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Sammanfattning 

Titel: Jag Twittrar för Er. Nytänkande och ambassadörskap i medielandskapet 

 

Syfte: Projektet har som syfte att ta reda på hur fenomenet Rotationcuration har förändrat arbetet med Sverige 

som varumärke. 

 

Frågeställningar: Den övergripande frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är: Hur har rotationcuration 

förändrat arbetet med varumärket Sverige för VisitSweden? 

För att besvara huvudfrågeställningen på ett enklare sätt används ett flertal underfrågor vilket följer:  

Vilka strategier använder VisitSweden (VisitSweden.) sig av för att marknadsföra Sverige på Twitter? 

Vilken syn har VisitSweden. på Sociala medier? 

Hur ser varumärkesbyggandet ut på twitterkanalen @sweden när det kommer till varumärket Sverige?  

Hur användandet av kuratorer demokratiserat arbetet med projektet Curators of  Sweden? 

 

Teori: De teorier som uppsatsen huvudsakligen utgår ifrån är Nations branding, Public diplomacy och 

Medialisering med tyngden på Public diplomacy. Förutom dessa har även teorier om Public relations och Publika 

sfären använts i viss mån. 

 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Curators of Sweden. Inom ramen för fallstudien har vi bland annat 

granskat twitterkanalen @swedens nyhetsflöde, dokumentet Sverigebilden har undersökts och en intervju gjorts 

med VisitSwedens head of Social media. 

 

Resultat: Undersökningen visar på ett nyanserat sätt hur man genom en twitterkanal kan marknadsföra ett land 

som varumärke och hur man använder sig av ambasadörer för att lyckas. VisitSweden visar på hur man genom 

förberedelse och kontroll kan få all Public relations att bli bra Public relations. Man har genom att vara tidig in i 

mediet på ett inovativt sätt kunna bryta mark och skapa intresse, men har är kanske inte lika öppna som man kan 

tro vid första anblick trots användandet av kuratorer. 

Nyckelord: Twitter, Rotationcuration, Public Diplomacy, Curators of Sweden, VisitSweden 
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Abstract 

Title: I Tweet for you. Forward thinking and ambassadorship in the media jungle 

 

Purpose: The projects purpose it to find out if  the mediation has changed the work with Sweden as a brand. 

 

Issues: The main question this paper is based on is: How has the modern medialization changed VisitSweden's 

work with Sweden's brand? 

To answer the main question in a simpler way we will be using several sub queries as follows:  

What strategies does VisitSweden use to brand Sweden on Twitter? 

What are VisitSweden’s views on Social Medias? 

What does the image building look like on the Twitter channel @sweden when it comes to the brand Sweden? 

How has the use of  curators democratized the work on the project Curators of  Sweden? 

 

Theory: The theories in the essay are based on Nation branding, Public Diplomacy and Medialization with the 

weight on Public Diplomacy. Besides these theories the essay includes the theories of Public Relations and 

Public sphere that will be used to some extent. 

 

Method: The paper has investigated the Twitter channel @sweden's news flow through a quantitative and 

qualitative content analysis. It will also analyse the document Sverigebilden using a qualitative content analysis 

and document analysis, in the end, a qualitative interview with VisitSweden's Head of Social Media. 

 

Results: The survey reveals a nuanced way to which a Twitter channel can promote a country as a brand and 

how to utilise spokespersons to make it happen. VisitSweden shows how, through preparation and monitoring, 

all Public Relations can become good Public Relations. By being an early adopter of the medium, VisitSweden 

have been able to create interest through innovation and breaking new ground. It has since implemented a well 

controlled project that supports the brand through the use of core values that have been set in advance. 

Key words: Twitter, Rotationcuration, Public Diplomacy, Curators of Sweden, VisitSweden 
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Förord 

Denna uppsats är ett samarbete som växt fram ur ett gott skratt och som sedan stannade kvar.  

 

Uppsatsen började som sagt med ett gott skratt då Robert Berglind visade oss ett videoklipp på Colbert nations 

hemsida, utan den eftermiddagen hade vi inte kommit hit idag. Från det skrattet och den tankeställaren så växte 

en diskussion fram som tagit oss hit, ett samarbete emellan oss som resulterat i en undersökning som sedan i 

denna uppsats. 

 

Vi vill passa på att tacka alla som involverats för ett fantastiskt arbete och all den underbara hjälpsamhet vi fått 

genom hela arbetet. Vi vill tacka vår korrekturläsare Elisabeth som kommit med mycket bra kreativ feedback när 

vi behövde den. Sedan vill vi tacka Johannes Karlsson från VisitSweden som ställde upp på intervju och svarade 

på våra frågor. Sist men absolut inte minst vill vi tacka Mikael Hedin extra mycket för sin enorma hjälp med 

datainsamlingen som aldrig hade funkat utan honom. 

 

Vi hoppas att ni alla som läser detta får samma nöje som vi fått av att skriva denna uppsatts.  

 

Stefan & Daniel 



 5 

Innehållsförteckning
1. Introduktion ................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 7 

1.2 Syfte ...................................................................................................................................... 9 

1.2.1 Frågeställning ........................................................................................................... 9 

1.2.2 Teori ....................................................................................................................... 10 

1.2.3 Metod ..................................................................................................................... 10 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................................... 11 

1.4 Begreppsförklaringar .......................................................................................................... 11 

2. Teori ............................................................................................................................................... 15 
2.1 Val av källor ........................................................................................................................ 15 

2.2 Teoretiskt Ramverk ............................................................................................................. 16 

2.2.1 Public relations ....................................................................................................... 16 

2.2.2 Public diplomacy .................................................................................................... 18 

2.2.3 Nation branding ...................................................................................................... 22 

2.2.4 Medialisering .......................................................................................................... 24 

2.2.5 Publika sfären ......................................................................................................... 25 

2.3 Tidigare forskning............................................................................................................... 26 

3. Metod............................................................................................................................................. 28 
3.1 Metodval ............................................................................................................................. 28 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys ................................................................................................. 29 

3.2.1 Kritik mot metoden ................................................................................................ 30 

3.2.2 Viktiga metodfrågor ............................................................................................... 30 

3.2.3 Urval ....................................................................................................................... 31 

3.2.4 Genomförande ........................................................................................................ 31 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys ................................................................................................... 32 

3.3.1 Kritik mot metoden ................................................................................................ 33 

3.3.2 Urval ....................................................................................................................... 33 

3.3.3 Genomförande ........................................................................................................ 33 

3.4 Dokumentanalys ................................................................................................................. 34 

3.4.1 Urval ....................................................................................................................... 34 

3.4.2 Genomförande ........................................................................................................ 35 

3.5 Kvalitativ samtalsintervju ................................................................................................... 35 

3.5.1 Kritik mot metoden ................................................................................................ 36 

3.5.2 Planering ................................................................................................................ 36 

3.5.3 Urval ....................................................................................................................... 36 

3.5.4 Genomförande ........................................................................................................ 36 

3.5.5 Bearbetning ............................................................................................................ 37 

3.6 Validitet och reliabilitet....................................................................................................... 37 

4. Resultat ......................................................................................................................................... 39 
4.1 Resultat: Kvantitativ innehållsanalys ................................................................................. 39 

4.1.1 Är all PR bra PR, positivt kontra negativt.............................................................. 39 

4.1.2 Över tid................................................................................................................... 41 

4.1.3 Kommentarer .......................................................................................................... 42 

4.1.4 Överföring till Kvalitativ innehållsanalys .............................................................. 43 

4.2 Resultat: Kvalitativ innehållsanalys – Twitter .................................................................... 43 

4.2.1 Urval ....................................................................................................................... 43 

4.2.2 Är all PR bra PR? ................................................................................................... 43 

4.2.3 När allt bara vände ................................................................................................. 44 

4.3 Resultat: Dokumentet Sverigebilden 2.0 ............................................................................ 45 

4.3.1 Innehåll ................................................................................................................... 46 

4.3.2 Målgrupp ................................................................................................................ 47 



 6 

4.4 Resultat: Kvalitativ samtalsintervju .................................................................................... 47 

4.4.1 Urval ....................................................................................................................... 47 

4.4.2 Strategi ................................................................................................................... 47 

4.4.3 Förändring .............................................................................................................. 49 

4.4.4 VisitSwedens syn på sociala medier....................................................................... 50 

5. Analys och diskussion .................................................................................................................. 51 
5.1 Vem är vem – Ambassadörskap och identitet ..................................................................... 51 

5.2 Kultur och kommunikation – att nå ut till det stora fältet .................................................. 52 

5.3 Nation branding .................................................................................................................. 53 

5.4 Medialisering – en innovationsfråga .................................................................................. 54 

5.5 Publika sfären ..................................................................................................................... 55 

6. Slutsatser ....................................................................................................................................... 56 
6.1 Strategierna bakom arbetet ................................................................................................. 56 

6.2 Synen på sociala medier ..................................................................................................... 57 

6.3 Curators of Swedens utveckling ......................................................................................... 58 

6.4 Imagebyggande @Sweden ................................................................................................. 59 

6.5 Summa summarum ............................................................................................................. 59 

6.6 Tolkningar och brister ......................................................................................................... 60 

7. Framtida forskning ...................................................................................................................... 61 

8. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv ...................................................................... 62 

Referenser ......................................................................................................................................... 63 

Bilagor ............................................................................................................................................... 68 

Illustrationsförteckning

Illustration 1: Förenklad syn på samspelet mellan organisation och publik .............................. 18 

Illustration 2: Kommunikationsflödet mellan organisation och publik. .................................... 18 

Illustration 3: Exempel från vecka 13 ............................................................................................ 44 

Illustration 4: Exempel från vecka 8 .............................................................................................. 44 

Illustration 5: Exempel från vecka 13 ............................................................................................ 44 

Illustration 6: Exempel från vecka 49 (2011)................................................................................. 44 

Illustration 7: Exempel från vecka 8 .............................................................................................. 45 

Illustration 8: Exempel från vecka 13 ............................................................................................ 45 

Illustration 9: Kuratorn pratar om udda ord som inte finns på engelska. ................................. 48 

Illustration 10: En kurator som använder starka ord och kontroversiella diskussioner om sin 

vardag. ............................................................................................................................................... 48 

Illustration 11: Kuratorn aktiverade sina följare genom humoristiska tankenötter. ................ 48 

Illustration 12: Ett flertal tweets av den här stilen skrevs av kuratorn vecka 24. Detta spreds 

snabbt över olika kanaler runt om i världen. ................................................................................ 49 

Illustration 13: Kärnvärdena i Sverigebilden 2.0 ......................................................................... 50 

Illustration 14: Exempel på uppslag med bild och text i  Sverigebilden 2.0 ............................... 50 

Illustration 15: Exempel på naturskönt land med goda resurser ut Sverigebilden 2.0 ............. 55

Tabellförteckning

Tabell 1 Antal Positiva och negativa tweets  .................................................................................. 43 

Tabell 2 Antal tweets per vecka (från vecka 50, 2011 och ett år framåt) .................................... 45 

Tabell 3 Popularitet per vecka ........................................................................................................ 46

 



 7 

1. Introduktion 

I detta kapitel kommer vi ta upp bakgrunden till denna uppsats och sedan diskuteras syfte och avgränsningar för arbetet. 

Sist i kapitlet kommer vi även förklara de begrepp som är viktiga för läsaren att förstå hur de används i denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Senast i våras 2013 var det stor diskussion kring hur Sverige använde sitt Twitterkonto där vem som 

helst kan utnämnas till veckans användare. Detta ledde till stora kontroverser angående vad folk skrev 

med Sveriges Twitterkonto som avsändare. Amerikanska talkshows skrattade åt det folk skrev och man 

ifrågasatt om svenskarna var helt dumma i huvudet och saknade vett och sans när man tillät vem som 

helst att kommunicera som Sverige (Colbertnation 2012). Nu, ett år efter starten av twitterprojektet och 

ett halvår efter uppmärksamheten, så är @sweden en ordnad och balanserad kommunikationskanal 

som fått flera priser för sitt PR-arbete som Cannes Lions, Guldägget och Spinn Awards (VisitSweden, 

2013). Allt med VisitSweden vid rodret, VisitSweden är en statlig verksamhet som funnits i över hundra 

år och som började som Svenska Turisttrafikförbundet 1902 (VisitSweden, 2013) 

 

Flera privata intressegrupper har gått samman för att använda sig av ett likartat sätt för att föra ut sitt 

budskap, om hur det är att leva och bo i deras land eller ort, bland dessa är Australien 

(@WeAreAustralia), USA (@TweekWeekUSA) och Mexico (@CuratorsMexico) några av de länder som 

följt upp på detta sätt (Rotation Curation Movement 2013). Därmed dyker det upp fler och fler 

twitterkanaler för att främja olika platsers varumärken.  

 

Debatten och de påföljande effekterna som det svenska Twitterkontots användning har haft gör att vi 

ser ett intresse i att titta närmare på hur man arbetar med Curators of  Sweden, som Sveriges 

Twitterprojektet kallas, och hur strategin ser ut bakom ett sådant projekt. Vi har därför valt att göra en 

fallstudie där vi titta närmare på strategin man använder sig av och arbetet man gjort under det senaste 

året för att nå dit man är idag. Allt i syfte att få en större förståelse för hur man inom ramen för media- 

och kommunikationsvetenskap arbetar med Public diplomacy, Nation branding och den publika sfärens 

(mer om dessa teorier senare i kapitel 2) inflytande i deras arbete. 
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Det största styrreglaget man har när organisationer och företag ska marknadsföra Sverige som ett 

varumärke är dokumentet Sverigebilden där kan man läsa följande om det Svenska anseendet: 

”Politiska målsättningar, handel, investeringar, besökare, utbyte av talang och kreativitet är alla starkt 

beroende av omvärldens uppfattning. Sveriges utveckling och framtida välfärd är beroende av starka 

relationer med omvärlden och ett mer aktivt utbyte med andra länder inom många olika områden. Det 

är bara möjligt om fler känner till Sverige och blir intresserade av vilka vi är och vad vi har att erbjuda. 

I dag är omvärldens kunskap om Sverige för liten, och bilden är ofta otydlig och föråldrad. Vi behöver 

därför samlas kring en gemensam bild som bättre reflekterar det samtida Sverige. En bild som dessutom 

är särskiljande och relevant för de personer som vi vill nå. Organisationerna i NSU har med anledning 

av detta utvecklat en gemensam plattform för arbetet med Sverigebilden. Den innehåller ett koncentrerat 

budskap om Sverige och fungerar som ett praktiskt arbetsredskap.  

Med plattformen som verktyg förstärker vi genomslaget av våra gemensamma och enskilda initiativ.” - 

Swedish institute, Sverigebilden 2.0 s.3  

Sverige är långt framme vad gäller användningen av en rad alternativa kanaler för kommunikation och 

för att nå ut till sin målgrupp. Fram till i år (2013) hade man en ambassad i Second Life som är en 

alternativ virtuell värld med åtkomst från internet. Swedish Institute sade nu när man lade ner den: ”You 

could say that Curators of  Sweden was in 2012 what Second House of  Sweden was in 2007.” (Peterson 2013). Man 

var det första landet som öppnade upp diplomatiska relationer online (Spiegel Online 2007) och man är 

ett av de länder i världen som har den snabbaste uppkopplingshastigheten och mest välförsedda 

invånarna när det kommer till internetåtkomst (Wallström 2012). Detta gör att det är logiskt att man 

väljer att gå in på Twitter och åter igen revolutionera diplomati genom att sätta kontrollen i händerna på 

sina medborgare. 
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1.2 Syfte  

Nya begrepp och uttryck dyker upp varje dag. För bara några år sedan var inte majoriteten av alla 

personer på Facebook och många i Sverige visste inte ens vad Twitter var för tre år sedan. I dag kan 

man finna de flesta människorna på ett eller flera av Internets olika sociala vattenhål och nya begrepp 

som ska förklara nya saker i dessa medier växer fram i allt snabbare takt. Rotationcuration är ett sådant 

(mer om det senare) som dök upp 2011. Dessa är bara några i raden av förändringarna som skett på 

senare år inom denna digitala värld. Att vi får tag på tjänstemän och företag på Facebook är också en 

sådan förändring. Nu för tiden lever vi i en dygnetrunt värld där man förväntar sig att allt ska finnas på 

begäran och allt mer börjar göra finnas en knapptryckning bort. Vi digitaliseras och medialiseras i hög 

takt, allt mer börjar finnas på internet. 

 

Undersökningen har som syfte att ta reda på hur användandet av kuratorer för att marknadsföra Sverige 

har påverkat arbetet och hur fenomenet Rotationcuration växt fram inom projektet Curators of  

Sweden.  

 

1.2.1 Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen vi utgår från i uppsatsen är: 

Hur har rotationcuration förändrat arbetet med varumärket Sverige för VisitSweden? 

 

För att kunna besvara huvudfråga på ett enklare sätt har vi valt att bryta ner den i ett flertal 

underfrågor: 

 Vilka strategier använder sig VisitSweden av för att marknadsföra Sverige på Twitter? 

För att veta hur man styr bakom kuratorerna och hur förändringar har skett så måste 

strategierna bakom arbetet tas fram. 

 

 Vilken syn har VisitSweden på Sociala medier? 

Förutom strategierna måste även VisitSwedens syn på de medierna som används klargöras för 

att kunna förstå exakt hur de har tänkt och arbetat. 

 

 

 



 10 

 Hur ser varumärkesbyggandet ut på twitterkanalen @sweden när det kommer till varumärket Sverige? 

För att kunna se hur man arbetar med varumärket Sverige så tittar vi på hur deras 

imagebyggande och varumärkeshanteringen ser ut inom projektet. 

 

 Har användandet av kuratorer demokratiserat arbetet med projektet Curators of  Sweden? 

Användandet av kuratorer handlar mycket om möjlighet till öppenhet och att låta svenska 

medborgare komma till tals. Public diplomacy kommer från grunden från Public relations och 

dessa ligger nära propaganda, ett klart negativt fenomen för samhället. Demokratisering är en 

viktig process och behövs för att man ska få en fullständig och riktig bild av Sverige. Detta gör 

att för att kunna besvara på om användandet av kuratorer har öppnat upp arbetet med 

varumärket Sverige så tittar vi på detta bland annat ur ett demokratiperspektiv. 

 

1.2.2 Teori 

Vi kommer svara på frågorna om hur rotationcuration förändrat VisitSwedens arbete med Sverige som 

varumärke. Därför kommer vi att titta djupare på flera teorier som är knutna till detta: 

 Public relations då det lägger grunden för allt varumärkes- och relationsarbete med tanken att 

övertyga. 

 Public diplomacy då det är grunden för all relations- och påverkansarbete när det är staten som 

är avsändaren. 

 Nations branding då det är teorierna för länder som varumärken och därmed ligger som grund 

för allt varumärkesarbete som VisitSweden arbetar med. 

 Medialisering Då användandet av Twitter gör att samhällets tekniska och mediala förändring 

påverkar alla så tittar vi på medialiseringsprocessen för att ta oss djupare i denna förändring. 

 Publika Sfären då detta kan ses som en demokratisering av diplomatin Sverige för framåt så har 

vi med teorierna om publika sfären för att lägga en grund och se om det är så att arbetet 

VisitSweden faktiskt gynnar samhället och samtalen mellan medborgare. 

 

1.2.3 Metod 

Genom en fallstudie av projektet Curators of  Sweden ska vi försöka ta reda på hur denna förändrat 

arbetet med varumärket Sverige. Fallstudien innefattar en rad olika metoder för att få in så mycket bra 

material som möjligt. Vi har därför valt att: 

 Kvantitativ och kvalitativ tittat på innehållet av twitterkanalen @Sweden för att svara på hur 

kanalen förändrats sedan starten av projektet samt för att se hur man marknadsfört Sverige i 

kanalen. 
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 Göra en dokumentanalys av det strategiska dokumentet Sverigebilden där vi undersöker hur 

strategin bakom arbetet ska se ut. Vi har även gjort en innehållsanalys för att titta på retoriken 

och bildspråket eftersom dessa är bra exempel på hur strategin kan användas i praktiken. 

 Göra en intervju med Head of  social media på VisitSweden för att få svar på hur de arbetar 

strategiskt med Curators of  Sweden och hur arbetet förändrats under året som det nu gått samt 

deras syn på sociala medier. 

 

1.3 Avgränsningar 

För denna undersökning har vi valt att begränsa oss till en fallstudie av VisitSwedens arbete och inte alla 

organisationerna bakom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), då vi intresserar oss av 

Curators of  Sweden och Twitter som socialt medium. Vi har inte heller valt att titta på Swedish 

Institute eller Volontaire del i arbetet med Curators of  Sweden. Istället har vi lagt fokuset på 

VisitSwedens arbetet inom projektet då det är dem som hanterar twitterkanalen och väljer kuratorer. 

 

Med modern medialisering avgränsar vi oss till det senaste året och utvecklingen kring Twitter som 

social media i VisitSwedens arbete, delvis på grund av att sociala medier är ett relativt nytt fenomen och 

att arbete med projektet bara är ett år gammalt. 

 

1.4 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt kommer vi att förklara begrepp som vi använder oss av i studien. Detta är ett 

komplement för den som inte är insatt i vissa begrepp som inte förklaras i teoriavsnittet. 

 

Rotationcuration 

”key characteristic of  commonality is that all of  the projects rotate in a new representative curator each week— thus the 

more comprehensive term #RotationCuration” Rotation curation Movement (2013) 

Rotationcuration handlar om twitterkanaler och bloggar som byter skribent regelbundet, Curators of  

Sweden anses vara den första och de byter varje vecka. 
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Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet  

NSU är ett diskussionsforum för strategi- och policyfrågor rörande Sverigefrämjandet. Till grund för all 

verksamhet inom NSU, ligger kommunikationsplattformen för varumärket Sverige. Nämnden styrs av 

chefen för Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s inre marknad. Ledamöter från 

Business Sweden, Svenska institutet, VisitSweden, UD:s press, information och kommunikations enhet, 

Näringsdepartementets enhet för entreprenörskap och UD:s chef  för kulturfrämjande och 

Sverigebilden sitter med som ledamöter. 

 

Marknadsföring 

Ett annat ord för begreppet marknadsföring är reklam och det handlar om hur man gör reklam för sig 

själv, en organisation, ett land eller olika evenemang på olika sätt. Syftet med olika sorters reklam 

varierar men huvudprincipen är att skapa ett bra anseende gentemot allmänheten och därigenom locka 

sin målgrupp att uppmärksamma och intressera sig för organisationen eller av det som marknadsförs. 

 

Image 

Image handlar om hur personer och omgivning uppfattar olika organisationer, länder, individer och 

produkter (Simonin 2008). Det kan vara allt från privatpersoner till olika länders image. Alla uppfattas 

på olika sätt beroende på vad man gör och har gjort, det kan vara allt från att en viss person lyckas med 

en bedrift till att en produkt inte uppfyller de krav som ställs. Image kan även påverka andra i sin 

omgivning genom att smitta av sig, t.ex. missköter sig en organisations medarbetare, får inte bara 

personerna som missköter sig en negativ image utan också i många fall organisationen där de är 

anställda. Därför är det viktigt att både personer och organisationer tar hand och sköter om sin image, 

då den kan påverkas av andras handlingar och inte bara sina egna. 

 

Bernard Simonin (2008) nämner i en artikel att ett lands image är väldigt komplex då det innehåller flera 

olika element som kan influera hur landet uppfattas. Det kan t.ex. vara landets invånare, kända 

personer, landets geografiska placering, kulturella traditioner, regler och lagar etc. Allt som kan influera 

personers uppfattning om ett land (som vi i detta fall fokuserar på) kan alltså höra till dess image.  

 

Identitet 

Till skillnad från image handlar identitet om hur man vill bli uppfattad av andra. Identiteten är det mål 

man som organisation eller person vill uppnå och ändra sin image till. Detta kan man göra genom att 
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marknadsföra sig och bete sig på ett visst sätt som skulle ändra sin image ut efter den identiteten man är 

ute efter. För en organisation är det viktigt att uppfattas på rätt sätt för att allt ska fungera som det ska, 

därför behöver organisationen sträva efter en viss identitet som de vill influera och påverka sin image. 

Detta gäller även för länder. Bernard Simonin (2008) säger att ett lands identitet inte är något som finns 

nu utan är en uppfattning som landet vill skapa och influera sin omgivning med genom att 

kommunicera och informera omgivningen om landet och därigenom ge dem en annan mer önskvärd 

uppfattning om landet. 

 

Twitter 

Twitter är ett webbaserat socialt medium där man kan kommunicera med andra via en- eller 

tvåvägskommunikation. En person har 140 tecken på sig att föra ut sitt meddelande på vilket gör att 

man måste hålla det till ett minimum. Twitter används utav företag organisationer, kändisar och 

privatpersoner som vill nå ut till andra på detta sätt. 

Liten ordlista för Twitter:  

 Tweets – de inlägg man skriver på max 140 ord. 

 Retweets – att lägga upp någon annans inlägg i sin egen twitterkanal längst ner i tweeten kommer 

då Twitter lägga till retweetad av @XXX. Kan också börjas med att den som skrev tweeten 

skriver RT: . 

 Mentions – att nämna någon i sin tweet, genom att skriva @ följt av användarnamnet på 

personen så dyker det upp för den användaren när den tittar på sitt Twitterflöde. Mentions kan 

även användas för att besvara någons inlägg då det automatiskt börjar inlägget med @XXX. En 

konversation av på detta sätt kommer även att grupperas ihop när man väljer att besvara folks 

Tweets vilket gör det lättare för andra att hänga med i konversationerna. 

 Hashtag – för att hålla ordning på olika ämnen så kan man även lägga till # framför ett ord för 

att andra som är intresserade av ämnet kan söka på dessa med. #Sweden är ett sätt för många 

att få reda på mer om landet Sverige på Twitter då folk som pratar om Sverige kan använda 

detta för att upplysa andra om ämnet. 

 Följare och Följer – på Twitter prenumeranter som prenumererar på ens tweets och man 

prenumererar på andra i sin tur själv, dessa går under följare och de man följer. Vem som helst 

kan välja att följa en person och detta gör att man i vissa fall arbetar hårt med att få så många 

följare som möjligt för att nå ut i största möjliga utsträckning. 
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Kurator 

Curator, eller kurator på svenska. Ordet kommer i denna text att syfta till benämningen på den person 

som har hand om en twitterkanal eller en blogg under en begränsad tid. Ordet kommer från 

museivärldens kurator och används lite på samma sätt som för en person som har hand om en 

utställning och oftast arbetar på frilansbasis. 

 

Facebook 

Facebook är likt Twitter ett socialt medium på internet som låter användarna kommunicera i en- eller 

tvåvägskommunikation med varandra. De största skillnaderna är att man inte kan läsa allas inlägg utan 

måste vara tillagd i dennes lista över vänner på Facebook eller vara tillåten att följa dem på andra sätt. 

Den andra stora skillnaden är att man kan skriva längre inlägg, numera över 60000 tecken. Facebook 

används av företag, organisationer, kändisar och privatpersoner som vill kunna kommunicera med 

andra på detta sätt. 

 

VisitSweden

”VisitSweden är Sveriges kommunikationsföretag med ansvar att marknadsföra Sverige internationellt. 

Genom inspirerande imagemarknadsföring av Sverige och säljdrivande marknadsföring av upplevelser, 

livsstil och innovationer ska ännu fler välja vårt exotiska land.” VisitSweden 2013 

VisitSweden är ett aktiebolag med två ägare, Näringsdepartementet och Svensk Turism. Bolagets styrelse 

består av tio ledamöter tillsatta från olika intressenter. VisitSweden startade sin verksamhet 1902, som 

Svenska Turisttrafikförbundet, 2006 bytte man för sista gången namn och i viss mån verksamhet och blev 

VisitSweden. (VisitSweden 2013) 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom all relevant teori som behövs för vår uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda 

på hur kuratorerna har förändrat arbetet med Sverige som varumärke. För att göra detta är det viktigt för oss att 

särskilja varumärkeshanteringen med vanliga varumärken - ett land hanteras på helt andra sätt än varumärken för en 

vara eller tjänst. För att kunna förstå oss på detta och få en god förklaring så måste vi därför se detta i ljuset av Nation 

branding och Public diplomacy.  

 

2.1 Val av källor 

För att kunna förstå sig på VisitSwedens arbete för att nå ut med Sverige som varumärke så använder vi 

oss av Public diplomacy som huvudteori. Det är Public diplomacy teorierna av Nicholas J. Cull (2009) 

och till stora delar teorierna framlagda av James Pamment (2013) som ligger i fokus. Pamments verk tar 

störst plats då det är nytt och bygger på teorier av bland annat Anholt, Cull, Szondi. Public diplomacy 

är en grund för all marknadsföring av länder mot länder och är därför den viktigaste teorin för att 

granska ambassadörskapet och hanteringen av marknadsföringen av landet Sverige. Vi använder oss 

därför mycket av teorierna runt nya skolan av Public diplomacy då detta är den som används i dagens 

Sverige. Detta då Sverige använder sig av Internet och relationsbyggande på nyare sätt och med andra 

aktörer än man gör i den gamla skolan. Vi använder oss av dessa teorier för att ge oss en förståelse i 

VisitSwedens arbete och för att på ett så bra sätt som möjligt kunna undersöka det. 

 

Uppsatsen undersöker användningen av Twitter som marknadsföringskanal för ett land. För att förklara 

marknadsföringssätten tar vi upp Public relations (PR) med utgångspunkt från Grunigs (1992) teorier 

för att få en grundförståelse för alla de teorier som växt fram ur dessa. För att förklara arbetet runt ett 

lands marknadsföring så använder vi Public diplomacy, som ursprungligen kom från PR. När vi 

däremot går in på länder som varumärken använder vi teorierna kring Nations branding för att kunna 

undersöka det hel närmare. 

 

Eftersom undersökningen även tittar på om hur medborgare får komma till tals i statens ställe kommer 

även Habermas teorier om den publika sfären och deliberativ demokrati att användas.  
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2.2 Teoretiskt Ramverk 

2.2.1 Public relations 

Public relations (PR) är ett forskningsområde vilket handlar om relationer och informationsflödet 

mellan organisationer och dess publik, de individer och grupper som organisationer kommunicerar och 

når ut till. I dagens samhälle håller inte bara organisationer på med PR utan också stater men istället för 

PR kallas det då för Public diplomacy vilket vi kommer att ta upp senare. 

 

Inom PR är James E. Grunigs (1992) excellensstudie en av de mest omfattande studierna inom 

området. Resultatet av studien visade att PR var ett sätt att hjälpa organisationer att skapa relationer 

med olika publiker för att uppnå olika mål. Detta kunde göras på flera olika sätt, vilket Grunig delade 

upp i fyra olika PR-modeller. De olika modellerna är Publicitetsmodellen, informationsmodellen, 

asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska tvåvägsmodellen. Av dessa modeller är det den 

asymmetriska och den symmetriska som ligger i fokus och är vanligast inom PR. Detta beror på att 

både publicitetsmodellen och informationsmodellen är envägskommunikation något som inte är lika 

användbara i dagens samhälle, som bygger på relationer och inte bara på att informera. Däremot är det 

fortfarande viktigt för organisationer att vårda sin image och därför behöver man en viss kontroll över 

dialogen, även om man fortfarande för dialog, med sin publik. 

 

Den asymmetriska tvåvägsmodellen handlar om att manipulera sin omgivning och massproducera 

material i form av reklam, för att influera och få sin publik att bete sig som organisationen vill. Den 

symmetriska däremot är raka motsatsen (Botan & Hazelton 2006). Istället för att försöka manipulera 

sin publik, för organisationen en dialog och förhandlar med sin publik, vilket kan förändra 

organisationen och möjliggöra en bra relation med dess publik (Botan & Hazelton 2006). Av dessa två 

modeller förespråkar PR-forskningen att den symmetriska modellen är den effektivare av de två för att 

lyckas bygga en bra relation mellan organisation och omgivning då den skapar en ömsesidig förståelse 

samtidigt som det dock finns forskare som anser att man bör överväga användandet av båda 

modellerna och att informatörens jobb är att väga vilken man bör använda (Botan & Hazelton 2006). 
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Botan (2006) menar att grunden för större delen av PR är att en avsändare i form av en organisations 

ledning har målet att skapa en effekt genom kommunikationen till sin publik. Det vill säga 

kommunikationen man har med sin publik ska väcka en positiv motreaktion, vilket man kan se i 

illustration 1.  

  

Att kommunicera till sin publik sker oftast inte direkt från organisationen utan från en PR-avdelning, 

oavsett om den är inhyrd eller en del av organisationen (Botan & Hazelton 2006). Deras arbete är att ta 

reda på organisationens vilja och mål med själva PR-arbetet. Målet man söker är att kunna 

kommunicera med publiken på ett lämpligt sätt för att kunna uppnå den önskade effekten för 

organisationen. Detta görs effektivast med hjälp av den symmetriska modellen då PR-avdelningen först 

för en dialog med organisationens styre och sen med publiken. Med hjälp av lämpliga åtgärder för man 

en god dialog med publiken och stegvis försöker arbeta fram en positiv relation mellan organisation 

och publik, se illustration 2. 

 

För att nå ut till sin publik och synas måste en organisation marknadsföra sig själva och för att sälja 

produkter måste det göras reklam för att konsumenterna ska veta att produkten finns. Därför är 

marknadsföring en viktig del inom PR, då en organisation som inte syns utåt eller jobbar med PR 

överhuvudtaget kommer eventuellt att gå i konkurs då de kommer att glömmas bort. (Dahlén & Lange 

2009) 

 

Illustration 2: Kommunikationsflödet mellan organisation och publik. 

Illustration 1: Förenklad syn på samspelet mellan organisation och 

publik 



 18 

 

På senare år har PR blivit allt mer digitalt och sociala medier har fått mer inflytande inom ämnet. 

Digitaliseringen och sociala mediers inflytande inom PR har gjort att organisationer fått tänka mer 

globalt när de ska arbeta med PR tillskillnad från förr (Grunig 2009; Phillips & Young 2009). På grund 

av de sociala medierna har även användningen av den symmetriska tvåvägs kommunikationen ökat och 

med hjälp av digitala medier kan organisationer inte bara kommunicera och föra dialog med sin publik 

utan också interagera på ett sätt som inte var möjliga förr (Grunig 2009). Denna förändring inom PR 

beror på medialsutveckling och medialiseringen under åren. (mer om medialiseringen nedan) 

 

När man jobbar med PR för ett land så skiljer sig arbetssättet en del och för detta så har man en annan 

teori, Public diplomacy (PD). Likheterna är stora då de båda teorierna syftar på att en given avsändare 

vill få särskilda effekter på givna publiker. Inom PD är dock avsändaren ett lands styre inte en 

organisation och istället för att använda sig av en PR-avdelning blir det istället Utrikesdepartementet 

(UD) eller motsvarande del i landet som fyller den funktionen. Inom ramarna för PD är deras arbete 

däremot inte så olikt en PR-avdelnings, då de också ska få fram rätt effekt, relationer och reaktioner 

som staten vill uppnå genom kommunikation till dess publik som till exempel kan var andra statliga 

grupper och privatpersoner inom och utanför landets gränser. Den största skillnaden mellan PR och 

PD är att man i den klassiska PD oftast arbetar med envägskommunikation för att få den önskvärda 

effekten istället för dialog (Botan & Hazelton 2006). Detta för att man i många fall utgått från den 

klassiska transmissionsmodellen på kommunikation, dvs. en syn på kommunikation där avsändaren för 

fram ett meddelande och inte får någon direkt respons (Shannon 1948). 

 

2.2.2 Public diplomacy 

Som nämnt tidigare har PD växt fram ur PR, en teori som behandlar arbetet mellan länder. En tidig 

definiering av PD var från Tuft University vid grundandet av deras center för Public diplomacy. I en 

tidig broschyr därifrån så skriver man: 

"Public diplomacy . . . deals with the influence of  public attitudes on the formation and execution of  

foreign policies. It encompasses dimensions of  international relations beyond traditional diplomacy; the 

cultivation by governments of  public opinion in other countries; the interaction of  private groups and 

interests in one country with those of  another; the reporting of  foreign affairs and its impact on policy; 

communication between those whose job is communication, as between diplomats and foreign 

correspondents; and the processes of  inter-cultural communications.” Edward R. Murrow Center for 

Public Diplomacy citerade av Public Diplomacy Alumni Association (2000-2013) i 

artikeln About U.S. Diplomacy. 
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Nu för tiden så kan man enligt många forskare dela in PD i två olika skolor, en gammal och en ny PD. I 

en tidig publikation menar Pamment (2011) att det att det bara är en liten, om någon, skillnad mellan de 

två skolorna då det är själva tekniken och utövarna som har förändrats och inte själva skolorna. I senare 

publikationer av Pamment (2013) så kan man dock se diskussioner om större skillnader. Pamment 

menar (2013) att i båda delarna går det ut på att påverka medborgare i ett annat land oavsett vilken 

skola man står bakom.  

 

I den nya skolan av PD ser man sitt uppdrag mer utifrån perspektivet att man inte bara arbetar med 

statliga grupper mot andra statliga grupper och privatpersoner utan att man även bör ha en större 

grupp icke statliga utövare som för vidare budskapet. Förutom denna skillnad har man även gått ifrån 

den klassiska synen med envägskommunikation och istället använt sig mer av en tvåvägskommunikation 

och därigenom börjat använda sig av dialoger (Botan & Hazelton 2006). Denna skillnad beror mer på 

teknikens möjligheter och de medier som främjar detta kommunikationssätt. Utifrån dessa premisser 

kan man då se att Sverige använder sig av den nya skolan då man låter privatpersoner agera som aktörer 

på den internationella kommunikationsplattformen och sköter det med fokus på dialog mellan 

ambassadören, både statlig tillsatt och privata aktörer och dess publik. 

 

Cull (2009) skriver om ett flertal viktiga förändringar inom utövandet av PD. Han skriver att 

internationella aktörer är fler och fler som inte är traditionella utövare och NGO:s (Non government 

organisations) är extra vanliga bland dessa.  Utövarna har börjat kommunicera med sin världs publik 

inom nya medier, man kommunicerar numera i realtid och med global påverkan, framförallt via 

Internet. Detta resulterar i att det är allt svårare att se skillnaderna mellan det egna landets och andra 

internationella grupperingar eller sfärer, gränsen är inte lika tydlig längre. (Cull 2009) 

 

Cull (2009:12) fortsätter med att poängtera att istället för gamla koncept så som propaganda så har man 

börjat använda sig av koncept som kommer ut ur marknadsföring, framförallt Place branding och 

Nations branding, samt tankar hämtade från nätverkskommunikationsteori. Denna förändring av 

koncept har lett till att man numera har ett nytt synsätt på PD där ord som prestige och internationell 

image har fått ge plats för ”soft powers” och ”branding” (Melissen 2005B). Soft power är förmågan att 

få det man vill genom attraktivitet snarare än övertalning eller betalning, det kommer ur ett lands kultur, 

politiska ideal och policys, genom att dessa är legitima och attraktiva så får man “Soft power” (Joseph S. 

Nye 2004). American Marketing Association (2013) definierar Brand med: ”A brand is a customer 

experience represented by a collection of images and ideas; often, it refers to a symbol such as a 

name, logo, slogan, and design scheme.”, branding handlar alltså om att bygga upp en image och en 
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idé som alla känner till om en organisation, vara eller som i detta fall ett land. Viktigast av allt är att man 

kan se att i den nya skolan pratar man inte längre om kommunikation i form av aktör till publik. Man 

lägger numera fokuset på kommunikation och kontakt mellan personer för att få gemensam 

upplysning, allt medan internationella aktörer ger en hjälpande hand. Detta gör att man försöker få nya 

skolan av PD att fokusera på relationsbyggande och som Cull (2009) skriver:”The relationships need not be 

between the actor and a foreign audience but could usefully be between two audiences, foreign to each other, whose 

communication the actor wishes to facilitate. ”. 

 

I den nya skolan av PD fokuserar man på långvariga relationer genom tvåvägskommunikation 

(Pamment 2013). Detta gör att man lättare kan föra dialog och diskussion med sin publik, något som 

underlättar för att bygga upp relationer och förtroende, allt för att få fler ambassadörer som talar för 

ens sak. Allt detta bearbetas och tar steget ifrån propagandan och osanningarna som funnits förr i den 

gamla eran av kalla krigets diplomati, vilket med hjälp av den nya teknologin lätt kan genomskådas. 

Förutom detta jobbas det nu med målet av gemensam upplysning vilket gör att propagandan och 

osanningar inte håller i längden. Ett bra exempel är Wikileaks inverkan på olika länders kommunikation 

när de släppte internkommunikationen från olika ambassader (Pamment 2013). 

 

Forskare inom PD har även diskuterat kulturdiplomati, om dess användbarhet och om utövare är en del 

av PD eller inte (Pamment 2013). Det som mest debatterade är dess utövare. Förr var det något som 

inte kunde ses som PD då det utövades av privata intressen och inte hade någon direkt påverkan. 

Kulturdiplomati handlar om att få positivt bemötande från ett land genom kulturella utbyten (vare sig 

det är böcker, film eller annan konst) och uppvisande av sitt land genom denna konst för att bygga 

intresse (Pamment 2013; Melissen 2005A).  

 

Inom PD finns det fem grundläggande komponenter som används aktivt i arbetet för att nå fram och 

skapa relationer med sin publik. Dessa är att lyssna, opinionsbildning, kulturdiplomati, utbytesdiplomati 

och internationella sändningar (Cull 2009, Pamment 2013). Den första av dessa, att lyssna, är också 

ansedd som grunden för all lyckad PD och gör att man kan förstå sig på sin målgrupp. Detta handlar 

inte bara om att lyssna när andra kommunicerar från det landet utan även om att göra 

opinionsundersökningar och andra undersökningar inom målgruppen för att få reda på mer. Använder 

man sig av tvåvägskommunikation som är populärt i den nya PD skolan är det viktigt att lyssna när man 

för dialog med sin publik. Lyssnar man inte fallerar tvåvägskommunikationen och istället blir det 

envägskommunikation och publiken tappar intresset helt då deras åsikter inte hörs. (Pamment 2013) 
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För att få fruktsamma relationer använder sig många länder av utbytes diplomati. Utbytesdiplomati 

innebär utbyten av medborgare för att främja kontakten och lära känna varandra, exempelvis 

utbytesstudenter (Cull 2009). Detta har varit ett lyckosamt sätt att jobba på mikronivå, för att nå fram 

till en människa i taget och för att sedan få dessa att jobba som ambassadörer i sitt land och föra fram 

positiva saker om avsändaren (Pamment 2013). På de hela taget så gör utbytesdiplomati att länder byter 

ambassadörer med varandra för att sedan när dessa ambassadörer åker hem igen blir ett språkrör även 

för landet. 

 

Opinionsbildning är något som man alltid sysslat med inom PD (Pamment 2013). Detta har handlat om 

att på olika sätt få med sig opinionen till sin sak. Nu för tiden arbetar man mer med diskussion och 

mindre med ren envägskommunikation (Pamment 2013). Forskning har även påvisat att propaganda 

och osanningar inte håller i långa loppet och för att få långsiktiga relationer bör man förändra delar av 

sitt arbetssätt (Cull 2009). 

 

Internationella sändningar, dvs. TV och radiosändningar som riktar sig mot andra länder, är de medier 

som man använder sig mest av för att komma ut till andra länder med sin information, vare sig det 

handlar om kulturdiplomati eller opinionsbildning (Cull 2009). Allt har de senaste åren förändrats 

drastiskt i och med att folks medievanor har förändrats genom Internets påverkan. Individer har nu ett 

större utbud och mer insyn i staters agerande, något som förändrat hur man agerar inom PD (Pamment 

2013). 

 

En av de viktigaste beståndsdelarna i PD är vad Cull (2009) kallar den gyllene regeln, nämligen att 

länder måste agera och agera på ett bra sätt annars kommer ingen att lyssna när man bara pratar en 

massa tomma ord. Han skriver själv: “The most potent voice for an international actor is not what it says but what 

it does, and history is full of examples of international actors who found the best PD to be no substitute for a bad policy.” 

Cull 2009 s.2. En viktig del är alltså att komma ihåg att även om vikten av agerande är stor så får man 

inte glömma bort att uppmärksamma agerandena. Folk vet inte vad som har gjorts om man inte 

uppmärksammar händelsen och kommer inte att kunna bilda en uppfattning om det hela utan att de 

känner till det. 
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2.2.3 Nation branding 

Szondi (2008) menar att Nation branding ofta ses som ett sätt att med märkes- och marknads-

kommunikation marknadsföra ett lands image. Det handlar alltså om image marknadsföring i första 

hand. I sin artikel ”Public Diplomacy and Nation branding: Conceptual Similarities and Differences” 

citerar Szondi dock en artikel av Gudjonsson från 2005 om hans syn på Nations branding och statens 

roll i det hela och hur de är involverade och influerar det hela: 

"Nation branding occurs when a government or a private company uses its power to persuade whoever has the 

ability to change the nation's image. Nation branding uses the tools of  branding to alter or change the behavior, 

attitudes, identity or image of  a nation in a positive way."  (Gudjonsson 2005 citerad i Szondi 2008) 

Nation branding handlar således om imagelyft och hantering, där både stat och privata företag använder 

sin makt för att stärka imagen genom varumärkeshantering. Det handlar också om att skapa ett viss 

anseendekapital genom satsningar inom och utanför hemlandet, för att förbättra varumärket utåt och få 

sina invånare att bli ambassadörer, vilket VisitSweden gör i projektet Curators of  Sweden. 

 

Två viktiga delar inom Nation branding som Bernard L. Simonin tar upp i en artikel om Nation 

branding och Public diplomacy, är image och identitet. Nation image handlar om hur ett land uppfattas. 

Det kan vara allt från en generell uppfattning av landet till enstaka händelser som personer kommer 

ihåg eller förknippar landet med. Dessa kan vara både positiva som negativa, till exempel en positiv 

uppfattning kan vara att landet är turistvänligt, har en vacker miljö och att dess invånare är 

tillmötesgående. En negativ uppfattning kan istället vara att landet ses som främlingsfientlig och har 

hög kriminalitet. För ett land gäller det därför att förändra personers, uppfattning om landet, både inom 

och utanför dess gränser, genom att till exempel lyfta fram de positiva händelserna (Simonin 2008).  

 

Alla har vi mångsidiga identiteter. Religiösa, etniska och professionella är de vanligaste och dessa 

tillsammans definierar oss som personer. Att bygga upp en nationsidentitet handlar mycket om att få 

tillhörigheten till nationen att stå högre än lokal tillhörighet eller etnisk bakgrund, allt för att man ska 

agera och tänka likartat som medborgare (Simonin 2008).  Detta är ett måste att bygga upp i 

grundskedet av en nations skapande. För att få in alla i en likartad identitet som nation behöver man 

integrera alla i synsättet så att de kan se förbi sina andra identiteter. Integreringen sker med hjälp av 

olika medier och kommunikation som strävar emot att uppnå ett gemensamt medvetande. Man ska 

dock komma ihåg att man inte enbart ska bygga kommunikationen på envägskommunikation utan att 

det måste bli en dialog så att alla i samhället blir delaktiga. En problematik med detta är att det är ren 

och skär PR dvs. att man försöker få andra att släppa sina egna övertygelser i förmån till dem man 

framför och all påverkar kan ses som ett hot mot den deliberativa demokratin och den publika sfären 
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vilket tas upp senare (Habermas 1999). Ska sedan varumärket föras fram utanför landet så är detta ännu 

mer viktigt då detta ligger som en grovgrund att stå på för hela nationen. 

 

Nation branding handlar i slutändan om att skapa personliga relationer med sin publik genom positiva 

känslor och associationer till landets varumärke (märkets personlighet). Detta gör man som bäst genom 

att använda sig av marknadsföring och PR strategier. För ett land ska kunna skapa dessa måste landets 

varumärke uppnå vissa kärnvärden för att personligheten ska fungera. Enligt Simonin (2008) kan man 

dela upp dessa i tre olika huvud kategorier med flera underteman. Dessa är: 1) Utseende, dvs. hur 

landets miljö, invånare och flagga ser ut. 2) Prestationer, dvs. landet har lyckats med, gjort och har de 

olika prestationerna en internationell knutpunkt och effektivitet. 3) Värde, dvs. äkthet, pålitlighet, 

självrespekt, nyfikenhet och uppfriskande egenskaper.  

 

Utifrån dessa värden är det däremot många länder som saknar möjligheten att uppnå alla och skapa en 

tydlig samhörighet som är unik, trovärdig, relevant och hållbar. Simonin (2008, s.23) skriver: 

“In the nation branding process, delineating a brand personality that can band together each branding space—

tourism, exports, foreign direct investment, and public diplomacy—remains one of  the most challenging tasks.” 

Han belyser därmed en av de svåraste utmaningarna inom Nation branding processen som länder 

fortfarande arbetar med vilket är att det är svårt att vara i topp inom alla områden för ett land och att 

man istället behöver fokusera mer på vissa områden än andra beroende på vad man strävar eftersträvar. 

När det kommer till varumärket Sverige har man därför starka riktlinjer att jobba efter i form av 

dokumentet Sverigebilden. 

 

Ett problem som finns med Nations branding och PD är att när man lyfter in PR i statliga 

verksamheter så närmar man sig propaganda. Att många ser det på detta sätt är inte helt konstigt då 

Nations branding kan ses som ett led i utvecklingen som startade med propaganda och att forskare som 

Nancy Snow kritiserar Nation branding för att vara en omskrivning av propaganda (Szondi 2008). 

Tittar man på definitioner av propaganda som kommunikationsprocess så handlar det enligt Jowet och 

O'Donnel (2012) om att: ”Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, manipulate 

cognitions, and direct behaviour to achieve a response that furthers the desired intent of  the propagandist”. Så är det inte 

långt bort, man kan klart se att det handlar om att få sin bild på landet att bli den gemensamma, dvs. 

man vill modifiera synen och förändra beteendet för att få folk att göra som man vill. Men man ska inte 

glömma bort att detta även är en likartad syn som man har på PR som även den går ut på att få folk att 

reagera på ett positivt sätt gentemot avsändaren, dock är skillnaden där att man inte underlåter sig att 

ljuga etc. inom propagandan. 
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2.2.4 Medialisering 

För att kunna förstå sig på sociala medier och dess framväxt så måste vi först förstå vad för tanke som 

ligger bakom det hela dvs. vad medialisering är. I Swedish Institutes dokument Sverigebilden 2.0 kan 

man läsa: "In a time of  increasing globalization and mass communication, a country is dependent to a large extent on how it is 

perceived abroad." (Swedish Institute, Sverigebilden 2.0 s. 3) Citatet säger ganska mycket om hur vår värld bli 

mer och mer medialiserad, masskommunikation och ökad globalisering är två stora faktorer till 

medialiseringen.  

”By contrast, mediatization refers to a more long-lasting process, whereby social and cultural institutions and 

modes of  interaction are changed as a consequence of  the growth of  the media’s influence.” (Hjarvard 2008, s. 

114) 

Medialisering handlar om hur media blir en mer och mer central bild i samhället som vi blir ständigt 

utsatta för och mer beroende av. Som Hjarvard (2008) skriver i sin artikel ”The Mediatization of  Society”, 

är medialisering en process som kan karaktäriseras av sin dualism, där medierna är integrerad i sociala 

institutioner samtidigt som det även fått statusen av att vara en social institution i sig själva. Med detta 

menar man att alla sociala interaktioner, både inom institutioner, mellan institutioner och i samhället 

som stort sker via media i en större och större utsträckning (Hjarvard 2008). Detta är en utveckling som 

går framåt och vi ser hur fler och fler söker sig till de sociala medierna för att få information eller möta 

sin publik. 

 

Medialisering är inte en process som sker överallt utan något som först uppkommit på slutet av 1900-

talet och då i första hand i moderna industriländer. Globaliseringen ledde dock till att de flesta regioner 

och kulturer blir allt mer och mer medialiserade. Globalisering och medialisering står i relation till 

varandra på två tydliga sätt. Den ena är att tekniken som ligger bakom medialiseringen är den som 

underlättar för kommunikation över stora avstånd, dvs. den som leder globaliseringen framåt och i 

många fall är ett krav för den. Det andra är att globaliseringen för medialiseringsprocessen framåt 

genom att institutionalisera medierad kommunikation och interaktion i nya kontexter. (Hjarvard 2008) 

 

All denna förändring har tagit stor fart i och med att man kunnat masskommunicera i realtid över hela 

världen. Den digitala förändringen och därmed Internets framväxande har legat som en viktig grund 

för mycket av det som gjort att idag har vi snart medialiserat det mesta och globaliserat hela världen till 

ett stort interaktivt samhälle. Denna förändring här lett till stora kommunikativa och sociala 

förändringar i överlag. Svensson (2011b) menar i sin artikel, om politiskt deltagande i dagens 
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Internetbaserade samhälle, att den digitala förändringen i kommunikationen förändrat vårt samhälle så 

att vi lämnat massamhället bakom oss och gått ett steg vidare. 

 

2.2.5 Publika sfären 

För att förstå allmänhetens makt och påtryckningsförmåga bör man studera Habermas (1999) teorier 

kring den publika sfären. Med den publika sfären menar Habermas den del av vårt sociala liv som 

opinionen bildas ur. Detta är den del av vårt samhälle som alla har tillgång till, det kan vara tidningar, 

Internet och samtal mellan privatpersoner eller andra sätt att dela med sig av sina åsikter. Det är alltså 

här man för fram sina åsikter och utövar den påtryckning mot staten, där staten ses som motpol till den 

publika sfären när det kommer till hur politiken styr ett land. Tanken med den publika sfären är att den 

gör så att demokrati fungerar genom att alla får komma till tals och man samtalar om allt som samhället 

känner är viktigt för att få konsensus om alla beslut, så kallad samtalsdemokrati.  

 

PR och propaganda har länge handlat om att påverka folk och detta är mycket av motsatsen till 

Habermas teori om den publika sfären. PD har i detta avseende varit lik PR som den härstammar ur, 

men på senare år har även här dialog kommit fram som en viktig del av arbetet något som gör att man 

närmar sig de åsikter som Habermas framför i sin teori. Dock så kvarstår det att aktörerna i PD aldrig 

varit medborgarna utan alltid stater vilket länge gjort att man stått på den andra sidan av den publika 

sfären. Detta gör att tidigare nämnda tankar så som propaganda och påverkan inte är önskvärda då man 

vill ha en samtalsdemokrati som blomstrar. Något som Habermas inte tror kan ske när staten får styra 

åsiktsbildningen. (Habermas 1999) 

 

Castell (2008) skriver att publika sfären är en idealiserad bild som dock fungerar som ett bra sätt att visa 

den motsägelsefulla relationen mellan sociala aktörer, sociala konstruktioner med kulturell mening och 

statens institutioner. Han fortsätter med att avvisa att sfären inte kan fungera som en neutral mark för 

meningsutbyten men att se den som en kritisk roll i den kulturella arenan där samhällets åsikter formas 

och omformas för att skapa de idealbilder som ligger som grund för statens politik. 

 

Castell (2008) diskuterar också påverkan av att vi blir allt mer globaliserade och att denna process gör 

att vi kan arbeta på en global nivå i realtid. Det handlar om att kunna kommunicera i realtid var du än 

är, att kunna ha institutioner som har kontroll över verksamheterna i ett område och värnar om 

friheten, och att ha organisationer som gör att man kan nätverka över gränser och ger möjlighet till 

interaktion utanför sin fysiska sfär. Allt detta gör att man utvecklas i takt med medialiseringen av 
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samhället, då detta ger den tekniska möjligheten att göra allt det man vill göra. 

 

Allt detta gör att synen på PD förändras och kanske kan förlika mer med den publika sfären, man 

jobbar med att få samförstånd och dialog för att få en plattform för framväxandet av idéer och tankar. 

Man har sedan lång tid tillbaka försökt gå från propaganda och lögner, men man försöker dock 

fortfarande påverka folk och vad de tycker, något som fortfarande är långt från vad den publika sfären 

handlar om. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Inom media och kommunikationsforskningen så finns det gott om forskare som arbetar med place 

branding (Arnholt 2008, Kotler 2004 m.fl.), nations branding (Arnholt 2008, Simonin 2008, Cull 2009), 

public diplomacy (Pamment 2013, Szondi 2008, Van Ham 2003 m.fl.), internationella relationer i olika 

former samt medialisering på olika plan (mer om detta nedan). Dessa har jobbat med att etablera och ta 

fram definitionen och problematiken med nations branding och public diplomacy, då detta är ett relativt 

nytt teorem, Nation branding ska ha myntats av Simon Arnholt 1996 (Szondi 2008). Det de dock inte 

tagit upp tidigare är hur sociala medier som Facebook och Twitter förändrat Public diplomacy.  

 

I dagarna publicerade professor Christian Christensen (2013) en artikel om just @sweden. I den tittar 

Christensen på allt material som skrevs om arbetet, på hemsidor för reklam och information samt i 

internationell media. Han jobbar runt projektet och det är där som skillnaden är mellan Christensens 

artikel och denna undersökning då vi tittar på kanalen och intervjuar en av de ansvariga i projektet när 

han tittar på vad som skett omkring kanalen. 

 

Jakob Svensson har tidigare skrivit artiklar, Theorizing Citizenships in Late Modern ICT Societies (2011) och 

The Expressive Turn of  Citizenship in Digital Late Modernity (2011), som tar upp hur de nya medierna 

används kontra politik och medborgare, vilket gör det intressant eftersom han tittar på medborgarskap. 

Vi granskar dock inte medborgarskap men vi kommer titta på den publika sfären och demokrati och 

hur detta ser ut på @sweden något som ligger nära politik och medborgarskap. Vi tittar även på 

demokrati och aktivering av medborgare som ambassadörer och medialisering vilket ligger nära till 

hands när man läser dessa artiklar. 
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Om man lägger en bredare definition och fokuserar på Public relations som helhet har det redan 2009 

publicerats en del tidigare forskning kring ämnet och sociala medier. Grunig publicerade Paradigms of  

global public relations in an age of  digitalization (2009) om förändringen som skedde inom Public relations då 

utövare snabbt omfamnade sociala medier och dess effekt inom området. Artikeln handlar om hur man 

ska hantera sociala medier och utöva Public relations genom dessa kanaler. Grunig pratar mycket om 

tvåvägskommunikation; dvs. dialog, och hur man ska jobba för att få en bra interaktion mellan utövare 

och publik. Detta ligger nära tillhands särskilt om man ser på likheterna i deras syn på Public relations 

jämfört med ny Public diplomacy då denna förespråkar dialog den med och hur man ska hantera sociala 

medier men det är fortfarande bara skrivet för Public relations. 

 

Samma år som Grunig skriver Phillips och Young en bok, Online public relations: A practical guide to 

developing an online strategy in the world of  social media, om hur man skulle ta fram en strategi för Public 

relations på Internet. Denna artikel handlar likt Grunigs om hur man ska hantera sociala medier och 

utöva PR genom dessa kanaler, vilket ligger nära till hands för denna studie, och hur man ska jobba för 

att få en bra dialog mellan utövare och publik för att kunna förbättra sina strategier. Även denna ligger 

nära tillhands men skiljer sig på punkten av att det är Public relations och inte Public diplomacy.
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3. Metod 

I det här kapitlet ska vi gå igenom de metoder vi använder oss av i uppsatsen för att besvara våra frågeställningar. Som 

grund har vi en metod, fallstudiemetodik, den är dock delad i flera underdelar. Detta för att få svar på frågorna på ett 

bra sätt. Vi kommer att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa undersökningar för att kunna förstå oss på 

helheten och svara på frågeställningen. Allt detta kommer ske på ett metodiskt sätt där vi samlar in, organiserar och 

integrerar all data på ett bra sätt för att få en försåtlig slutprodukt (Merriam 2010). 

 

3.1 Metodval 

Denna fallstudie är en deskriptiv metod som handlar om att på ett icke-experimentellt sätt undersöka 

fenomenet Curators of  Sweden, vi vill se vad de gör och hur det berör. Definitionen av fallstudie är 

enligt Merriam (2010): ”En Fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en 

händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsande eller definierande system väljs för 

att det är viktigt eller intressant eller för att det utgör någon form av hypotes.” Vi vill undersöka Rotationcuration 

och hur VisitSwedens arbete med Sverige som varumärke förändrats i och med användandet av 

kuratorer så känns det naturligt att göra detta i en fallstudie där vi granskar just deras projekt på Twitter 

eftersom det är här Rotationcuration uppstod (Rotation curation movement 2013) som är ett av de 

större sociala medierna idag. 

 

Till skillnad från annan forskning så använder sig inte fallstudier av någon specifik metod för insamling 

eller analys av data (Merriam 2010).  Alla metoder kan användas men vissa är vanligare än andra 

(Merriam 2010). I denna fallstudie använder vi oss av fyra olika metoder för att hjälpa till att besvara 

våra frågeställningar. De metoder vi valt är kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys, 

dokumentanalys och kvalitativ samtalsintervju.  

Fallstudien gjordes med dessa undersökningar som grund: 

 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av twitterkanalen @Sweden för att svara på hur 

kanalen förändrats sedan starten av projektet samt för att se hur man marknadsför Sverige i 

kanalen.  

 En dokumentanalys av det strategiska dokumentet Sverigebilden 2.0 där vi undersöker hur 

strategin bakom arbetet ska se ut. 

 Till sist har vi en kvalitativ samtalsintervju med Head of  social media på VisitSweden för att få 

svar på hur de arbetar strategiskt med Curators of  Sweden och hur arbetet förändrats under 

året som det nu gått samt deras syn på sociala medier. 
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3.2 Kvantitativ innehållsanalys  

En kvantitativ innehållsanalys är en granskning av innehållet i en artikel, enhet eller dylikt. Dessa 

används lämpligast vid granskning av större material såsom en serie tidningsartiklar, twitterflöden mm. 

för att få övergripande inblick och systematiskt upplagd data. Den skall inte blandas ihop med 

textanalys som är en kvalitativ innehållsanalys (mer om den senare). (Østbye et. al. 2004) 

 

Vi har valt att använda oss av en Kvantitativ innehållsanalys för att granska twitterkanalen @Sweden. 

Denna undersökning ska svara på hur kanalen förändrats sedan starten av projektet samt hjälpa oss att 

finna tweets som märker ut sig som lämpliga att granskas kvalitativt.  

 

I boken Metodbok för medievetenskap kan man läsa: ”Den är en analysmodell som är särskilt lämpad för att 

studera förhållanden som kan mätas och räknas, som kan kvantifieras. Är vi exempelvis intresserade av hur 

tidningarnas förstasidesbilder har utvecklats över tid, eller förekomsten av olika etniska grupper i norsk film, är en 

kvantitativ ansatts en bra början.” (Østbye et. al. 2004:64) Vår kvantitativa innehållsanalys undersöker 

twitterkanalen @sweden för att få fram hur de arbetar med varumärket Sverige. I analysen ska vi se hur 

twitterkanalen används och exakt vad som postas där för att marknadsföra Sverige, vi kommer även 

leta upp de tweets som sticker ut och bryter mönstret för att sen se mer noggrant på dessa i vår 

kvalitativa innehållsanalys. Vi kommer att lägga tyngden på om det som postas är negativ eller positiv 

PR samt hur uppmärksammade posterna är. Analysen kommer att sträcka sig från Curators of Swedens 

start den 10 december 2011 och ett år framåt. Allt detta för att kunna se utvecklingen och 

framgångsfaktorer när det kommer till den praktiska delen av Curators of Sweden. 

 

För att läsa ut vilka tweets som positiva, negativa eller neutrala utgick vi från att det som var positivt är 

tweets som marknadsför Sverige på ett trevligt sätt, dvs. tweets som innehåller positivt laddade ord som 

”beautiful” i samband med ”Sweden” eller berättar om och beskriver olika svenska händelser, högtider 

och ord. Förutom det såg vi tweets som uppmanade följarna att öka kanalens följarantal och bjuda in 

sina vänner som positivt. Det vi ansåg vara negativt var tweets som innehöll negativt laddade ord som 

”horrible” och var nedlåtande när de beskrev Sverige. Vi tolkade även tweets som innehöll svordomar 

som negativa då att svära offentligt i en kanal där man representerar Sverige inte är lämpligt. 
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3.2.1 Kritik mot metoden 

Kritiken mot denna metod är framför allt att den begränsas till att bara analysera den raka innebörden 

och vara väldigt ytlig. Det vill säga att de analyser som sker utvärderar bara texters omedelbara betydelse 

och inte de mer djupare och underliggande betydelserna som inte är så uppenbara. (Østbye et. al. 2002) 

 

Kvalitativa forskare kritiserar metoden för att sakna djup förståelse av innehållet och att den har svårt 

att få ett bra urval då det ständigt förändras (Ekström & Larsson 2010:121). Och det är just det som 

gör att vi utför en kvalitativ undersökning av delar av materialet för att få det djup som saknas. 

 

3.2.2 Viktiga metodfrågor  

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 2010:121f) nämner författarna fyra olika 

begrepp som ligger till grunden för den kvantitativa innehållsanalysen. Dessa är: 

 Objektivitet – oberoende av forskaren som gör originalarbetet så ska arbetet vara lätt att 

genomföra och göra om, replikerbarhet. 

 Systematik – analysen ska göras efter ett klart definierat mönster och analysen ska vara relevant 

för arbetet som helhet. 

 Kvantitet – variablerna ska kunna beskrivas på ett kvantitativt sätt med frekvens och omfång för 

att få statiska samband. 

 Manifest – analysen begränsas till det som går att utlösa ur texten samt att frågorna som ställs 

till texten, ska vara tydliga så att det lätt ska kunna tolkas subjektivt av varje individ som gör 

undersökningen. 

Detta strävar vi efter att följa för att få en så bra säkerhet när det kommer till validiteten och 

reliabiliteten i vår undersökning. Detta gör vi genom att: 

 Objektivitet – genom att här ta upp alla ”frågor” vi ställer oss kring tweetsen och tydliga 

kodinstruktioner så kommer detta vara replikerbart och genom att vi lät en oberoende person 

testa detta och se att den fick liknande resultat så har vi fastställt detta. 

 Systematik – kodschemat är utformat utifrån de frågor vi behöver få svar på från twitterflödet. 

Svaren vi söker bygger vidare mot de frågeställningar vi ha. 

 Kvantitet – frågorna vi sökt svar på är frågor som ska kunna svaras i tabeller och formler för att 

sedan kunna visa på samband och förändringar över ett års tid. 
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 Manifest – som tidigare nämnt har vi lagt fram kodinstruktioner och kodschemat till en annan 

part för att se hur denne utläste det hela för att se att vi har nog tydlighet i det vi söker och för 

att se att vi som utfört inte läst in annan information i undersökningen. 

 

3.2.3 Urval  

Analysen sträcker sig från att Curators of  Swedens tog över twitterkanalen @sweden den 10 december 

2011 och ett år framåt. Under denna tid använde vi oss av elva inläsningstillfällen á en vecka i taget, 

vilket blir var femte vecka för att ge oss en överskådlig blick och för att kunna få ut mönster och 

förändringar. 

 

3.2.4 Genomförande 

Insamlingen av analysdata sker genom www.topsy.com, då Twitter inte sparar tweets så långt tillbaka 

utan bara de 3200 (Twitter 2013) senaste samtidigt som www.topsy.com sparar alla en längre tid. Vi 

matade in de förutbestämda inläsningstillfällena (var femte vecka) och analyserade posterna som fanns 

där utifrån de variabler som vi har i kodschemat i bilaga 1. Resultatet av detta förde vi sedan in i 

programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att få ut grafer och därmed få en 

bättre bild på all insamlad data och kunna sammanfatta det hela.  

 

Undersökningen började med att vi letade upp utgångspunken, dvs. projektet Curators of  Swedens 

start vecka som var den första veckan vi analyserade. När vi visste vilken vecka den första var matade vi 

in veckodagarna i söksystemet på www.topsy.com där vi sedan fick upp alla de olika tweetsen som hade 

skrivits av den veckans kurator. När vi väl fått upp alla de olika tweetsen gick vi igenom dem en efter en 

och matade in data i ett Excel dokument från våra variabler utifrån den information som stod på 

tweetsen. När varje tweets den veckan var avklarade gick vi vidare till nästa vecka som stod på tur, dvs. 

femte veckan efter den första och processen fortsatte såhär ända tills vi hade undersökt 11 olika veckor. 

 

I vårt kodschema använde vi oss av olika identifikationsvariabler såsom datum, veckonummer och 

klockslag. Dessa variabler hjälper oss genom att berätta exakt vilka tweets vi undersökte när inklusive 

vilken vecka de var skrivna för att identifiera vilken kurator som skrev då personen bakom 

twitterkontot byttes veckovis. Förutom identifikationsvariablerna använde vi oss av PR-värde, dvs. om 

Tweetsen uppfattas eller innehåller något positivt, negativt kontra varumärket Sverige eller om de helt 

enkelt är neutrala. Några andra variabler som vårt kodschema också innehöll var hur många retweets, 

http://www.topsy.com/
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favoriseringar och svar som tweetsen har fått. Alla dessa är med för att ge oss en bättre uppfattning om 

hur tweetsen ser ut. För att ta reda på om tweetsen är positiva, negativa eller neutrala till det svenska 

varumärket letar vi efter om tweetsen innehåller några positivt eller negativt laddade ord som vi tidigare 

nämnt och också om de berättar något bra eller dåligt om Sverige. I undersökningen frågade vi oss 

därför genom denna variabel om tweetsen lyfter fram Sverige eller beskriver landet som något positivt 

eller negativt. 

 

Popularitetsvariablerna däremot matar vi in enligt så många retweets, favoriseringar och svar de olika 

tweetsen har fått. Dessa ska sedan kunna ge oss en bild av vad som är populärt i twitterflödet och ger 

oss möjligheten att se närmare på dessa i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Vi har valt att ta upp dessa variabler för att få en objektiv syn och kunna se vad det är för sorts poster 

som finns på twitterkanalen (positiva, negativa och neutrala) och om de förstärker varumärket Sverige. 

För att på ett objektivt och replikerbart sätt kunna avgöra om en post är positiv, negativ eller neutral så 

har vi använt oss av riktlinjer som vi tidigare nämner, att tweets som reflekterar direkt på landets 

varumärke på ett bra eller dåligt sätt är de som är negativa eller positiva. De som inte reflekterar direkt 

på varumärket räknas som neutrala även om budskapet per se kan ses som negativt eller positivt men 

bara har en indirekt påverkan på landets varumärke.  

 
Varför vi tar med popularitets variabler är för att få en uppfattning om vad personer reagerar på eller 

inte och om det man skriver verkar ha fått något genomslag eller inte. Ur denna analys får vi reda på 

hur man använder sig av twitterkanalen @sweden för att marknadsföra varumärket Sverige och få en 

mer exakt uppfattning om hur bra projektet Curators of  Sweden egentligen är. För att få en djupare 

förståelse kommer även detta ligga till grund för vår kvalitativa undersökning. 

 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en analys som på djupet granskar text och bild. Den används för att få 

bättre förståelse i hur media använder sig av en text eller bild för att få fram budskap till sin publik. Det 

handlar om att ställa frågor mot en text för att få mer förståelse om texten. (Østbye et. al. 2004) 
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3.3.1 Kritik mot metoden 

Den kritik som finns mot metoden är subjektivitet då forskare som använder sig av kvalitativa metoder 

måste personligen tolka olika analysenheter vilket skapar problem om andra forskare försöka replikera 

resultatet. Dock handlar forskningen om hur man tolkar något vilket också på sätt och vis höjer 

reliabiliteten. (Ekström & Larsson 2010) 

 

3.3.2 Urval 

Vi använde oss av samma inläsningstillfällen som i vår kvantitativa innehållsanalys, var femte vecka som 

intervall, från starten den 10 december fram tills att twitterkanalen har använts ett år. Vid varje 

inläsningstillfälle valde vi ut den mest uppmärksammade tweeten utifrån vår kvantitativa innehållsanalys, 

som hade flest retweets, favoriseringar och svar som vi sen analyserade. Vi valde just de tweetsen för att 

få reda på varför just dessa hade uppmärksammas mer än de andra då vi anser detta borde tyda på 

någon signifikans. Detta då retweets och svar på dessa tweets är ett tecken på dialog samt att retweets 

och favoriseringar tyder på spridning till sekundära personer. 

 

Förutom dessa tog vi även med tweets från en vecka vi inte har gjort en kvantitativ analys på. Detta då 

tweetsen från den veckan ligger i ett skede då vi ser ett stort uppsving i antalet retweets mm. (se tabell 3 

mellan vecka 23 och 28) och då dessa har blivit omtalade i media men framför allt på talkshows på 

Comedy Center i USA. I vår kvantitativa analys kunde vi se att aktiviteten stegrat enormt efter detta 

uppmärksammande och det gjorde att vi anser att dessa måste med i undersökningen. Allt för att stärka 

analysen då den nya trend vi ser dyka upp mellan två veckor i tabell 3 (i analyskapitlet) behöver 

undersökas. 

 

3.3.3 Genomförande 

I den kvalitativa innehållsanalysen på Twitter kontot @sweden började vi med att gå igenom vårt 

resultat från den tidigare kvantitativa innehållsanalysen för att utifrån den se de mest 

uppmärksammande tweetsen varje undersökningsvecka för att sedan analysera dessa mer på djupet. När 

vi valt och plockat fram de olika tweetsen, analyserade vi dessa utifrån hur de har skrivits och vinklats 

mot läsarna. För att få svar så hade vi några frågor som vi ställde mot texten:  

 Vilka retoriska knep använder man sig av för att locka läsaren? 

En enkel retorisk analys har genomförts med begreppen för att se vilka knep som används; etos – 

hur trovärdigheten byggs upp, patos – vilka känslospel jobbar man på, försöker man få fram känslor 
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ur målgruppen och logos – vilken logik och vilka tankar spelar man på för att få följarna att reagera. 

 På vilket sätt kan man tolka det som skrivs? Positivt, negativt eller neutralt för varumärket 

Sverige. 

Som förlängning av den kvantitativa analysen så har vi även här granskat vad folk har skrivit i de 

uppmärksammande tweetsen. Innehållet som helhet samt på vilket sätt de verkar reflektera 

varumärket. 

 Och hur tolkar vi som läsaren texten? 

Vi som granskare har återigen fått undersöka konnotationen och denotationen, den direkta och 

indirekta synen på det som läggs fram, men denna gång från vår egna kulturella bakgrund. Detta kan 

ses som en nackdel, då vi skulle behöva fråga flera olika läsare hur de tolkar de olika texterna för att få 

ett ordentligt svar. En styrka i det hela är däremot att dessa är de mest uppmärksammade tweetsen och 

att vi vet redan att de på ett eller annat sätt sticker ut och berör publiken. 

Utöver dessa tre frågor så tittade vi även på om det var ett försök att aktivt göra reklam för något, vare 

sig det var Sverige eller något annat. Att vi valt att även titta på detta är för att se om det är så om 

någon yttre part haft påverkan på den som skrev och om detta skett också tittat ifall det spridits vidare 

eller inte. De omtalande tweetsen som inte var med i vår kvantitativa innehållsanalys letade vi fram via 

Curators of  Swedens egen hemsida. Då de var så omtalade så behövde vi bara veta vilken kurator det 

var, Sonja Abrahamsson, och det debatterade sökordet inom de omtalade tweetsen, vilket var ordet 

"jew". 

 

3.4 Dokumentanalys 

För att undersöka dokumentet Sverigebilden, det strategidokument som de använder sig av inom 

VisitSweden för att kunna se hur de ska jobba med varumärket Sverige i teorin, gjorde vi en 

dokumentanalys. Denna analys gjorde vi då vi kände att den inte bara var informativ i skrift utan även 

var ett bra exempel på hur de ville få saker gjorda även i sitt utförande så gjorde vi även en 

komplimenterande kvalitativ innehållsanalys.  

 

3.4.1 Urval 

Analyserna var av dokumentet Sverigebilden som är det dokument som NSU publicerat för att ha som 

vägledning för all marknadsföring av Sverige. Dokumentet står som grund för VisitSwedens arbete i 

många fall och är det enda av sitt slag som används vid marknadsföring av landet Sverige. 
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3.4.2 Genomförande 

Vi gjorde en analys på det strategiska dokumentet Sverigebilden, som handlar om hur Sverige ska 

marknadsföras. Vi började med att läsa innehållet för att få förståelse för hur man rekommenderar att 

man jobbar med Sverige som varumärke, detta gav oss en god insyn i arbetet men gjorde oss även 

uppmärksamma på hur man valt att lägga upp materialet på ett sätt som även det i sig var likt vanlig 

reklam. Detta gjorde att vi även valde att granska den mer djupgående i innehåll och upplägg samt 

bildupplägg.  

 

För att gå mer på djupet med det grafiska och skriftliga innehållet så gjorde vi en enklare bildanalys där 

vi tittade på semiotiken av bilderna i dokumentet. Vi tittade på uppbyggnaden och sedan hur detta 

förhöll sig till texterna. Dokumentet som helhet granskades mot de frågor vi ställde till Twitter men 

med vinklingen av att detta skulle vara positivt i alla lägen, dvs. hur det var positivt. Allt detta för att få 

en god insyn i hur de ville att man arbetar och något att kunna jämföra med twitterflödet. 

 

3.5 Kvalitativ samtalsintervju 

När man vill ha svar på saker som hur arbetet har sin gång och saker blir som de blir så är det 

lämpligast att göra en intervju eller en observation (Østbye et. al. 2004). För att få svar på hur 

VisitSweden lägger upp sina planer och hur man hanterar eventuella problem som uppstår så gjorde vi 

en intervju med en av de som arbetar med projektet, Head of  Socialmedia. Detta för att få svar på just 

frågan om hur strategin ser ut bakom arbetet samt synen VisitSweden har på medier och arbetet runt 

omkring projektet, dvs. allt det där som inte går att se när man granskar arbetet de gjort. Valet att göra 

en intervju var för att kunna få information som vi inte hade tillgång till på andra sätt och att kunna få 

bekräftelser på saker vi sett i annat data, det var även därför vi valde att göra den sist (Østbye et. al. 

2004) 

 

Den kvalitativa samtalsintervjun har utgått från det strategiska arbetet runt varumärket Sverige med 

huvudintresset på projektet Curators of  Sweden. Vi har därför valt att intervjua en person som arbetar 

inom VisitSweden med strategisk kommunikation för att kartlägga deras kommunikationsstrategier och 

vad för tankesätt som ligger bakom projektet och deras arbete. Intervjun fungerar som komplettering 

till de kvalitativa innehållsanalyserna för att ta reda på organisationens kommunikationsstrategier och 

därigenom få en helhetsbild av hur de har arbetat och tänkt omkring marknadsföringen av varumärket 

Sverige. För att få en bra insikt i arbetet i förväg har vi som tidigare nämnt granskat dokumentet 
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Sverigebilden som de använder som grund för sitt arbete. 

 

3.5.1 Kritik mot metoden 

Kvalitativa samtalsintervjuer kanske inte kommer att ge en fullständig nyanserad bild av hur arbetet ser 

ut. Det kan lätt bli en utopisk bild av arbetet, men tanken är att den mer nyanserade bilden ska ha 

kommit fått fram med hjälp av de övriga analyserna och detta ska då vara ett komplement. Vi valde 

även att ta intervjuerna sist för att få den grundläggande analysen som input innan vi pratade med 

VisitSweden så att vi vet att rätt frågor lyftes fram. (Østbye et al. 2004) 

 

3.5.2 Planering  

För att få respondenter kontaktades VisitSweden per e-post och sedan bokades intervju. 

 

3.5.3 Urval 

Vi intervjuade en a de tre som jobbar med projektet på VisitSweden, den vi intervjuade där var Head 

of  Social media Johannes Karlsson. Valet att intervjua honom var för att han är den som sitter som 

chef  över projektet och har bäst insyn i helheten från det att han började tills nu. Han har varit med 

och influerat arbetet och styrt. Vi försökte även att få en kompletterande kontakt per e-post med övriga 

men detta föll igenom då de inte hört av sig i tid för att kunna få med eventuella svar i undersökningen. 

 

3.5.4 Genomförande  

Vi att intervjuade Johannes Karlsson, Head of  Social media, som arbetar inom VisitSweden med 

strategisk kommunikation för att få information om deras kommunikationsstrategier inom 

organisationen och vad tankesättet bakom projektet och arbetet är. Intervjuerna kommer att fungera 

som komplement till de kvalitativa innehållsanalyserna för att ta reda på organisationens 

kommunikationsstrategier och genom det få en helhetsbild av hur de har arbetat och tänkt omkring 

marknadsföringen av varumärket Sverige. 
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3.5.5 Bearbetning  

Efter intervjun transkriberades den på ett enkelt sätt då vi valde att förbise de pauser harklingar mm 

som inte hade någon relevans. När detta var klart så tittade vi på vad som sagts och delade in det under 

de frågeställningar som vi försöker svara på samt en övrig kategori för det som vi inte fann vara 

relevant för någon fråga, vi strukturerade upp det utifrån intervjuguiden (se bilaga 3) även under dessa 

frågeställningar men fick flytta runt vissa svar som svarade på flera eller inte kom från intervjuguiden. 

Det vi fokuserade på var i första hand hur deras strategiska arbete såg ut men fick även en del svar på 

hur arbetet ser ut på andra plan. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Den kvantitativa innehållsanalysen har vi valt för att få en bred överblick av det stora materialet och 

som lätt kan användas. En brist med denna undersökning är att den ger en väldigt generell uppfattning 

med dåligt djup då den inte svarar på hur saker ser ut utan bara på frekvensen av saker i innehållet. 

Detta är något som dock inte skadat oss då vi ville ha reda på hur aktiviteten ser ut i flödet på @sweden 

och huruvida det är positiv eller negativ PR, något djup var alltså inte är ett nödvändigt kriterium då vi 

vill veta frekvensen för att sedan gå på djupet i andra analyser. För att delvis motverka bristen på djup 

så har vi även valt att kvalitativt granska de populäraste tweetsens innehåll för att få en djupare 

förståelse. (Ekström & Larsson 2010). 

 

Under undersökningen har vi fått en del bortfall av tweets, då vi valde att använda oss av 

www.topsy.com och inte Curators of Swedens egna hemsida för inläsning av data. De olika bortfallen 

är på ca 10% av innehållet och innehåller dubbletter av tweets och korta svar som inom 

undersökningen är oväsentliga och inte markant kan påverka resultatet med sin ringa mängd. Detta var 

något vi upptäckte vid undersökningens slut, och vi tog beslutet om att fortsätta som vi gjort eftersom 

det var en sådan liten skillnad mellan de båda källorna, det vi såg vid en kortare koll var mest dubbletter 

och svar till andras tweets dvs. sådant som i första hand dyker upp i andras flöden, så vi kunde bortse 

från det och fortsätta utan några förhinder. 

 

För att säkerställa validiteten i fallstudien så har vi haft en rad olika metoder, så kallad triangulering 

genom metodval, som stödjer varandra för att slutligen svara på vår frågeställning kring hur man 

strategiskt och praktiskt arbetar med varumärket Sverige. Att jobba på detta sätt är ett av de olika sätt 

som Merriam (2010) förespråkar för att stärka sin validitet och relibilitet då flera metoder stärker upp 

varandra. För att ytterligare stärka det hela har vi varit två personer som har tolkat i undersökningarna 

och inte bara en, vilket också stärker validiteten. (Merriam 2010) 
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Den första delstudien var som sagt en kvantitativ innehållsanalys och den andra en kvalitativ 

innehållsanalys, för att få mer djupgående kunskap om de populäraste tweetsen som vi fått fram i den 

första studien, allt för att få bättre förståelse för hur kanalen förändrats och för hur det praktiska 

arbetet ser ut i kanalen. Vi behövde även titta på det strategiska arbetet på ett bättre sätt och det gjordes 

genom att granska innehållet i Sverigebilden, det strategiska dokument som Swedish Institute har som 

riktlinje. Detta för att få förståelse för hur man ska lägga upp strategin med varumärksarbetet. 

 

Sist gjorde vi en intervju, denna var semistrukturerade utifrån frågor som kom fram under arbetets gång 

samt utifrån vissa frågor som vi arbetat fram från början för att se hur man arbetar strategiskt med 

kommunikationen kring varumärket Sverige. Detta kanske inte kommer att ge en fullständig nyanserad 

bild av hur de arbetar men den bör få fram det viktigaste som vi inte får ur de övriga analyserna så det 

är inte ett problem. Det vi vill få fram här är trots allt i första hand hur det strategiska arbetet ser ut och 

hur de förberett sig snarare än hur de faktiskt arbetar, det lämnade vi till analysen av twitterkanalen. Ett 

problem som kan ses här är brist på respondenter men vi behövde bara få ett fåtal respondenter inom 

organisationen då det bara finns totalt tre att välja mellan samt att då ville vi ha fokus på den som bör 

vara bäst insatt, dvs. Head of Social media. Vi stärker även upp detta genom dokumentet Sverigebilden. 

 

Att generalisera en fallstudie är svårt då man är inriktad på ett exempel, i vårt fall Curators of Sweden, 

men vill man granska andra twitterkanaler som jobbar med rotationcuration och länder som 

varumärken så kan man utgå från denna då vi tittar på hur mycket ställs mot varumärket Sverige, som 

kan bytas ut mor varumärket USA eller vilket land man väljer, så länge det har en twitterkanal att 

undersöka. 

 
 

Att detta är en intressant undersökning ur forskningssynpunkt kan vi klart fastställa då det är ett 

outforskat område som ständigt växer. Att media- och kommunikationsvetenskapens forskning 

behöver denna information är klart då det finns mycket att hämta med tanke på Habermas publika sfär 

teorier och de nyare PD studierna särskilt när den globala arenan växer sig starkare. Att Nations 

branding läggs utanför statens kontroll i vissa fall och därmed ut på ”entreprenad” hos folket, som i 

fallet Curators of Sweden och andra rotationcurationprojekt gör det bara mer viktigt då man även här 

börjar lämna de klassiska synerna på marknadsföring bakom sig. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att lägga fram det relevanta resultatet ur våra undersökningar för att senare sätta detta i ljuset 

av våra teorier. 

 

4.1 Resultat: Kvantitativ innehållsanalys 

Den första studien som genomfördes var en kvantitativ innehållsanalys för att ta reda på hur Twitter 

kanalens flöde såg ut, hur stor aktivitet kanalen hade och till vilken grad aktiverade man följare, och för 

att ligga till grund för den kvalitativa undersökningen som gjordes efteråt. 

 

4.1.1 Är all PR bra PR, positivt kontra negativt 

Tabell 1 Antal Positiva och negativa tweets  

 

Analysen visar att Twitter kanalen @sweden generellt innehåller mer positiva tweets än negativa, när det 

kommer till varumärket Sverige. Majoriteten av de undersökta tweetsen var neutrala men dessa valde vi 

att inte ta med i tabellen då vi ville förtydliga skillnaden mellan de positiva och negativa tweetsen, då 
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analysenheterna består av 86% neutrala tweets dvs. ca 1510st av alla undersökta. Med neutrala tweets 

avses de individuella händelserna, t.ex. att en kurator åt frukost eller ska ut på stan som neutrala tweets 

som bara håller igång twitterflödet något som i sig är viktigt för kanalens liv men som inte är viktigt för 

varumärket Sverige. 

 

Två exempel på positiva tweets under vår undersökning: 

                    
 

Två exempel på negativa tweets under vår undersökning:  

              
 
 
 
 
 

Illustration 6: Exempel från vecka 49 (2011) Illustration 5: Exempel från vecka 13 

Illustration 4: Exempel från vecka 8 Illustration 3: Exempel från vecka 13 
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Två exempel på neutrala tweets under vår undersökning: 
 

        
 

4.1.2 Över tid 

För att kunna se mer hur det har sett ut över tid så har vi undersökt hur många tweets som gjorts per 

undersökningsvecka och ställt det i relation till hur långt projektet Curators of  Sweden hade gått. 

 

Tabell 2 Antal tweets per vecka (från vecka 50, 2011 och ett år framåt) 

Genom att analysera mängden tweets över veckorna så ser vi att variationen var hög på hur många 

tweets som skrevs. Detta påvisar att projektet, Curators of  Swedens styre inte har någon influens på 

hur många tweets de olika ambassadörerna skriver utan att detta är högst personligt utifrån var och en. 

Man ser även att variationen inte har någon koppling till utifrån vilket datum det har skrivits och det har 

Illustration 8: Exempel från vecka 13 Illustration 7: Exempel från vecka 8 
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inte blivit markant fler eller färre tweets ju senare in i projektet det gått. 

 

Förutom antal tweets per vecka undersökte vi hur populariteten ser ut dessa veckor dvs. hur många 

som retweetade, favoriserade och svarade på de olika tweetsen som genererats. 

Tabell 3 Popularitet per vecka 

Här kan vi utläsa att även om tweets antalet per vecka är annorlunda kan vi se att populariteten ökar 

med tiden och projektets fortgång. Ett tydligt exempel på detta ser man om man granskar vecka 8 och 

vecka 43 (högra stapeln om vecka 38) som båda hade mer än 350 tweets (se tabell 2). Vecka 8 har 

betydligt färre antal svar, favoriseringar och retweets än vad vecka 43 har. Med detta kan vi se en 

popularitetstrend och att det hände något efter de första 6 månaderna. All statistik gick upp 

anmärkningsvärt mycket någon gång vid detta tillfälle. 

 

4.1.3 Kommentarer 

Eftersom det är var femte vecka som analyserats och inte varje vecka blir skillnaden på staplarna 

framför allt i popularitetsdiagrammet betydligt skarpare och går upp direkt istället för stegvis som det 

skulle kunna gjort om man gjorde mätningarna veckovis. 
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4.1.4 Överföring till Kvalitativ innehållsanalys 

Resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys har lett till att vi kan utläsa skillnaden mellan positiv PR 

kontra negativ PR och att vi ser förändring i antal tweets och aktivitet över tid och att vi ser hur 

populariteten blir bättre med tiden. Men detta är inte allt som vi får fram och vi tar därför hjälp av den 

kvantitativa innehållsanalysen för att få en större förståelse av innehållet i tweetsen. 

 

4.2 Resultat: Kvalitativ innehållsanalys – Twitter 

För att få djupare förståelse för de populäraste tweetsen så valde vi att göra en djupare analys av dessa.  

 

4.2.1 Urval 

Utifrån den kvantitativa innehållsanalysens resultat för popularitets, antal retweets, favoriseringar och 

svar, valdes varje vecka en av dessa tweetsen som vi sedan gjorde en kvalitativ innehållsanalys på. Som 

tillägg valde vi att för två veckor ta ut två tweets istället för en då vi kände att det var av vikt. De utvalda 

tweetsen undersöks för att förstå vad som sprids mest och varför. Vi har även lagt till ytterligare en 

grupp tweets som får stor medieuppmärksamhet. Vi valde dessa då vi såg nya tendenser om att mellan 

två veckor gick uppmärksamheten på tweetsen upp och då tog vi reda på vad som hänt och fann 

Colbertreport som uppmärksammade dessa. Då vi ansåg att dessa var av vikt valde vi att ta med dessa 

trots att de låg utanför våra undersökningsveckor. 

 

4.2.2 Är all PR bra PR? 

Utifrån den kvalitativa undersökningen ser vi att de populäraste tweetsen bygger väldigt mycket på 

humor och kontroversiella ämnen som väcker uppmärksamhet och debatt. Det handlar mycket om 

patos och väldigt lite om logos när det kommer till det retoriska, man väcker känslor och skratt. När det 

kommer till tolkningar och läsarbemötandet är det just humor och kontrovers som verkar vara det som 

sprider sig snabbast. Detta stärks ännu mer när man lägger till de tweets som blev spridda över världen 

och som till och med var med i TV. En specifik tweet var även ren reklam som vi tidigare nämnt och 

det för något annat än Sverige men som inte bör ses som skadlig för Sveriges varumärke. 
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Tre bra exempel på humor och kontroversiella tweets som framkom i den kvalitativa analysen är: 

       

 

 

Som vi kan se är alla dessa skrivna av olika kuratorer, då de är från olika veckor, och är därför skrivna 

på olika sätt (för fler tweets se bilaga 5). 

4.2.3 När allt bara vände 

Tidigare nämnde vi i undersökningen av Twitter att vi fann statistisk på att det gått uppåt i 

följarsiffrorna efter ca ett halvår, då något uppenbarligen hände något då. När vi tittade närmare så 

fann vi att vecka 24 (alltså mellan två av våra undersökningsveckor) var det en kontroversiell twittrare 

som skrev ett antal tweets som spred sig som en löpeld runt om i världen och de hamnade på Colbert 

Report och gjorde kanalen känd. Hade vi gjort en kvantitativ undersökning på tweetsen på samma sätt 

som övriga tweets så skulle dessa ha sagt att de omtalade tweetsen var neutrala då de mer reflekterar 

twittraren och dennes åsikter. De visar inte något specifikt om Sverige men de får en indirekt negativ 

innebörd då den som skriver det. I detta fall framställs twittraren som en antisemit och därigenom kan 

detta överföras på Sveriges varumärke då de kan ses som sammankopplade. 

Illustration 11: Kuratorn aktiverade sina 

följare genom humoristiska tankenötter. 

Illustration 10: En kurator som använder 

starka ord och kontroversiella diskussioner 

om sin vardag. Illustration 9: Kuratorn pratar om udda ord 

som inte finns på engelska. 
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Alla ambassadörer är sina egna varumärken men 

sammanlänkas med Sveriges varumärke när de agerar som 

ambassadörer, vilket gör att man kan ta åt sig eller 

förkasta de åsikter och kommentarer de skriver. När 

Colbert Report och andra nyhetsmedier ifrågasätter 

Sveriges val av ambassadörer och det de skriver är man 

dock snabb på att förklara att detta är den enskilda 

individens åsikter och att man hänvisar till yttrandefrihet 

och åsiktsfrihet eftersom Sverige är ett öppet land. Detta 

är även ett bra sätt att distansera sitt varumärke, så att 

ambassadörens varumärke och Sveriges varumärke inte sammankopplas allt för hårt när det kommer 

negativa kommentarer. 

 

När det kommer till innehållet i övrigt från tweetsen under vecka 24 är de, likt många av de andra 

tweetsen vi studerat, kontroversiella och väcker starka känslor. Det som gör dessa unika är att de påvisar 

att personen som skrivit dem antingen inte är så smart eller så har denne en radikal och inte allmänt 

accepterad åsikt om judar. Hon försöker inte att använda sig av några retoriska knep vad vi kan se, men 

väcker bemötanden från flera håll och responsen är sällan om ens någonsin positiv. Man ser dock inte 

att VisitSweden går in och försöker styra upp utan låter det gå sin gång. 

 

4.3 Resultat: Dokumentet Sverigebilden 2.0 

Vi granskade dokumentet Sverigebilden som är ett strategiskt dokument för alla som arbetar med 

Sverige som varumärke direkt eller indirekt. Detta är ett dokument framtaget av NSU och fungerar som 

riktmärke för organisationer som VisitSweden och som stöd för företag som förankrar sitt varumärke i 

Sverige. 

 

Hela upplägget av dokumentet är som ett färgglatt reklamblad. Många stora helsides- eller 

halvsidesbilder fyller upp innehållet och denna helhet gjorde oss lite fundersamma då det verkade som 

att man ville förstärka innehållet på detta sätt. Detta ledde till att vi valde att göra en kvalitativ 

innehållsanalys av innehållet utöver den dokumentanalys som skulle göras. 

 

Illustration 12: Ett flertal tweets av den 

här stilen skrevs av kuratorn vecka 24. 

Detta spreds snabbt över olika kanaler 

runt om i världen. 
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4.3.1 Innehåll 

Dokumentet innehåller det som man anser att Sverige ska föra fram i sitt varumärkesbyggande. Man 

riktar in sig på 4 värden, nytänkande (innovative), öppenhet (open), äkthet (authentic) och 

omtänksamhet (caring), som kretsar kring progressivitet. Dessa är grunden i allt man ska föra ut till 

resten av världen men också det man vill att alla ska se som den svenska identiteten. I dokumentet 

klargörs det hur man vill att detta ska föras fram i den mån det går och att det är detta som gjort 

Sverige till Sverige på ett enkelt sätt. Man förklarar plattformen, vad det handlar om att hantera landet 

som ett varumärke (Brand). Man för stärker allt med att poängtera att man ligger högt i world values 

survey, som undersöker hur starka olika nationers 

varumärken är. Man bryter sedan ner Sveriges 

kärnvärden och förklarar dessa var och en för sig. 

 

I den kvalitativa innehållsanalysen av det strategiska 

dokumentet analyserade vi utifrån två perspektiv, 

denotation och konnotation. Vi fann som sagt att 

man använder sig av 4 olika grunder i dokumentet. 

Dessa kan vi se som en genomgående trend i både 

bild och text där de flitigt har arbetats in i varje del.  

 

 

 

Konnotationen i de flesta bilderna är 

tydlig. De verkar vilja visa en vacker 

bild med lyckliga människor gärna i 

samverkan med vacker natur. Till detta 

kommer gärna en tydlig text som 

fortsätter att spä på känslorna man 

byggt upp med den direkta bilden. När 

vi tolkar bilder och text så finner vi att 

de uttrycker sig och lägger in 

känsloskapande budskap som man vill 

få fram på ett typiskt reklamsätt. Det 

är tydligt att de har valt bilderna för att  

Illustration 14: Exempel på uppslag med bild och text i  

Sverigebilden 2.0 

 

Illustration 13: Kärnvärdena i Sverigebilden 

2.0 
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förstärka känslan av öppenhet, nytänkande och omtänksamhet. Man ser även att man i sitt bildspråk 

hela tiden verkar vilja bryta myten om att alla svenskar är blonda och blåögda, nästa alla bilder som har 

människor visar åtminstone en eller flera av multikulturell bakgrund (ex se illustration 12). 

 

Dokumentets bilder visar något typiskt svenskt, t.ex. midsommarfirande, västkusten etc. allt för att man 

ska känna igen det ”typiskt” svenska, dvs. det där som även utländska personer förknippar med Sverige. 

I dokumentet diskuteras svensk öppenhet i form av möjligheten att ha alternativa livsstilar och kunna 

gå i naturen vart man vill. Allt detta sammanvävs för att trycka på just de kärnvärden som de tydligt vill 

få fram. 

 

4.3.2 Målgrupp 

Dokumentets upplägg är på många sätt som ett reklamblad med företag som målgrupp. Det tilltänkta 

användningsområdet är dock som information till alla som är med i NSU, dvs. ett flertal organisationer 

och företag som arbetar med att sprida Sverige som varumärke. När vi granskar dokumentet så känner 

vi att det skulle kunna användas som en form av reklamblad riktat till privatpersoner, både svenska och 

utländska med mindre förändringar. 

 

4.4 Resultat: Kvalitativ samtalsintervju 

För att få klarhet i vilka strategier och synen på sociala medier som VisitSweden har så gjorde vi en 

intervju med Johannes Karlsson, Head of  social media på VisitSweden och en av tre som arbetar med 

Curators of  Sweden. 

 

4.4.1 Urval 

För att få svar på våra frågor så hade vi tre personer att prata med som har hand om detta på 

VisitSweden. Av dessa tre så var det en som det löste sig med möte så att vi kunde få en intervju. 

 

4.4.2 Strategi 

VisitSwedens arbete cirkulerar kring att sälja in Sverige till medborgare i andra länder. De är ett 

kommunikationsföretag som jobbar med att marknadsföra Sverige och svenska destinationer och 

upplevelser internationellt. Curators of  Sweden är ett sådant projekt som handlar om att med hjälp av 
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olika kuratorer förmedla en positiv syn på Sverige över Twitter. Men för att kunna sälja in Sverige till 

andra så måste man börja på hemma plan. Johannes säger så här när vi pratar om Nations branding 

jämfört vanlig branding: 

”Att jobba med varumärken som är ett land är ju på en helt annan nivå. Det är jättebra, det gör 

också att man får helt andra utmaningar än jag varit med om tidigare. Just när man brandar en 

produkt, brandar Coca Cola. Det kan du, det gör att du vet att: här är målgruppen, här är appen. 

Men när du brandar ett land; hur brandar man ett helt land så att alla tar emot det, det är inte helt 

självklart.” Johannes Karlsson, VisitSweden 

Det är alltså inte bara att sälja in en app (telefonapplikation) eller reklamfilm, man måste även sälja in 

produkten på ett sätt som alla tar emot på rätt sätt. Man måste känna sin målgrupp men även sina egna 

ambassadörer. 

 

För att följa samma linje i sitt arbete med Sverige så är det viktigt att alla håller ihop, NSU har av denna 

anledning tagit fram Sverigebilden, ett dokument som förklarar hur man ska arbeta med varumärket 

Sverige, och där finns ett flertal nyckelord som man vill att organisationer ska använda sig av. Johannes 

kommenterar dessa nyckelord så här: ”Nä men i grunden finns att vi i vårt centrala sätt att arbeta finns för att 

finna nya sätt att få publicitet. och det är publicitet, öppenhet och transparens.” Johannes Karlsson, VisitSweden 

Han är också tydlig med att man har en god partner i SI som även de vill vara progressiva och arbetar 

med förnyelse. Han fortsätter senare med att utveckla lite om samarbetet så här:  

”Vi är väldigt likatänkande när det kommer till progressivitet. I det här projektet har vi jobbat 

väldig nära varandra, eftersom vi har samsyn på vart vi är. Vi kan båda använda det i vår 

organisation och vår marknadsföring av Sverige, det fungerar verkligen bra.” Johannes Karlsson, 

VisitSweden 

Samarbetet är en viktig del i deras arbete, deras gemensamma syn på att föra allt framåt är ett stort stöd i projekt 

så som detta. Att sedan sy allt samman under Sverigebildens direktiv är något som de därmed inte har svårt med 

då detta handlar om att vara öppna och visa upp det man sysslar med.  

 

I början när man jobbade med Curators of Sweden så hade man det svårt att finna twittrare, vem skulle vilja göra 

gratisarbete bara för sitt nöjes skull. Man har under projektets gång jobbar med att få en bra bredd, något som 

Johannes var noggrann med att poängtera:  

”Från början så var det så att vi var tvungna att sätta oss ner och försöka komma på så många 

duktiga twittrare som vi bara kom på, för då hade vi inga. Där ville vi att det skulle vara så brett 

som det bara gick, från hela landet och så många ämnesområden som vi kunde hitta. Men det visade 
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sig vara en utmaning. Det är övervägande människor som jobbar med media och vi vill verkligen ha 

det bredare. Det är en utmaning hela tiden.” Johannes Karlsson, VisitSweden 

Johannes menar alltså att bredda utbudet av twittrare är viktigt för att inte bara visa upp en 

välpolerad media yta, för Sverige är inte bara en media elit utan även andra som ser Sverige på 

andra sätt, en viktig sak förutom att få bredd är ju dock att visa på att detta är ett projekt som 

vem som helst som har en twitterkanal kan få skriva för. 

När vi sedan kommer in på hur det ser ut med urvalet idag så säger Johannes: 

”Vi brukar mötas en gång i månaden eller varannan månad och gå igenom alla ansökningar som 

kommer in. Och det här sitter vi med eftersom vi vill täcka igen så mycket det går, utöver detta så vill 

vi ha folk som är twitterhändiga, kunna hantera Twitter och som kan twittra på engelska också nåt 

som kan tillföra diskussion.”  

Detta visar på att VisitSweden sitter och väljer ut vem som ska skriva varje vecka, även om det inte kan 

styra hur de skriver. Man hänvisar till öppenheten i Sverige i form av tryck- och yttrandefrihet om 

någon tar illa vid sig, alla i Sverige har ju den rätten bakom sig. 

 

4.4.3 Förändring 

Från början när Curators of  Sweden tog över kanalen @sweden så hade man 8000 följare. Nu drygt ett 

år senare har man ca 70 000 följare, det har varit fler följare vid tillfällen men många har följt kanalen en 

längre tid. När vi diskuterade förändringarna så berättade Johannes detta: 

”Människan och Svenskt och så här. Och använda oss av mycket för att bygga vidare. När jag kom in så 

fanns ett Curators of  Sweden fast det var en helt annan form. Där hade man dragit igång det och vi ägde 

kontot. Vi hade först tagit över det kontor @sweden och registrerat det.  och sen ville SI vara med eller 

Svenska institutet och då gjorde vi klart att vi skulle göra det tillsammans. Då var det ett konto med 8000 

följare som informerade om Sverige dom flesta som följde det var svenskar i utlandet som hade en romantisk 

dröm om moderslandet. Hur det var eller borde vara.  

Jag tror att när vi tappade i början när vi gjorde om, talade om annat. Vi fick lite arga mejl och så, där dom 

tyckte vi förstört någonting sånt här.  

I vilket fall som helst är det naturligt när man gör om någonting från grunden.” Johannes Karlsson, 

VisitSweden 

En förändring som skett över tid har varit att bygga om synen på kanalen. SI hade haft den en längre 

tid och använt den som enkel informationskanal och förändringen var inte helt uppskattad. När det 

kommer till förändringen av kanalen så är det inte något man försökt förändra även om det blivit mer 

genomslag på poster och mer följare samt att man har det lättare att få kuratorer. 
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4.4.4 VisitSwedens syn på sociala medier 

VisitSwedens syn på Facebook och Twitter har bestått länge av att man ser de som bra enkla kanaler att 

nå ut till stora grupper. Man använder sig av Facebook för att ha mer klassiskt turistmaterial i bild och 

korta texter. Man är dock inte helt säker på hur man ska använda medierna ännu, Johannes säger själv: 

”Så det här sidoprojektet[Curators of  Sweden] handlar nog lite om vad kan man göra med sociala medier.”, när vi 

pratar om Twitter och andra sociala medier. Han fortsätter senare med att tillägga; ”det är faktiskt på det 

sättet att Twitter har vi utvecklat som ett projekt där vi testat gränserna, Facebook där har vi inte riktigt testa det så 

långt.” Samtidigt som han är noggrann med att poängtera att deras syn på Facebook är mycket mer 

traditionell. 

 

Som svar på frågan: är det för att Twitter inte används av så många så att det inte stör lika lätt som ni valde den eller 

vad beror det på tror du? 

”Nej, när vi valde så var det för att framförallt för att Twitter var ett samarbetsprojekt. Det var lite 

att som jag själv uttryckte det; Twitter är ett avgränsat fenomen där målgruppen som finns där är 

mycket makthavare som kan påverka ytan i den gruppen. Det som sägs där har blivit var mans 

ägodel.” Johannes Karlsson, VisitSweden 

Man ser det som en möjlighet att påverka, man säger även i andra delar av intervjun att man nått stor 

framgång med att få fram kärnvärdena genom att folk ifrågasatt eller på andra sätt uppmärksammat 

kanalen.
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel så ämnar vi försöka få ihop det vi på börjat i de tidigare kapitlen, dvs. vi kommer att ställa resultatet mot 

med de teorier som vi använder i denna uppsats. Allt för att börja få svar på våra frågeställningar. 

 

5.1 Vem är vem – Ambassadörskap och identitet 

Simonin (2008) säger att ett lands identitet inte är något som finns nu utan är en uppfattning som 

landet vill skapa och influera sin 

omgivning med. Detta gör man genom att 

kommunicera och informera omgivningen 

om landet och därigenom ge dem en 

annan mer önskvärd uppfattning om 

landet. Han pratar även om att man måste 

hantera en image både på gott och ont. I 

Sveriges fall arbetar man mycket med 

synen på att man är ett naturskönt land 

med goda resurser och ett öppet 

tillmötesgående samhälle. Man jobbar 

också med att bemöta mindre positiva 

uppfattningar om Sverige som att, folk tror 

att de flesta som bor här är dumma 

blondiner. Man kan även se att detta 

tankesätt är något som dyker upp under kanalens gång då man fick ett uppsving (se tabell 3 i kapitel 

4.1.2) och stor uppmärksamhet vecka 24 när en kurator valde att skriva ett flertal kontroversiella inlägg 

om judar (se bilaga 6). Vi kan se detta arbete genomgående genom dokumentet Sverigebilden 2.0 och vi 

kan även se det genom vad VisitSweden vill föra ut, när man dels hör vad Johannes har att säga och 

dels genom deras svar i massmedia när de blir ifrågasatta. 

 

I undersökningen  kan man se att man arbetar aktivt med att få ut den mest gynnsamma bilden av 

Sverige. Man gör detta på ett sätt som i vissa fall kan upplevas som negativ då man låter ambassadören 

skriva fritt. När det blir negativt så tar man dock kontrollen genom att diskutera hur öppet Sverige är 

som låter sådana saker hända. Att tillåta alla typer av handling kan ses som en god grund för en 

samtalsdemokrati (Habermas 1999) där man låter alla komma till tals utan att påverka dom. Detta är 

klart en tydlig strategi man har, man följer Sverigebilden 2.0 som säger att man ska visa på öppenheten 

Illustration 15: Exempel på naturskönt land med goda 

resurser ut Sverigebilden 2.0 
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och man skjuter ifrån sig den negativa PR som kuratorerna kan dra med sig. Man hänvisar gång på gång 

till att alla i Sverige har rätt att uttrycka sig även om det inte är något som Sverige står bakom som land. 

 

Dock ska man komma ihåg är att majoriteten av tweetsen i kanalen är neutrala. Så är det för att man vill 

att kanalen ska vara genuin och inte bara kan skriva om Sverige hela tiden för då hade folk förlorat 

intresset. När man arbetar på detta sätt så får man på köpet att alla får en gemensam bild av Sverige. 

Dels genom att man läser kanalens innehåll och delvis genom att läsa om kanalen och de som varit 

kuratorer, inom landet genom att sprida kanalen även på hemmaplan. Detta då man måste känna till 

kanalen för att kunna anmäla någon för att få ta hand om den. Man stärker alltså både identitet, inom 

landet, och image, synen på landet utifrån, i sin strävan att förbättra varumärket som det ser ut 

(Simonin 2008). 

 

5.2 Kultur och kommunikation – att nå ut till det stora fältet 

"För några veckor sedan hade vi en kock som twittrade och rätt vad det är så poppar det upp en 

artikel i New York Times som handlar om svensk kokkonst. Det här är den bästa situationen, om 

man kommer ut med det här; vad är svenskt och sätter Sverige på kartan." - J. Karlsson, 

VisitSweden, angående vad de vill få ut av arbetet med sina kuratorer 

Kulturdiplomati handlar om att få positivt bemötande från ett annat land genom kulturella utbyten, 

oavsett konstform, och uppvisande av sitt land genom denna kultur för att bygga intresse (Pamment 

2013). Att använda sig av Twitter på ett avslappnat och personligt sätt där mat och kultur diskuteras i en 

normal svensk vardag är på många sätt att syssla med kulturdiplomati och det kan man se i @swedens 

flöde nästan varje dag.  

 

Utbytesdiplomati handlar om att man haft utbyten av medborgare för att främja kontakten och lära 

känna varandra (Pamment 2013). Curators of  Sweden handlar om att få medborgare att komma till dig 

för att lyssna på dina kuratorer. Utbytesdiplomati har varit ett lyckosamt sätt att jobba på mikronivå, för 

att nå fram till en människa i taget och för att sedan få dessa att jobba som ambassadörer i sitt land och 

föra fram positiva saker om avsändaren (Pamment 2013). Curators of  Sweden är ett bra sätt att jobba 

på mikronivå jobba för att nå folk på makronivå. Man får en röst som kan nå fram till andra länder och 

som där förs vidare av flera röster. Ett exemplet på hur man tagit steget från mikro till makro kan man 

se genom  kocken som fick en utländsk tidningen att skriva om svensk matlagning  
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Att använda sig av denna typ av marknadsföring på ett innovativt sätt så som VisitSweden gör är 

intressant då vi kan se att de tagit utbytesdiplomati till en ny nivå där de låter andra prenumerera på det 

de har att säga genom att lägga detta bakom en ambassadör. Speciellt som denna ambassadör inte är 

styrd av staten utan väljs ut av VisitSweden, som det framgår i intervjun med Johannes. En annan sak 

som kan göra denna typ av utbyten bra är att delaktigheten och utbytet inte längre sker på mikronivå. 

Man kan tala till massor på ett helt nytt sätt och ändå låta mottagaren sprida det vidare på ett personligt 

sätt via Twitter och vidare där ifrån, så som vi kan se i citatet längre upp. 

 

Man får inte glömma att språkrören väljs av VisitSweden. VisitSweden granskar hur man uttryckt sig på 

sin egen kanal för att få en förståelse av vad man kan komma att skriva även på @sweden. Man vill inte 

ha ”megafoner” nämner Johannes i intervjun med honom och det tyder på att man ändå jobbar med att 

kontrollera vad som förs ut även om det inte märks vid första anblick. Man skapar ständigt dialog 

mellan ambassadörerna och dess läsare genom att hålla detta på en social plattform, i detta fall Twitter. 

Man verkar dock inte censurera även om man är snabb på att försvara sig genom att diskutera 

yttrandefrihet och att det är kuratorns ord och inte organisationens. Att man väljer sina kuratorer, och 

att man är snabb på att avfärda kommentarer från dessa när det inte stöder statens syn på saker och 

ting, kan klart stärka Habermas (1999) åsikt om att man styr diskussion så som PR gärna gör och att 

man försöker influera de som läser och skriver genom att få dem att skriva någorlunda lika. 

 

5.3 Nation branding 

"Tanken har aldrig varit att vi ska vara unika, tanken är att det här ska stödja vårat varumärkes 

plattform. Och det handlar om vårt fokus på våra kärnvärden; öppenhet. äkthet, nytänkande och det. 

Det tror jag vi kan hålla på med ganska länge." - J. Karlsson, VisitSweden, angående deras idé och 

tanke kring projektet, Curators of  Sweden 

Public diplomacy fokuserar på att föra dialoger och diskussioner med sin publik i och med det fördjupa 

möjligheten att få fler ambassadörer för sin sak. Inom Nations branding arbetar man med imagelyft och 

imagehantering. Både stat och privata företag använder sin makt för att stärka imagen genom 

varumärkeshantering (Szondi 2008). Allt handlar om att skapa ett gott anseende och därmed förbättra 

varumärket genom att göra sina medborgare till ambassadörer. Att hålla igång en social knutpunkt på 

detta sätt, som man gör på Twitter, gör det intressantare för alla och dialogen sköts i det öppna. Klarar 

VisitSweden att hålla igång dialogen på detta sätt så kommer det att underlätta för att få ut kärnvärdena 

till målgruppen. 
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Det man mer ser i deras långvariga arbete är att de efter att de nu byggt upp och försvarat sitt arbete så 

låter de nu imagen av Sverige fortgå. Man stärker självkart de kärnvärden man har i sin PR-plan men 

man låter även ambassadörerna skriva vad de vill. Man är så säker på att imagen Sverige har kommer att 

hålla och att kärnvärdena är så väl inrotade att de kommer följas. Sverige uppfattas inte bara utifrån de 

bilder man ser i media utan även genom den generella uppfattning av landet som skapats och de 

enstaka händelser som personer kommer ihåg eller förknippar landet med. Dessa uppfattningar kan 

vara både positiva som negativa. Till exempel kan en positiv uppfattning vara att landet är turistvänligt, 

har en vacker miljö och att dess invånare är tillmötesgående (Simonin 2008). Negativ uppfattningar kan 

istället vara att landet ses som främlingsfientligt och har en hög kriminalitet. Men genom att uppmuntra 

personer att skriva, samtidigt som man även ger sig själv möjligheten att säga att det är en enskild 

individs åsikter. Man låter tyst folk måla upp bilden av det positiva Sverige och säger då inget, men 

säger att det är den enskildes åsikt så fort någon ifrågasätter landet. Nämnvärt i detta sammanhang är 

att av de tweets som får mest uppmärksamhet är de positiva och inte de negativa som är de som ger 

Sverige dåligt rykte och som kan svärta dess image. Av de 1747 tweetsen i undersökningen så var, 

enbart 31 negativa tweets och majoriteten av dessa kommer tidigt i undersökningen. 

 

5.4 Medialisering – en innovationsfråga 

Användandet av Twitter är ett bra exempel på medialiseringen och globaliseringen vilket bör vara en 

naturlig väg att gå för PD. Överlag vill man ju gå från mikro- till makronivå när det kommer till 

kommunikationen på samma sätt som PR (Phillips & Young 2009). Globaliseringen är en stor del i PD 

då teorin handlar om att få ut sitt land på en global arena. Bara genom att se att man väljer att använda 

Twitter kan vi se klara kopplingar mellan dessa tre teorier, globalisering, medialisering och PD samt hur 

den tekniska utvecklingen har följts åt. Man har gått från att ha kommunikation per brev till att idag 

lyfta på telefonen och prata med vem som helst i realtid, man kan nå ut till massorna på Facebook, 

Twitter eller andra sociala medier (Cull 2009; Castell 2008). 

 

Med innovation som ledord, något som kommer från Sverigebilden 2.0, så arbetar VisitSweden ständigt 

med att på ett progressivt sätt ta Sverige framåt. Detta gör att VisitSwedens arbete medialiseras i en hög 

takt. Johannes Berättar i intervjun att de låter media bli en central del i arbetet och arbetar därför gärna 

med nya medier. VisitSwedens arbete med att kommunicera fram nya budskap för därför inte bara fram 

budskapen i sig, utan även att vi får upp ögonen för användningen av nya medier och de blir en större 

institution än de varit innan. Uppmärksamheten får man inte minst genom den mediebevakning som 

ett land i grund har men även på grund av dess ibland kontroversiella innehåll, som vi kunnat se i 

granskningen av twitterflödet. Detta gör att sociala interaktioner, mellan institutioner och i samhället 
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som stort, i större utsträckning sker via media.  

 

5.5 Publika sfären 

Att ha med öppenhet i sina kärnvärden för allt arbete har gjort att Curators of  Sweden kunnat ta in det 

som länge ställts mot PR, dvs. öppenheten i Habermas (1999) teorier om publika sfären och hur 

människan ska vara opåverkad. Man kan öppna dialog med världsmedborgarna och kan därmed göra 

Sverige till en mer samtalsvänlig demokrati, som inte bara påverkar Sverige utan även agerar som 

världsnation (Castell 2008). Antalet följare av kanalen har ökat sedan starten och bredden av länder 

följarna kommer från kan vara en klar indikation på detta, att man gått från ett par tusen när man tog 

över kanalen till nästan 70 000 följare idag och det gör att man har god chans att man  kommer att nå 

fram till fler i framtiden. 

 

Att VisitSweden fortfarande styr valet av kuratorer är något man inte får glömma och detta gör att man 

kan styra agendan och kontrollera öppenheten. Detta kan göra att detta blir en falsk spegling och inte 

helt så öppet som det gärna kan förefalla vid första anblick. Veckovis så väljer VisitSweden vem som 

ska skriva, även om de inte kan styra hur eller om vad varje enskild kurator väljer att skriva om. Som 

strategi vill de visa upp så mycket bredd man kan bland twittrare som är duktiga på att uttrycka sig. 

VisitSweden hänvisar till öppenheten, som Sverigebilden uppmanar till, något som i första hand handlar 

om Sveriges  tryck- och yttrandefrihet om någon tar illa vid sig. Överlag går denna typ av styrning mot 

samtalsdemokrati då man begränsar antalet personer som kan bli hörda. En motpol är dock att man 

använder sig av Twitter som medium då den som vill bli hörd kan alltid kommentera på @sweden och 

@swedens kuratorer i sin tur väljer om de vill svara på inlägg. Allt detta  kan leda till dialog men det är 

inte den öppenhet och de samtal som Habermas (1999) vill ha i en samtlasdemokrati. 

 

VisitSweden visar även på ett gott medvetande om vad allmänheten vill och kan när det gäller att sköta 

kanalen. Man stärker hela varumärket internt genom att låta andra ta på sig och fungera som språkrör. 

Opinionen får visserligen inte föra talan, men varje person får en möjlighet att ta sin plats och låta sig 

bli hörd. Habermas (1999) menar att den publika sfären ska kunna diskutera fram ett gemensamt beslut, 

man vill förändra sin omgivning med förståelse och överenskommelse. Samverkan och inte påverkan är 

det som ska leda till beslut. Det VisitSweden kanske inte får fram är en fullständigt god deliberativ 

demokrati på detta sätt, men de är en god bit på väg när de låter ambassadörerna tala om det de känner 

är viktigt med Sverige. Vi får inte bara en vacker bild där allt är bra utan även en grå vardag och en inte 

alltid så vacker verklighet. I många fall går detta emot vad man arbetar med inom PR men det gör också 

allt ärligare och mer modernt så som den dialog man vill uppnå med nyare PD (Pamment 2013). 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi titta mer praktiskt på det vi tagit fram i resultat- och analyskapitlet. Vi ska försöka besvara 

frågan och även titta framåt för att se vad forskningen kan göra mer inom detta område. 

 

6.1 Strategierna bakom arbetet 

VisitSwedens arbete kretsar kring att ”sälja in” Sverige till andra länders medborgare. Detta innebär att 

de måste göra det på ett annat sätt än normal marknadsföring. Man måste även sälja in det till sina 

medborgare, nationellt och inte bara ”kunderna” internationellt. Detta är en balansgång som inte får 

glömmas bort genom arbetet med ett land och som Johannes, Head of  Social media på VisitSweden, 

framför angående sitt arbete. PD som helhet ligger till grunden för hela projektet Curators of  Sweden 

och VisitSwedens arbete. De arbetar aktivt med PD i nästan allt de gör och @sweden är bara ett av de 

många uttryck för detta. 

 

VisitSwedens arbetet kretsar mycket kring att vårda identiteten av att vara svensk samtidigt som man 

försöker sprida det till andra. Som vi kan se av arbeten angående Nations branding och PD så är 

identitet en viktig del att bygga upp en nation på. Skulle vi rucka på identiteten i dessa globala tider så 

kommer det att bli svårt när vi använder oss av våra medborgare som ambassadörer då de inte vet vad 

de själva ska säga och tycka när de inte känner samhörighet till nationen (Pamment 2013). Att använda 

sig av denna marknadsföring på ett innovativt sätt, såsom VisitSweden gör, är intressant då vi kan se att 

de tagit utbytesdiplomati till en ny nivå där de låter andra prenumerera på det de har att säga via 

twitterflödet @sweden och genom en ambassadör som inte är direkt styrd av staten. En annan sak som 

kan göra denna typ av utbyten bra är att man även gjort så att delaktigheten och utbytet inte längre sker 

på mikronivå, vilket gör att man kan tala till massor på ett helt nytt sätt och ändå låta mottagaren sprida 

det vidare på ett personligt sätt.  

 

VisitSweden samarbetar med SI i ett progressivt arbete att ta Sverige framåt. De använder sig av 

Sverigebilden som leddokument, vilket gör att de ständigt testar gränserna då ett av ledorden i 

Sverigebilden är innovation. Detta gör att man med dokumentet som stöd och riktlinje kan ta steget 

framåt och låta Sverige medialiseras i allt snabbare hastighet. De låter media bli en central bild i 

samhället genom att använda media allt mer aktivt i sin kontakt med medborgare och söka folk genom 

nya medier, såsom Twitter. Genom sitt arbete med att kommunicera nya budskap för de inte bara fram 

budskapen utan gör att vi får upp ögonen för dessa nya medier. Det medför i sin tur att medierna blir 

en större institution än de tidigare varit och varje gång media nämner projektet Curators of  Sweden så 
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är det inte bara projektet som får reklam utan Twitter som helhet. Detta gör att sociala interaktioner, 

mellan institutioner och i samhället som stort sker via media (Hjarvard 2008).  

 

I projektet Curators of  Sweden väljer VisitSweden ut vem som ska skriva varje vecka, även om de inte 

kan styra hur de olika kuratorerna skriver. Som strategi har de tagit fram att de vill visa upp så mycket 

bredd man kan bland twittrare som är duktiga på att uttrycka sig. Johannes framhäver att kunna 

uttrycka sig och vara aktiv som ett stort krav. VisitSweden hänvisar till öppenheten, såsom Sverigebilden 

uppmanar i form av svensk tryck- och yttrandefrihet. De försöker även visa upp Sverige från samtliga 

sidor, även när detta kommer att visa upp det klassiska typiska sidan i form av köttbullar, 

midsommarfirande och blonda människor. Detta är inte nödvändigtvis negativt utan förstärker allt 

arbete man gör med varumärket Sverige. 

 

Att låta andra ta på sig att fungera som språkrör  visar på ett gott medvetande om vad allmänheten vill 

och kan samt  stärker hela varumärket. Opinionen får visserligen inte föra talan, men varje person får 

en möjlighet att ta sin plats och låta sig bli hörd på sitt personliga vis. Det de dock kanske inte får fram 

är en fullständigt god samtalsdemokrati, men VisitSweden är en god bit på väg när de låter 

ambassadörerna tala om det som känns viktigt med Sverige. Vi får inte bara en vacker, förskönad bild 

av Sverige utan även en grå, vanlig vardag. Allt detta går i många fall emot vad man jobbar med inom 

PR men det gör också allt ärligt och mer modernt så som den dialog man vill uppnå med nyare PD 

(Pamment 2013).   

 

6.2 Synen på sociala medier 

Det är tillfälligheten snarare än något annat som styrde VisitSwedens val av varje specifikt medium. 

Twitter var en kanal som först var samägd med SwedishInstitute och fram tills det att VisitSweden tog 

tag i kanalen var den ett enkelt kommunikationsforum för ”exilsvenskar” (Johannes Karlsson 2012). I 

och med att VisitSweden tog tag i kanalen och förändrade den, så ledde det till att man kunde ta ut 

svängarna och testa gränserna för att se vad man kunde göra i det gränsland som internet skapat. Till 

skillnad från Twitterkontot och användandet av rotationcuration, så har VisitSweden använt Facebook 

mer för att nå fram med turistmaterial på ett mer traditionellt sätt än deras arbete på Twitter. Däremot 

har de  en mer kontroversiell ärlighet på Twitter än på Facebook. 

 

VisitSweden ser sociala medier som en möjlighet att påverka. Johannes säger i intervjun att man har 

nått stor framgång med att få fram kärnvärdena genom att folk ifrågasatt eller på andra sätt 
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uppmärksammat twitterkanalen @sweden. Detta tyder på att man inom VisitSweden inte i så stor 

utsträckning oroar sig för att sociala medier ska användas på ett sätt som kan skada varumärket. Man är 

emellertid väl medveten om genomslagskraften mediet har i sig och detta vare sig man pratar om 

Twitter eller Facebook. Enligt Johannes, vill man vara först för att få genomslagskraften och genom 

god genomförd PD så vill man skapa en närhet till andra över gränsen. Detta gör att man mer eller 

mindre verkar vilja rida på den våg som medialiseringen kan skapa. Genom globalisering försöker man 

att nå ut och genom genomslagskraften ett nytt medium har och sedan försöker man hålla sig kvar i 

centrum för allas uppmärksamhet.  

 

6.3 Curators of Swedens utveckling 

I den kvantitativa innehållsanalysen kan vi se hur förändringen över tid egentligen ser ut. Den stora 

förändringen som den visar på är att kanalerna har blivit mer populära genom att fler personer svarar 

på tweetsen, gärna diskuterar och ställer frågor till veckans kurator. Förutom att fler personer svarar är 

det betydligt fler som favoriserar tweetsen som skrivs, samtidigt som det fortfarande är ungefärligt 

samma antal retweets som det var från projektets start.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen tar upp exempel på populära tweets och tweets som har väckt debatt 

med både positiva och negativa associationer. Vilket som är bäst för kanalen kan man inte svara på 

genom att bara titta på siffrorna. Gör man det så kommer det gamla ordspråket ”all publicitet är bra 

publicitet” att gälla. När det kommer till @sweden så fick de ett otroligt uppsving i antalet följare när de 

hade kontroversiella skribenter. Det är dock viktigt att inse att de fick sitt uppsving av detta, men att det 

även fått konsekvenser som att bli uppmärksammade i andra medier på grund av innehållet. Enligt 

Johannes Karlsson är detta något som man ändå vill uppnå och värnar om. Detta då denna effekt är 

något som ger mycket och positiv PR för Sverige utan att man behöver jobba på det själv och det blir 

genuint och ärligt utan att kännas konstlat genom kuratorns individualitet. 

 

Under projektets (Curators of  Sweden) gång har det varit både positiva och negativa tweets som väckt 

uppmärksamhet. Det finns kuratorer som antingen väcker intresse i kanalen och får mer följare genom 

det. Men det går även att få mer följare genom uppmärksamhet utanför kanalen. Dvs. att en kurator 

uppmärksammas i tidningar och andra medier runt om i världen, såsom vecka 24 och det sedan sprids 

vidare den vägen till andra stora grupper som annars kanske inte hade uppmärksammat 

ursprungskanalen. Detta gör att man i framtiden kommer att kunna se kontroversiella inslag fortgå. 

Man kommer se ett genomslag av uppmärksammande av positiva saker och troligen få fler negativa 

tweets då detta ses som gynnsamt i många fall. Så länge som man håller antalet följare högt och sakta 
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växer sig starkare så kommer det kunna hålla i sig så länge som folk använder sig av Twitter. Om man 

ser hur hårt institutionaliserade dessa delar av internet är så kommer det förhoppningsvis att vara länge. 

 

6.4 Imagebyggande @Sweden 

Genom ett gediget grundarbete för att få till en gemensam syn på det svenska folket och allt som är 

svenskt, har man jobbat fram en gemensam identitet där alla svenskar som använder Twitter kan känna 

igen sig. En del i detta är att man i första hand har en ganska likartad grupp som för närvarande 

använder sig av mediet. Om användandet skulle växa i Sverige så skulle detta kunna förändras, men då 

kommer också de som skriver att bli fler och med större bredd. 

 

Imagen har även den blivit strömlinjeformad av arbetet och de flesta som skriver har en ganska 

likriktad hållning när de beskriver landet, oavsett om det är fika, smörgåsbord eller skämskudde.. Man 

följer inte alltid linjen som Sverigebilden för fram i alla dess delar, men man visar gång efter annan på 

att landet är öppet och tolerant. Man följer klart bilden av att vara ett multikulturellt land som man 

verkar pressa fram mellan raderna i Sverigebilden då alla bilderna där anspelar på denna typ av öppet 

land.  

 

6.5 Summa summarum 

VisitSweden arbetar med att sprida Sverige via alla kanaler som kan gynna Sverigebilden. Detta med en 

strävan mot innovation vilket gör att man ständigt letar nya kanaler och sätt att sprida bilden på. Man 

medialiserar därför ständigt sitt arbete och man öppnar upp och visar upp nya kanaler för medborgare 

och publik i sitt arbete. Detta gör att man låter nya medier bli institutioner. 

 

På ett avslappnat och personligt sätt kommer en normal svensks vardag till tals genom mat och kultur, 

vilket exemplifieras väl i @swedens flöde varje dag. Detta är på många sätt att syssla med lyckad 

kulturdiplomati för att föra fram det ”vackra” med vardagen i Sverige. Dock kan svordomar och 

kontroverser göra att vissa undviker kanalen. 

 

I början av denna uppsats ställde vi frågan: Hur har rotationcuration förändrat arbetet med varumärket Sverige 

för VisitSweden? Genom att VisitSweden börjat använda en ny global kommunikationsplattform, Twitter, 

och att där börja arbeta genom den vanliga människan med Public diplomacy på ett helt nytt sätt så har 

man gjort ett innovativt och nyskapande arbete inom området. I och med detta har man även öppnat 

upp och utökat kommunikationen då plattformen är världsomspännande på mikronivå samt att 
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användandet av inhemska medborgare som kuratorer för plattformen är något som kan öka 

igenkänningsfaktorn med Sverige på ett världsplan, men ändå personligt sätt. Genom att arbeta med en 

rotationcuration så har man också lagt grunden och varit delaktiga att skapa en ny trend som andra 

länder tagit efter och som i sin tur gör att Sverige kan få mer uppmärksamhet även för detta. 

 

6.6 Tolkningar och brister 

En brist i denna undersökning är att vi bara har tittat på en Twitterkanal. Vi skulle istället kunnat ha 

utökat och tittat närmare på fler kanaler för att se hur andra länder gör för att få ut sina budskap. Detta 

för att titta på hur det skiljer sig åt och på vilka sätt man faktiskt jobbar på i olika kulturer. Dock hade 

detta då blivit en helt annan undersökning och hade inte fokuserat på ett rotationcuration-projekt vilket 

var det som drog oss till @sweden. 

 

Vårt resultat tolkas utifrån ett svenskt perspektiv då vi båda är svenskar och man kan fråga sig om vi ser 

detta med fel ”glasögon”. Vi ser vissa saker som självklara och vissa saker missar vi som andra kulturer 

skulle uppmärksamma mycket mer eller värderas annorlunda. Detta kan ha effekt på hur resultaten har 

jobbats fram och kan vara en brist i undersökningen. 

 

En sak vi inte tittat på är vilken geografisk spridning som Twitterkanalens följare har. Detta är en brist 

då vi inte kan avgöra hur väl genomslagskraften är, men vi vet redan genom intervjuer och andra 

medier att det har haft påverkan långt utanför Sveriges gränser. Genom att följa upp ett litet antal 

följare går det också att se att sidan har följare från flertalet länder. 

 

Då PD inte är ett stort teoretiskt fällt så har vi en smal teoribas att utgå ifrån. Vi har tittat på Anholt, 

Cull med flera men har lagt tyngdpunkten på Pamment då han har ny forskning och tagit mycket från 

sina föregångare. Detta gör dock att vår tolkning filtreras genom hans forskning och blir inte lika bred 

som den skulle kunna vara. 
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7. Framtida forskning 

I detta kapitel tittar vi framåt för att se vad forskningen kan göra inom detta ämnesområde i framtiden. 

 

Public diplomacy är ett forskningsområde som inte studerats mycket på de mer medialiserade delarna 

och dess påverkan av globalisering och medialisering. Detta är dock något som man kan förvänta sig att 

det mer av snart särskilt efter att ha läst Christiansens (2013) artikel om Curators of  Sweden. Detta gör 

inte att det inte fortsätter vara viktigt att titta vidare på särskilt med tanke på att detta är något som kan 

intresserar yrkesverksamma som berörs av forskningen. 

 

Ett specifikt område som börjar bli vanligare och vanligare inom Nation branding, location branding 

samt PD är rotationcuration. Detta även om location branding har en egen variant i locationcuration 

som handlar om att använda sig av invånare som ambassadörer för en plats. Då området växer så skulle 

det behövas forskas vidare på. Vi har under vår undersökning bara tittat på delar av det som kan tas 

fram om dessa begrepp. Vi har t.ex. inte studerat genomslagskraften av grupper på Internet och hur det 

kan ha påverkats av att man har olika kuratorer som kommer från olika intressesfärer på Internet. 

 

En annan sak som vi inte har studerat är hur effektivt Sveriges sätt är i jämförelse med andra länders 

PD inom sociala medier. En undersökning skulle även kunna vara att titta djupare på den geografiska 

spridningen på följarna av @sweden eller för den delen andra länders kanaler för att få en annan 

nyansering i sin bild istället för att fokusera på ett projekt och inte dess omgivning och publik.
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8. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

I detta kapitel försöker vi sammanfatta hur våra resultat kan påverka samhället och arbetslivet och därmed vara till 
användning. 

 

Genom denna undersökning har vi gjort ett flertal intressanta iakttagelser. Man kan se att aktiviteten 

har ökat genom kanalens ettåriga historia  trots att man har haft en del kontroversiella kuratorer. 

Genom förebyggande åtgärder har man kunde tackla det negativa en ambassadör skrivit genom att 

vända det mot det positiva i yttrandefrihet och öppenhet i samhället. Hade det inte postats en ”snackis” 

så hade det inte väckt det intresset som det gjorde mycket av uppsvingen som kanalen behövde för att 

nå ut i andra medier. 

 

Mycket av PR i sociala medier verkar centreras runt saker som ska bli virusartade, alltså spridas till 

många på kort tid på nätet vare sig det är ett videoklipp, en bild eller en kommentar. Detta kan dock gå 

väldigt fel när det är kontroversiella saker som det var i @swedens fall. All PR kan bli bra PR när man 

kontrollerar den och @sweden kontrolleras genom att man kan peka på individen som källa när det går 

över styr. Oftast ger man inte bort kontrollen hur som helst även om man vill att folk ska 

uppmärksamma, diskutera och sprida det man vill få ut till sin målgrupp. 

 

Att jobba med att få sina saker spridda i sociala medier kan vi se nästan överallt på Facebook, Instagram 

och Twitter. Alla vill bryta igenom bruset och få uppmärksamhet. @sweden bryter genom bruset med 

humor, kontroverser eller känsloskapande inlägg. Detta är dock inte de gånger som de oftast vill ha 

uppmärksamhet men kan få nya följare, då kontroverser även kan skapa negativa bilder om Sverige. 

Dock leder dessa till att man andra gånger sätter tonen en vecka genom att ha en kurator som skriver på 

ett speciellt tema. Teman som väcker uppmärksamhet av mer positiv karaktär och detta i sin tur spinner 

vidare och blir uppmärksammat i andra medier.  

 

Genom sitt arbete med sociala medier så bör man alltså tänka på att kontrollera sina skribenter eller 

veta att om de skriver något som kan reflektera dåligt på ens organisation så bör man ha en medveten 

strategi och vända detta till något positivt såsom VisitSweden gör när de svarar att det är en enskilds 

åsikter som framförs då Sverige har ett öppet samhälle med yttrandefrihet.  

 

Som medborgare i ett samhälle där man påverkas allt mer och mer av medier, framför allt sociala 

medier, kan vi se att vi kommer ta åt oss vad folk skriver även om vi inte alltid ser att det är kontrollerat 

av en part som står bakom. Detta gör att vi som målgrupp bör granska kritiskt vad vi får serverat. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Kvanitativ innehållsanalys av twitterkontot @sweden 
 

Kodschema 
A.Identifikationsvariabler 
A1. Datum:  ÅÅÅÅ-MM-DD 
A2. Veckonummer:  NR 
A3. Klockslag: TT-MM 
 
B. Pr-värde:  (2) Positiv, (1) Neutral, (0) Negativ 
 
C. Popularitet 
C1. Retweets:  NR 
C2. Favoriter:  NR 
C3. Reply:   NR 
 

Kodinstruktion 
A. Identifikationsvariabler 
A1. Datum 

Datumet tweeten blev skriven. År-månad-dag. 
 

A2. Veckonummer 
För att veta vem som skrivit det så markerar vi ut vilken vecka det är den skrevs. 
 

A3. Klockslag 
Vilket klockslag tweeten skrevs. 
 

B. Pr-värde 
 Är posten positiv, negativ eller neutral PR för Sverige. Stödjer den det  

svenska varumärket eller bygger den negativa åsikter. 
 

C. Popularitet 
 Hur många retweets, favorisering och svar har man samlat på sig i posten. 
 

Användbara länkar: 
Twitterkontot @sweden https://twitter.com/sweden 
Insamlings verktyg http://topsy.com/  
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Bilaga 2 

Arbetsfördelning 

Tillsammans: 

Introduktion: Allt utom begreppsbeskrivningar 

Teori: Public diplomacy, Inledning, Val av Källor 

Metod: Allt 

Datainsamling: Kvalitativ Innehållsanalys, Dokumentanalys 

Resultat: Kvalitativ Innehållsanalys, Dokumentanalys 

Analys: Allt 

Slutsatser: Allt 

Framtida forskning: Allt 

Implikationer för samhället och arbets-/ yrkesliv: Allt 

Redaktionella förändringar, lite över allt. 

 

Daniel: 

Begreppsbeskrivningar: Marknadsföring, Image, Identitet 

Teori: Public relations, Nation branding 

Datainsamling: Kvantitativ Innehållsanalys 

Resultat: Kvantitativ Innehållsanalys 

 

Stefan: 

Begrepp: Facebook, Twitter, Rotationcuration, VisitSweden 

Teori: Medialisering, Publika sfären 

Datainsamling: Kvalitativ Samtalsintervju 

Resultat: Kvalitativ Samtalsintervju 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Intervjun är semistrukturerad med fokus kring följande frågor och följdfrågor som kan komma 

upp under samtalen: 

  

 Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbar med? 

 

 Kan du berätta om er organisation? Storlek, kunder, målgrupp och hur ni arbetar med dessa. 

 

 Ni har ett ganska viktigt styr dokument i form av ”Brand Sweden” från NSU hur ser ert 

strategiska arbete ut kring varumärket Sverige? 

◦ Behöver man tänka på något speciellt när man arbetar med ett land som varumärke jämfört med 

andra varumärken? 

◦ Har ert arbete förändrats sedan ni började med Curators of  Sweden-projektet? 

◦ Hur jobbade man innan Curators of  Sweden-projektet och hur såg arbetet ut då? 

 

 Kan du berätta om hur detta ser ut när ni väl arbetar med det? När strategi blir praktik. 

◦ Hur kommer det sig att ni arbetar som ni gör? 

 

 Vad är ert förhållningssätt till sociala medier? Facebook, Twitter etc. 

◦ Vad betyder det för ert kommunikationsarbete?  

◦ Vad kom det sig att ni valde just dessa medier? 

◦ Vad kommer det sig att ni arbetar på detta sätt med sociala medier? 
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Bilaga 4 

 

Exempel på Positiva Tweets 
 

                    
https://Twitter.com/Sweden/status/                       https://Twitter.com/Sweden/status/ 
184198362084548608                                               171577883293257729 
 
 
Exempel på Negativa Tweets 
 

              
https://Twitter.com/Sweden/status/                       https://Twitter.com/sweden/status/ 
184189914353635328                                            145474503315689472 
 

https://twitter.com/Sweden/status/184198362084548608
https://twitter.com/Sweden/status/171523680969572353
https://twitter.com/Sweden/status/184189914353635328
https://twitter.com/sweden/status/145474503315689472
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Exempel på Neutrala Tweets 

                
https://Twitter.com/Sweden/status/                            https://Twitter.com/Sweden/status/  

173708933482020865                                              185347355128762369

 

https://twitter.com/Sweden/status/173708933482020865
https://twitter.com/Sweden/status/173708933482020865
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Bilaga 5 

Tweets som undersöktes i den kvalitativa 
undersökningen 

 
https://Twitter.com/sweden/status/14773657
9744608256 

 
https://Twitter.com/sweden/status/14773657
9744608256 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/15971201
6578256896 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/17163296
2570424320 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/19798218
9529481216 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/22274863
1650942977 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/24761332
4588621824 
 

https://twitter.com/sweden/status/147736579744608256
https://twitter.com/sweden/status/147736579744608256
https://twitter.com/sweden/status/147736579744608256
https://twitter.com/sweden/status/147736579744608256
https://twitter.com/sweden/status/159712016578256896
https://twitter.com/sweden/status/159712016578256896
https://twitter.com/sweden/status/171632962570424320
https://twitter.com/sweden/status/171632962570424320
https://twitter.com/sweden/status/197982189529481216
https://twitter.com/sweden/status/197982189529481216
https://twitter.com/sweden/status/222748631650942977
https://twitter.com/sweden/status/222748631650942977
https://twitter.com/sweden/status/247613324588621824
https://twitter.com/sweden/status/247613324588621824
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https://Twitter.com/sweden/status/27303635
4470936576 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/27442318
9285785600 
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/18528858
4574668801  
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/20957145
9524329474  
 

 
https://Twitter.com/sweden/status/23610416
3178729472 

  

https://twitter.com/sweden/status/273036354470936576
https://twitter.com/sweden/status/273036354470936576
https://twitter.com/sweden/status/274423189285785600
https://twitter.com/sweden/status/274423189285785600
https://twitter.com/sweden/status/185288584574668801
https://twitter.com/sweden/status/185288584574668801
https://twitter.com/sweden/status/209571459524329474
https://twitter.com/sweden/status/209571459524329474
https://twitter.com/sweden/status/236104163178729472
https://twitter.com/sweden/status/236104163178729472
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https://Twitter.com/sweden/status/26244392
7578230784 

 

https://twitter.com/sweden/status/262443927578230784
https://twitter.com/sweden/status/262443927578230784
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Bilaga 6

De tweets som uppmärksammades vecka 24 

 

https://Twitter.com/Sweden/status/21252513704

6667265 

 

 

https://Twitter.com/Sweden/status/21252557039

7978624 

 

 

https://Twitter.com/Sweden/status/21252626193

3838336 

 

 

https://Twitter.com/Sweden/status/21252796605

0193409 

 

 

https://Twitter.com/Sweden/status/21252959533

5970816

https://twitter.com/Sweden/status/212525137046667265
https://twitter.com/Sweden/status/212525137046667265
https://twitter.com/Sweden/status/212525570397978624
https://twitter.com/Sweden/status/212525570397978624
https://twitter.com/Sweden/status/212526261933838336
https://twitter.com/Sweden/status/212526261933838336
https://twitter.com/Sweden/status/212527966050193409
https://twitter.com/Sweden/status/212527966050193409
https://twitter.com/Sweden/status/212529595335970816
https://twitter.com/Sweden/status/212529595335970816
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