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Sammanfattning 

I denna studie undersöktes den internationella image av Sverige som förmedlats i tryckta medier i 

USA. Syftet med arbetet var att undersöka hur imagen av Sverige förmedlas i amerikanska medier 

samt hur den uppfattas av medborgare från USA i Sverige. För att besvara frågeställningarna 

undersöktes och analyserades mediebilden av Sverige i Washington Post och New York Times 

genom användningen av kritisk diskursanalys. Urvalet för artiklarna genomfördes med hjälp av 

”diskursiva ögonblick” vilket innebär att författarna identifierar specifika datum där politiska 

händelser eller andra faktorer har påverkat diskursen i media. Genom kritisk diskursanalys av 

artiklarna identifierades hur Sverige förmedlades och representerades, därefter kodades varje 

artikel in, utifrån sitt innehåll, i sex olika kategorier, däribland politik och kriminalitet. Utöver det 

så genomfördes även en intervjustudie med två medborgare från USA som befann sig i Sverige, 

vilka kallas för ”ambassadörer för bilden av Sverige i USA” i studiens gång (i detta arbetet endast 

ambassadörer). Slutligen genomfördes en kompletterande expertintervju med Henrik Selin, chef 

på Svenska Institutets avdelning för Interkulturell Dialog, för att få ytterligare ett perspektiv kring 

imagen av Sverige.  

Den tidigare forskning som har analyserats och använts i arbetet har identifierat länders ”image” 

som ett mentalt nätverk. Att imagen av ett land kan anta formen av att fisknät, där många olika 

händelser och åsikter blandas samman och därefter utkristalliseras en enhetlig image av ett land 

hos varje enskild individ. Dessutom framkom det att imagen av länder hos individer till viss del 

formas av vad media rapporterar, vilket i sin tur har en påverkan på viljan att besöka länderna 

som uppmärksammats i media. Genom den kritiska diskursanalysen och de diskursiva ögonblick 

som använts kom det fram att Sverige i stort sett förmedlas på ett neutralt och professionellt sätt 

och när det är vinklat är det mestadels en positiv framtoning. Under de diskursiva ögonblick som 

analyserats, rapporterades det mycket om politiska ämnen samt kriminalitet kopplat till Sverige. 

Genom den intervjustudie som gjordes med Henrik Selin framkom det att individer, generellt 

sett, inte har en tydlig image av Sverige, utan bilden är splittrad. Detta   framkom även av de 

ambassadörer som intervjuades. De tog upp att det finns en slags ”informationsbubbla” om 

Sverige som upprepas, med information som samtidigt kan uppfattas som utdaterad. I 

undersökningen kom det fram att imagen av Sverige i Washington Post och New York Times, 

samt hos de ambassadörer som intervjuats, är neutral. Det visade sig även att journalister i de 

undersökta tidningarna vanligen har intagit en defensiv ställning till Sveriges fördel, där Sverige 

ofta, i jämförelse med USA och andra länder, ses i positiv synvinkel och som en förebild.  
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Abstract 

In this study, the international image of Sweden, which was conveyed in printed media in the 

United States, was investigated. The purpose of the work was to investigate how the image of 

Sweden is conveyed in American media and how it is perceived by citizens from the United 

States in Sweden. To answer these questions, the media image of Sweden in the Washington Post 

and the New York Times was investigated and analysed through the use of critical discourse 

analysis. The selection of the articles was conducted using "discursive moments", which means 

that, for example, political events have changed or affected the discourse in the media. Through 

critical discourse analysis of the articles, it was identified how Sweden was mediated and 

represented, after which each article was encoded, based on its content, in six different categories, 

including politics and crime. In addition, an interview study was conducted with two US citizens 

who were in Sweden, who in this work are called "ambassadors for the image of Sweden in the 

United States" (in this study, only ambassadors). Finally, a supplementary expert interview was 

conducted with Henrik Selin, director of the Swedish Institute's Intercultural Dialogue 

Department, to get an additional perspective about Sweden's image. 

The earlier research that has been analysed and used in this work has identified countries' image 

as a mental network. That the image of a country can assume the form of fishnet, where many 

different events and opinions are mixed up and then a uniform image of a country is crystallized 

from each individual. In addition, it emerged that the image of countries for individuals is to 

some extent shaped by what the media reports, which in turn affects the willingness to visit the 

countries that have been attracted in the media. Through the critical discourse analysis and the 

discursive moments that were used, it emerged that Sweden is largely communicated in a neutral 

and professional manner, and when it is tendentious, it is mostly positive. During the discursive 

moments that was analysed, a lot of reports were reported on political subjects and crime related 

to Sweden. Through the interview study conducted with Henrik Selin, it was found that 

individuals, generally speaking, do not have a clear image of Sweden, but the image is fragmented. 

This was also evident by the ambassadors interviewed. They noted that there is some kind of 

"information bubble" about Sweden being repeated, with information that can be perceived as 

being out of date. The study found that the images of Sweden in the Washington Post and the 

New York Times, as well as with the ambassadors interviewed, are neutral. It was also found that 

journalists in the investigated papers usually have taken a defensive position to Sweden's 

advantage, where Sweden is often seen in a positive view and as a role model in comparison with 

the United States and other countries. 
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Förord  

Det som ligger i grund för detta arbete, är den skrivna B-uppsatsen som vi författare publicerade 

för cirka ett år sedan. Där undersöktes det hur terrorism i Turkiet påverkar resenärer från 

Sveriges vilja att besöka Turkiet, och även hur Turkiets besöksnäring har blivit påverkade av 

terrorism.  

Vi vill tacka vår handledare, Ulrika Åkerlund, för allt stöd och hjälp under uppsatsens gång. Vi 

vill även tacka alla de lektorer och lärare som förmedlat väldigt användbar kunskap och material 

och konstruktiva kommentarer under både uppsatsens gång och under dessa tre år på 

Turismprogrammet, som vi kommer ta med oss livet ut.  

Vi vill även tacka vår underbara klass för dessa tre år.  

Slutligen vill vi tacka varandra, Hamid och Mathias, för ett bra samarbete under både B-

uppsatsen och kandidatuppsatsen.  

Vi författare, Mathias och Hamid, har gjort den här uppsatsen tillsammans.   
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1. Introduktion 

Bilden av Sverige har under ett flertal år setts olika ut och även ändrats under samma tidsperiod, i 

olika delar av världen. Utländska regeringar, internationella organisationer och medier har 

förmedlat och uppfattat bilden av Sverige på olika sätt. På senare tid har Sverige varit ett aktuellt 

ämnesområde i USA och dess medier (DN 2017a). Sverige har tagits upp mer efter den nyinvalda 

amerikanska presidenten Donald Trumps uttalande om Sverige i ett av hans tal:  

We’ve got to keep our country safe. You look at what’s happening in 

Germany, you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who 

would believe this? (New York Times 2017b).  

Dessutom höll två högt uppsatta politiker i Sverige med Trump i en insändare i Wall Street 

Journal, där de ”bekräftade” att Sverige har problem (Sydsvenskan 2017).  

Mycket av denna syn har sin grund i den invandring och flyktingmottagande Sveriges regering har 

tagit ståndpunkt i. Bilden av Sverige på senare tid, har blivit allt mer splittrad hos personer 

runtom i världen (Sydsvenskan 2016; SvD 2017a). Detta är delvis på grund av uttalanden av 

svenska ministrar, försämring av svenska ungdomars kunskap med koppling till skolväsendet 

(OECD 2015; BBC 2015), Sverige som ett starkt humanitärt land, händelser inom den 

diplomatiska världen, och många uppsägningar inom polisväsendet i Sverige (SVT 2017a).  

Ett av uttalandena som skapade debatt, var utrikesminister Margot Wallströms kritik mot 

Saudiarabiens sätt att inte behandla mänskliga rättigheter på det sätt som är accepterat i delar av 

världen (theguardian 2015).  

Genom dem teorier som låg i grund för den B-uppsats som skrevs för cirka ett år sedan av oss 

författare, visade det sig att media, generellt sett, har en tendens till att gå till överdrift när det 

skrivs om allvarliga händelser som skett i ett visst land och därmed visar upp en bild av landet 

som inte stämmer överens med verkligheten. Det kan även kallas för ”sensationsmakeri” 

(Ekström & Akhundov 2016). Därigenom väcktes intresset för ämnet ”media” och ”image” upp. 

Definitionen av ett lands image förklaras av Kleppe et al. (2001) som den totala deskriptiva, 

involverande och informativa övertygelser personer har om och till ett visst land. Bilden av plats 

definieras också av Kleppe et al. (2001) genom summan av alla de olika känslomässiga och 

estetiska egenskaperna. Exempelvis erfarenheter, övertygelse, idéer, minnen och intryck som 

personer har om platser som tillsammans tas upp i en social kontext och förmedlas vidare: 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/sweden/index.html?inline=nyt-geo
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Images can be classified on a public and private scale according to whether the 

image is shared by others or is peculiar to the individual. Public images consist 

of the shared images of many individuals and are those of interest for 

marketing purposes. (Kleppe et al. 2001, s. 62) 

Länders image har en relevant påverkan gentemot turismnäringen i länder. Att människors 

nationalitet och ursprung har en stor betydelse för hur dessa personer uppfattar olika länder i 

världen. Media har en inverkan på hur associationer bildas hos individer, speciellt på den äldre 

generationen i landet. Vissa medier kan förmedla en viss bild som läsaren kan anse vara ”korrekt” 

i förhållande till deras ideologiska bakgrund (Kleppe & Mossberg 2005). Anholt (2010) menar att 

ett ”mediecenter” i länder är viktigt för att kunna förmedla den mest korrekta bilden, samt ha en 

bra relation med andra mediecenter runtom i världen. Campo & Alvarez (2014) menar att en bra 

relation mellan media (förmedlandet av image) och besöksnäringen skapar en positiv helhetsbild 

av landet.   

 

1.1. Problemformulering 
 

Taras (2015) menar att många stereotypa bilder av Sverige och svenskar ofta är överdrivna på 

grund av deras uppmärksamhetsväckande klang. Taras (2015) menar att bilderna inte är mer än 

skapade av turistbyråer runt om i Sverige för att skapa ett socialt välkomnande för alla, men även 

skapade genom åren av standardiserade sätt att stereotypisera nationaliteter. Sedan finns de 

stereotypiska bilderna av en svensk, som skapats av oss svenskar framförallt. En av dessa bilder 

är hur vi svenskar väldigt ofta håller en moralisk mark och sätter sociala- och humanitära policys 

först när det kommer till utrikespolitiska- och internationella frågor som genom dessa skapar en 

bild av att vi svenskar är accepterande och har en stor omtanke kring omvärlden och världens 

problem (Taras 2015). Utöver vissa positiva aspekter kring Sverige så har det även skett en slags 

smutskastningskampanj på senare tid mot att landet Sverige är en ”syndabock” för hur 

”misslyckad” integrationspolitik ser ut (DN 2017b; Expressen 2017b; Expressen 2017c). 

Anholt (2010) menar att marknadsföring av nationer är ett problem, inte en lösning. Istället för 

att använda sig av svaga, enkla och utdaterade stereotyper för att marknadsföra ett land globalt, så 

behövs det istället en regering vars politik framhåller det unika och autentiska i landet. Detta 

behövs för att framhäva en unik idé om landet, istället för att förenkla och minimera ett land till 

ett blott varumärke. Viktiga aspekter kring vad som utgör ett land och dess nationalitet är historia, 

sociala handlingar, landskapens utformning vilket kan bidra till att skapa en enhetlig image och 
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varumärke för landet (Anholt 2010). Detta tar sig an Taras (2015) förklaring i hur turistbyråer 

mer än ofta använder sig av säljande stereotyper i deras marknadsföring internationellt.  

Att visa upp Sverige som ett “möjligheternas land” eller en “humanitär stormakt”, kopplat till 

perspektivet som gavs ifrån Anholt (2010) ovan, kan det anses vara för generella 

marknadsföringsidéer för att få hit besökare. Det som behövs är, enligt Anholt (2010), en mer 

personlig nivå för marknadsföringen. Enligt Anholt (2010) behöver ett land förtjäna sin image 

genom att ta tag i problemen i landet och åtgärda dessa och inte använda indirekt förskönande 

falsk marknadsföring.  

Media har en tendens till att använda sig av sensationsmakeri och negativa rubriker när de skriver 

om katastrofer, politiska uttalanden eller allvarliga händelser för att locka till sig läsare. Dessa 

rubriker kan påverka tidigare potentiella besökares önska (i en negativ och nedåtgående spiral) att 

besöka platser eller länder som dessa händelser skett i (Walters et al. 2016). Därför behöver det 

finnas en medial rättelse som skriver om händelsen och dess implikationer på ett rationellt sätt, 

däremot får dessa oftast inte lika mycket läsare då tyvärr skadan redan blivit skedd genom de 

rubriker som kan klassas som sensationsmakeri. Massmedias påverkan på potentiella besökares 

bild av platser är stor, särskilt om dessa potentiella besökare inte är särskilt pålästa om landet i sig, 

utan endast brukar se stora rubriker (Walters et al. 2016).  

Visit Sweden (2017) publicerade nyligen en trendrapport där de menar att förändringar inom det 

globala samhället kommer att påverka resandet till Sverige mer och mer. De talar om hur politiska 

ideologier kring vänster och höger kan bli en fråga som istället kommer handla om ”öppet” eller 

”stängt” land. Dessa två inriktningar har för det mesta klassats som ”höger” eller ”vänster”, men 

att dessa även kan ses som ”stängt” respektive ”öppet” (land). Detta kan bli en stor fråga för hur 

(eller om) destinationsmarknadsförare ska anpassa förmedlandet av Sverige till båda sidorna. De 

målgrupper som kommer vara påverkade av denna slags uppdelning menar Visit Sweden (2017) 

främst kommer från USA. De nämner även hur individuella personers nyhetsläsning och 

uppfattning av Sverige genom denna kommer ha en inverkan på den svenska besöksnäringen 

(Visit Sweden 2017). För att undersöka hur bilden av Sverige uppfattas i USA har intervjuer 

genomförts med amerikanare som befinner sig i Sverige, som klassas som ”ambassadörer” av 

bilden av Sverige i detta arbete.  

Visit Sweden menar att terrorattentatet den 7 april kommer att påverka Sveriges besöksnäring 

negativt under en tid framöver. Det nämns även att amerikaner förväntas avboka sina resor till 

Sverige på grund av terrorattentatet (SvD 2017b).  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka den internationella mediebilden av Sverige jämfört med 

uppfattningen hos utländska bosatta i Sverige. För att belysa problemet studeras den amerikanska 

mediebilden av Sverige samt amerikaners uppfattning som befinner sig i Sverige.(”ambassadörer” 

kring bilden av Sverige).  

 

Frågeställningar: 

• Hur ser bilden av Sverige ut i amerikanska medier? 

• Hur ser bilden av Sverige ut hos amerikanska ”ambassadörer” i Sverige? 

 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kritisk diskursanalys utförts på två stora 

amerikanska tidningar och gjorts två intervjuer med ”ambassadörer” från USA. Det gjordes även 

en kompletterande expertintervju med Henrik Selin från Svenska Institutet för att få en bredare 

inblick i hur image och media har en koppling.  

 

1.3. Avgränsningar 
 

Undersökta image av Sverige i USA, valdes dels på grund av att engelska är huvudspråket i landet, 

vilket gav mer möjligheter för att få fram relevant material och information till uppsatsen. USA 

ligger även på en annan del av världen och detta har ett intresse för hur information förmedlas på 

den ”andra sidan”. USA valdes även på grund av dess nyvalda president, Donald Trump, och 

hans annorlunda åsikter om Europa och Sverige. Därför valde vi att undersöka hur bilden av 

Sverige förmedlas av amerikanska media och hur den tas upp av amerikanska medborgare.  

Begreppet media används under hela uppsatsens gång, ordet media syftar till tryckt massmedia 

(det vill säga tidningar), traditionella och nya medier. Vi har exkluderat sociala medier samt tv-

nyheter från begreppet media. Det är på grund av det blir svårt att undersöka hela medians bild 

under detta arbetets korta tidsperiod. Utöver detta skulle vi även behövt använda oss av en annan 

ingångspunkt om Tv-kanaler och radio skulle inkluderats.   
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1.4. Disposition 

 

Uppsatsens disposition är upplagt på det sätt att den börjar med att lägga fram dem teorier som 

handlar om image, media och turism för att ge en konkret inblick i hur dessa tre hänger ihop. 

Teorikapitlet avslutas med en introduktion till kritisk diskursanalys för att presentera teorin 

bakom det som sedan förklaras grundligare i metodkapitlet. 

Vi valde att lägga den teoretiska ansatsen först för att kunna visa hur processerna kring vad en 

image innebär och hur den skapas. Därför följer metodkapitlet efter teorin, där medieanalys, 

kritisk diskursanalys och kvalitativ intervju presenteras och förklaras. Här tas tillvägagångssättet i 

arbetet upp, samt kritik mot metoderna som valts.  

Sedan följer en presentation av den empiriskt insamlade data som tagits fram. Här tas 

sammansättningen av den kritiska diskursanalys kring både de medier som analyserats samt av 

intervjuerna som gjorts. 

Efter det följer den analytiska delen som relaterar tillbaka till den teoretiska ansats som gjorts i 

relation till den empiriska data som samlats in. Denna del är en slags introducerande kapitel till de 

slutsatser som gjorts.  

I den sista delen av arbetet förmedlas de slutsatser som gjorts och även ges förslag till framtida 

forskning och möjliga uppföljningar av detta ämne.  

I bilagorna förmedlas kodningsschema, kommentarsdokument från medieanalysen och 

intervjuguider.  
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2. Teori 

Teorierna som presenteras i detta avsnitt har noga valts ut för att visa upp den tidigare forskning 

och dem studier som är relevanta till syftet och frågeställningarna. Valet av litteraturen gjordes på 

grund av dess vetenskapliga status. Vi är medvetna om att vissa artiklar kan ses som ålderdomliga. 

Artiklarna som kan ses som ålderdomliga har vi valt att ta med, då de blev hänvisade till i ett 

flertal av de nyare artiklarna i denna del. Som även dem är med i arbetet. Deras vetenskapliga 

status är därmed inte i fara, då dem är relevanta för arbetet i dagsläget. För att skapa en förståelse 

för studiens kontext presenteras begreppen turism, media och image, samt deras inbördes koppling 

till varandra. Vidare redogörs för diskursens betydelse i samhället, och den kritiska 

diskursanalysens ställning diskuteras med hjälp av grundaren av kritisk diskursanalys, Norman 

Fairclough (1992; 2003), samt hur Winther Jørgensen & Phillips (2000), Bryman (2011), och 

Bergström & Boréus (2012) har förmedlat en del av hans idéer.  

 

2.1. Turism 
 

Turismnäringen är en av de mest, ekonomiskt sett, ledande sektorerna i världen och den bidrar 

med besökare, kulturutbyten, arbetssysselsättning, import och export, skatter och mycket mer 

(World Travel and Tourism Council 2017). Detta har lett till att turismnäringen har fått stor fokus 

i dagens politik och ekonomi. Turism marknadsförs på olika sätt och (mass)media är ett av de 

största verktygen för turismnäringen. Anholt (2010) uppförde begreppen ”place branding” och 

”nation branding’’ som ingår i en viss slags marknadsföringsstrategi som många länder använder 

sig av för att få erkänd och bättre image världen över (Anholt 2010).  

 

2.2. Image 
 

Imagen hos länder har blivit allt viktigare och Anholt (2010) menar att imagen av ett land 

påverkar dess besöksnäring och inkomstmöjligheter. Länder spenderar enorma pengar varje år på 

marknadsföringsaktiviteter för att främja sig som ett land samt deras turismdestinationer runt om 

i landet. Ländernas huvudsyfte är att kommunicera med både nationella och internationella 

organisationer för att visa upp potentiella turistattraktioner och destinationer i landet. Samt att de 

även är ute efter att uppmuntra andra länder och turistorganisationer att samarbeta med dem. De 

publicerar informativa turistbroschyrer och kampanjar i olika mediala sammanhang, exempelvis 

tidningar, tv eller på internet (Anholt 2010; Campo & Alvarez 2014).  
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2.3. Marknadsföring och image 
 

Campo & Alvarez (2014) har gjort en studie kring dessa slags kampanjer och 

marknadsföringsmetoder, det vill säga det främjande av turistdestinationer och hur det påverkar 

imagen av landet. Campo & Alvarez (2014) menar att imagen av turismdestinationer skiljer sig 

gentemot imagen och bilden av landet. De hänvisar till Kleppe & Mossbergs (2005) teoribildning 

kring att imagen av landet är en egen och enskild faktor, som däremot har en stark koppling till 

besöksnäringens image i landet. Med andra ord så menas det som att image av landet är kopplat 

till besöksnäringen till landet, och den generella turismen i landet. Däremot menar Kladou et al. 

(2014) att en destinations image och ett lands image är en tvåsidig enhet som har en stark relation 

till varandra. Att denna tvåsidig enheten står för den totala turismen i landet. De menar att varje 

land är massiv turismprodukt (Kladou et al. 2014). Campo & Alvarez (2014) menar att en positiv 

bild av landet är viktig då, bilden av landet påverkar bilden av produkter som görs och/eller 

produceras i landet, inklusive turismprodukter. Författarna diskuterar kring en undersökning där 

man fokuserade på länder som antingen har en icke utvecklad ekonomi eller en icke åtråvärd 

politisk position. Dessa länder var Nepal, Ryssland och Turkiet. Undersökningen handlade om 

hur dessa länder, fastän de inte har en utvecklad ekonomi eller åtråvärd politik (som kan ge en 

negativ bild av landet), har populära turistdestinationer och att dessa länders populära 

turistdestinationer har en positiv image (Campo & Alvarez 2014). 

Likt hur Anholt (2010) diskuterar kring att ett land behöver en enhetlig och unik 

marknadsföringsstrategi så menar även Zeugner-Roth & Žakbar (2015) att ett lands personlighet 

och image är helt och hållet avgörande hos den subjektiva individens åsikt kring landet. De menar 

att ett lands personlighet och image har det slutgiltiga avgörandet om individer vill besöka landet. 

De nämner även att ju längre bort som den potentiella besökarens land är i relation till landet i 

fråga har image och personlighet av landet det avgörande beslutet att besöka eller inte (Zeugner-

Roth & Žakbar 2015). Zeugner-Roth & Žakbar (2015) menar att generella turistiska faktorer som 

exempelvis tas upp i Figur 1 i ett land inte har någon betydelse, utan att det främst beror på 

personligheten och imagen av ett land.  

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000260
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000260
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000260
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2.4. Imagens utveckling över tid 
 

Kleppe & Mossberg (2005) menar att länders image har en stark koppling till turismnäringen i 

länder. De går vidare med att förklara hur människors nationalitet och ursprung har en stor 

påverkan på vad de har för åsikter om specifika länder. Det mesta handlar om associationer och 

hur media, äldre generationer och vänner pratar om landet i fråga. Men det har även kopplingar 

till historiska skeenden som kan ha påverkat imagen för landet, som kan ha en positiv, neutral 

eller negativ inverkan på vad de tycker och tänker om landet (Kleppe & Mossberg 2005).  

Å andra sidan har imagen av landet och imagen av turismen i landet en positiv relation mellan 

varandra. Om dessa samspelar med varandra, kan det skapa en positiv helhetsbild av landet 

(Campo & Alvarez 2014). En annan undersökning som Campo & Alvarez (2014) diskuterar, kom 

fram till att imagen av produkter som är tillverkade i ett visst land kan påverka landets turism 

image på ett positivt eller negativt sätt. 

Ett positivt varumärke för antingen platser, regioner eller länder har en stark tendens till att skapa 

och underhålla den bild som ofta nyttjas av platsen, regionen eller landet. Bilder av platser är 

subjektivt komplexa, dessa bilder har skapats genom både kognitiva och emotionella skeenden av 

personer i olika samhällens liv. Därigenom blir bilden av platser påverkad av vad människor har 

för tankegångar, känslor och intryck för platsen. Dessa element kan påverkas exempelvis av hur 

media framhäver platser och länder (Elliot & Papadopoulos 2016). 

Bilder av länder påverkas av emotionella tankegångar, människors bild av länder kan ha 

influenser på hur de ser på landet som helhet. Alltså att personers uppfattning av länder påverkas 

av både kognitiva och emotionella plan. De kognitiva elementen kan vara: teknologiskt, välstånd 

och utbildning medan de emotionella kan vara: vänlighet, pålitlighet och säkerhet. Det som även 

kan påverka personers uppfattning om länder är den egna erfarenheten. Denna erfarenhet kan 

kopplas ihop med att vara påläst om landet i fråga, eller att möjligtvis ha besök det (Elliot & 

Papadopoulos 2016).  

Elliot & Papadopoulos (2016) upptäckte i deras studie om platsimage, att image av länder har en 

stor påverkan hos konsumentens begär att åka till ett specifikt land. Särskilt när det handlar om 

de emotionella tankegångarna om ett visst land. Om inte landet uppfattas som säkert, vänligt eller 

pålitligt kan det ha en märkande påverkan på viljan att besöka landet.  
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2.5. Hur en image skapas 
 

Imagen av ett land kan utvecklas av makthavande administrationer i samhället, så som regering, 

turismorgan och marknadsförare, genom tre olika delmoment enligt Anholt (2010). Dessa tre är:  

• Strategi – ett lands personlighet ska förmedlas konkret och koncist. Hur landet står idag i 

den internationella arenan och vad för slags image landet vill förmedla samt hur landet ska 

förmedla den imagen och hålla kvar vid den.  

• Substans – Att välja ut vad som ska forma imagen av landet. Exempelvis ekonomiska 

framgångar, politiska ståndpunkter, kulturella frågor, utbildning eller det sociala samhället.  

• Symboliska handlingar – Vad representanter för landet gör eller vad regeringen inom 

landet bestämmer sig att göra har en stor inverkan på imagen av landet internationellt. 

Exempelvis hur Sverige utnämner sig som en humanitär stormakt genom att hjälpa 

flyktingar eller bidra med bistånd till andra länder. 

Studier som gjorts inom ämnet, har kommit fram till att imagen av landet är mentala bilder och 

idéer som finns i människans sinne, om ett visst land. Däremot har vissa teorier bildats kring att 

image av länder ligger enbart i kognitiva strukturer, det vill säga vetskapen och kunskapen hos 

människor om ett land. Vissa studier har lagt fram teorin om att image av länder består endast av 

bara av känsloladdade beståndsdelar hos människor. Vissa har även sagt att image av länder är 

uppbyggd av många olika subjektiva, samhällsmässiga och historiska faktorer (Gotsia et al. 2011).  

Verlegh et al. (2005) menar att om alla dessa faktorer som nämnts i stycket ovan slås ihop så går 

det att förstå hur ett lands image blir till. Det innebär alltså att ett mentalt nätverk av 

känsloladdade och kognitiva associationer som är kopplade till ett visst land. Verlegh et al. (2005) 

menar alltså att imagen består av massor med olika punkter i personers mentala minne. Dessa 

olika punkter bildar därmed helhetsbilden av landet. De olika associationerna har influenser från 

exempelvis utbildning, uppväxt, nyhetsinslag, filmer, TV, samtal och historiska ögonblick 

(Verlegh et al. 2005). Dessa punkter är främst formade efter ett lands politik, ekonomiska 

position, teknologiskt förhållande, historiska bakgrund, traditioner, kulturer samt produkter och 

företag. Företagsvarumärken har blivit en allt viktigare beståndsdel i imageskapande av företag 

med åren men det används sällan i koppling till ett lands image. Vissa länder har, avsiktligt och 

oavsiktligt, använt företag (IKEA, Volvo och Sverige) för att beblanda det med landets image 

(Verlegh et al. 2005; Gotsia et al. 2011). Gotsia et al. (2011) undersökte hur företag och länder 

kan hjälpa varandra för att stärka varandras image. Deras samspel kan påverka varandras image 

kraftigt, både under en positiv och negativ synvinkel.  
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2.6. Imagens aspekter 
 

Ett flertal studier har genomförts där man undersökt hur personer ser på platser och dess image. 

Dessa studier har framförallt kommit fram till att imagen av platser och länder har en stark 

koppling till den subjektiva åsikten hos människan. Helhetsbilden av platser och länder har en 

tendens till att förändras, både på ett positivt och negativt sätt, genom kognitiva och emotionella 

faktorer (Hakala et al. 2013). Dessa faktorer har också möjligheten att påverka andra personers 

image av platsen eller landet genom olika sociala sammanhang (Beerli & Martín 2004). 

 

Beerli & Martín (2004) gjorde en sammansättning av alla dem olika faktorer som kan påverka en 

destinations image (se Figur 1). I detta fallet används inte destination enbart i koppling till 

turistdestinationer, utan generellt sett en destination som personer åker till. En av dem nio 

dimensionerna är politiska och ekonomiska faktorer. Däri nämns politisk instabilitet, politisk riktning, 

ekonomisk utveckling, säkerhet (brott och terror) och priser. Beerli & Martín (2004) går också in 

på hur nyheter kan påverka människors perspektiv av landet. Särskilt om människorna som läser 

informationen inte har besökt landet innan. Den imaginära imagen och bilden av länder kan 

påverkas hårt, åt både det positiva och det negativa hållet, om den potentiella besökaren inte har 

varit i landet innan (Beerli & Martín 2004; Hakala et al. 2013).  

Den information som förmedlas till potentiella besökare förmedlas genom ett flertal olika 

element i en medial kontext. Det kan handla om nyhetsklipp och artiklar i massmedia om länder, 

information som förmedlas av vänner och bekanta eller exempelvis sociala medier. Det som ofta 

bekräftar, eller bestrider den potentiella besökarens image av ett land är när denna person besöker 

landet (Beerli & Martín 2004).  

Imagen och bilden av ett land av personer kan delas upp i två olika påverkansmoment. Den 

primära informationen (egen erfarenhet), som framkommer när personer besöker ett land, samt 

den sekundära informationen som förmedlas genom mediala sammanhang som personer läser 

eller tittar på. Det som framkommer är alltså att den sekundära informationen avgör om den 

primära informationen bekräftas eller dementeras (om personen ens besöker landet, samt vad de 

upplever på plats) (Hakala et al. 2013; Beerli & Martín 2004). Detta är alltså en sekundär- till 

primärmoment. Samtidigt menar Beerli & Martín (2004) att den primära informationen är den 

viktigaste delen av formationen av imagen av ett land, då besök har en större påverkan på vad de 

tidigare har tänkt om ett land. Beerli & Martín (2004) och (Hakala et al. 2013) räknar upp ett par 

faktorer kring vad som kan påverka imagen mer än andra. Exempelvis kan det vara kön, ålder, 

social klass och ursprungsland hos den potentiella besökaren. Beerli & Martín (2004) menar även, 
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för de som besöker ett land för första gången, att kvinnor har en tendens till att oftare ha en 

positiv bild av länder i förväg, gentemot vad män har.  

 

 

Figur 1, dimensioner av en destinations image. Tagen från Beerli & Martín (2004, s. 659).  
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2.7. Media och image i Europa 
 

”Medialisering”, nya informations- och kommunikationstekniker och innehåll som presenteras 

har blivit viktigare delar i identitetsskapande (både för egna identiteter och andras identiteter) 

(Jansson 2001). Jansson (2001) menar att det moderna samhällets tilltagande av ”kulturalisering” 

och ”medialisering” har skapat en slags kommersiell intertextualitet. Intertextualitet kommer 

författarna att komma tillbaka till senare i metodteorin. Denna kommersiella intertextualitet har 

blivit centrala tecken på konstruerandet och signalerandet av identiteter, dem har blivit delar av 

en och samma imagekultur (Jansson 2001).  

Redan under 2001 skrev van Ham (2001) om hur länder har börjat marknadsföra sig som alltmer 

öppna och välkomnande. Van Ham (2001) tar upp att länder inom den Europeiska Unionen är 

några av de. Vanligaste sätten att marknadsföra sig är att uppmärksamma resten av världen om 

dess lands historia, kultur, öppenhet, politiska frågor (exempelvis icke-nationalistisk, 

mångkulturella och öppenhet) och positiva stereotyper av befolkningen. Van Ham (2001) tar upp 

hur konservativa tänkare inte uppskattar det på grund av deras ideologi, men att det är en positiv 

utveckling i längden. Han menar istället för att använda djupt rotade nationsidentiteter så skapas 

en ny ”modern” identitet för utlänningar – att gå ifrån den nationalismen till ett mer öppet 

samhälle (van Ham 2001).  

Flertalet länder har med tiden skapat nya images genom politiska experter och marknadsförare. I 

och med globalisering och hur långt massmedia kan sträcka sig över världen så för detta med sig 

en viss positiv (ofta) bild av länder som möjligtvis inte haft ett bra rykte, eller till och med ett icke 

existerande rykte i vissa delar av världen. Detta har fört med sig främst positiva följder. Ett 

negativt exempel i denna slags marknadsföring av länder var exemplet Belgien. Den dåvarande 

premiärministern Guy Verhofstadt anlitade imageskapare för att återuppbygga en annan, och ny, 

bild av Belgien, då det skett ett flertal stora skandaler inom regeringen i form av barnpornografi 

och korruption. Verhofstadt lyckades förändra den belgiska imagen till det bättre genom detta, 

samt borttaganden av de personer som varit involverade i skandaler (van Ham 2001). 

En annan studie utfördes för att undersöka hur Norge uppfattas i svenska, franska och japanska 

medier. Studien visade att Norge uppfattas som ett ”broderland” till Sverige. Det visade sig att 

Sverige visar upp Norge på ett intimt sätt i dem tidningar som undersöktes. De medier som låg i 

grund för studien håller en bra balans mellan kritiska åsikter och sammanhållning mellan 

länderna. Exempelvis när norska och svenska företag slås samman pratas det öppet om både 

positiva och negativa aspekter kring det. Artiklarna nämnde prognoser kring hur dessa 
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gemensamma företag kan lyckas, om det redan hade misslyckats, eller om det går positivt framåt 

för dem (Kleppe et al. 2014). Detta menar Kleppe et al. (2014) grundar sig i att Norge och 

Sverige har historia som går tillbaka hundratals år och att länderna även har ingått i en union.  

Den delen där de undersökte franska nyhetstidningar kom det fram att Norge diskuteras på ett 

mer tillbakadraget sätt. Då Norge och Frankrike är ”bekanta” med varandra, där historiska 

skeenden har påverkat båda länder (exempelvis hur vikingar hade influenser i Normandie), 

nyheter där Norge är på den internationella radarn eller specifika händelser. Specifika journalister 

har däremot visat stor kunskap kring Norge som land (Kleppe et al. 2014). I fallet om Japan 

diskuterades Norge väldigt sällan i dem medier som blev utvalda för studien. Kleppe et al. (2014) 

kallade Japan, i det här fallet, för ett ”främmande land”. De skeenden som uppmärksammades 

var när Norge hade hjälpt trupper i krigsdrabbade länder eller internationella samarbeten (väst 

med väst eller väst med Asien) (Kleppe et al. 2014).  

I Europa har marknadsföring av länder varit stort. Men det har inte alltid fått den utkomst som 

var önskvärd av respektive land. Polen har under en lång tid haft en image som kopplas till 

katolsk, konservatism och ”bakåtvändhet” (att inte gå framåt med politiska frågor, utan hålla kvar 

vid traditionella lagar och regler). Detta försökte det polska utrikesdepartementet ändra på genom 

kampanjer utåt, men det lyckades inte övertyga den mängd folk som det var tänkt att göra (van 

Ham 2001). Van Ham (2001) menar att detta slags imageskapande, i perspektivet till länder, är 

och var ett politiskt paradigmskifte i europeiska länder 

Däremot har denna fråga om imageskapande och att visa upp (främst) europeiska länder som 

mer öppna och mångkulturella fått kritik. Politiska experter har stämplat detta imageskapande 

som en politisk fråga och kan orsaka problem i säkerhetsfrågor. Det kan med andra ord förklaras 

som en geopolitisk process (van Ham 2001). Van Ham (2001) menar att europeiska länder 

utstrålar massivt självförtroende och framgång, detta har därmed det imageskapande som sker 

(och har skett) lockar till sig väldigt många olika nationaliteter. Van Ham (2001) menar också att 

efter Sovjetunionens fall så är säkerhetsfrågor en ”lyx” som inte är lika allvarlig jämfört med hur 

det var under Sovjetunionens existens. 

Sverige som land har en utmaning som är kopplat till flyktingkrisen som skedde 2015 och 2016. 

Utmaningen är att se hur imagen av Sverige kan ha kvar den image som handlar om att vara ett 

öppet och välkomnande land – en humanitär stormakt, och att den imagen hänger kvar fastän 

Sverige har, efter att ha tagit emot uppemot 170 000 flyktingar, trätt nya policys i kraft. Sveriges 

utmaning framåt är att ses som en humanitär stormakt i internationella medier (Thorburn Stern 
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2016). Innan flyktingkrisen 2015/2016 skrevs även en artikel av Eger (2010) om effekterna kring 

invandring och dess tryck på välfärdsstaten, där teoretiska ramverk lades fram för att påvisa en 

rad negativa faktorer som påverkar en välfärdsstat på grund av stor invandring. Den största 

negativa effekten av stor invandring till Sverige, enligt Eger (2010), är att integreringen till det 

svenska samhället inte har fungerat felfritt och att det därmed har gjort så att välfärdssamhället 

får det svårt ekonomiskt sett. Det ekonomiska problemet utgörs av att välfärdssamhället i Sverige 

därigenom behöver försörja de personer som inte har, eller håller på att, assimileras eller 

integreras i det svenska samhället (Eger 2010). Eger (2010) nämner även hur detta har haft en 

påverkan på hur Sverige har varit på agendan att pratas om på en internationell nivå, antingen 

mot hållet att Sverige är humanitärt eller bevis på misslyckad integration. 

Sönmez et al. (1999) var en av de första som utvecklade teorier kring hur media kan förstöra 

länders image när terrorattentat sker i det landet. Främst handlar det om hur internationella 

medier kan föra en diskurs som ändrar åsikten hos befolkningen världen över, och deras syn på 

landet. Följden av detta menar Sönmez et al. (1999), blir att turismnäringen kan ta en hård smäll 

från det, som egentligen, kan enbart ha varit en engångshändelse men har rapporterats i media 

och har haft en klang av ”sensationsmakeri”.  

 

2.8. Diskurs som teori att undersöka image 
 

Diskursanalys som både teori och metod menas med att genom att använda sig av denna sorts 

metod behöver den förstås genom både det teoretiska och det metodologiska planet för att 

greppa sammanhanget mellan dem. Som ett slags paket (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Den kritiska diskursanalys som vi har utgått från, utvecklades av Norman Fairclough, har ett 

fokus på intertextualitet. Med andra ord menas det med att hur en text bygger på delar i texter som 

sammansatts genom andra slags texter och/eller historiska betydelser bakom vad som skrivits. 

Alltså historiens och händelsers påverkan på varför en text blev skriven och på sättet den skrevs. 

Det som även borde tas i åtanke är vad texten innefattar, vad för sorts åsikter som lyfts fram, om 

det pratas om politiska ideologier eller om samhällsfrågor där företagsamhet och politik förs 

samman (Fairclough 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Den kritiska diskursanalysen, utvecklad av Norman Fairclough (1992; 2003), är den i särklass 

mest utvecklade teoretiska och metodologiska diskursanalysen med fokus på kommunikation, 

kultur och samhälle. Faircloughs idéer kring diskursiva praktiker är att sociala strukturer har en 
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stor påverkan på informationsspridning och likasinnade idéer som spås på. Det har också 

diskuterats kring hur, i kritisk diskursanalys, det går att skapa och se mönster på 

maktförhållanden mellan olika samhällen och institutioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Fairclough (1992) menar att den kritiska diskursanalys som han utvecklat är lingvistiskt orienterad 

och har ett stort fokus på att analysera diskurser i ett socialt och politiskt anseende. Särskilt i 

samhällsvetenskap. Diskurs, enligt Fairclough (1992), har tre stycken aspekter på konstruktiva 

effekter som skapas genom just diskurs. Först och främst genererar diskurs i samhället ett flertal 

olika sociala identiteter, för det andra hjälper diskurs att skapa och konstruera upp sociala 

relationer mellan personer och befolkningar. För det tredje hjälper diskurs att konstruera system 

av vetskap och tro. Han menar att det kan förändra och transformera samhällen, men även kan 

bidra till att nya, starka ideologier och hela kontinenter förändras (Fairclough 1992).  

Forskarens roll inom ett diskursanalytiskt arbete är inte att döma åsikter eller anta att en persons 

verklighetsuppfattning inte stämmer överens med forskaren. Utan det som ligger i fokus i 

diskursanalytisk forskning är att se mönster, analysera detta och till sist diskutera vad dessa 

mönster ses innefatta. Dessa mönster kan sedan förklaras och förstås utifrån ett objektivt 

perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskursiv teori kan förklaras på det sätt att den är ett fisknät. Varje knut som håller ihop och 

skapar fisknätet har varsin del i uppbyggnaden. På så sätt är varje moment och varje text i en 

diskursanalys viktig för att se de mönster som framkommit i analysen. Att försöka relatera samt 

se betydelser i alla olika delmoment i diskursanalysen för att skapa och undersöka detta mönster. 

Entydighet genom olika delar och delmoment är det som teorin inom diskurs går ut på (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskursanalysens teoretiska syfte lägger ett fokus på att avslöja myter om samhällen och/eller 

samhällsgrupper, där myterna ofta uppkommit genom tal och text. Vissa myter kan vara objektivt 

korrekta, men de har vänts och vridits för att passa in i en viss ideologi, från alla olika håll 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskurser som enbart är akademiskt kan omöjligt få stort genomslag i massmedia på grund av 

den akademiska diskursens svårighet att förstå för befolkningen. Om den däremot är blandad 

med exempelvis populär diskurs (vardagslivets diskursordning) så dominerar den ofta 

massmedierna (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
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Texter har en tendens till att påverka de som läser den nästan direkt. Först och främst ger den ny 

kunskap eller nya åsikter som personer tar åt sig. Men texten kan även påverka samhälle eller 

sociala grupper på olika sätt. Attityder, åsikter och värderingar kan förändras och kan förändra de 

som läser textens ideologiska inriktning. Texter kan ändra hur befolkningar ser på andra 

befolkningar (exempelvis stereotyper, rasism) och texter kan också vara startpunkten till 

krigsföring (Fairclough 2003). 

Att däremot säga att texter är den enda anledningen till dessa skeden är inte realistiskt, utan 

istället idealistiskt. Det som Fairclough (2003) istället förklarar, är att sociala konstruktioner och 

samhällsgrupper i samhällen redan är skapade och dessa personer redan har en viss tankegång. 

Dessa tankegångar får däremot mer ammunition med det som kan stämma överens med vad de 

har tänkt innan, eller raka motsatsen (att de blir arga över vad de anser är fel). Det Fairclough 

(2003) menar är att den sociala världen är textuellt konstruerad, men enbart till en viss del 

(Fairclough 2003).  
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3. Metod 

Metoden som valts till denna studie är en kvalitativ ansats i form av en kritisk diskursanalys med 

diskursiva ögonblick samt intervjustudie i fokus. Det empiriska materialet utgörs av 110 artiklar i 

två olika stora tidningar i USA. Dessa nyhetsartiklar blev valda för att de förmedlar information 

om Sverige, därav en bild av Sverige. Intervjustudien med amerikanska medborgare gjordes för 

att få underlag till diskursanalysen, för att undersöka om bilden av Sverige, som förmedlas i 

amerikanska medier och huruvida svaren från ambassadörerna har några likheter/olikheter med 

vad som kommit fram i medieanalysen. Ambassadörerna från intervjustudierna är amerikanska 

medborgare samt en avdelningschef på Svenska Institutet.  

 

3.1. Introduktion till metoderna 

3.1.1. Kritisk diskursanalys 

 

Kritisk diskursanalys har ett stort fokus på hur språket utövas som en maktresurs kopplat till 

ideologi och sociokulturell förändring (Bryman 2011). Kritisk diskursanalys ser på språk och 

språkanvändning som ett icke-neutralt verktyg för kommunikation. Det tar även avstånd från den 

syn som menar att språket representerar en självklar verklighet, kritisk diskursanalys ser istället på 

att språket formas i en social kontext (Bergström & Boréus 2012).  

Diskurs är en idé om att språket är strukturerat genom mönster som följer i sociala sammanhang 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Texter kan förklaras som diskursiva processer. Detta menas 

med talesättet ”inget kommer från inget”, att diskurser alltid har en bakomliggande tankegång 

och som individer kan använda för att skapa en diskurs om ämnen, som därigenom kan ha en 

påverkan på andra diskurser (Fairclough 2005). Exempelvis som diskurserna globalism och 

populism (Bryman 2011). Kort sagt kan diskursanalys definieras som en analys av mönster i texter 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Diskursanalys används flitigt när det kommer till att analysera bestämda fenomen eller hur 

världsbilder skapas, samt uppfattas (av olika befolkningar). Diskursanalyser kan placeras inom 

kategorin kritisk forskning, detta i och med att genom diskursanalys utforska, förstå och kartlägga, 

exempelvis, maktrelationer i samhället. När dessa har kartlagts lämpar det sig att undersöka detta 

på en social nivå för att se ett sammanhang i en större kontext (Winther Jørgensen & Phillips 

2000; Bryman 2011). 
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Diskursanalys är den generella termen för just diskurs, men de underliggande benämningarna för 

detta sätt att forska på har ett flertal olika inriktningar. Tre exempel är diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Kritisk diskursanalys är även en flitigt använd benämning för 

forskningsmetoden diskurs som helhet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Den inriktning som 

vi valt att används oss av är kritisk diskursanalys. 

 

3.1.2. Kvalitativ intervjustudie 

 

För att komplettera mediediskursanalysen gjordes en kvalitativ intervjustudie. Målet är att 

fördjupa kunskapen inom ämnet, snarare än att generalisera (Larsen 2009), valdes få respondenter 

med ett teoretiskt urval. Dessa respondenter klassas även som ”ambassadörer” kring bilden av 

Sverige i detta arbete. Huvudsyftet med intervjustudien är att stödja diskursanalysen. Det vill säga 

hur mycket överensstämmer författarnas diskursanalys med respondentens syn/svar. Det främsta 

kriteriet för respondenterna är att de ska vara amerikanare och ska ha levt där under större delen 

av sitt liv. Då uppsatsen ämnar undersöka hur bilden av Sverige förmedlas i amerikanska medier, 

valdes därför att intervjurespondenterna ska vara amerikanare. (Larsen 2009). Utöver de 

amerikanska personerna som intervjuades utfördes även en kompletterande expertintervju med 

Henrik Selin, chef på avdelningen ”Interkulturell Dialog” på Svenska Institutet för att få ännu 

mer insikt kring image och media.  

Johannesen & Tufte (2003) diskuterar de olika typerna av tillvägagångssätt för kvalitativa 

intervjuer. Dem vanligaste typerna är strukturerat, semi-strukturerat och ostrukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer valdes till detta arbete, det vill säga att intervjuarna 

(författarna) har en färdig mall med frågor, men att frågorna öppnar upp för alternativa svar eller 

tankegångar hos respondenten. Det finns utrymme där informanten kan utveckla svaren utan att 

de som intervjuar bryter diskussionen och går vidare (till en viss gräns) (Larsen 2009; 

Johannessen & Tufte 2003). 

Vi valde kvalitativ metod i form av intervju för att kunna stödja det arbetet gentemot den 

diskursanalys som har genomförts under arbetets gång. De åsikter och värden som visade upp sig 

från den (kritiska) diskursanalys som jämförts med de värden och åsikter som kommit fram under 

intervjustudien. Genom den (kritiska) diskursanalys som genomförts var fokuset på att bilda 

uppfattningar om hur identiteter och relationer i sociala sammanhang framhävs i nyhetssidornas 

texter, som sedan analyserades på ett djupare plan. 
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3.2. Angreppssätt och metodologi 

 

Socialkonstruktionism som vetenskapligt angreppssätt är det som, enligt Winther Jørgensen & 

Phillips (2000), är det vetenskapliga angreppssätt som ligger i grunden för att genomföra 

diskursanalys i forskning. Däremot kan socialkonstruktionism användas i ett flertal andra olika 

sorters metodsammanhang, men att diskursanalys har en väldigt nära koppling till 

socialkonstruktionism. Socialkonstruktionism som vetenskapligt angreppssätt kan förklaras som 

att ha en kritisk inställning till olika sociala, kulturella eller personliga kategoriseringar av hur 

världen ser ut och beter sig baserat på det sociala sammanhang individen befinner sig i, att 

kulturella skillnader är socialt konstruerade (Bryman 2011). Kort sagt är socialkonstruktionism ett 

intersubjektivt sätt att se på verkligheten. Socialkonstruktionism ser även till att visa upp ett 

samband mellan kunskap och hur denna kunskap bildas och utvecklas genom sociala 

interaktioner och processer (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Den kritik som kan föras mot ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt, är att när verkligheten är 

socialt skapad och att sanningar är diskursivt skapade effekter, vad är då sanningen utifrån ett 

forskarperspektiv? Hur ska forskaren kunna argumentera för den representationen som framförs 

i arbetet, medan man samtidigt ska förhålla sig till att världen är socialt skapad och visas upp på 

väldigt många olika sätt? Däremot, genom ett relativistiskt synsätt i socialkonstruktionismen, 

betyder det inte att forskaren med detta angreppssätt inte kan vara kritisk mot det som 

framkommit under arbetets gång (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Socialkonstruktionism är 

framförallt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala kontexter och söker sig ofta för att 

utforska anledningar till varför dessa sociala kontexter är som dem är (Johnson 2017; Bryman 

2011). 

Socialkonstruktionistiskt angreppssätt är en stor del av arbetet, på grund av att vi författare har 

gått in i arbetet med en syn på samhället som kopplas samman med den socialkonstruktionistiska 

teorin om att verkligheten är uppbyggt i ett socialt sammanhang. Vi författare ställer oss in i detta 

arbete genom att kritiskt analysera hur media påverkar länders, specifikt Sveriges, image, och att 

genom framställningen av länders image genom media förs detta vidare till en social publik. På 

grund av att vi är ute efter det intersubjektiva hos respondenterna för intervjuerna blir 

socialkonstruktionism en relevant utgångspunkt då denna vetenskapliga teori menas med att det 

finns flera verkligheter beroende på vem du frågar. Socialkonstruktionism är också en 

beståndsdel i hur (kritisk) diskursanalys förs, på det sättet att forskaren sätter sig in i att 
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verkligheten är socialt konstruerad och att dessa verkligheter skapas genom sociala kontexter, 

därav motivering kring varför socialkonstruktionism valts. 

 

3.3. Diskursiva ögonblick  

 

I denna studie har metoden diskursiva ögonblick använts. Denna metod inom kritisk diskursanalys 

handlar om att när större händelser (resultat i politiska val, politiska beslut, uttalanden av 

personer i maktposition, terrorattentat, vetenskapliga fynd, större sociala förändringar eller 

naturkatastrofer) i exempelvis specifika länder, har gjort så att media riktar ögonen på det landet 

under en viss tidsperiod. Dessa diskursiva ögonblick har genom dessa händelser rubbat balansen i 

diskursen som vanligtvis följs i media. Det som kritiska diskursanalyser fokuserar på när 

diskursiva ögonblick används i studier, är om argument har förändrats eller om nya/alternativa 

åsikter nått en större publik (Carvalho 2008).  

Carvalho (2008) menar också att användningen av diskursiva ögonblick när mediediskurser 

analyseras är mycket effektivt. Att enbart välja ut tidsperioden slumpmässigt och analysera artiklar 

på måfå är enligt Carvalho (2008) inte lika eftertänksamt, utan diskursiva ögonblick ger en bättre 

överblick på större händelsers påverkan i massmedia.  

De två diskursiva ögonblick som har fokuserats på är datumen 1 januari 2017 till och med den 28 

februari 2017 samt den 7 april 2017 till och med den 30 april 2017. Dessa diskursiva ögonblick 

valdes på grund av dem händelser som skapade mycket intresse och debatt om Sverige i 

amerikanska medier.  

USA:s nya president, Donald Trump, inträdde sin position under början av 2017 och den 18 

februari uttalade sig Donald Trump om invandringen till Sverige och dess påstådda problem det 

tillfört i Sverige. Därför valdes det datumet, samt tidsperioden cirka en månad framåt och till och 

med månadsslutet i februari. Den andra tidsperioden valdes på grund av den terrorattack som 

skedde i Stockholm den 7 april och hur mycket uppmärksamhet den händelsen fick 

internationellt (New York Times 2017a; New Tork Times 2017b).  
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3.4. Empiriskt urval 

3.4.1. Intervju  

 

Johannessen & Tufte (2003) skriver att kvalitativa undersökningar kan vara intensiva till skillnad 

från kvantitativa undersökning, de syftar till att ordet intensiv menas med att det kan finnas ett 

begränsat antal informanter, men som framför en stor mängd data till forskarna.  Johannessen & 

Tufte (2003) menar att i både kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan slumpmässiga 

informanter väljas, men de menar att i kvalitativa undersökningar används det sällan. De skriver 

att i kvalitativa undersökningar behöver forskaren göra strategiska val och dessa val behöver ha 

en lämplig koppling till syfte och frågeställningar i undersökningen som ska ske (Johannessen & 

Tufte 2003).  

Det finns ett par olika strategiska val när det kommer till val av informanter. Teoretiskt urval 

valdes till denna undersökningen på grund av att denna undersökningen baseras på kriterierna att 

de intervjuade ska vara amerikanska medborgare (Johannessen & Tufte 2003; Bryman 2011).  

Johannessen & Tufte (2003) skriver att syftet med kvalitativa undersökningar inte är att 

generalisera svaret, utan ta tag i överför- och tolkbar kunskap. Huvudsyftet med 

intervjuundersökningen är till för att stödja den kritiska diskursanalys som genomförts samt 

frågeställningarna i undersökningen (Johannessen & Tufte 2003).  

Kontakten med de ambassadörer som intervjuats skedde genom forum för utbytesstudenter på 

Karlstads Universitet. Där skedde första kontakten med de två ambassadörerna. Johannessen & 

Tufte (2003) menar att mängden informanter väljs av forskare utöver de krav och kriterier som 

satts upp för undersökningen. Därefter väljs den mängden informanter som anses vara lämpliga 

för att bidra till att svara på frågeställningarna till undersökningen. För att kunna få ytterligare 

insyn på media, image och dess påverkan på Sverige gjordes även en kompletterande 

expertintervju med Henrik Selin på Svenska Institutet. Kontakten med Henrik Selin skedde via 

mejl med ett introduktionsbrev, där syfte och frågeställningar bifogades, kring varför just Henrik 

Selin var en önskvärd informant för denna uppsats.  

 

3.4.2. Reflektion kring urval av respondenter 

 

Om respondenterna från USA hade haft en äldre ålder eller alternativ enbart var på besök i 

Sverige så skulle resultatet av intervjuundersökningen mest troligtvis haft helt olika svar. De svar 
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som förmedlats av respondenterna är inte generaliserbara, men det var heller inte det 

ursprungliga målet. Utan respondenterna är menade att tillföra subjektiva åsikter och tankegångar 

kring frågan om imagen av Sverige som förmedlas i amerikanska medier.  

 

3.4.3. Media 

Dem tidningar som valdes till den kritiska diskursanalys som utfördes var New York Times och 

Washington Post. I en kontextuell jämförandeanalys, som förklaras vidare senare i 

metodavsnittet, användes i kombination med metoden ”diskursiva ögonblick” för att skapa en så 

förklarande studie som möjligt.  

Vi författare valde dessa två tidningar enbart på grund av deras popularitet. Deras ideologiska 

inriktningar valdes att inte studeras förrän analysen genomförts, på grund att vi ville vara helt fria 

från bias.  

Valet av New York Times och Washington Post grundar sig i att dem först och främst är 

amerikanska medier, men även för att dem är två olika amerikanska tidningar i det mediala 

landskapet. New York Times är ett av de äldsta medieföretagen i USA och har en stor vidd på 

frilansande journalister blandat med nyhetsrapportering. New York Times är en uttalad liberal 

tidning (New York Times 2004) vars motto är ”All the news that's fit to print”. Washington Post 

är ett annat medieföretag som är likt New York Times på många sätt och kan bidra till en mer 

rättvis analys. Washington Post anses vara en liberal tidning vars motto är ”Democracy Dies In 

Darkness” (Washington Post 2014).  

På grund av att båda tidningar som valdes till denna undersökning har en liberal ideologisk 

ståndpunkt kan deras rapportering, som visas upp i resultatet, vara lik varandra. Om valet av 

tidningar skulle haft ett mer konkret kriterium, där urvalet av tidningarna behövde ha två olika 

ideologiska bakgrunder skulle resultatet möjligtvis haft en mer tydlig skillnad mellan de två.  

 

3.5. Genomförande intervju 

 

Den semi-strukturerade intervjun har en mall över teman och generella frågor som är viktiga för 

att kunna besvara intervjuns sammanhang till studien som förs (se Bilaga 1 och 2 för 

intervjuguider för denna undersökning). Denna sorts intervju valdes till detta arbete. Frågor 
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ställdes till ambassadörerna där svaren var relativt öppna för att kunna komma åt exempel och 

anekdoter från ambassadörerna.  

I denna undersökning spelades intervjuerna med de amerikanska medborgarna som vistas i 

Sverige in med en telefon för att ha en bra röstupptagning. Intervjuerna skedde i person. En av 

oss författare framförde frågorna medan den andre skrev ned kommentarer kring vad 

ambassadörerna lade mycket vikt på för att sedan kunna föra in detta i transkriberingen. Intervjun 

med Henrik Selin på Svenska Institutet skedde via telefon och den spelades även in på en annan 

separat telefon. Denna intervju använde ett liknande format, där en av oss författare tog 

kommentarer medan den andra framförde frågorna. Vi hade även deras tillåtande att spela in 

intervjuerna.  

 

3.6. Genomförande kritisk diskursanalys samt mediediskursanalys 
 

Carvalho (2008) har lagt fram ett ramverk för vad som vanligtvis söks efter när kritiska 

diskursanalyser utförs i mediediskurser. Denna har använts för att få ut så mycket som möjligt i 

den kritiska diskursanalysen som även använde sig utav diskursiva ögonblick som nämndes i 

tidigare avsnitt i metoden.  

Denna ram utgår från att forskarna som har tänkt analysera mediediskurser fokuserar på ett par 

delar i en nyhetstext. Dessa är layout och struktur, objekt som talas om, aktörer inblandade, 

språkanvändning, grammatik, retorik, diskursiva strategier som används samt ideologiska 

ståndpunkter. Utöver dessa finns även två stycken metoder som går in på kontextanalyser som 

kan användas om ytterligare fördjupad analys ses som nödvändig, dessa är jämförande-synkronisk 

(exempelvis jämföra olika tidningar och dess publiceringar med varandra) eller historisk-

diakronisk (utveckling över tid) (Carvalho 2008). Detta ramverk presenteras och sammansätts 

under beskrivningen av analysprocessen senare i detta kapitel.  

Enligt Norman Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys handlar mycket om lingvistik och hur 

meningar, ord och rubriker tas upp i texter. Detta är den del som vi, författarna, inte har någon 

bakgrund i, så därför har vi valt att använda oss av ett par exempel på hur kritisk diskursanalys av 

texter kan ske och vad som kan fokuseras på, som var ett hjälpmedel till hur diskursanalysen 

utfördes. Nedan följer ett par exempel kring hur intervjuerna kritiskt diskursanalyserades.  
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Winther Jørgensen & Phillips (2000) samt Bergström & Boréus (2012) har varit inspirationskällor 

kring hur den kritiska diskursanalysen gått till, nedan följer tre exempel på hur analysen delvis har 

gått till. 

1. När ordet ”vi” kopplas ihop med en viss samhällsgrupp och landet som samhällsgruppen 

är aktiv i. Samt om detta staterande menar att ”vi” tycker på ett visst sätt och att något 

borde förändras.  

2. När personer med större influens på den ”vanliga” befolkningen (journalister, partiledare) 

går ner på en nivå som kan finnas hos befolkningen. Alltså att samhällsgrupper kan 

klumpas ihop.   

3. När åsikter (enligt personen som skrivit en text eller gjort ett tal) enligt vissa personer 

framkommer som ”självklarheter” enligt denne (att folk ska göra något, istället för att anse 

att folk ska göra något).  

Kort sagt har vi även använt oss av Norman Faircloughs (1992) tredimensionella modell (se Figur 

2) där man: 

1. Ser på textens egenskaper, 

2. Produktions- och konsumtionsprocesser som har ett sammanhang med texten och 

3. Den breda sociala praktik som händelsen som kommuniceras ut är en del av. 

Diskursiv textanalys kan delas in i fyra olika delar; vokabulär, grammatik, sammanhang och 

textstruktur. Dessa kan struktureras upp som olika mängder delar av text. De fyra ovannämnda 

delas in i storleksordning, från enstaka ord till hela texter.  
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Figur 2, Norman Faircloughs (1992, s. 73) tredimensionella konceptmodell för diskurs. Illustrerad och 
översatt av Mathias Ekström. 

 

3.7. Insamling och kodning 

3.7.1. Intervjuundersökning  
 

Johannessen & Tufte (2003) förmedlar Kvales (1997) rekommendationer om hur den kvalitativa 

forskningsprocessen går till. De menar att det är forskaren som har kontroll över intervjun och 

att det är upp till forskaren att ställa rätt frågor som besvarar saker som har med frågeställning 

och syfte att göra. De skriver om tre olika slags forskningsfrågor som kan besvaras på olika sätt. 

Den första är beskrivande frågor, där man ställer frågor som är kopplade till specifika händelser, 

där man förväntas att få ett beskrivande svar av informanten. Den andra är tolkande frågor där 

informanten förväntas tolka en händelse som har skett, eller en handling som skett i samhället 

och hur informanten har uppfattat och därmed tolkar denna händelse. Den tredje och sista är den 

teoretiska frågan, som ställs för att förstå specifika orsakssamband som har en koppling till 

specifika händelser (Johannessen & Tufte 2003; Kvale 1997). 

Tolkande frågor användes till denna intervjuundersökning. Detta på grund av att undersökningen 

syftar till att belysa hur imagen av Sverige belyses i amerikanska media för att ge mer underlag till 
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den kritiska diskursanalysen och analysen. Vi ville se hur ambassadörerna uppfattar imagen av 

Sverige.  

 

3.8. Analyseringsprocessen 

3.8.1. Intervju 

 

Analysprocessen av de intervjuer som gjorts, gick utifrån Kvales (1997) olika rekommendationer 

för hur informanters svar analyseras. Valet av analysmetod var tolkning och en diskursiv analys av 

de transkriberade svaren av ambassadörerna. Att analysprocessen gick utifrån att tolka deras ord 

och meningar, samt vad ambassadörerna lade mer vikt på. Det Kvale (1997) beskriver som 

meningstolkande användes för att göra analysprocessen enklare, att större delen av 

informanternas svar sammanfattas och re-kontextualiseras i ett bredare sammanhang. Analysen 

hade ett kritiskt tolkningssätt med en stark koppling till teori och den kritiska diskursanalysen 

som utförts i studien (Kvale 1997). Bryman (2011) diskuterar kring hur samhällsvetenskapliga 

forskare behöver ha ett ”sunt förnuft” när det kommer till tolkningsprocessen. Att vara så 

genomskinliga och behandla data på ett vetenskapligt sätt utan bias, som vi i denna studie gjort, är 

vad som gör kvalitativa studier mer konkret vetenskapliga. Utöver detta har vi som författare 

tolkat och kopplat ambassadörernas svar till både den kritiska diskursanalysen och tidigare 

forskning. Det explicita och det implicita från intervjuundersökningen har tolkats och sedan förts 

över till resultaten samt analyserats.  

Nedan följer en förklaring till hur dem olika etapperna gick till under analysen av diskurs 

(tillvägagångssättet har använts i både analysen av intervjuerna och mediediskursen, men främst 

till mediediskursen).  

 

3.8.2. Analys av media 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att kodningen ofta sker innan och efter analysen i en 

diskursiv studie. Då kodningen är en stor del av hur studien utformats. Det menas med att 

förutbestämda teman letas efter i texterna för att ha olika tillvägagångssätt. Kodningen skedde 

genom både ett kodningsschema i Excel, för att kort och koncist skriva upp vad varje artikel 

handlade om och vilket tema som artikeln handlade om. De sex teman som valdes att leta efter 
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var politik, utbildning, turism, ekonomi, kriminalitet och allmänt. Dessa teman valdes genom den 

testkoll som utfördes på båda tidningar, för att se vad för generella teman som det skrevs om i 

artiklarna. Utöver dessa teman antecknades även kodningsdatum, artikeldatum och vem som 

kodade och läste artikeln ner. Till sist gjordes även anteckningar i ett dokument för att 

sammanfatta artikeln som lästs, för att förenkla analyseringsprocessen. Dessa anteckningar fördes 

av oss författare för att skriva ner hur texten ifråga förmedlade innehållet (genom hjälp av tidigare 

nämnda sätt i del 3.6.).  

Vidare kommer en kortfattad summering av de olika elementen som används genom den ram 

som Carvalho (2008) skapat. Samt om användningen av jämförande-synkronisk (i denna studie 

används ordet kontextuell jämförandeanalys) analys. Texten nedan är en sammansättning av 

Carvalhos (2008) ramverk. 

Layout och struktur 

Rubriken och ingressen till artikeln har en stor roll i vad som förmedlas i artikeln som helhet, 

detta är främst vad som fokuseras på i denna del.  

Objekt 

Objekt som beskrivs i diskurser är inte alltid enkla att förstå eller hitta, de är heller inte 

nödvändiga i mediediskursanalyser. Dessa objekt kan kopplas samman med exempelvis 

klimatförändringsfrågor och vilka olika sorts perspektiv som finns inom denna fråga. Objekt kan 

förklaras genom att forskaren frågar sig själv ”vad för större frågor tas upp i artikeln?”. 

Aktörer 

Vilka slags aktörer som representeras behöver tas i hänsyn till. Här ser man till de personer, 

institutioner eller liknande aktörer som refereras till i texter. Vilka som är inblandade och vilka 

som blir citerade. Detta tar även hänsyn till den/de som skrev texten. Det som söks efter i denna 

del är att se om det finns olika perspektiv som tas upp i texten.  

Språk, grammatik och retorik 

Här letar forskarna efter det underliggande i texten. Det vill säga om språket exempelvis är 

aggressivt och kopplat till missnöje, om rädsla visas upp (säkerhetsfrågor) eller om texten är 

skrivet på ett formellt eller informellt sätt. 

Diskursiva strategier 
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Denna del kan vara svårt att konkretisera, då den handlar om hur journalister har en tendens till 

att används sig av manipulativa och/eller ”extrema” sätt att försöka övertyga läsaren på ett eller 

annat sätt. Det kan exempelvis ske när journalister använder sig av vetenskapliga studier, men har 

misstolkat (avsiktligt eller oavsiktligt) för att föra en viss agenda.  

Ideologiska ståndpunkter 

Ofta används ideologiska ståndpunkter av journalister som en del av deras texter. I 

mediediskurser är denna del ofta en av dem viktigare att analysera, då det ofta är en del av den 

bakgrund till varför, och hur, artikeln skrevs. Ideologi kan ha med vilken rubrik som sätts, vilka 

aktörer och objekt som framförs, hur retoriken förs och vilken slags diskursiv strategi förs.  

Kontextuell jämförandeanalys 

Att genom de tidigare nämnda elementen i mediediskurs jämföra två (eller fler) olika nyhetssidor 

och se hur texterna är skrivna. Detta kan även bidra till att forskaren får en bättre helhetsbild och 

därigenom skapar en egen förståelse av det som studerats.  

 

3.9. Metodkritik 
 

Det som kan ses som en överliggande kritik mot kvalitativa metoder är att kontexten i stycken 

som tas ut från exempelvis transkriberingen av intervjuerna samt texterna kopplade till kritiska 

diskursanalysen, kan tas från sitt sammanhang. Att författare plockar ut valda textstycken för att 

påvisa en tes, samt att stycket kan förlora sin sociala kontext (Bryman 2011). 

 

3.9.1. Intervju 

 

Kvale (1997) och Johannessen & Tufte (2003) skriver om den kvalitativa intervjumetodens 

vetenskapliga status. Kvale (1997) förklarar kring hur vetenskap definieras, han menar att det inte 

finns en konkret och universell definition av begreppet vetenskap. Därför menar Kvale (1997) att 

både kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan vara vetenskaplig, samt även icke 

vetenskaplig. Det som ”gör” dessa undersökningar vetenskapliga är att de behöver ha 

vetenskaplig strukturering och genomskinlighet (Bryman 2011). Forskaren behöver även ta 
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hänsyn till att inte påverka informantens svar som ges under intervjuer, samt att den ska vara fri 

från bias (Kvale 1997). Detta kan göra en kvalitativ undersökning mer vetenskaplig.  

I kvalitativa intervjuundersökningar finns det kritik från positivistiska forskare mot att den 

kvalitativa undersökningens resultat inte kan få samma eller liknande studier i efterhand, till 

skillnad från ett positivistiskt synsätt, där resultat handlar om konkreta svar. Inom kvalitativa 

undersökningar sker en tolkning av forskaren för att kunna överföra kunskapen genom 

informanten till konkreta data. Utöver den kritik som förts av positivistiska forskare finns även 

intern kritik inom kvalitativa arbetssättet. Dessa forskare menar att en konkret systematisk 

struktur behövs kring varje intervjuundersökning, så att varje intervju planeras noggrant så att 

informanterna följer en och samma plan från forskarens håll, så att forskaren inte påverkar 

resultatet (Kvale 1997; Johannessen & Tufte 2003). Kvalitativa undersökningar har även fått 

kritik för att resultaten ofta inte går att generalisera, på grund av att det kan vara en tolkningsfråga 

från forskarens håll (Bryman 2011).  

I denna undersökning har intervjuguiderna planerats noggrant, där frågorna och upplägget 

testades ett flertal gånger med anonyma testkandidater. Frågorna som ställdes till ambassadörerna 

har haft som mål att undvika att innehålla åsikter eller icke vetenskapliga påståenden, utan 

frågorna har istället enbart frågat saker som inte utgörs av någon som helst bias. Intervjuaren har 

heller inte försökt påverka svaren under intervjuns gång, utan varje fråga ställdes enskilt där 

ambassadören läts tala till punkt, utan något som helst involverande från intervjuaren.  

 

3.9.2. Diskursanalys  

 

Den kritiska diskursanalys som Fairclough (1992) utvecklade ses ofta som den mest sofistikerade 

och utförliga. Men den har även sina svagheter. Främst handlar det om oklarheter i beskrivningen 

av analysprocessen. Det framgår inte av Fairclough (1992) hur mycket social undersökning behövs 

för att utföra en kritisk diskursanalys. Hans teorier bygger också på ett flertal olika teoretikers 

verk, från olika ämnesområden, och kan tolkas som om han tagit lite av varje (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). Däremot har näst intill majoriteten av dessa luckor som framförts i hans tidigare 

verk fyllts igen genom hans senare böcker och vetenskapliga artiklar (Poole 2010). Poole (2010) 

menar däremot att nya problem har uppkommit, exempelvis att ordet diskurs används allt oftare i 

vanliga sammanhang och kan förlora sin status som kritisk forskning i och med detta.  
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De kritiska diskursanalyser som utförts i detta arbete har följt Faircloughs (1992; 2003), Carvalhos 

(2008) och Winther Jørgensen & Phillips (2000) utförandeinstruktioner noggrant. Bias och 

subjektivitet från forskarna har försökts undvikas helt och hållet för att arbetet ska ha en 

vetenskaplig status.  

 

3.10. Källkritik 
 

De teorier som använts i detta arbete har setts utifrån ett kritiskt perspektiv, där vi författare har 

noggrant gått igenom dessa för att se om det kan finnas uppenbara luckor som kan påverka den 

vetenskapliga statusen som texten har.  

Alla artiklar som använts till det teoretiska avsnittet är peer-reviewed, förutom van Ham (2001) 

och World Travel and Tourism Council (2016) (som granskats noggrant), för att visa upp tidigare 

forskning kring områdena turism, media och image och dess koppling till varandra. Böckerna 

som använts i teori- och metodavsnittet har även enbart valts genom dess vetenskapliga status 

och relevans till arbetet.  

 

3.11. Validitet och reliabilitet 
 

Som tidigare nämnt har kritisk diskursanalys en positiv stämpel att erhålla kritisk forskning. Detta 

menas med att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 

2000; Bergström & Boréus 2012)). Detta har vi som författare haft en kraftig inställning till, att 

kritisk granska allt vi läst under hela arbetets gång. Att däremot kunna återskapa denna studie vid 

ett senare tillfälle inser och förstår vi, inte kan få lika resultat som denna studie fått. På grund av 

de intervjusvar som kommit fram genom ambassadörerna och de diskursiva ögonblick som 

använts för att gör studien så aktuell som möjligt. Om däremot likadana diskursiva ögonblick 

skulle användas i en senare studie kan resultaten komma att bli lika denna. Detta kan däremot ses 

som en hängiven kontribution till mer forskning kring detta ämne där jämförbara resultat, i 

liknande studier, i framtiden kan jämföras med. 

Kritisk diskursanalys har en stark koppling till att tolka texter och att förstå maktrelationer, 

mycket ligger i forskarens roll att utforska dessa på ett objektivt plan (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Genom dessa objektiva analyser har därmed en subjektiv slutsats givits. Detta går 
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att tolka på olika sätt, men i detta fall kopplar vi det till att bedriva kritisk forskning. I kritiska 

diskursanalyser är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga då (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Därigenom, på grund av drivandet av kritisk forskning behöver alla möjliga felkällor identifieras i 

allra högsta mån (Bergström & Boréus 2012). Vi har därför varit väldigt noggranna när det 

kommer till att eliminera alla möjliga felkällor under medieanalysens gång.  

 

3.12. Etiska överväganden 
 

Etiska frågor har tagits hänsyn till i detta arbete. De ambassadörer som är kopplade till 

intervjuundersökningen är anonyma och deras personuppgifter kommer inte att tas upp i detta 

arbete. Deras svar och personuppgifter har sparats på en extern hårddisk för att inte bryta mot 

dem etiska forskningsreglerna när det kommer till spridning av personuppgifter (Johannessen & 

Tufte 2003). Information kring vad intervjuerna skulle handla om har också gått ut till 

ambassadörerna för att dem ska ha en idé om vad intervjun skulle handla om. Ambassadörerna 

har också blivit tillfrågade att delta i intervjun och alla som blev tillfrågade svarade att dem ställer 

upp (Johannessen & Tufte 2003). 
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4. Resultat 

 

Två diskursiva ögonblick valdes ut i den diskursiva medieanalysen, 1 januari till och med den 28 

februari samt den 7 april till och med den 30 april. Se Bilaga 3 för kodningsscheman.  

1 jan – 28 feb valdes som diskursiva ögonblick på grund av Donald Trumps invigning som 

president i USA och hans uttalanden om Sverige, samt ett reportage som sändes på Fox News 

som handlade om hur flyktingkrisen har påverkat svenska förorter i Stockholm på ett negativt 

sätt. Många svenska och amerikanska journalister antog en defensiv position då de menade att det 

alltid har varit problem i diverse förorter i Stockholm, och att detta inte är något nytt.  

7 april – 30 april valdes som diskursivt ögonblick då terrorattacken i Stockholm skedde den 

sjunde april och denna händelse kopplades delvis tillbaka till Donald Trumps diverse uttalanden 

om Sverige, exempelvis där en syftning menade att det ”hänt något i Sverige”.  

Intervjuerna som fördes med amerikanska medborgare gjordes det en kritisk diskursanalys av. 

Denna kritiska diskursanalys utfördes genom transkriberingen av intervjuerna, för att fånga 

helhetsbilden av svaren från ambassadörerna. Intervjun med Ambassadör 1 utfördes på engelska, 

men översattes till svenska på grund av många osammanhängande meningar, medan Ambassadör 

2 transkriberades på engelska och intervjun med Henrik Selin transkriberades direkt till svenska. 

Bilden av Sverige i USA kan ses som splittrad och fragmenterad, delvis på grund av en utdaterad 

bild av landet, men även på grund av okunskap och politiska ideologier. Det som dem allra flesta 

personer är intresserade av om Sverige, som Henrik Selin har konstaterat, är den svenska 

välfärdsstaten och dess utveckling (den Svenska Modellen). Detta har en koppling till Figur 1 som 

Beerli & Martín (2004) har lagt fram, att politisk riktning och politisk (in)stabilitet är vissa av de 

faktorer som kan påverka valet av att besöka ett land. Intresset för välfärdsstaten kan både ha en 

positiv eller negativ association, då det beror på vilken/vilka ideologier som individuella personer 

har. Det intressanta är att antalet amerikanska medborgare som besökt Sverige har varit nära till 

att vara oförändrad under tiden då Barack Obama var president (se Bilaga 4), men sedan Donald 

Trump blev president, den 8 november 2016, har antalet besökare till Sverige ökat (se Tabell 1 

för exemplet kring januari månad mellan 2012 och 2017). Anledningen till varför antalet besökare 

från USA har ökat är inte klar, däremot går det att spekulera kring att invånare i USA har fått ett 

större intresse för Sverige, på grund av ändringen till en republikansk administration med Trump, 

som skiljer sig mycket mellan den svenska välfärdsstaten. Tabell 1 visar utvecklingen av antalet 

besökare från USA till Sverige i månaden januari under åren 2012 till 2017.  
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Tabell 1, antal besökare från USA till Sverige mellan åren 2012 och 2017 i januari. 

 

4.1. Kritisk mediediskursanalys av New York Times 
 

I mediediskursanalysen som gjorts av New York Times i de diskursiva ögonblick som valts, har 

50 artiklar lästs och tolkats. 38 artiklar lästes i det första diskursiva ögonblicket, 1 januari till och 

med 28 februari, och 12 artiklar lästes i det andra diskursiva ögonblicket, 7 april till och med 30 

april. Sammanlagt lästes 50 stycken artiklar. Denna del hänvisar till Bilaga 3, där kodningsschemat 

för mediediskursen av New York Times förmedlas.  

Helhetsbilden av artiklarna förmedlade en neutral image av Sverige. I det första diskursiva 

ögonblicket förmedlade 45 % av artiklarna en neutral image, 39 % en positiv image och 16 % en 

negativ image. I det andra diskursiva ögonblicket förmedlade 58 % en neutral image, 33 % en 

positiv image och 8% en negativ image. De större delarna av artiklarna tar främst upp politik 

samt kriminalitet som är kopplat till Sverige som land. Politiken som tas upp i artiklarna handlar 

inte enbart om utrikespolitik, utan även inrikespolitik som handlar exempelvis om förslaget kring 

6 timmars arbetsdag och hur det gynnar arbetarna, men även hur en vänsterpolitiker var kritisk 

mot kostnaderna kring just 6 timmars arbetsdag: 

A controversial experiment with a six-hour workday in one of Sweden’s largest 

cities wrapped up this week with a cheerful conclusion: Shorter working hours 

make for happier, healthier and more productive employees. There’s just one 
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catch. The practice is too expensive and unwieldy to become widespread in 

Sweden anytime soon. (New York Times 2017d) 

Det togs även upp kring förslaget från en lokal politikers förslag om att ha 1 timmes ”sextid” 

(motion att lagstifta att varje arbetspass ska innehålla en timmes sex per dag) under arbetstid: 

His proposal has generated praise, ridicule and criticism. Some critics fear 

single workers could while away their working hours on the dating 

app Tinder trying to find a date for their weekly interlude. (New York Times 

2017e) 

Samt invandringens ”faktiska” problem i Sverige, där erfarenheter från en lärare i Sverige 

förmedlar:  

In many ways, Ms. Alhassane is a perfect example of Sweden’s long-held belief 

in the rightness of sheltering and helping to support migrants and refugees. She 

has worked hard to integrate. Already nearly fluent in Swedish, she teaches at 

two local primary schools. But recently Swedes also find 

themselves questioning the wisdom of their generosity to outsiders in need, 

and its potential limits, leading to the country’s harshest debate ever over 

immigration. Some residents see the clash as a refreshing chance to voice long-

held concerns over immigration and its effects. Others see it as both racist and 

redundant, since Sweden is already changing its immigration policies. (New 

York Times 2017f) 

De artiklar som analyserats har visast upp en professionell journalistisk och redaktionell förmåga 

att förmedla information genom att ta upp olika personer argument och även hänvisa till 

experters uttalanden. Artiklarna var formellt skrivna och väldigt sällan visades det upp någon som 

helst populistisk attityd eller retorik.  

Genom de diskursiva ögonblick som valts har det kommit fram att artiklarna tog upp mycket 

kring kriminalitet. De olika händelserna som hänvisar till kriminalitet var våldtäkten som utfördes 

av tre personer i Uppsala och strömmades live på Facebook. Terrorattentat i Sverige (både 

terrorattentat som hänt och som påståtts ha hänt), gripna invandrade syriska rebeller och 

kriminalitet som påståtts ha en koppling till kriminalitet i Sverige.  

För det mesta handlade artiklarna om allmänna saker kring Sverige, det togs upp saker kring 

svensk design, skattefrågor, monarki, kultur, besöksmål och natur samt även kända svenska 

https://www.gotinder.com/
https://www.gotinder.com/
https://www.gotinder.com/
https://www.nytimes.com/2017/02/21/world/europe/stockholm-sweden-riots-trump.html
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personer. Men invandring- och flyktingfrågor togs upp mest i de artiklar som lästs. Dessa artiklar 

har en tendens till att skriva om dessa frågor i defensiv position i relation till Sverige, där det 

skrevs ironiskt om Trump: 

Carl Bildt, the former Swedish prime minister, joked to me that the most 

terrifying aspect of Trump’s “incident” in Sweden was “the suppression of it 

by all the major Swedish newspapers, and even Swedish citizens.” We laughed. 

The unfunny moment will come when Trump lashes out based on nothing but 

fervid imaginings and the “post-West” order stumbles from confusion into 

conflagration. (New York Times 2017g) 

Efter uttalanden av Donald Trumps åsikt och uppsåt om invandring och kriminalitet i Sverige 

och händelser kopplade till hans uttalanden: 

”Swedes reacted with confusion, anger and ridicule on Sunday to a vague 

remark by President Trump that suggested that something terrible had 

occurred in their country.” (New York Times 2017b) 

Artikeln fortsätter med att nämna hur Trump sade att Sverige har otroliga problem med 

invandring:  

Sweden […] They took in large numbers. They’re having problems like they 

never thought possible. (New York Times 2017b) 

Journalisten nämner även hur Trump insinuerade att det hade hänt ett terrorattentat i 

Sverige (detta var innan terrorattentatet i Stockholm den 7 april) som han sedan blev 

förlöjligad i sociala medier: 

Nothing particularly nefarious happened in Sweden on Friday — or Saturday, 

for that matter — and Swedes were left baffled. As the Swedish 

newspaper Aftonbladet noted, Twitter users were quick to ridicule Mr. 

Trump’s remark, with joking references to the Swedish Chef, the “Muppets” 

character; Swedish meatballs; and Ikea, the furniture giant. Mr. Trump did not 

state, per se, that a terrorist attack had taken place in Sweden. But the context 

of his remarks — he mentioned Sweden right after he chastised Germany, a 

destination for refugees and asylum seekers fleeing war and deprivation — 

suggested that he thought it might have. (New York Times 2017b) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JdE9P/sa-skojar-natet-om-trumps-sverige-uttalande
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I de analyserade artiklarna har journalisterna som skrivit dessa en slags skyddsposition till Sverige, 

där man har haft en ståndpunkt i att många av uttalanden inte har någon specifik grund, utan har 

sagts ur tomma intet.   

De ämnen som valdes att kategorisera in artiklarna i, var: allmänt, politik, utbildning, turism, 

ekonomi och kriminalitet. Artiklarna kunde kategoriseras som en eller fler av dessa, beroende på 

om artikeln tog upp fler än ett av de olika ämnena 

I det första diskursiva ögonblicket blev kategoriseringen av de olika ämnena på detta sätt av de 

artiklar som lästs:  

Tabell 2, Kategoriseringar New York Times, diskursivt ögonblick 1 januari till och med 28 februari. 

Allmänt Politik Utbildning Turism Ekonomi Kriminalitet 

31 % 39 % 0 % 6 % 2 % 22 % 

 

Det andra diskursiva ögonblickets kategorisering resulterade i detta:  

Tabell 3, Kategoriseringar New York Times, diskursivt ögonblick 7 april till och med 30 april. 

Allmänt Politik Utbildning Turism Ekonomi Kriminalitet 

11 % 33 % 6 % 6 % 6 % 38 % 

 

Det andra diskursiva ögonblicket valdes, som nämnts innan, på grund av det terrorattentat som 

skedde i Stockholm den 7 april. Detta diskursiva ögonblick handlade nästan enbart om 

terrorattentatet, där terrorattentatet skakade om diskursen i media: 

Each terrorist attack tests anew the values of openness and tolerance essential 

to free societies. Stockholm became the scene of another such attack on 

Friday when a barreling truck was turned, yet again, into a deadly weapon. This 

time four were killed and 15 were injured. (New York Times 2017h) 

Artiklarna handlar för mesta delen om följderna av terrorattentatet (att det var en person som 

hade gått under jorden efter att ha fått sin asylansökan nekad och att det finns många fler 

personer som gjort samma sak i Sverige), offren som gick bort: och mannen som begick 

terrorattentatet:  

https://www.nytimes.com/2017/04/07/world/europe/stockholm-attack.html
https://www.nytimes.com/2017/04/07/world/europe/stockholm-attack.html
https://www.nytimes.com/2017/04/07/world/europe/stockholm-attack.html
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But it will never be possible to stop every random madman from getting his 

hands on a truck and turning it into a weapon. More attacks are bound to 

happen. And, with each one, the temptation will grow to yield fundamental 

values in the name of security as stifling as it is illusory. The day we yield to 

that temptation, as Sweden’s prime minister reminds us, the enemies of 

freedom will have won. (New York Times 2017h) 

Sällan förmedlades en konkret negativ bild om Sverige och händelser kopplade till Sverige, utan 

det var främst en neutral eller positiv bild som framgick i de artiklar som lästs.  

 

4.2. Kritisk mediediskursanalys av Washington Post 
 

Medieanalysen som genomfördes för tidningen Washingtonpost omfattade 60 artiklar. Första 

perioden valdes från och med första januari 2017 till slutet av februari. Under den perioden 

analyserades 50 artiklar som var relevanta till studien och benämnde Sverige. Andra perioden var 

mellan den 7 april till 30 april 2017, under denna period lästes och analyserades 10 artiklar som 

var relevanta. Dessa artiklar som lästs har tolkats enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000), 

Fairclough (1992) samt Carvalho (2008) instruktioner kring hur kritisk diskursanalys 

(mediediskurs) förs. Se bilaga 3 för kodningsschemat för mediediskursen av Washington Post.  

I det första diskursiva ögonblicket blev kategoriseringen av de olika ämnena på detta sätt av de 

artiklar som lästs:  

Tabell 4, Kategoriseringar Washington Post, diskursivt ögonblick 1 januari till och med 28 februari. 

Allmänt Politik Utbildning Turism Ekonomi Kriminalitet 

46 % 43 % 2 % 0 % 1 % 8 % 

 

Det andra diskursiva ögonblickets kategorisering resulterade i detta:  

Tabell 5, Kategoriseringar Washington Post, diskursivt ögonblick 7 april till och med 30 april. 

Allmänt Politik Utbildning Turism Ekonomi Kriminalitet 

36 % 7 % 0 % 0 % 7 % 50 % 
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Artiklarna i Washington Post var noggrant bearbetade innan publiceringen, i alla fall dem som 

handlade om Sverige. Majoriteten av artiklarna som analyserades var neutrala om Sverige, men 

det fanns även aggressiva artiklar om den nya presidenten Donald Trump. Artiklarna som 

nämnde Sverige gav en mer neutral och positiv bild som helhet. Av dem totalt 60 artiklar som 

analyserats visade 60 % neutral, 21,5 % positiv samt 18,5 % negativ bild av Sverige. Majoriteten 

av de negativa artiklarna är ifrån det andra diskursiva ögonblicket, alltså från den 7 april till och 

med den 30 april. Artiklarna som handlade om Sverige, eller nämnde Sverige i en viss kontext, 

handlade för det mesta om politik, kriminalitet, flyktingar och kända personer från Sverige. 

Sverige togs upp ofta i förhållande till att jämföra skatte- och politikfrågor, men även kriminalitet, 

till länder så som USA.  

I det första diskursiva ögonblicket, månaderna januari och februari, togs Sverige upp allt oftare på 

grund av Donald Trumps tal i Florida där han pratade om Sverige som sedan visade sig 

egentligen inte hade någon konkret kontext förutom att han pratade om invandring till Sverige 

och en påstådd förhöjd kriminalitet på grund av den: 

White House spokeswoman Sarah Huckabee Sanders, addressing the matter on 

Sunday, told reporters that Trump “was talking about rising crime and recent 

incidents in general and not referring to a specific incident.” […] Although he 

did not explicitly say it, his remarks were widely perceived as suggesting that an 

attack occurred Friday night in Sweden. (Washington Post 2017c) 

Det skrevs även om den svenska föräldraledigheten som jämfördes med den amerikanska:  

[…] Whereas generous child care and paid parental leave policies in Sweden 

meant that single mothers wanted to go back to work, the lack of social 

support in the U.S. meant many single mothers felt they had to go back to 

work. (Washington Post 2017d) 

Det framkom även hur Nordiska länder har många ”politiska socialistiska” fördelar i jämförelse 

med USA: 

Nordic welfare systems, such as those in Sweden and Norway, are known for 

generous universal benefits funded through high taxes. Unemployment 

benefits, family support and so on lead to high levels of employment for men 

and women. All citizens get benefits regardless of family and work status. 

(Washington Post 2017d) 
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Politiska regeringen i Sverige har även kallats för en ”feministregering”, och hur mycket det 

skiljer sig från Donald Trumps administration som artikeln tar upp är ”manschauvinism”: 

In contrast with Trump’s machismo, Sweden, which recently began a two-year 

term on the U.N. Security Council, has adopted what Swedish foreign minister 

Margot Wallstrom calls a feminist foreign policy. (Washington Post 2017e)  

Utbildning har inte varit så aktuellt som ämne under båda diskursiva ögonblicken som 

undersöktes. Utbildning nämndes en gång i de artiklar som analyserats i Washington Post. Denna 

artikel handlade om ekonomi och politik kopplat till en studie, där det var kopplat till hur den 

svenska politiken och dess utbildningssystem gör att svenska barn får en bra framtid:  

According to the study, people from the United Kingdom, Italy, France and 

Sweden are overly pessimistic about upward mobility in their countries (each 

of those nations, in fact, offers its children a better shot at reaching the upper 

class than the United States does). (Washington Post 2017a). 

I de artiklar som gick under kategorin ekonomi var det väldigt få som just fick den kategorin. I de 

artiklar där ekonomi och Sverige hade en koppling, handlade det om bistånd till Förenta 

Nationerna (FN), där de i artikeln menar att Sverige är den näst mest bidragsgivande landet till 

FN:s befolkningsfond:  

At the U.N. Population Fund, the United States is the third-largest state 

contributor, after the United Kingdom and Sweden. Given the vast disparity in 

economic size — the U.S. economy is about eight times as big as Britain’s and 

35 times the size of Sweden’s — other donors find U.S. complaints of 

“burdensome” contributions difficult to swallow. (Washington Post 2017b) 

Sverige tas även upp ofta på grund av Julian Assange, som för tillfället är på Ecuadors ambassad i 

London och ”gömmer sig”, då han är misstänkt för våldtäkt, men även hur anklagelserna kring 

våldtäkten har setts som ett ”amerikanskt trick” av vissa:  

That Assange was facing rape accusations and extradition to Sweden was 

widely seen as an American ploy to smear a powerful detractor. (Washington 

Post 2017f) 

Utöver det som nämnts ovan tas också flyktingkrisen som Europa drabbades av ofta, särskilt med 

koppling till Sverige, då Sverige som land har tagit emot flest flyktingar per capita i Europa. En 

http://www.unfpa.org/donor-contributions
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artikel skriver om hur Sveriges regering har uttalat sig att dem känner sig bekymrade över hur den 

nya president Donald Trump ser på NATO och EU. Artikeln tar även upp att Sverige säkerligen 

känner sig rädda, oroliga och svaga eftersom hur Ryssland ”leker” med Sverige, medan Donald 

Trump inte ”bryr sig” om NATO eller EU. Artikeln tar upp hur Sverige är i en dålig sits och att 

Sverige borde ansluta sig till NATO: 

The Swedes do have specific, parochial concerns, and one of them is Russia. 

For the past several years, Russia has played games with their air force and 

navy, buzzing Swedish air space and sending submarines along the coast. […] 

Now, Swedish support for joining NATO is at an all-time high. But they seem 

to be late to the party. (Washington Post 2017g) 

Artiklarna i det andra diskursiva ögonblicket handlade mycket om terrorattentatet som skedde i 

Stockholm den 7 april, som vi hade förväntat oss. Även under detta diskursiva ögonblick är 

artiklarna skrivna på ett professionellt sätt och tar upp många olika makthavande personers 

uttalanden, som besitter mycket information kring terrorattentatet, och sammanfattar detta. I en 

av de första artiklarna i Washington Post om terrorattentatet skriver de inte specifikt att det var 

ett terrorattentat, men istället att en lastbil har kraschat:   

“Sweden has been attacked’: Truck crashes into Stockholm store, killing 4 

(Washington Post h) 

Sammanfattningsvis var artiklarna som analyserades väl bearbetade, det vill säga att journalisterna 

som skrev artiklarna alltid lade upp en stor mängd bakgrundsinformation kring vad artikeln 

handlar om. Majoriteten av artiklarna belyste både personer vars argument som var emot diverse 

frågor, samt även de som var för. Exempelvis citerades en rad olika experter inom artikelns 

ämnesområde, främst från Sverige, och även olika svenska politiska talespersoner som kan ses 

som varandras motpoler.  

 

4.3. Intervjuer – amerikanska medborgare i Sverige 
 

Intervjun med Ambassadör 1 utfördes den 3 maj och intervjun med Ambassadör 2 utfördes den 

4 maj.  

Ambassadörer för två av intervjuerna är amerikanska medborgare. Under denna del kommer 

deras svar att förmedlas. Svaren förmedlas nedan genom en kritisk diskursanalys av svaren från 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3091516/Sweden-scrambles-fighter-jets-intercept-two-Russian-bombers-entering-airspace-provocative-Scandinavian-nation-call-obvious-signal-outside-world.html
https://www.ft.com/content/8b83d6e2-aff9-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1
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de amerikanska medborgare som är ”ambassadörerna”, dessa svar kommer även utvecklas och 

relateras till i analysdelen samt slutsatsen. Se bilaga 1 för intervjuguiden. 

Ambassadörerna är 32 respektive 20 år gamla. De är ifrån delstaterna Oklahoma och Idaho. Den 

ena ambassadören har varit här i sex år, medan den andra enbart är här på sin utbytestermin och 

kom hit i januari 2017, och kommer stanna till juni 2017. 

Deras uppfattningar om Sverige och svenskar innan de kom hit var annorlunda. Den ena 

ambassadören lägger stor vikt på att Sverige är ett socialistiskt och rättvist land, men att hen även 

har kopplat Sverige till flyktingar och flyktingkrisen och att det är land som tar emot många 

personer. Men ambassadören nämner även att det sällan skrivits om Sverige i median hen läser.  

Ambassadör 2 menar att hen har haft en uppfattning om Sverige som är kopplat till att Sverige 

har kommit långt med rättigheter och jämställdhet:  

I knew that like women’s rights and equality was good in Sweden. I knew that 

like, you know about the paternity leave that also fathers got, to leave when the 

mother is giving birth and stuff. And I always thought that was really awesome 

and I wish that kind of encouraged more in other places. I also knew how 

important the environment was.1 

Båda ambassadörerna håller med om att media kan ha en påverkan på hur länder generellt kan 

uppfattas av befolkningen av länder. Ena ambassadören nämner även att media har bidragit till 

stor del av hens uppfattning om Sverige som land.  

Båda ambassadörerna menar att dem inte har haft några egentliga stereotyper av Sverige eller 

svenskar, Ambassadör 1 menar att hen har blivit behandlad på ett annat sätt jämfört med hur det 

var i USA:  

När jag kom hit så fick jag egentligen, jag kände inte något direkt rasistiskt eller 

något sånt mot mig. Men efter att jag flyttade hit så ser jag mycket av den här 

segregationen och den här orättvisan och rasismen. Så det förvånade faktiskt 

mig. Det är inget jag upplevt innan jag flyttade hit alls.2 

Den andra ambassadören menar att hen har en väldigt annorlunda syn på hur Sverige är, på 

grund av att hen har upplevt en viss personlig interaktion med landet och människor i landet:  

                                                           
1 Ambassadör 2, intervju med en amerikansk medborgare den 4 maj. 
2 Ambassadör 1, intervju med en amerikansk medborgare den 3 maj.  
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I think my views are probably going to be, especially different from a lot of 

Americans now, because I have had that personal interaction. And I think that 

is going to make me have an emotional attachment probably to this country, 

[…] I was able to make friends, learn personal things about myself that I 

probably wouldn’t have, except for being exposed to kind of this Swedish 

culture and lifestyle. And I think that other Americans also kind of have to 

have that “one-on-one” response to be able to really open their mind and 

understand something. Otherwise I think that they kind of have the mindset 

that “Sweden is in Europe, Europe is one thing”.3 

Båda ambassadörerna håller med om att media kan, och har förmedlat samt skapat och format 

bilder och images av länder till befolkningen i USA. Den ena ambassadören var kortfattad, 

medan den andra utvecklade detta:  

[…] what happened not long ago when Donald Trump said something about 

living in Sweden in a certain way and that, I don’t agree with that, he may be 

my president, […] I did not agree on his viewpoint that he had for Swedes and 

Sweden there. And if an American is voting for Donald Trump and like thinks 

he is a good leader and has never had like any prior knowledge to Sweden, then 

they probably would just believe Donald Trumps opinion.4 

Den bild och image som ambassadörerna hade innan de kom till Sverige är annorlunda. Den ena 

ambassadören nämnde att Sverige tar emot mycket flyktingar och att hen läst det online, samt hur 

Sverige samarbetade med nazisterna under andra världskriget. Hen tar även upp den uppfattning 

hen har om regeringen och befolkningen i Sverige. 

Den andra ambassadören tar upp en helt annan bild som hen hade innan hen kom hit. 

Ambassadörens uppfattning av Sverige innan hen kom hit var att det är ett fridfullt och kallt land. 

Det var hens första resa till Europa och var därför väldigt exalterad. Hen nämner även att hen 

aldrig haft en negativ association om Sverige, utan enbart positiva:  

”But I really did enjoy what I learned so far and I think that I never had a 

negative conception of Sweden before arriving. Like I always was really 

                                                           
3 Ambassadör 2, intervju med en amerikansk medborgare den 4 maj.  
4 Ibid 
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positive of my arrival and thought that the country was great, that was why I 

wanted to come.”5 

Båda ambassadörerna menar också hur de har blivit påverkade av media i relation till deras bild 

av Sverige, på ett eller annat sätt. Den ena ambassadören tog upp att hen hade förväntat sig att 

Sverige är ett modernt land, men att Sverige förmedlades som mer modernt än vad det ”faktiskt” 

är.  

I mean, I guess a little bit. I kind of thought that Sweden was going to be quite 

modern, which it is, and maybe a little bit more modern what it actually is. And 

then, like, I really expected it to be super super super clean. Which it is aswell! 

But I mean, I guess I kind of had these kind of cranked up visions of Sweden 

being like that in my mind before coming.6 

Den andra ambassadören menar att de flesta saker som tagits upp om Sverige hade negativa 

associationer, men att hen sedan tar tillbaka det och menar att det främst har tagits upp neutrala 

saker om Sverige.  

De medier som ambassadörerna läser när de vill få fram nyheter om USA är delade. Båda 

ambassadörerna nämner först att de läser CNN, men även medier så som Fox News, New York 

Times, Huffington Post och Washington Post. De nämner även hur de läser CNN eller andra 

amerikanska media när de vill läsa om europeiska nyheter, men att den ena ambassadören även 

läser DN och local.se. Den ena ambassadören menar att hen gillar att jämföra tidningar med 

varandra:  

Cause what I like to learn about Europe are the interactions that are happening 

between my country and so a lot of times I use similar news outlets to see 

those.7 

De nyhetstidningar som förmedlar den mest korrekta bilden av Sverige, enligt ambassadörerna, är 

CNN och New York Times: 

I want to say CNN, cause I feel like that is a more liberal news site and I feel 

like Sweden is a little bit more liberal.8 

                                                           
5 Ambassadör 2, intervju med en amerikansk medborgare den 4 maj. 
6 Ibid 
7 Ambassadör 2, intervju med en amerikansk medborgare den 4 maj. 
8 Ibid 
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Hur Sverige representeras i amerikanska media svarades på olika av ambassadörerna, den ena 

ambassadören menar att det främst är positiva saker som tas upp om Sverige i amerikanska 

medier – förutom uttalandena av Donald Trump under de senaste månaderna. Den andra 

ambassadören menar att Donald Trump har bidragit till att representationen av Sverige i 

amerikanska medier inte är ”korrekt”: 

Båda ambassadörerna menar att de har en mycket klarare bild av Sverige, men att de flesta 

amerikaner inte är tillräckligt pålästa om Sverige för att ha en konkret bild. Ambassadörerna 

menar att amerikaner generellt sett får nyheter genom en slags mediebubbla där samma saker 

rapporteras om och om igen och på ett visst sätt. Ena ambassadören menar att amerikaner, 

troligtvis, har negativa associationer om imagen av Sverige. Delvis på grund av 

flyktingmottagande, men framförallt på grund av terrorattentatet som skedde i Stockholm. Den 

ena ambassadören nämner att det finns problem i Sverige, men att det inte är en kaotisk situation 

som inte går att lösa.  

Båda ambassadörerna menar att deras image av Sverige har förändrats. De båda nämner att deras 

syn på att uppskatta natur och miljö har förändrats till en mer positiv attityd. Ena ambassadören 

gick in på hur Sveriges regering har satt i kraft många lagar som handlar om att ta hand om miljö 

och natur och hur dessa ska behandlas. Att man exempelvis ska källsortera och liknande. Det 

trodde hen endast var ”lagar” som den svenska befolkningen var ”tvingade” till att följa, men att 

den svenska befolkningen faktiskt bryr sig om naturen och miljön och vill bevara den:  

Det påverkade min image av landet av Sverige. Att det inte bara är regeringen 

som tvingar samhället att göra, utan människor verkligen bryr sig om miljön.9 

4.4. Intervju med Henrik Selin 

 

Henrik Selin är avdelningschef på Svenska Institutets avdelning för Interkulturell Dialog där de 

arbetar med Sverigekommunikation. Intervjun klassas som en expertintervju på grund av hans 

roll i yrkeslivet. Intervjun har utförts med Henrik Selin för att få en kompletterande insyn kring 

hur Sveriges image uppfattas, både generellt och av amerikaner. Han gav även en insikt kring hur 

media förmedlar bilder av länder. Se Bilaga 2 för intervjuguiden med Henrik Selin. 

Henrik Selins uppfattning av image är likt den som upprepats ett flertal gånger i uppsatsen, att det 

är en uppsättning associationer som är kopplade till ett varumärke (kan vara en aktör, företag eller 

                                                           
9 Ambassadör 1, intervju med en amerikansk medborgare den 3 maj. 



45 
 

ett land). Henrik menar även att en image för länder är viktiga och att de olika faktorerna som 

påverkar imagen av dessa länder är väldigt många, han menar däremot att den absolut viktigaste 

faktorn är vad landet gör:  

Ja det är en jättestor fråga, det är väldigt många, jag skulle vilja säga att den 

viktigaste faktor är vad landet själv gör. Eller uppfattas göra, det skulle jag säga. 

Sen finns det en rad andra saker som påverkar naturligtvis, hur många kända 

människor man har, som kan tala för eller sprida en bild av, eller ge människor 

möjlighet att förknippa landet med något positivt.10 

Vi frågade Selin om han tror att media kan påverka ett lands image, han menar media kan ha en 

påverkan, men att han däremot inte är säker på hur omfattande medias roll är när det kommer till 

imageskapande: 

Ett land som med hjälp av politiska beslut och politiska ambitionerna har 

lyckats hitta en, åtminstone så är berättelsen att de lyckats hitta en mellan… Ett 

mellanläge mellan renodlad kapitalism och socialism och istället hittat ett 

mellanläge […] där människor har en hög grad av välfärd, ganska inkluderande 

välfärdssamhälle men som samtidigt är väldigt kännetecknat av en stark 

industri och näringsliv som fungerar. Där mänskliga friheter står högt, 

mänskliga rättigheter står högt, men samtidigt… Samhället kännetecknas av 

rätt mycket offentliga statliga ingrepp, med en ny berättelse om Sverige, och 

den som man brukar kalla för den ”Svenska Modellen”, där har vi ett väldigt 

starkt exempel på de svenska, politiska besluten. Den svenska politiska 

berättelsen har färgat en bild i många länder i världen, inte minst USA. Sen är 

det inte alla som gillar den där berättelsen, det finns dem som tycker att 

berättelsen är ett skräckexempel, medan de som tycker att den är, är en väldig 

positiv bild.11 

Beroende på vilka medier som tar upp diskussioner om specifika länder, när det förekommer 

samt på vilket sätt det framställs på – kan det ha en påverkan på individuella personers 

uppfattning av länder. Det finns däremot inget konkret som säger att det är så, men att det kan 

vara så. Ett lands image har en stark och viktig koppling till dess besöksnäring menar Selin. Han 

menar även att ju längre bort ett land ligger från, än oftare är bilden av landet inkorrekt. Det 

                                                           
10 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
11 Ibid 
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handlar främst om associationer som individuella personer har och får av länder, än mer positiva 

associationer av specifika länder som personer har, ju högre chans är det att personerna vill 

besöka det landet.  

Den generella imagen av Sverige som land, är enligt Selin en väldigt stor fråga. Men han tar 

hänsyn till det arbete som görs på Svenska Institutet och menar att den svenska välfärdsstaten 

och dess uppbyggd är vad som intresserar personer absolut mest. Däremot menar han även att 

bilden av Sverige har en tendens att vara utdaterad, att det är en äldre bild av Sverige som hänger 

kvar:   

Bilden av Sverige är också lite gammal, det vill säga ”daterat”. Det är oftast så 

med bilder av Sverige, bilder av länder, att man inte har […] De flesta 

människor när man frågar dem har inte den mest uppdaterade bilden, utan de 

minns saker som kanske gällde för en tid sen, men inte gäller riktigt längre. Så 

att i vissa målgrupper, i vissa delar av världen, så vet man också att Sverige är 

en, ett väldigt kreativt land, innovativa företag och så vidare.12 

Han lägger även till att de vanliga bilderna som finns av Sverige innehåller imagen av att 

Sverige är ett rikt samhälle och med fokus på medmänsklighet:  

[…] välfungerande samhälle med en hög grad av, ett rikt samhälle naturligtvis, 

med en hög grad av medmänsklighet mellan människor och mellan män och 

kvinnor. Det är den typen av frågor som jag tror mest, om man ska 

generalisera, kännetecknar Sverige.13 

Selin menar att bilden av Sverige i USA är vag och att de flesta människor i USA inte känner till 

Europa särskilt väl. Det är många som inte vet skillnader mellan de nordiska länderna, men detta 

beror även på vem man frågar. Bland de personer som ändå känner till Sverige så handlar 

bilderna främst om ett väl fungerande samhälle, en vacker natur och ett lugnt och tryggt samhälle. 

Däremot finns det personer som naturligtvis har en annan, mer splittrad bild av Sverige:  

Men som jag sa tidigare så det finns det också dem som tenderar… Hänvisar 

till Sverige som en ”socialistisk mardröm” där individers frihet är begränsat och 

                                                           
12 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
13 Ibid 
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där man betalar alldeles för mycket skatter och så vidare. Så att det är, tror jag, 

en vag bild, en mycket splittrad bild skulle jag säga.14  

Selin nämner att politiska förändringar har en påverkan på vad individer i länder i fråga tycker 

och tänker om specifika länder, genom dess statsapparats uttalanden om specifika länder. Han 

menar att under Obama administrationen så var Sverige och Norden ”intressant” då det var 

många progressiva personer i beslutsfattande ställningar och att dessa även finns kvar. Men under 

administrationsskiftet till den nuvarande, med Trump, har detta förändrats. Han menar att 

generellt sett så har republikanska och konservativa administrationer, så som den nuvarande 

Trump administrationen, en mer negativ bild av Sverige jämfört med exempelvis den 

demokratiska administrationen med Obama. Selin menar att tidningar med hög redaktionell 

kvalité, och som är traditionellt kända i USA för att ha en balanserad nyhetsrapportering 

förmedlar en mycket bättre och konkret bild av Sverige. De tidningar Selin kan tänka sig 

förmedlar den mest korrekta bilden av Sverige är New York Times och Washington Post, 

däremot menar han att USA har en väldigt fragmenterad och polariserad mediemarknad till 

skillnad från Europa.  

Selin menar på att kopplingen mellan att besöka Sverige och bilden av Sverige i USA har en 

koppling till viss del. Det som är viktigt är att försöka förmedla den uppdaterade bilden av 

Sverige, inte en utdaterad. Medias förmedlande av image kan ha en påverkan på besöksnäring 

generellt sett, men att det inte är enbart på grund av media, utan det är istället på grund av 

händelser som skett, exempelvis terrorattentaten i Paris och London:  

Det beror på vad de rapporterar naturligtvis. Av vad jag förstår så hade 

terrordåden i Paris och London väldigt stor effekt på människors resande från 

andra länder till dem ständerna under en lång tid, i alla fall uppemot ett år. [...] 

jag tror att det fanns en väldigt mätbar effekt och det är naturligtvis inte bara 

ett resultat av vad medierna skrev, utan vad som faktiskt hände i dem länderna. 

Men medierna spelade en bidragande roll naturligtvis.15 

På Svenska Institutet har de inte studerat just bilden av Sverige i USA. Det Selin däremot kan 

konstatera är däremot att Sverige har debatterats och pratats om på ett annat sätt. Främst handlar 

det om flyktingmottagande till Sverige, migration och integration, som har debatterats om Sverige 

i USA.  

                                                           
14 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
15Ibid 
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Internationell nyhetsrapportering om Sverige som talade om den frågan, och 

den rapporteringen var ganska negativ. Vilket delvis inte var så konstigt med 

tanke på att frågan handlade om ett land i Europa som tog emot väldigt många 

under på väldigt kort tid, alltså hösten 2015/2016. Men fanns också ett inslag i 

den rapportering, särskilt på sociala medier, som var ganska förenklad och 

grovt överdriven som, […] Sverige är ett land som i princip håller på att ”falla 

isär” på grund av den ökade invandringen, det narrativet finns med om Sverige 

i internationella medier och framförallt på sociala medier. Den finns 

naturligtvis också i USA. Så när Donald Trump hänvisade till en film som hade 

gjorts om Sverige, i en svensk förort, då var det inget ”nytt”, […] men den har 

varit mycket mer omfattande sen det som kallas ”flyktingkrisen hösten 2015”.16 

Slutligen ställer vi frågan om media kan ha en påverkan på hur imagen av ett land förändras, Selin 

menar att media har en bidragande roll i det. Just därför arbetar Svenska Institutet med att 

uppmärksamma Sverige genom en mer rättvis bild:  

Men media har en bidragande […] Bidrar till det, absolut. Det är därför vi som 

jobbar på Svenska Institutet försöker göra saker som får 

medieuppmärksamhet.17  

                                                           
16 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
17 Ibid 
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5. Analys 

I analysen följer diskussioner kring det teoretiska och empiriska materialet, och dess relation till 

varandra. Här jämförs de olika teorierna med varandra, samt kopplas till ambassadörernas svar 

och medieanalysen som gjorts på New York Times och Washington Post.  

De olika kategorier som artiklarna blivit indelade i presenteras här.  

5.1. Sammansatt analys av de empiriska delarna 
 

Den kritiska diskursanalysen av tidningarna Washington Post och New York Times har visat att 

Sverige har varit ett aktuellt samtalsområde i dessa tidningar under de diskursiva ögonblick som 

analyserades. Tidningarna som helhet förmedlar, i stort sett, en neutral bild av Sverige. För att 

visa upp det mer tydligt har vi analyserat och kategoriserat artiklarna som lästs efter de ämnen 

som legat i grunden för den diskursiva medieanalysen. De ämnen som vi har kategoriserat in 

artiklarna i är politik, kriminalitet, utbildning, ekonomi, turism samt allmänt. 

Kategorin ”allmänt” ämnar de artiklar som inte handlar om någon av de specifika kategorier som 

tagits upp. I de artiklar som hamnade under stämpeln ”allmänt” handlade det om allt möjligt, 

exempelvis om att den svenska monarkin är en av de monarkier som kommer ha en kvinnlig 

regent som nästa arvtagare av den nuvarande regenten, en dokumentär som handlade om svenska 

personer som ska hoppa från ett 10-meters hopptorn ner i vattnet där man fick se deras ansikts- 

och kroppsuttryck och deras olika känslor som de visade. Samt artiklar som tog upp att Hans 

Rosling, en känd svensk statistiker, avlidit och artiklar som handlade om svensk konst och 

inspiration som andra konstnärer har fått från Sverige och svenska konstnärer. Henrik Selin tog 

upp i intervjun att kända personer kan skapa en positivt, men även negativ bild av Sverige. Att 

amerikanska medier tog upp Hans Roslings bortgång kan vara ett tecken på hur uppskattad han 

var internationellt, då artikeln tog upp hans livshistoria. Även konst, är en av de faktorer som kan 

påverka individers val och inspiration att besöka ett land (Beerli & Martín 2004).  

Det skrevs förhållandevis lite om turismrelaterade ämnen i New York Times och Washington 

Post under de diskursiva ögonblick som valts. I de fall när det nämndes handlade det om att man 

i Michelin-restauranger i Sverige inte öppnar vinflaskan vid bordet, utan sommeliern ska veta att 

vinet inte har korksmak. Det togs även upp konst och design från Sverige, samt ”Museum of 

Failure” i Helsingborg. I artikeln om ”Museum of Failure” motiverar en av de som står bakom 

muséet, Dr. Samuel West, kring att misslyckade innovationer också förtjänar uppmärksamhet:  
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All the literature is obsessively focused on success, but 80 to 90 percent of 

innovations actually fail,” he said. “Why don’t these failures get the attention 

they actually deserve? (New York Times 2017c).  

Under det första diskursiva ögonblicket, det vill säga mellan 1 januari till 28 februari, skrevs det 

om Sverige på ett mer allmänt sätt. Efter den 19 februari nämns Sverige mer inom politiska 

syften, på grund av Donald Trumps uttalande om Sverige i sitt tal i Florida:  

We’ve got to keep our country safe. You look at what’s happening in 

Germany, you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who 

would believe this? (New York Times 2017b).  

Där kopplade han ihop Sverige med länder där det har inträffat terrorattentat i, vilket förmedlade 

en negativ bild av Sverige och gjorde så att Sverige uppmärksammades mycket internationellt. 

Vilket därigenom ledde till att Sverige uppmärksammades ofta i de tidningar som analyserats 

inom kategorin politik. Under det andra diskursiva ögonblicket, mellan den 7 april till och med 

den 30 april så uppmärksammades Sverige inte mer än vanligt. Artiklarna under det diskursiva 

ögonblicket rapporterade sakligt om händelser i Sverige, specifikt om terrorattentatet den 7 april i 

Stockholm, attentatsmannen och följderna av terrorattentatet.  

Det som nämnts ovan följer därför kring analysen om hur Sverige representeras och vad för slags 

representationer som har kommit under arbetets gång.  

 

5.2. Representationer av Sverige 
 

Genom den empiriska undersökningen har olika representationer av Sverige identifierats. Här 

förmedlas och diskuteras dessa representationer som vi författare har utfärdat och tolkat.  

 

Välfärdsstaten Sverige 

Henrik Selin menar att Sverige som välfärdsstat är av stort intresse hos personer från USA.18 som 

är intresserade av Sverige.  Men kunskapen hos den vanliga amerikanska medborgaren om 

Sverige är vag och splittrad. Som ambassadörerna och Henrik Selin nämnde, har en stor del av 

                                                           
18 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/sweden/index.html?inline=nyt-geo
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USA:s befolkning mycket lite kunskap om Sverige som land, där även Europa ibland ses som ett 

enhetligt land. Sverige kan antingen ses som en ”socialistisk mardröm” där befolkningens frihet 

är begränsad och där skatterna är alldeles för höga eller som en välbyggd, stabil nationalstat med 

en stark socialpolitik och välfärd i grunden.19 Henrik Selin menar att Sverige som land har ett 

rykte om sig att värdera mänskliga rättigheter och inkluderande och att dessa står högt på 

agendan i vardagen:  

[…] där människor har en hög grad av välfärd, ganska inkluderande 

välfärdssamhälle men som samtidigt är väldigt kännetecknat av en stark 

industri och näringsliv som fungerar. Där mänskliga friheter står högt, 

mänskliga rättigheter står högt, men samtidigt… Samhället kännetecknas av 

rätt mycket offentliga statliga ingrepp, med en ny berättelse om Sverige, och 

den som man brukar kalla för den ”Svenska Modellen”, där har vi ett väldigt 

starkt exempel på de svenska, politiska besluten.20 

Från medieanalysen har vi identifierat att Sverige ofta tas upp som ett land som tar stor hänsyn 

till sociala befogenheter och där välfärdssamhället värderas högt av invånarna. I medieanalysen, 

bland de artiklar som skrivits av journalister med stor kunskap om Sverige, framkom även där 

främst de positiva aspekterna kring Sverige och dess politik. Något som också framkom i 

medieanalysen var uppmärksammandet av Sveriges utbildningsväsen; att svenska ungdomar har 

en bättre chans att lyckas i framtiden tack vare att vem som helst kan söka till höge studier och få 

hjälp med finansieringen via det offentliga. Att de svenska ungdomarna därmed har större 

möjlighet till utveckling i jämförelse med de amerikanska. I det amerikanska samhällets 

uppbyggnad, som mer bygger på privat finansiering, har inte alla råd att betala stora summor till 

sina barns högre studier (Washington Post 2017a). 

 

Sverige som ett säkert besöksland 

Människors personliga bild av länder kan ha influenser på hur de ser på landet som helhet. De 

emotionella delarna i individens tankegångar kan t ex ha en koppling till vad de hört om 

kriminalitet- och säkerhetsfrågor om landet. Det har även visat sig att säkerhet är en av de 

faktorerna som har en påverkan hos personers vilja att besöka ett land. Ju säkrare ett land är, ökar 

det chansen att individer får viljan att besöka landet (Beerli & Martín 2004; Hakala et al. 2013; 

                                                           
19 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
20 Ibid 
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Elliot & Papadopoulos 2016). Än mer information som den potentiella besökaren får och skaffar 

sig om ett land, desto bättre helhetsbild får de av landet, oavsett om vad de hör eller läser är 

korrekt eller inte (Beerli & Martín 2004).  

I medieanalysen klassificerades, som sagt, artiklarna som handlade om Sverige in i olika 

kategorier. Resultatet blev att ”kriminalitet” förekom att bli en av de största kategorierna. 

Intressant var, ämnet till trots, att dessa artiklar inte uppvisade någon negativ eller aggressiv ton. 

Inte heller rubriksättningen på artiklarna bidrog till en negativ bild (Carvalho 2008). Brott som 

skett rapporterades på en förhållandevis neutral nivå. Ett uttalande av Trump uppmärksammades 

i en av artiklarna, där han påstod att Sverige har fått en ökad kriminalitet på grund av den 

invandring som skett till Sverige. Artikeln med detta uttalande kan dock leda till en uppfattning 

om att Sverige är ett land där brott sker ofta och mycket, särskilt på grund av uttalandet gjordes 

av landets ledare, som därigenom har större inflytande och möjlighet att påverka befolkningens 

åsikter. Med anledning av att säkerhet är en av de faktorer som värderas högst hos potentiella 

besökare kan uttalandet ha en påverkan på deras syn på Sverige (Beerli & Martín 2004). 

 

Humanitära Sverige 

Sverige har länge setts som ett humanitärt land på många plan, särskilt kring bistånd som Sverige 

skänker till Förenta Nationerna (FN), där Sverige skänker mer pengar till befolkningsfonden än 

vad USA gör. Sverige har även setts som ett humanitärt land på grund av den öppenhet och 

medmänsklighet som Sverige har visat mot flyktingar och invandring från många delar av världen 

(Taras 2015; SVT 2017a). Sverige håller ofta moralisk mark och sätter sociala och humanitära 

policys först i utrikespolitiska frågor. Detta har skapat en bild av svensken som accepterande och 

med stor omtanke om människor över hela världen (Taras 2015). 

Sveriges image som ett humanitärt land har haft en stor påverkan på hur enskilda individer ser på 

landet som helhet, eftersom symboliska handlingar är något som väcker känslor och stort intresse 

hos gemene man (Anholt 2010; Verlegh et al. 2005; Gotsia et al. 2011). De bidrag som skänks 

kan ses som positivt i ett perspektiv, utifrån den omtanke som visas, men kan även ses i ett 

negativt perspektiv; att det är ett ”slöseri” med pengar. Dock överväger de positiva 

associationerna oftast de negativa (Anholt 2010; Zeugner-Roth & Žakbar 2015).  

Jansson (2001) diskuterade kring hur länder utvecklar en slags imagekultur, där man formulerar 

tydliga ståndpunkter som visar upp en bild av sitt land. I Sveriges fall har det varit att visa upp sig 

som ett humanitärt land, medvetet eller omedvetet, då det kan med sociala värderingar att göra 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000260
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Efter ”flyktingkrisen” under åren 2015 och 2016, som Sverige deltagit i genom att ta emot ett 

stort antal flyktingar har bilden av Sverige förstärkts alltmer som ett humanitärt land, men även 

att en ökad press har satts på samhället att hantera situationen efter emottagandet. Att 

utmaningen nu är att integrera de människor som tagits emot och att samtidigt leva upp till bilden 

av Sverige som ett humanitärt land (Thorburn Stern 2016). 

 

 Öppna och välkomnande Sverige 

Europas kännetecken under många decennier har varit att det är en öppen kontinent, det har 

skett, och sker paradigmskiften i allt fler europeiska länder vilka strävar efter att visa upp sitt land 

som öppet och välkomnande för övriga världen (van Ham 2001). Det kan förklaras som ett sätt 

att marknadsföra sitt land, sina värderingar och sin egen kultur genom att välkomna resten av 

världen att ta del av den. Nationalism och protektionism har blivit något som ses ner på allt mer, 

särskilt efter andra världskriget. Europeiska länders marknadsföring som öppna och 

välkomnande har samtidigt fått kritik från en del politiska experter som menar att detta slags 

ideologiska imageskapande kan orsaka problem när det kommer till säkerhetsaspekter i landet.  

I medieanalysen framkommer en bild av Sverige som ett sådant öppet och välkomnande land, 

vilket till och med förstärktes efter terrorattentatet i Stockholm. Sverige visas som ett exempel på 

ett land där samhället och medborgarna håller samman och står enade oavsett bakgrund, mot 

extremism och terror som försöker splittra och skapa rädsla.   

Visit Sweden (2017) har dock lyft upp ett dilemma som har blivit tydligare under senare år och 

som kan komma att bli en allt större fråga för turismen. Det är risken att enskilda individer 

generaliserar sin uppfattning om ett land, utifrån landets politiska ideologi jämfört med sin egen. 

Ett land som strävar efter öppenhet och välkomnande tenderar att uppfattas som ett mer 

socialistiskt eller vänsterideologiskt land, medan mer ”stängda” länder vanligen kopplats ihop mer 

med högerkonservativa ideologier. Enskilda uttalanden från ett lands ledare eller av regeringen 

beslutade nya regelverk, vars ideologi utgår från antingen ”vänster” eller ”höger”, kan tolkas av 

den potentiella turisten som att landet antingen är ”öppet” eller ”stängt” (Visit Sweden 2017). 

Det kan bli en fråga för marknadsförare att se över, vilken målgrupp de når och vilken de riskerar 

att missa, utifrån det sätt som Sverige marknadsförs. Särskilt viktigt är det när det gäller 

marknadsföringen av Sverige på en marknad som den amerikanska, på grund av den splittrade, 

vaga och fragmenterade bilden av Sverige som finns där. Den vaga image av Sverige som 
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existerar i USA21 medför att amerikanernas uppfattning om Sverige lättare påverkas kraftigt åt 

antingen ett negativt eller positivt håll utifrån ny information, av media eller av personer i deras 

närhet och vilken uppfattning om Sverige som framkommer där. 

 

5.3. Resultatens koppling till teori 
 

Intervjurespondenterna gav ytterligare insikter om medias inverkan på ett lands image. En lärdom 

som kom upp i intervjuerna och som även framgår i teorierna, är att bilden av Sverige har många 

sidor. Det har visat sig att imagen av Sverige under senare tid ar influerats av det ökade 

flyktingmottagandet till landet. I negativ aspekt, att det är ett stort tryck på välfärdsstaten Sverige 

(Eger 2010) där det menas att kriminaliteten har ökat på grund av denna invandring (DN 2017b; 

Expressen 2017b; Expressen 2017c). Men ännu vanligare är det att fenomenet lyfts fram i 

positiva ordalag, både i teorin och empirin, med att Sverige är ett starkt humanitärt land och har 

en grundmurad ståndpunkt vad gäller medmänsklighet (Taras 2015; Thorburn Stern 2016). 

Som Henrik Selin sade i expertintervjun: 

Eftersom ju fler positiva associationer som människor i andra länder har av 

vårt land […] desto bättre position har ju Sverige när man sen ska bygga 

relationer med människor i andra länder.22  

Att ett lands specifika image har en stark inverkan på landets besöksnäring bekräftas också av de 

teorier som framförts av Campo & Alvarez (2014), Hakala et al. (2013), Kladou et al. (2014) och 

Kleppe & Mossberg (2005) i deras studier om image och marknadsföringsmetoder. Ett lands 

image har också en nära relation med stora och kända inhemska varumärken som delvis 

representerar landet i fråga. De menar även att fler positiva enskilda associationer och faktorer 

om ett land som finns hos en individ, än större är sannolikheten att personen väljer att besöka 

just det landet (Campo & Alvarez 2014; Hakala et al. 2013).  

                                                           
21 Henrik Selin Chef Interkulturell Dialog på Svenska Institutet, intervju den 17 maj 2017. 
22 Ibid 
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6. Slutsatser 

Uppsatsen har gett oss författare, och förhoppningsvis er läsare, en bredare insyn och större 

medvetenhet om hur bilden av Sverige uppfattas av amerikaner och hur de undersökta medierna 

förmedlar bilden av Sverige. Vår slutsats av medieanalysen är att det i stort sett skrivs om Sverige 

på ett neutralt sätt och när det är vinklat är det mestadels en positiv framtoning. Vi har 

identifierat en intressant aspekt i medieanalysen som vi spekulerat kring. Det är att Sverige har 

visats upp och förmedlats på ett defensivt sätt, där journalisterna har placerat sig i 

försvarsposition, till Sveriges fördel. Exempelvis när uttalanden och nyhetsreportage som handlat 

om Sverige, enligt journalisterna och de svenska experter som de refererat till har lyft fram 

felaktigheter i påståenden och anklagelser om och mot Sverige. Detta kan ha med att den liberala 

ideologi som de undersökta tidningarna, New York Times och Washington Post, grundar sig på, 

är likt den ideologi som är stor i Sverige. De tidningar vi analyserat kan därför ha en tendens till 

att lysa igenom med sin ideologiska bias.  

Eftersom USA:s nuvarande president är republikan, som representerar en konservativ linje, skiljer 

sig därmed tidningarnas ideologiska grund mot ledaren i USA och de medier som stödjer den 

konservativa grundsynen. Republikanernas uppfattning om Sverige (som följer konservativa 

medier) kan därmed stå i en ideologisk konflikt jämfört med hur Sverige uppfattas av liberala 

personer i USA som läser liberala medier.  

Utifrån den empiriska undersökningen i arbetet uppfattar vi att Sverige kan betecknas som ett 

liberalt land (ideologiskt mot vänster) jämfört med USA som kan anses vara konservativt 

(ideologiskt åt höger). Som uppföljning på detta kommer vi därmed tillbaka till det som Visit 

Sweden (2017) identifierade i sin trendrapport om Sveriges besöksnäring de kommande åren. 

Vilket handlade om att ett vänsterideologiskt land kan kopplas till ett öppet samhälle, medan ett 

högerideologiskt land kan kopplat till ett stängt samhälle. Den här skillnaden i grundläggande 

ideologier mellan länderna, parat med okunskap hos gemene man, gör att USA har en 

fragmenterad bild av Sverige menar Visit Sweden (2017). Därigenom kommer Sverige att ha det 

svårt att nå fram med sin marknadsföring till hela USA:s befolkning, utan bör istället inrikta sig 

på målgrupper med likartade värderingar som Sverige. Vår empiriska undersökning påvisar också 

den en vag och generaliserad bild av Sverige i USA. Denna vaga och generella bild av Sverige som 

vi kommit till genom medieanalysen, intervjun med Henrik Selin och intervjuerna med de 

amerikanska ambassadörerna kan samtidigt översättas med att Sverige är ett liberalt och tillåtande 

land med öppenhet, mångkultur, socialism, jämställdhet och humanism som kännetecken. Vår 

slutsats är att imagen av Sverige ger ett splittrat intryck, där personliga åsikter och påverkan från 
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sin omgivning (Beerli & Martín 2004) kan forma differentierade och annorlunda bilder av 

Sverige.  

Vi konstaterar att det inte går att konkret ”bestämma” ett lands image, utan det handlar om 

Anholts (2010) och Zeugner-Roth Žakbars (2015) förklaring att det är politiskt symboliska 

handlingar som formar ett lands image. Dessa handlingar plockas sedan upp av individer, som 

därefter tolkar dem, blandat med sina egna åsikter och värderingar.  

Exempelvis att Sverige av många uppfattas som humanitärt, bland annat för det stora 

flyktingmottagandet som skedde 2015 och 2016 (Thorburn Stern 2016) och att Sverige är en stor 

biståndsgivare till Förenta Nationernas befolkningsfond (Washington Post 2017b). 

Graden av hur stor påverkan på ett lands image har hos individer, har många förklaringar. Henrik 

Selin menar att om ett land har många och kända tongivande personer som uttalar sig om 

specifika länder så får den bilden av landet en stor påverkan, både positivt och negativt. 

Exempelvis Donald Trumps uttalanden. En annan påverkande faktor är det geografiska avståndet 

länder emellan, där kunskapsnivån om och intresset av ett land påverkar dess image olika mycket 

(Kleppe et al. 2014).  

 

6.1. Framtida forskning 

 

Denna undersökning har analyserat 110 amerikanska artiklar, men eftersom undersökningen 

endast intervjuade 2 ambassadörer från USA kring bilden av Sverige, samt en kompletterande 

expertintervju med Henrik Selin och att medieanalysen endast analyserade artiklar från två 

amerikanska tidningar skulle studien kunna anses vara smal. Bilden av Sverige i de amerikanska 

medier som valts ut och hur den uppfattas av personer i USA har fått en klarare bild, men det 

finns mycket kvar att undersöka. Att undersöka hur amerikanska personer och medier med en 

mer konservativ syn ser på Sverige skulle vara intressant, för att sedan jämföra de två 

undersökningarna med varandra för att få en klarare bild utifrån ”båda sidor”.  

Val av andra datum för de diskursiva ögonblicken till den kritiska medieanalysen skulle kunna 

göras för att studera om det framkommer samma, eller en annan bild av Sverige. Att dessutom 

jämföra fler olika diskursiva ögonblick med politiska och tidsmässiga variationer, där händelser 

har påverkat diskursen i media, skulle vara intressant att utföra.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000260
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Bilaga 1 – Intervjuguide amerikanska medborgare 

Interview guide  

The purpose of the essay is to identify what image Americans have about Sweden, as well as how 

and when it conforms to the image conveyed by American media. The focus is on seeing how the 

image of Sweden is represented in American media and how it is perceived by you, Americans 

residing in Sweden, and if your image of Sweden has changed since you have settled here in 

Karlstad, Sweden. 

Issues: 

• How does the image of Sweden appear in US media? 

• How is the image of Sweden represented by you, Americans living in Sweden? 

• In what way has the image of Sweden, conveyed by American media, influenced the image of 

Sweden by you, American visitors of Sweden? 

Starting questions: 

What is your age? 

Where do you come from in the United States? 

What was the main purpose for you about coming to Sweden?   

What is your current working and/or studying situation?  

How long have you been living in Sweden? 

Which are the general ideas and images you had about Sweden and swedes before coming here?  

Could it be the media that shapes and influences your views about Sweden and 

swedes?  

How different do you think your views are versus the stereotypes about Sweden 

and swedes are?  
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Do you think that media can influence and shape images of other countries in the views of 

individuals? Do you think that the American people have been exposed to this? How and why? 

 

Theme questions:  

What image or perceived image did you have about Sweden as a country before coming here? 

Do you think that the American media have influenced your views about Sweden, before coming 

here, in any way? How and why? 

Which news sites do you read when you want to get information and news about the United 

States? 

Which news sites do you read when you want to get information and news about Europe? 

Do you compare news reports against each other? 

Are you interested in news about Sweden?  

 If yes, where do you get the news about Sweden from? Which news sites? 

How do you think the image of Sweden is represented in the American media you read? Are 

those images positive, neutral or negative?  

Do you have any thoughts about why? 

Has your image of Sweden changed since you moved here?  

 If yes, why and in which ways?  

Which news sites in the American media do you think gives the most accurate image of Sweden?  

Do you have any concluding thoughts about our thesis, the subject and this interview?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide. Expertintervju med Henrik Selin på 

Svenska Institutet 

Vart jobbar du? 

Vad är din yrkesroll och vad är dina arbetsuppgifter? 

Vad har du för utbildning?  

Skulle du kunna berätta lite om begreppet ”image”?  

Hur viktig är en ”image” för ett land?  

Vad finns det för faktorer som påverkar imagen av ett land? 

Tror du att media kan påverka ett lands image? 

Kan politiken i ett land påverka den bilden som media förmedlar av landet 

generellt? 

Har du några exempel på hur politik har påverkat medias förmedlande av imagen av ett land?  

Tror du att en slags image som förmedlats genom media ha en påverkan på individuella personer 

åsikt om ett land? 

Hur viktig anser du att imagen av ett land är för dess besöksnäring?   

Vad anser du vara den generella imagen av Sverige internationellt?  

Hur anser du att bilden av Sverige ser ut i USA?   

 Har bilden av Sverige i USA förändrats under de senaste åren?  

Kan det bero på politiska förändringar i USA?  

Vilka medier i USA anser du ge den mest ”korrekta” bilden av Sverige?  

Tror du att Sveriges image i USA har en koppling till viljan att besöka Sverige? 

Tror du att amerikanska medier som förmedlar imagen av Sverige har påverkat 

besöksnäringen på ett eller annat sätt? 

Hur tror du att amerikanska medborgare uppfattar bilden av Sverige som förmedlas i 

amerikanska medier under de senaste åren? Har det möjligtvis skett någon förändring?  
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Anser du att media kan ha en påverkan på hur image av ett land förändras? 

Enligt vår undersökning har Sverige varit ett aktuellt ”ämne” i amerikanska tidningar under de 

perioder vi studerat. Varför tror du att Sverige har tagits upp så mycket under den tiden?   



67 
 

Bilaga 3 - Kodningsscheman 

 

Kodningsschema 

Washington Post.xlsx

Kodningsschema 

NYTimes.xlsx
 

Klicka på varje gem för att komma åt dokumenten.  
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		Artikel 43		*						1						1								1						04-05/2017		11-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/11/opinion/guess-whos-for-a-carbon-tax-now.html

		Artikel 44		*				1										1				1								04-05/2017		11-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/11/world/europe/stockholm-terror-attack.html

		Artikel 45		*						1								1				1								04-05/2017		12-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/12/opinion/swedens-wisdom-on-terrorism.html

		Artikel 46		*						1								1				1								04-05/2017		16-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/14/world/europe/stockholm-attack-isis-rakhmat-akilov.html

		Artikel 47		*				1														1								04-05/2017		17-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/17/opinion/donald-trumps-multi-pronged-attack-on-the-internet.html

		Artikel 48		*						1														1						04-05/2017		18-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/18/opinion/a-landmark-decision-for-transgender-rights-in-europe.html

		Artikel 49		*						1		1												1						04-05/2017		25-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/25/us/politics/right-and-left-partisan-writing-you-shouldnt-miss.html

		Artikel 50		*										1										1						04-05/2017		25-04/2017		Mathias		https://www.nytimes.com/2017/04/25/arts/museum-of-failure.html

		Antal kodn		18				2		6		1		1		1		7				7		4		1		12

		Andel		100%		 		11%		33%		6%		6%		6%		38.89%				58%		33%		8%		100%

																		Avrundat till 38



https://www.nytimes.com/2017/01/28/us/refugee-ban-injects-chaos-into-iraqi-familys-reunion.htmlhttps://www.nytimes.com/2017/02/19/world/europe/last-night-in-sweden-trumps-remark-baffles-a-nation.html

Mattias
Bifogad fil
Kodningsschema NYTimes.xlsx
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Bilaga 4 

Genom att analysera de diskursiva ögonblicken och hur media förmedlar bilder av Sverige så har 

även besökarantalet kring hur många amerikanare som besökt Sverige även förmedlats. Se figurer 

nedan för en sammansättning av besökarantalet som går fem år tillbaka i tiden från och med mars 

2012 till och med mars 2017. Detta förmedlas för att ge ett underlag till diskussioner kring 

framtida utveckling av besökarantal från USA.  

 

 

Statistik besökarantal från USA till Sverige år 2012. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket 

(2017).   
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Statistik besökarantal från USA till Sverige år 2013. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket 

(2017).   

 

Statistik besökarantal från USA till Sverige år 2014. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket 

(2017). 
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Statistik besökarantal från USA till Sverige 2015. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket (2017). 

 

Statistik besökarantal från USA till Sverige 2016. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket (2017).  
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Statistik besökarantal från USA till Sverige 2017. Inkvarteringsstatisk från SCB/Tillväxtverket (2017).  
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