeln 

som uppfattas positiv för Sverige, “Wikileaks founder ordered extradited in sex assault case”, 

framstår Sverige som tryggt. Sveriges rättssystem framstår som rättvist och bestå av strikta 

lagar mot våldtäkter och andra sexuella trakasserier. Artikeln inger en uppfattas inge tillit till 

den svenska rättssäkerheten och Sverige uppfattas som stabilt när det kommer till statens roll.  

 

Den artikel som istället upplevdes klart negativ för Sverigebilden, “Bomb kills 2 in Oslo, 

gunman wounds 5 at camp”, nämner terrorattacken i Sverige i december 2010. Sverige tas 

upp som exempel på att terrorhandlingar inte är något nytt i Norden vilket ger uppfattningen 

dels av att det var väntat med en attack i Norge år 2011 men också att det är väntat att hända 

igen. Sverige känns osäkert och i framkant när det kommer till terror i de nordiska länderna 

vilket anses bidra till en negativ Sverigebild. 
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De två sista artiklarna år 2011 uppfattas båda vara semi-negativa, det finns positiva inslag 

men de negativa inslagen får övertag och ges mest fokus. “To Ikea workers, some pieces are 

missing” talar om Sverige i form av det svenska multinationella företaget Ikea vilket är starkt 

sammankopplat med Sverige. Artikeln ger ett intryck av att Sverige, och Ikea, har ett bra 

rykte när det gäller att vara goda arbetsgivare när det kommer till att stödja fackföreningar 

men också något som förknippas med ett starkt arbete kring Corporate Social Responsibility 

(CSR). Dock ändras bilden snabbt och artikeln uppfattas anse att Sverige och Ikea inte är lika 

“helylle”, äkta, rättvisa och genuina som ryktet tidigare varit utan ifrågasättas och lämnar 

läsaren med en känsla av besvikelse och negativitet. Detta då fackförbund aktivt motarbetats 

inom företaget vilket även ger Sverige ett sämre rykte då Ikea kan uppfattas som 

ambassadörer för Sverige och vad som är ”svenskt”. 

 

Den sista artikeln, “Assange’s lawyers blast extradition attempt”, som också uppfattas som 

semi-negativ behandlar än en gång Sveriges rättsystem i samband med Julian Assanges 

anklagelser om sexuella övergrepp. Även om artikeln tar upp vissa positiva åsikter, såsom att 

en brittisk domare försvarar det svenska rättssystemet, så uppfattas artikeln överlag som 

negativ för Sverigebilden. Stort fokus läggs på Assanges egna, och hans advokaters, åsikter 

vilka inte är positiva för Sverige utan snarare ger en bild av att trovärdigheten för Sverige och 

dess rättsväsende starkt kan ifrågasättas då det upplevs som hårt och orättvist.   

 

Sverigebilden år 2011 skulle enligt artiklarna anses innehålla positiva aspekter såsom äkthet, 

en känsla av genuinitet och trygghet samt stabilitet och rättvisa när det kommer till 

rättssäkerhet. Detta samtidigt som negativa sidor som osäkerhet i form av terrorhot, 

ifrågasättande av tillit till rättsväsendet samt en känsla av besvikelse inför att Sverige och 

dess företag inte är lika ärliga och genuina som ryktet tidigare varit. Det verkar än en gång 

finns tydliga motsägelser inom vad Sverigebilden kan sägas innehålla i amerikansk media 

under år 2011, det finns både positiva och negativa sidor till Sverigebilden men de negativa 

sidorna verkar vara något mer utbredda och framhävs i större utsträckning.  

 

När det kommer till vilka politikområden som går att urskilja och som verkar framhävas i 

Sverigebilden verkar det till stor del handla om inrikespolitik, såsom rättsväsendet, export av 

varor samt företagande, i form av både köttbullar och Ikea, samt säkerhetspolitiska frågor när 

det kommer till terrorhandlingar. Det enda politikområde där Sverige riktigt framstår i 
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positiva termer är inom export då Ikeas köttbullar verkar ha haft stor positiv effekt på den 

internationella Sverigebilden. Resterande politikområden fick både ris och ros men upplevs 

övervägande negativ. Speciellt fokuserades kritiken mot det svenska rättssystemet men även 

det säkerhetspolitiska vilket tyder på att Sverige inte hade ett utvecklat tänk kring det 

nationella varumärket likt Nation Brand-konceptet.  Detta då dessa områden då hade 

fokuserats på att marknadsföras “rätt” i amerikansk media eller arbetats på politiskt för att nå 

ett gott rykte vilket undersökningen inte tyder på. Det verkar finnas stora brister i Sveriges 

Nation Brand och Sveriges sätt att marknadsföra sitt nationella varumärke då ett flertal 

politikområden belyses ur negativa perspektiv vilka eventuellt hade kunnat förebyggas 

genom ett framgångsrikt arbete med den internationella Sverigebilden. Istället verkar enbart 

förbättringsmöjligheter utstakas under år 2011. 

 

6.2 Sverigebilden år 2014 

 

Totalt 

2014 

Totalt 

(Sweden) 

Equality 

(jämlikhet) 

Inviting 

(inbjudande) 

Innovative 

(innovativt) 

Safe 

(tryggt) 

Credibility 

(trovärdighet) 

Brave 

(modigt) 

Summa 

Antal 

artiklar 

165 7 4 9 23 2 3 48 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

351 8 5 23 47 2 3 88 

Tabell 15. presenterar det totala resultatet av de positiva ordens förekomst år 2014. 

 

Totalt    

2014 

Totalt 

(Sweden) 

Crime 

(brott) 

Violence 

(våld) 

Unsafe 

(osäkerhet) 

Mass immigration 

(massinvandring) 

No-go zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Summa 

Antal 

artiklar 

165 14 19 0 0 0 0 33 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

351 23 50 0 0 0 0 73 

Tabell 16. presenterar det totala resultatet av de negativa ordens förekomst år 2014. 

 

I tabellerna ovan visas det totala resultatet av både de positiva och negativa ordens förekomst 

i båda tidskrifterna år 2014. Totalt år 2014 skrevs 165 artiklar där Sverige någon gång 

nämndes i the Chicago Tribune och the Los Angeles Times. Av dessa 165 artiklar framgår att 
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48 av dem innehöll något av de positiva ord som undersöktes vilket kan ställas i jämförelse 

med de negativa orden som enbart återfanns i 33 artiklar. De positiva orden förekom också i 

större utsträckning, alltså fler gånger i artiklarna, än de negativa orden. Antal gånger de 

positiva orden nämndes i samband med rapportering där Sverige nämndes var 88 gånger 

under år 2014 samtidigt som de negativa orden förekom 73 gånger. Genom att se till summan 

av artiklar och antal ord verkar Sverigebilden luta något mer åt det positiva hållet år 2014. 

Dock är skillnaden mellan de positiva och negativa ordens förekomst relativt liten vilket 

tyder på att Sverigebilden inte enbart är positiv eller negativ, ännu en gång likt år 2011, utan 

dynamisk och ett resultat av båda delarna. Även om Sverigebilden verkar vara mer positiv 

innehåller den också många negativa sidor då antalet artiklar som använde de negativa orden 

i samband med Sverige fortfarande är relativt många i jämförelse med de positiva ordens 

användning.  

 

När det kommer till vilka ord som i största utsträckning kan sägas beskriva och framhävas i 

Sverigebilden utifrån undersökningen är det orden “tryggt” och “innovativt” samt “våld” och 

“brott”. De ord som förekom mest var “tryggt” och “våld” och verkar vara de ord som 

används i störst utsträckning när det kommer till rapportering av Sverige vilket då också kan 

anses vara de ord som också förknippas mest med Sverige i amerikansk media under år 2014. 

Orden visar än en gång på en dynamisk Sverigebild då orden i många fall skulle kunna vara 

varandras motsatser och därmed ta ut varandra. Här rapporteras dock om båda orden vilket 

tyder på att bilden inte är lika svart eller vit som att säga att Sverige antingen är tryggt eller 

förknippas med våld. Båda orden verkar vara stora delar av Sverigebilden.  

 

Strax därefter används “våld” och “innovativt” i störst utsträckning i samband med Sverige 

vilket än en gång visar på att bilden av Sverige inte är endimensionell och enbart kan anses 

positiv eller negativ. Trots det verkar Sverigebilden vara övervägande positiv år 2014, detta 

blir mer tydligt vid närmare analys av ordens förekomst. Alla de positiva orden som söktes 

efter fanns också representerade i artiklarna vilka alla alltså kan sägas ha en del i den 

Sverigebild som meddelades av tidskrifterna under året. Av de negativa orden förekom enbart 

de två nämnda ovan, medan resterande fyra ord inte användes i samband med Sverige under 

år 2014. Dessa kan alltså inte sägas härledas till Sverigebilden det året vilket är en skillnad 

från år 2011 då Sverigebilden var mer negativ då alla negativa ord förutom ett förekom.  
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Vid jämförelse av år 2011 har Sverigebilden förändrats till det positivare år 2014.  

Det framgår även att det skrevs betydligt fler artiklar om Sverige år 2011 i relation till år 

2014. Detta skulle kunna förklara varför frekvensen av orden förekom i betydligt större 

utsträckning och visar på ett starkare resultat år 2011 då det fanns betydligt fler artiklar att 

undersöka. Kanske skedde det fler händelser i Sverige värda att rapportera om och som 

skapade rubriker under år 2011 än 2014 vilket resulterar i att år 2014 meddelar en mer positiv 

Sverigebild än den från 2011. Det kan också handla om att Sverige bytte majoritetsregering 

under 2014 vilka arbetat mer effektivt för en positiv internationell Sverigebild eller något 

annat bakomliggande. Oavsett anledning verkar de negativa orden inte stämma in lika bra på 

den meddelade Sverigebilden i amerikansk media år 2014 som den gjorde år 2011. 

 

När det kommer till den kvalitativa delen år 2014 låg 5 st artiklar till grund för djupare 

läsning och förståelse där två av dessa uppfattas som positiva, två som semi-positiva och den 

sista uppfattas som negativ för Sverigebilden. Den första artikeln som uppfattas ha en positiv 

påverkan på Sverigebilden var “25 years after the fall of the Berlin Wall” där Sverige höjs till 

skyarna. Sverige framstår som modellstaten i Europa för allt som är lyckat och framgångsrikt 

när det gäller styrning och demokratiska värden och som resterande Europeiska länder bör 

sträva efter att efterlikna. Sverige beskrivs som stabilt, välmående, rent och en 

modelldemokrati med hög moral vilket ligger till grund för att artikeln uppfattas förmedla en 

positiv bild av Sverige. 

  

I den andra positiva artikeln, “Ukraine seeks to join NATO; defiant Putin compares Kiev to 

Nazis”, framstår Putin som maktgalen vilket Sverige framstår i kontrast till. Sverige upplevs 

som relativt neutralt, landet deltar i förhandlingar om att fredligt stoppa Putins invasion i 

Ukraina vilket dock tyder på ett visst ställningstagande men Sverige agerar inte eller bildar 

egna åsikter utan att backas upp av andra länder. Sverige uppfattas ändå som att ha hög moral 

samt som både diplomatiskt och lösningsorienterat.  

 

De två semi-positiva artiklarna, som uppfattades övervägande positiva även om negativa 

synpunkter också presenteras, var för det första “Putting Palestine on the map” där Sverige 

framstår ligga i framkant när det gäller erkännandet av Palestina. Det belyses att erkännandet 

är ett resultat av att försöka mäkla fred i området och att erkännandet kan komma att inspirera 

andra EU-länder att också erkänna Palestina vilket är huvudfokus i artikeln. Artikeln 

uppfattas dock också förmedla bilden av att Sverige har lätt att vända kappan efter vinden och 
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vara till lags. Här gör sig neutraliteten ännu en gång påmind då Sverige uppfattas som ett land 

som inte vill stå ut genom att stå för sina åsikter och därmed riskera sin neutrala ställning 

vilket är anledningen till att artikeln inte enbart uppfattas som positivt inställd till Sverige. 

Detta blir som tydligast i citatet nedan där USA istället framstår som mer benägna att stå upp 

för sina åsikter oavsett i vilket sammanhang. 

 

“[...] the U.S. is more willing to stick to an unpopular position even if it’s opposed by 

virtually every other government on earth.”
103

  

 

Den andra artikeln som kategoriseras som semi-positiv är “Sweden to recognize Palestine 

statehood, new prime minister says” där Sverige än en gång framstår vara i framkant och en 

framtida inspiration när det kommer till erkännandet av Palestina. Sverige uppfattas också 

värna om fred i området samt fredliga förhandlingar för att lösa konflikten. Det som gör att 

artikeln inte enbart uppfattas som positiv för Sverigebilden är att artikeln även antyder att 

Sverige är drastiska i sitt erkännande, att landet inte har tillräckligt med information om 

konflikten för att kunna fatta ett bra och kunskapsbaserat beslut. Uppfattningen kommer dels 

av citatet nedan: 

 

“[...] ironic that Sweden recognizes a Palestinian state at a time when even Palestinians 

can’t agree on what its borders will be.”
104

 

 

Den sista artikeln som lästes djupare från år 2014 och som upplevdes ha en negativ påverkan 

på Sverigebilden är “Israel alarmed at Sweden’s plan to recognize Palestinian state.” Artikeln 

framställer Sverige som dåligt pålästa och drastiska i sitt beslut att erkänna Palestina. Att 

erkänna Palestina framstår som ett beslut som hämmar fredsförhandlingar istället för det 

motsatta och risken ökar att en negativ trend startar om allt fler länder följer i Sveriges fotspår 

vilket anses meddela en negativ bild av Sverige. 

 

Den kvalitativa delen bekräftar ännu en gång, precis som den kvantitativa, att Sverigebilden 

består av såväl positiva som negativa sidor men att den år 2014 verkar luta något mer åt det 

positiva hållet. Utifrån artiklarnas innehåll finns ett flertal ord som kan sammanfatta vilken 

                                                
103

 Keating, J., Putting Palestine on the map, the Chicago Tribune, 2014. 
104

 Williams, C., Sweden to recognize Palestine statehood, new prime minister says, the Los Angeles Times, 

2014. 



 47 

bild artiklarna meddelar av Sverige. Dels kan neutralitet, stabilitet, välmående, progressivitet 

samt värnandet om fred anses härledas till den positiva sidan av Sverigebilden år 2014. När 

det kommer till mer negativa uttryck kan dessa anses vara drastiska, fattar beslut utan 

tillräcklig kunskap, samt en tendens att vända kappan efter vinden för att hålla sig neutral och 

inte göra sig ovänner genom att stå upp för åsikter och agera utan förhandlingar med andra 

länder.  

 

De politikområden som verkar ligga till grund för den amerikanska medias Sverigebild år 

2014 verkar till största del ha att göra med utrikespolitik då 4 av de 5 artiklarna behandlade 

det området vilket då kan anses vara det politikområdet som Sverige gjorde sig som mest 

uppmärksammad för under året. Detta medan enbart en artikel kan sägas involvera 

inrikespolitik vilket alltså var ett politikområde som inte gjorde sig lika påmind i amerikansk 

media under år 2014 men nämns ändå. I jämförelse med år 2011 där ett flertal olika 

politikområden uppmärksammades verkar dessa ha förbättrats genom åren fram till 2014 då 

svensk utrikespolitik är det område som får mest kritik och uppmärksamhet. Dessa 

politikområden, främst utrikespolitiken, hade då varit intressanta ur ett Nation Branding 

perspektiv då det inom dessa områden hade behövts såväl politisk som 

marknadsföringsmässig förändring för att förbättra Sverigebilden.    
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6.3 Sverigebilden år 2017 

 

Totalt 

2017 

Totalt 

(Sweden) 

Equality 

(jämlikhet) 

Inviting 

(inbjudande) 

Innovative 

(innovativt) 

Safe 

(tryggt) 

Credibility 

(trovärdighet) 

Brave 

(modigt) 

Summ

a 

Antal 

artiklar 

301 30 20 5 56 15 4 130 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

1011 30 20 15 123 17 4 209 

Tabell 17. presenterar det totala resultatet av de positiva ordens förekomst under de 3,5 första 

månaderna år 2017. 

 

Totalt 

2017 

Totalt 

(Sweden) 

Crime 

(brott) 

Violence 

(våld) 

Unsafe 

(osäkerhet) 

Mass immigration 

(massinvandring) 

No-go 

zones 

(no-go 

zoner) 

Integration 

(integration) 

Summa 

Antal 

artiklar 

301 52 62 2 2 3 6 127 

Antal 

gånger 

ordet 

förekom 

1011 104 96 2 2 4 10 218 

Tabell 18. presenterar det totala resultatet av de negativa ordens förekomst under de 3,5 första 

månaderna år 2017.  

 

Genom att analysera de 3,5 första månaderna år 2017 i form av tabellerna ovan framgår att 

301 artiklar skrivits om Sverige under den korta perioden. Detta är en enorm skillnad i 

jämförelse med år 2014 i undersökningen då maxantalet artiklar under hela det året var 165 

st. I jämförelse med år 2011 ligger år 2017 fortfarande något efter i antal artiklar då dessa 

under år 2011 totalt var 465 st. Viktigt att ha i åtanke är att det redan under enbart 3,5 

månader hunnit skrivas över 300 artiklar om Sverige vilket verkar tala för att Sverige 

uppmärksammas allt mer i amerikansk media under år 2017. 

 

Ännu en gång tyder resultatet på att Sverigebilden inte enbart kan sägas vara positiv eller 

negativ utan i allra högsta grad bestående av båda delarna år 2017. Genom att enbart se till 

antalet artiklar som orden förekom i verkar trenden inom Sverigebilden luta något åt det mer 

positiva hållet, likt år 2014. Detta anses väga tyngre än antal ord i artiklarna då det bättre 

visar på spridningen och i vilken utsträckning Sverigebilden meddelats. I det här fallet verkar 
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Sverigebilden i störst utsträckning uppmärksammats i samband med positiva ord. Analyseras 

istället antal gånger orden förekom i artiklarna är det istället de negativa orden som 

övervägande använts i störst utsträckning. De negativa orden förekom 218 gånger i 

jämförelse med de positiva orden som må ha använts i fler artiklar men som enbart nämndes 

209 gånger vilket gör det än mer tydligt att Sverigebilden verkar dynamisk, kanske till och 

med i större grad än tidigare år då det tydligare gått att urskilja åt vilket håll det lutat mest åt 

under resterande undersökta år. Trenden visar alltså att Sverigebilden verkar vara 

jämförelsevis balanserad år 2017, bestående av starka både positiva och negativa sidor. 

 

De mest dominerande orden som användes i samband med Sverige under de första 3,5 

månaderna år 2017, och som kan sägas tala om innehållet i Sverigebilden, är “våld”, “tryggt”, 

“brott” och “jämlikhet”. Dessa är exakt samma som under år 2011, samt nästan samma som 

2014 där enbart ett ord skiljer åt. Sverigebilden verkar alltså ha bestått av i princip samma ord 

och innehåll, men utsträckningen och i vilken omfattning orden använts verkar vara det som 

skiljer sig mest åt mellan åren. Orden “våld” och “tryggt” är de ord som förekommer i störst 

utsträckning när det gäller antal artiklar vilka än en gång kan anses varandras motsatser - 

präglas ett samhälle av våld uppfattas det inte speciellt tryggt och präglas ett samhälle av 

trygghet brukar sällan våld i stor omfattning kopplas samman med den tryggheten. Dessa fyra 

ord verkar i störst utsträckning ha påverkan på den förvånansvärt balanserade Sverigebilden 

år 2017 i amerikansk media. 

 

När det kommer till vilka ord som minst kan anses stämma in på eller sägas vara innehåll i 

Sverigebilden som meddelas i amerikansk media i början av år 2017 finns det inga ord som 

inte använts någon gång. Alla sökord återfanns i någon artikel och spelade alltså en roll i 

Sverigebilden som meddelades men i olika stor utsträckning vilket är en stor skillnad mot 

resterande undersökta år där samtliga negativa ord inte återfanns i artiklarna under något av 

åren. De ord som används allra minst i samband med Sverige i början av år 2017 är 

“osäkerhet” och “massinvandring” vilka enbart förekom i två artiklar och två gånger vardera 

totalt. Även om dessa ord i allra högsta grad har en påverkan på den bild av Sverige som 

meddelas under år 2017, speciellt eftersom att dessa ord inte användes under resterande 

undersökta år, så verkar de spela en betydligt mindre roll än ord som förekom i större 

omfattning.  
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Den största skillnaden mellan år 2017 och resterande år i undersökningen verkar vara 

omfattningen. Under enbart 3,5 månader har det skrivits fler artiklar om Sverige än under 

hela året 2014. Rapporteringen från början av år 2017 ligger heller inte långt efter den 

utsträckning som rapporterades om Sverige under hela året år 2011. Trenden verkar tala för 

att det skrivs allt mer om Sverige idag än tidigare år vilket kan ha många olika anledningar, 

det är åtminstone tydligt varför debatten om Sverigebilden blivit så aktuell idag när Sverige 

tar allt större plats i amerikansk media. Utöver omfattningen verkar skillnaderna mellan de 

3,5 första månaderna år 2017 och resterande år inte vara många då liknande ord var de som 

förekom mest. Skillnaden verkar istället vara att det under början av år 2017 inte finns ett 

enda sökord som inte fanns representerat i någon artikel. Under år 2011 fanns ett negativt ord 

inte i någon artikel och under år 2014 fattades hela 4 st sökord i artiklarna, där motsvarade 

istället de två resterande orden all omfattning av negativa ord i samband med Sverige. Under 

de 3,5 första månaderna år 2017 har alla negativa sökord blivit en del av den Sverigebild som 

meddelas, vilket är en stor skillnad vid jämförelse mellan åren, och talar för att det negativa 

innehållet i Sverigebilden breddats något och innefattar idag fler ord och betydelser än under 

resterande undersökta år.      

 

Den kvalitativa delen av de första 3,5 månaderna av år 2017 resulterade i 6 st artiklar som 

lästes djupare. Av dessa uppfattas två artiklar som positiva för den internationella 

Sverigebilden, två negativa, en artikel kan klassas som semi positiv och den sista som semi-

negativ. Den första artikeln som uppfattas positiv är “What’s going on in Sweden?” då 

artikelns fokus är på att Sverige fått mycket oförtjänt negativ uppmärksamhet i amerikansk 

media, främst i konservativ och tydligt högerplacerad media. Artikeln lägger fokus vid att 

objektiv fakta sällan ligger till grund för artiklarna som skriver som mest kritiskt om Sverige 

och att det sällan hänvisas varifrån fakta kommer. Artikeln ger en bild av att det inte är lika 

farligt i Sverige som många verkar tro vilket kan tänkas ha en positiv inverkan på 

Sverigebilden. Den andra artikeln som uppfattas som positiv för Sverige är “Russian TV crew 

tries to bribe Swedish youngster to riot on camera” vilket ännu än gång uppfattas som positiv 

för Sverige då den talar om att Sverige och Rinkeby fått för mycket obefogad kritik och 

mediauppståndelse.   

 

Den första artikeln som uppfattas negativ från år 2017 är “Swedish prime minister calls 

deadly truck crash a terror attack”. Från att ha beskrivits som ett av Europas mest levande och 

färgglada städer ger artikeln nu en bild av Stockholm som kantas av kaos, död och panik i 
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samband med terrorattacken den 7 april 2017 vilket anses ha negativ påverkan på 

Sverigebilden. I artikeln påpekas också att Stockholm drabbats av terror en gång innan, i 

december 2010, vilket ger bilden av att attacken i april var väntad samt att risken fortfarande 

är överhängande att en liknande attack kan ske igen. 

 

“Swedes scrutinize open-door immigration policy after deadly truck attack” är ännu en artikel 

från år 2017 som uppfattas som negativ för Sverige. Stora brister pekas ut i svensk 

integrationspolitik och dessa framstår som anledningen till terrorattacken. Fokus ligger på att 

det svenska folket tycker att Sverige tagit emot fler invandrare än vad landet klarat av vilket 

bidrar till en negativ bild av Sverige och svensk politik. Det svenska politiska styret framstår 

svagt och inkompetent som inte har kontroll över situationen i landet. Citatet nedan ger också 

en bild av att Sverigebilden härleds till en osäkerhet inför framtiden då det kan väntas fler 

liknande terrorattacker: 

 

“Things like this will always happen in an open society. Sweden is not a totalitarian society 

[…] Maniacs can’t be stopped.”
105

 

 

Artikeln ”Stockholm suspect was failed asylum-seeker; 2nd man arrested” uppfattas som 

semi-positiv till Sverigebilden då artikeln tar upp negativa händelser men uppfattas överlag 

som positiv för Sverigebilden. Trots det kaos och död som terrorattacken förde med sig i april 

2017 så hyllas polisens arbete och civila människors empati och medmänsklighet i artikeln. 

Artikeln ger en bild av det svenska folket som hjälpsamma gentemot varandra trots livsfara 

samtidigt som det svenska samhället ändå känns osäkert.  

 

Den sista artikeln från år 2017, som upplevs som semi-negativ, är “Sweden introduces 

military draft for both men and women” vilket visar på att situationen i området kring Sverige 

och övriga Europa är så pass orolig och osäker att Sverige känner behovet av att bygga upp 

ett försvar genom värnplikt. Sverige upplevs som osäkert och oförmögen att i dagsläget 

försvara sina territoriella gränser om så skulle behövas, detta ges bevis på då artikeln menar 

att Ryssland otaliga gånger inkräktat på svenskt luftrum. Det som gör att artikeln inte anses 

vara helt negativt inställd till Sverige är att landet framstår som feministiskt då den framtida 

värnplikten inte enbart kommer att inkludera män utan även kvinnor. Detta ger en bild av att 
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Sverige kantas av progressivitet och att Sverige, likt Norge, går i framkant när det gäller 

könsroller och jämställdhet.  

 

Sverigebilden verkar utifrån ovanstående artiklar innehålla såväl positiva som negativa sidor 

som båda belyses i ungefär lika stor utsträckning, tendenser som också bekräftades i den 

kvantitativa delen. Det innehåll artiklarna bidrog med till uppfattningen om Sverigebilden i 

början av år 2017 verkar vara osäkerhet, terrorattack, bristande integrationspolitik samt våld 

på den negativa sidan medan empati, medmänsklighet, progressivitet i form av jämställdhet 

samt att Sverige inte alltid är lika farligt som det kan påstås i amerikansk media på den 

positiva sidan. Trenden kring Sverigebilden i amerikansk media verkar alltså ha blivit 

dystrare än tidigare år även om den också kantas av många positiva sidor vilket i den 

kvantitativa delen visade sig vara något mer omfattande. Anledningen till att Sverigebilden 

verkar väldigt balanderad i början av år 2017 kanske har sin grund i att rapporteringen kring 

Sverige verkar öka i omfattning år 2017 vilket bidrar till ökad plats åt fler åsikter och bilder 

av Sverige i amerikansk media.  

 

De politikområden som Sverigebilden i amerikansk media uppmärksammat i början av år 

2017 verkar till största del var inrikespolitik då alla de 6 st artiklar som slumpmässigt valdes 

ut för djupare läsning behandlade just det området, även säkerhetspolitiska frågor kan anses 

behandlas. Detta till skillnad från år 2014 där övervägande artiklar behandlade svensk 

utrikespolitik och år 2011 där artiklarna handlade om rättsliga och säkerhetspolitiska frågor. 

Antingen har Sverige idag större fokus på inrikespolitiska frågor, eller så är svensk 

inrikespolitik så pass ifrågasatt och kantad av kaos och oreda att det finns betydligt mer att 

rapportera om än tidigare. Kanske kan det också ha att göra med att Sverige får oförtjänt 

mycket uppståndelse i media men oavsett verkar trenden visa att det skrivs mer om Sverige år 

2017 än resterande undersökta år. Det politikområde som diskuteras mest är inrikespolitik 

och är också det område där Sverige verkar behöva arbeta mer både politiskt och 

marknadsföringsmässigt för att få ett bättre internationellt Nation Brand.         
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7. Slutsatser och avslutande diskussion  

Meddelas en positiv eller negativ Sverigebild i amerikansk media under åren 2011, 2014 och 

2017? 

 

När det kommer till de olika Sverigebilder som meddelats i amerikansk media under åren 

finns både likheter och skillnader i hur Sverige framstår. Samtliga Sverigebilder från 

undersökta år visar sig vara långt ifrån endimensionella vilket innebär svårigheter att enbart 

klassa Sverigebilden som positiv eller negativ. Bilderna har istället visat sig vara 

variationsrika där såväl positiva som negativa sidor alltid finns närvarande men i varierande 

utsträckning beroende på årtalet. Trots detta går det att urskilja åt vilket håll bilden lutar mest 

då det finns skillnader i huruvida de positiva eller negativa orden användes i störst 

utsträckning som på så sätt bidrar till en mer eller mindre positiv eller negativ Sverigebild. 

Analysen visar också på att Sverigebilden inte förändrats radikalt under åren utan samtliga 

undersökta år visade på att liknande, om inte exakt samma, sökord användes i störst 

omfattning i samband med Sverige. Dessa visade sig vara orden “brott”, “våld”, “tryggt”, och 

“jämlikhet” vilka i allra störst utsträckning generellt kan sägas framhävas i Sverigebilden 

under åren. Det är dock intressant att så motsatta ord som “våld” och “brott” tillsammans med 

ordet “tryggt” verkar beskriva Sverige under samtliga undersökta år. Dessa hade annars 

kunnat tänkas ta ut varandra då våld/brott och trygghet sällan går hand i hand.  

 

Sverigebilden under år 2011 i amerikansk media kan anses vara till mestadels negativ, även 

om positiva inslag också fanns i stor utsträckning. Under år 2011 skrevs flest antal artiklar 

där Sverige nämndes i jämförelse med resterande undersökta år och trots detta verkar den 

övervägande delen av alla dessa artiklar ha medverkat till en mer negativ bild av Sverige än 

en positiv sådan. Den motsägelsefulla rapporteringen visar dock på att det svenska samhället 

inte enbart karaktäriseras av “brott” eller “våld” utan att även andra motsatta sidor finns 

representerade i landet vilket bidrar till att bilden inte uppfattas enbart negativ. Sverige 

uppfattas inte som ett land som enbart består av den misär som “brott” och “våld” för med sig 

utan kantas även i hög grad av sådana positiva sidor som trygghet och jämlikhet. Detta talar 

än en gång för att Sverigebilden år 2011 långt ifrån enbart är negativ, trots att den meddelade 

bilden lutar mer åt det, utan är också positiv i många hänseenden även om mindre fokus 

verkar läggas på just de bitarna så blir det ändå tydligt i en kvantitativ undersökning av 

artiklarna.   
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Sverigebilden i amerikansk media under år 2014 framgår istället vara mer positiv vilket 

innebär att bilden av Sverige gått från att vara något mer negativ år 2011 till att istället 

uppfattas mer positiv tre år senare i amerikansk media. Under år 2014 skrevs minst antal 

artiklar om Sverige i tidskrifterna och de mest använda orden var “tryggt”, “våld” och “brott” 

som förekom i störst utsträckning i samband med Sverige. Detta visar dels på likheterna med 

Sverigebilden år 2011 och 2017 och att förändringen inte varit radikal samt på att 

Sverigebilden även år 2014 var långt ifrån endimensionell utan kantas av såväl positiva som 

negativa sidor.   

 

Sverigebilden år 2017 är svår att fastställa då enbart 3,5 månader varit underlag för 

undersökningen men trots det kan trenden sägas vara mer positiv än negativ då de positiva 

sökorden förekom i något fler artiklar, detta i likhet med resultatet från år 2014. Å andra 

sidan förekom de negativa orden fler gånger i artiklarna än de positiva vilket tyder på att det 

väger väldigt jämt mellan den positiva och den negativa sidan av Sverigebilden. Även om 

Sverigebilden kan sägas luta mer åt det positiva hållet än det negativa i början av år 2017 så 

tydliggör resultatet att Sverige uppmärksammas i samband med både positivt och negativt 

innehåll som kan härledas till den bild av Sverige som amerikansk media meddelar. Trenden 

de första 3,5 månaderna år 2017 talar också för att det rapporteras allt mer om Sverige i 

amerikansk media, detta då det redan under den korta perioden publicerats över 300 artiklar 

om Sverige vilket är betydligt fler än under hela året 2014 exempelvis.   

 

Hur påverkar innehållet i artiklarna Sverigebilden i amerikansk media under åren 2011, 

2014 och 2017? 

 

År 2011 innehöll artiklarna rapportering kring svenska politikområden som näringsliv och 

export samt säkerhetspolitik och bidrog då till den Sverigebild och innehållet i den som 

meddelades under året i de olika tidskrifterna. Dessa politikområden antingen öppet 

kritiserades eller så gick det att läsa av det underliggande motivet bakom artiklarna vilka 

tillsammans bidrog till en förståelse för vilket innehåll som uppfattades ingå i Sverigebilden. 

De positiva sidorna som artiklarna från år 2011 innehåller ger en bild av att Sverige är 

genuint och äkta samtidigt som det är ett stabilt land som kantas av trygghet och ett rättvist 

och ärligt rättsväsende. Å andra sidan framhävs också Sverige och företagslivet som en 

besvikelse då den ärlighet som förväntas inte alltid är sanningsenlig. Sverige kopplas också 
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samman med terror och beskrivs som den första stat som introducerat terror i Nordens länder. 

Tilliten till det svenska rättsväsendet ifrågasätts också vilket, trots att det även pratas om i 

positiva termer, kan sägas ge en negativ bild av Sverige som rättsstat då argumenten tar ut 

varandra och det positiva som sagts lätt kan ifrågasättas.  

 

I Sverigebilden år 2014 innehåller artiklarna känslor och ord som neutralitet, stabilitet, 

välmående, progressivitet och ett värnande om fred när det kommer till de positiva sidorna 

som gavs mer vikt och fokus än de negativa. Det som bidrar till den flerdimensionella 

Sverigebilden är de negativa åsikter och ord som även de verkar framhävas i relativt stor 

utsträckning. År 2014 handlar det om att Sverige fattar dåligt grundade beslut som snarare är 

drastiska än kunskapsbaserade, Sverige vänder också ofta kappan efter vinden för att behålla 

sin neutrala status och för att inte göra sig ovän med andra länder. Sverige uppfattas även 

som dåliga på att stå upp för sina egna åsikter och vill helst ingå i förhandlingar med ett 

flertal länder istället för att själva vara i framkant och stå ut från mängden. 

 

De positiva åsikter och känslor som artiklarna innehåller, och som även medverkar till 

trenden inom innehållet i Sverigebilden år 2017, är empati, medmänsklighet, progressivitet i 

form av jämställdhet och feminism samt att Sverige inte är lika dåligt och osäkert som viss 

amerikansk media vill vinkla med sina artiklar. Fokus ligger också på Sveriges 

flyktingmottagande, vilket inte enbart rapporteras om i positiva termer. Samtidigt ges en 

mörkare och mer negativ Sverigebild som innehåller en osäkerhet inför Sveriges förmåga att 

försvara sig militärt från externa aktörer men också en osäkerhet från interna aktörer vilket 

terrorattacken i april 2017 visade på. Sverige framställs också som kaotiskt och bristande 

integrationspolitik får stort fokus och spelar en stor roll i hur amerikansk media ser på svensk 

politik och Sverige i stort år 2017. 

 

Inom resultatet för samtliga undersökta år framgår att sådana begrepp som överensstämmer 

med den svenska självbilden, vilka gör sig tydliga i NSU:s varumärkesplattform för hur 

Sverige bör marknadsföras och vad som är önskvärt för Sverige att sammankopplas med, 

också återfinns i det innehåll av Sverigebilden som amerikansk media meddelar och 

etablerar. Långt ifrån alla de fyra begreppen (nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och 

äkthet) och det övergripande begreppet (progressivitet) finns representerade under samtliga år 

men de undersökta åren visar trots detta på ett relativt lyckat Nation Branding av Sverige då 

ett flertal av dessa begrepp ändå framstår som innehåll i ett flertal artiklar om Sverige under 
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samtliga undersökta år. År 2011 verkar Sverigebilden innehålla begrepp som äkthet samt 

omtänksamhet i form av trygghet och ett rättvist rättsväsende. År 2014 återfinns även 

begrepp som progressivitet överlag samt omtänksamhet i form av ord och känslor som 

stabilitet, välmående och neutralitet. Trenden år 2017 talar för att innehållet i artiklarna bidrar 

med begrepp som progressivitet i form av jämlikhet och feminism samt öppenhet då stort 

fokus ligger på Sveriges flyktingmottagande. Sverige skulle också kunna sammankopplas 

med begreppet omtänksamhet ännu en gång då samhället i många artiklar försvaras som 

tryggt och säkert.  

 

Även om resultatet av undersökningen visar på att NSU lyckats till viss del med 

marknadsföringen av Sverige finns lång väg att gå då begreppen enbart är en liten del av det 

innehåll som artiklarna behandlat i samband med rapportering av Sverige. De negativa 

sidorna av Sverige från innehållet i artiklarna, vilket resultatet visat varit en stor del av 

Sverigebilden, rymmer inte under de önskvärda begreppen i varumärkesplattformen. Detta 

tyder på att den svenska självbilden, demonstrerad i NSU:s arbete och vision, inte stämmer 

överens till fullo med den Sverigebild som meddelas i amerikansk media. De Sverigebilder 

som meddelats under åren består, förutom ett par av de önskvärda begreppen, också av stora 

negativa sidor vilka NSU inte anser önskvärda i samband med Sveriges varumärke. Detta 

talar för att den svenska självbilden är betydligt mer positivt inställd till Sverige i jämförelse 

med den rapportering i samband med Sverige som skett i amerikansk media under de 

undersökta åren.   

 

Avslutande diskussion 

 

Även om uppsatsen bevisar att Sverigebilden i början av år 2017 inte är lika mörk och 

negativ som det debatterats kring, vilket blir tydligt i jämförelse med tidigare årtal, är det 

dock tydligt att något har förändrats år 2017. Om trenden fortsätter likt den gjort de 3,5 första 

månaderna av år 2017 så resulterar det i ett antal artiklar om Sverige som inte kan jämföra sig 

med resterande undersökta år. Redan nu är det tydligt att det skrivs om Sverige i allt större 

utsträckning. Trenden år 2017 visar på ett enormt medialt uppsving för Sverige i amerikansk 

media då det verkar skrivas mer nu än i jämförelse med tidigare år. Detta kan tänkas 

motiveras av att det finns allt mer att rapportera om Sverige, både sådant som får en positiv 

påverkan på det innehåll som framhävs i Sverigebilden men också i hög grad sådant som kan 

tänkas ha en negativ påverkan. Det kan också bero på det nya presidentskapet i USA, 
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Rysslands sätt att felaktigt rapportera om Sverige eller Sveriges regerings sätt att 

marknadsföra Sverige eller bedriva svensk politik, detta låter jag vara osagt. Då de första 3,5 

månaderna år 2017 visar på nästan lika mycket negativ uppmärksamhet som positiv sådan 

kan slutsatsen ändå dras att det skrivs mer negativt om Sverige år 2017 än under resterande 

undersökta år. Detta då utsträckningen är relativt stor samtidigt som alla negativa ord använts 

i samband med Sverige vilket tyder på att det finns negativt innehåll i Sverigebilden. 

Debattörerna har alltså en viss poäng, Sverigebilden har blivit mer negativ, men den har 

samtidigt också blivit mer positiv vilket nästan tar ut varandra och skapar en balans i bilden 

av Sverige.  

 

Sverige i allmänhet verkar få mer uppmärksamhet än någonsin år 2017 i jämförelse med 

resterande undersökta år om trenden fortsätter likt den gjort de första 3,5 månaderna av året. 

Detta innebär att allt fler aspekter också får påverkan på den Sverigebild som meddelas 

samtidigt som Sverigebilden också verkar få betydligt större spridning och sätter Sverige på 

kartan i en helt annan utsträckning. Ju mer det skrivs om Sverige desto lättare är det för 

läsare, hela länder och statsöverhuvuden att påverkas av den Sverigebild och dess innehåll 

som dem konstant möts av vilket medför att det bör vara av större vikt för Sverige år 2017 att 

värna om som sitt Nation Brand. Med den uppmärksamhet som Sverige just nu får i media är 

det allt viktigare att “rätt” bild av Sverige porträtteras för att gynna det internationella 

varumärket, Sveriges Nation Brand, och därmed öka chansen till politiskt inflytande 

internationellt. År 2017 verkar Sverige ha en ypperlig chans till internationell framgång för 

den nationella bilden, om Sverige lyckas åtgärda de problem som idag kritiseras och framstår 

som negativa sidor i bilden av Sverige.  

 

Intressant vidare forskning hade varit att undersöka på vilket sätt Sverige arbetat aktivt för sitt 

nationella varumärke under de undersökta åren i uppsatsen för att kunna dra ytterligare 

slutsatser kring vad som varit framgångsrikt och vad som varit mindre lyckat i samband med 

resultaten presenterade i uppsatsen. Hur har Sverige arbetat med den nationella 

varumärkesprofileringen under åren, på vilket sätt och vad verkar ha fungerat bättre än något 

annat?   

 

En annan vinkel till vidare forskning hade kunnat vara vad Sverige kunde eller kan förbättra 

ur ett Nation Brand synpunkt. Vilka aktiva åtgärder, såväl politiska som inom 

marknadsföring, genomfördes under åren och vilka genomförs i ett senare skede? Är 
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konceptet kring Nation Brand något som Sverige inspireras av och strukturerar sitt arbete och 

sin strategi efter eller finns andra riktlinjer och vilka är dessa i så fall? Vad kan de riktlinjerna 

få för politiska följder och är dessa att föredra framför de som eventuellt kommer av att 

tillämpa Nation Branding? Fokus kan också läggas vid Sveriges förbättringsmöjligheter. Vad 

gör Sverige för fel eftersom att stor del av de bilder av Sverige som meddelades under 

samtliga undersökta år innehåller stora negativa sidor som kan vara skadliga för 

Sverigebilden. Vad behöver NSU göra för att lyckas bättre med arbetet kring 

marknadsföringen av varumärket Sverige? Hur går nämnden tillväga för att se till att Sverige 

förknippas med NSU:s samtliga begreppsliga mål och inte enbart ett fåtal av dessa? Hur har 

arbetet sett ut under tidigare år? Har arbetssättet förändrats efter debatten kring Sverigebilden 

aktualiserats ytterligare år 2017, i så fall på vilket sätt? Eller har nämnden istället valt att 

satsa på samma strategi som tidigare år? 

 

Intressant hade också varit att basera vidare forskning på uppsatsen för att se vilka följder de 

berörda politikområdena år 2017 får och på vilket sätt Sverige arbetade eller inte arbetade 

med att stärka det nationella varumärket inom de kritiserade områdena. Kanske väljer Sverige 

att stå fast vid sin politik trots internationell kritik vilket då skulle visa sig i vidare 

undersökningar utifrån uppsatsen. Här behövs både normativ och empirisk forskning för att 

stärka statsvetenskapen och ett större fokus bör läggas på en modernare syn på hur stater 

uppfattas och hur dessa uppfattningar blir till samt vilka följder det har för såväl nationell 

som internationell politik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Nedan följer de artiklar som låg till grund för djupare läsning. 

2011   

→ Shelves with a chance of meatballs, the Chicago Tribune, 2011-03-02 

→ Wikileaks founder ordered extradited in sex assault case, the Chicago Tribune, 2011-02-

24 

→ Bomb kills 2 in Oslo, gunman wounds 5 at camp, the Chicago Tribune, 2011-07-22 

→ To Ikea workers, some pieces are missing, the Los Angeles Times, 2011-04-10 

→ Assange’s lawyers blast extradition attempt, the Los Angeles Times, 2011-02-07 

 

2014 

→ Putting Palestine on the map, the Chicago Tribune, 2014-11-28 

→ 25 years after the fall of the Berlin Wall, the Chicago Tribune, 2014-11-06 

→ Ukraine seeks to join NATO; defiant Putin compares Kiev to Nazis, the Chicago Tribune, 

2014-08-29 

→ Israel alarmed at Sweden’s plan to recognize Palestinian state, the Los Angeles Times, 

2014-10-06 

→ Sweden to recognize Palestine statehood, new prime minister says, the Los Angeles 

Times, 2014-10-03 

 

2017 

→ Stockholm suspect was failed asylum-seeker; 2nd man arrested, the Chicago Tribune, 

2017-04-09 

→ Swedes scrutinize open-door immigration policy after deadly truck attack, the Chicago 

Tribune, 2017-04-08 

→ Sweden introduces military draft for both men and women, the Chicago Tribune, 2017-03-

02 

→ Swedish prime minister calls deadly truck crash a terror attack, the Los Angeles Times, 

2017-04-07 

→ What’s going on in Sweden?, the Los Angeles Times, 2017-02-21 

→ Russian TV crew tries to bribe Swedish youngsters to riot on camera, the Los Angeles 

Times, 2017-03-07 
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Bilaga 2 

Nedan följer vilka böjningsformer som söktes efter utöver det befintliga ordet för att få fram 

resultatet i undersökningen. 

 

De positiva sökorden:       

 

Equality → Equal, Equally 

Inviting → Invitingly, Invite 

Innovative → Innovation, Innovate 

Safe → Safety, Safely, Safer  

Credibility → Credible 

Brave → Bravely, Braver 

 

De negativa sökorden: 

 

Crime→ Crimes, Criminal 

Violence → Violent 

Unsafe →  Unsafely 

Mass immigration→ Endast i den ordformen 

No-go zone → No-go zones, No go zone, No go zones 

Integration→ Integrate 

 


