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SAMMANFATTNING 
Perspektivet i denna studie grundar sig i disciplinen Design Thinking då tankarna bakom och 

nyfikenheten kring disciplinen växer sig allt starkare idag. Trots en upptrappad medvetenhet 

om disciplinens ökade relevans känner få till hur Design Thinking kan omsättas i praktiken 

och hur en organisation kan bli mer design-minded. Ytterligare har relativt lite 

uppmärksamhet lagts på hur design kan berika varumärkesskapande. 

Syftet med studien är att utreda existensen av disciplinen Design Thinking i stärkandet av ett 

lands Nation Branding. Studien avser att generera kunskap om Design Thinking, med 

avsikten att öka förståelsen för hur disciplinen kan användas som strategiskt verktyg. 

Författarna har använt sig av ett deskriptivt och kvalitativt tillvägagångssätt där 

Världsutställningen i Shanghai 2010 har använts som studiens plattform. Åtta stycken 

personer med anknytning till Världsutställningen eller till arbetet i stärkandet av Sveriges 

varumärke har intervjuats och sekundärkällor har analyserats. Data har tolkats i relation till 

Lockwoods tio principer för hur en organisation kan komma att bli mer design-minded, samt 

Anholts hexagon om vilka parametrar som skapar ett lands Nation Branding. Författarna har 

använt Montañas et al. Brand design management model för att kunna urskilja kopplingar 

mellan ett lands varumärke och disciplinen Design Thinking.  

Studien visade att organisationen för Världsutställningen i Shanghai 2010 tillämpade Design 

Thinking i sitt arbetssätt och att disciplinen har bidragit till stärkandet av Sveriges varumärke. 

Dock har det konstaterats att design inte enbart användes som strategiskt verktyg utan även 

omedvetet eller av nödvändighet.  

Studien har bidragit till ökad förståelse för disciplinen och genererat kunskap hur den kan 

komma till användning som strategiskt verktyg.  

 

 

Nyckelord: Design Thinking, design-minded, Nation Branding  



 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to investigate the existence of the discipline Design Thinking in a 

project that aims to strengthen Sweden as a brand. The study will generate knowledge about 

Design Thinking, with the purpose to increase the understanding of how the discipline can be 

used as a strategic tool in the processes of strengthening Nation Branding. The authors have 

used a descriptive and qualitative approach where the Shanghai World Expo in 2010 was 

examined. The theoretical framework contains previous research in the field, data has been 

analysed in relation to Lockwood's ten principles of how an organization can become more 

design-minded and Anholt’s hexagon, which features the parameters that creates a country's 

Nation Branding. The authors have used Montaña’s et al. Brand design management model to 

discern connections between a country's brand and the discipline of Design Thinking.  

 

The authors could determine that the organization of the Shanghai World Expo in 2010 

applied Design Thinking to their mindset and that the discipline contributed to the 

strengthening of Sweden as a brand. However, it is clear that the discipline wasn’t only used 

as a strategic tool, but also unconsciously. 

 

The study has contributed to an increased understanding of the discipline Design Thinking 

and how it can be used in a more strategic way, in a context where the purpose is to 

strengthen a nation’s brand. 

 

 

 

Key words: Design Thinking, design-minded, Nation Branding 

 

!



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING!

1.#INLEDNING ...................................................................................................................................................1!

1.1!BAKGRUND ...............................................................................................................................................................1!

1.2!PROBLEMDISKUSSION.........................................................................................................................................2!

1.3!SYFTE...........................................................................................................................................................................3!

1.4!PROBLEMFORMULERING...................................................................................................................................3!

1.5!AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................................................4!

1.6!VARUMÄRKESPLATTFORMEN.........................................................................................................................5!

2.#TEORETISK#REFERENSRAM....................................................................................................................6!

2.1!LOCKWOODS!PRINCIPER ...................................................................................................................................6!

2.2!THE!NATIONAL!BRAND!HEXAGON............................................................................................................. 10!

2.3!BRAND!DESIGN!MANAGEMENT!MODEL .................................................................................................. 10!

2.4!TEORETISK!SYNTES........................................................................................................................................... 12!

2.5!KÄLLKRITIK........................................................................................................................................................... 14!

3.#METOD........................................................................................................................................................ 15!

3.1!INSAMLING!AV!DATA ........................................................................................................................................ 15!

3.1.1$FORSKNINGSDESIGN...................................................................................................................................... 15!

3.1.2$FORSKNINGSSTRATEGI................................................................................................................................. 15!

3.1.3$FORSKNINGSMETOD ...................................................................................................................................... 16!

3.2!TOLKNING!OCH!ANALYS!AV!DATA ............................................................................................................. 17!

3.3!URVALSMETOD!OCH!URVAL .......................................................................................................................... 18!

3.4!METODKRITIK...................................................................................................................................................... 19!

3.4.1$VALIDITET........................................................................................................................................................... 19!

3.4.2$TILLFÖRLITLIGHET ........................................................................................................................................ 20!

3.4.3$GENERALISERBARHET.................................................................................................................................. 20!

3.4.4$OBJEKTIVITET ................................................................................................................................................... 21!

3.4.5$ÄKTHET ................................................................................................................................................................ 22!

4.#EMPIRI ........................................................................................................................................................ 23!

4.1!VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN!I!SHANGHAI!2010 ........................................................................................ 23!

4.2!DATA!FRÅN!KVALITATIVA!INTERVJUER ................................................................................................. 25!

4.3!MÅLUPPFYLLELSE.............................................................................................................................................. 46!

5.#TOLKNING#OCH#ANALYS ....................................................................................................................... 48!

5.1!ARBETSPROCESSEN!I!RELATION!TILL!LOCKWOODS!PRINCIPER................................................ 48!



 

5.2!ANHOLTS!HEXAGON!I!RELATION!TILL!LOCKWOODS!PRINCIPER!UR!PERSPEKTIV!AV!

BRAND!DESIGN!MANAGEMENT!MODEL.......................................................................................................... 60!

6.#SLUTDISKUSSION .................................................................................................................................... 66!

8.#KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 70!

9.#BILAGOR..................................................................................................................................................... 73!

BILAGA!1 ........................................................................................................................................................................... 73!

BILAGA!2 ........................................................................................................................................................................... 75!

BILAGA!3 ........................................................................................................................................................................... 83!

BILAGA!4 ........................................................................................................................................................................... 86!

 

FIGURFÖRTECKNING!

FIGUR!1!BRAND!DESIGN!MANAGEMENT!MODEL................................................................................................................. 10!
FIGUR!2!THE!NATIONAL!BRAND!HEXAGON............................................................................................................................ 12!
FIGUR!3!MODIFIERING!AV!BRAND!MANAGEMENT!MODEL ............................................................................................ 13!
FIGUR!4!ORGANISATIONSSCHEMA!ÖVER!RESPONDENTER ............................................................................................ 18!
FIGUR!5!RESPONDENTERNAS!RESULTAT!AV!MÅLUPPFYLLELSE ................................................................................ 46!
FIGUR!6!OFFICIAL!PARTNERS!OCH!OFFICIAL!SPONSORS!RESULTAT!AV!MÅLUPPFYLLELSE......................... 47!
FIGUR!7!MODIFIERING!AV!BRAND!DESIGN!MANAGEMENT!MODEL........................................................................... 60!



 1 

1. INLEDNING 

Författarna kommer i följande avsnitt presentera de områden och det fenomen som studerats 

för studien. Författarna inleder med en diskussion kring bakgrunden till problemet vilket 

sedan utifrån en problemdiskussion mynnar ut i en problemformulering. Därefter presenteras 

syftet med studien samt avgränsningar preciseras.   

 

1.1 BAKGRUND 

Perspektivet i denna studie grundar sig i begreppet design och dess betydelse för 

företagsamhet då innebörden av begreppet har kommit att skifta dramatiskt under de senaste 

åren (Lookwood, 2009, s. 29). Design kan idag kännas igen som en multidisciplinär aktivitet - 

en fysisk utformning av en abstrakt idé samt en strategisk process (Mortati & Villari, 2012, s. 

73). Det handlar om att ge form till idéer samt resonera kring sättet detta görs på (Lockwood 

2009, s. 29), till skillnad från en tidigare föreställning av design som enbart en fysisk 

utformning av produkter (Cooper et al. 2009, s. 52). 

 

Ett företags förmåga att behärska denna vidareutveckling ryms inom disciplinen Design 

Thinking. Design Thinking kan definieras som det holistiska, kreativa, iterativa samt praktiska 

tillvägagångssätt som präglas av humanistiska värderingar (Brown, 2008, s. 1). En designer 

utgår från användaren och förmågan att känna förståelse för denne (Brown, 2008, s. 3). Detta 

för att orientera sig fram till de bästa idéerna och de mest optimala lösningarna (Brown, 2008, 

s. 9).  

 

Flertalet forskare argumenterar för Design Thinking som en grundläggande komponent i 

företagsamheten. Design Thinking kan ses som ett hjälpmedel i strävan mot en 

konkurrenskraftig utveckling (businessweek.com, 2009). Ytterligare kan en god affärsstrategi 

genom tillämpning av design omvandlas till kundvärde och marknadsmöjligheter (Brown, 

2008, s. 2). Design Thinking utgör en essentiell del i skapandet av innovationer då det bidrar 

till formandet av idéer som sedan tillämpas i praktiken (Mortati & Villari, 2012, s. 73). Vidare 

skapar en organisation som präglas av Design Thinking en högre grad av varumärkeskapital, 

högre vinst och fler innovationer (Lookwood, 2009, s. 35) då det erbjuder ett nytt tankesätt 

(Golsby-Smith, 2007, s. 22). Forskares resonemang kring Design Thinking som en viktig 
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ingrediens skapar därmed ett intresse att studera disciplinen - om och hur den kommer till 

uttryck inom en organisation.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Rylander (2009, s. 20) talar om disciplinen Design Thinking som ett förökande virus som 

sprids inom managementlitteraturen, hur fenomenet växer sig allt starkare och hur 

nyfikenheten kring idén utbreder sig. Trots detta känner få till hur Design Thinking kan 

omsättas i praktiken och hur en organisation kan bli mer design-minded (Lookwood, 2009, s. 

29). Von Stamm (2004, s. 12) lyfter problemet ur ett annat perspektiv och resonerar kring att 

människor stundtals tillämpar design omedvetet. Von Stamm (2004, s. 12) menar att den 

allmänna bilden av design är något en designer hanterar, dock påvisar forskning att många 

yrkesroller inom en organisation påverkar besluten rörande design. Brown (2008, s. 2) 

argumenterar för ytterligare ett traditionellt synsätt och poängterar att design fortfarande i viss 

mån betraktas ur ett estetiskt perspektiv där positiva kundpreferenser i relation till fysisk 

utformning är det huvudsakliga syftet. Den presenterade problemsamlingen medför 

följaktligen att en vidareutveckling av begreppet design mot Design Thinking snarare är 

eftersträvansvärt än praxis. Medveten om problematiken har Lockwood konkretiserat Design 

Thinkings innehåll med hjälp av tio principer som sammanfattar hur man idag kan bli mer 

design-minded. Han berättar om vikten av att skapa förståelse för kunden, att design skall 

integreras i företagsstrategin, att kreativt tänkande skall främjas samt vikten av att investera i 

designledare. Han presenterar även tillvägagångssättet för hur ovanstående principer kan 

implementeras i en organisation (Lockwood, 2009, ss. 31-37).  

 

Vidare har relativt lite uppmärksamhet lagts på hur design kan berika varumärkesskapande 

(Montaña et al. 2007, ss. 830-831). Trots detta bör det poängteras att design är en 

nyckelkomponent i skapandet av ett varumärke. Montaña et al. (2007, ss. 830-831) menar att 

design både bidrar till estetiskt tilltalande produkter som attraherar kunden och verkar som en 

sammanförande kraft där organisationer med hjälp av design kan knyta ihop samtliga 

delelement och skapa en enhetlighet. Borja de Mozota (2003, s. 81) stödjer ovanstående och 

menar att områdena marknadsföring och design många gånger delar tankesystem, hon menar 

att de två begreppen snarare kompletterar än strider mot varandra. Liknande tankar kan 

återkopplas till Bruce och Bessant (2002, s. 77) som menar att design används för att 

porträttera de symboler ett varumärke består av.  
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Utifrån ovanstående presenterade problematik anser författarna till denna studie att det finns 

brister i kunskapen om design och hur Design Thinking appliceras och förstås i praktiken, 

samt luckor i litteraturen om hur design kan bidra till ett starkt varumärke. Av den 

anledningen finns ett intresse att bidra med kunskap om hur en organisation arbetar med 

Design Thinking inom detta område.    

 

En ringa utforskad gren inom varumärkesområdet är disciplinen Nation Branding (Fan, 2006, 

s. 5). Nation Branding har fångat uppmärksamheten hos många världen över då kännedomen 

att kommunicera en önskvärd nationell bild har kommit att bli nyckeln till framgång på den 

globala marknaden (Aronczyk, 2008, s. 42). Anholt talar om Nation Branding som en 

hexagon där de sex hörnen – kultur, människor, utrikes- och inrikespolitik, utländska 

investeringar och rekryteringar, turism samt export av varumärken – bidrar till ett lands 

nationella varumärke.  

 

Fenomenet Nation Branding i relation till disciplinen Design Thinking är intressant att studera 

ur flera aspekter; då kunskapen inom området för Nation branding är knapp (Fan, 2006, s. 5) 

och tidigare forskning som förenar de två områdena är än mer begränsad, skapas en originell 

infallsvinkel. Vidare tar Nation Branding, i jämförelse med branding, hänsyn till en 

samhällelig kontext. Att Design Thinking skall genomsyra samhället är eftersträvansvärt 

enligt Cooper et al. (2009, s. 52).  

 

1.3 SYFTE 
Syftet med studien är att genom en deskriptiv undersökning utreda existensen av disciplinen 

Design Thinking i stärkandet av ett lands Nation Branding. Studien avser att generera 

kunskap om Design Thinking, med syfte att öka förståelsen för hur disciplinen kan komma till 

användning som strategiskt verktyg. 

  

1.4 PROBLEMFORMULERING 
Hur ser arbetsprocessen ut i stärkandet av ett lands Nation Branding i kontrast till de aktuella 

föreställningarna inom disciplinen Design Thinking? Finns det en koppling mellan 

disciplinerna Design Thinking och Nation Branding?  
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Författarna har valt att avgränsa sig till Sverige, att undersöka en annans nations branding 

hade varit för omfattande och tidskrävande. Sveriges svar på Nation Branding benämns i 

denna studie Sverige som varumärke alternativt Sveriges varumärke.  

 

Författarna har vidare valt att använda Världsutställningen i Shanghai 2010 som plattform, 

detta på grund av dess enorma omfattning samt utställningens betydelse i skapandet av 

relationer mellan Sverige och en av världens starkaste ekonomier. Ytterligare argument till 

den valda avgränsningen är att det svenska bidragets syfte fångar in stora delar av Anholts 

hexagon, vilken nämnts i problemdiskussionen. Syftet var följaktligen att stärka en allsidig 

och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och 

kreativitet, att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar samt för 

forsknings- och kulturutbyte (SOU 2011:22, s. 12). Det svenska bidraget hade således som 

syfte att kommunicera den svenska innovationsandan och fick namnet Spirit of Innovation.  

 

Författarna har inte redogjort för andra evenemang där syftet är att stärka Sverige som 

varumärke. Studien har vidare genomförts ur ett producentperspektiv där respondenterna 

består av personer som arbetade med Världsutställningen eller personer som idag arbetar med 

att stärka Sverige som varumärke. Författarna har därmed valt att inte ta hänsyn till 

konsumentens, eller besökarens, uppfattning om Världsutställningen utöver den information 

som framkommer av respondenterna. En studie av en redan avslutad utställning anses vara 

fördelaktig, respondenterna har fått möjligheten att reflektera kring hur de arbetade och kan 

redogöra för den effekt utställningen gav. Risken fanns dock att respondenterna skulle minnas 

situationer och processer felaktigt vilket kan generera ett skevt resultat och detta har således 

tagits i beaktning.  

 

Författarna valde att avgränsa sig till Lockwoods tio principer, presenterade i 

problemdiskussionen, för hur en organisation kan komma att bli mer design-minded i 

utredningen om existensen av disciplinen. Genom att använda välformulerade riktlinjer, 

fastställda av kunniga inom området (dmi.org, 2013), kan information utredas och utvärderas 

på ett konkret vis. Författarna menar att den svårgreppade disciplinen Design Thinking måste 

konkretiseras för att kunna generera förståelig kunskap om dess innebörd och hur arbetet med 

den kan förbättras i stärkandet av ett lands Nation Branding.  Författarna är medvetna om att 

andra forskare inom området kan anse att Lockwoods principer inte är regelrätta, att de 
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exempelvis är för omfattande eller för snäva, och kommer därför påpeka att de inte bör 

tillämpas strikt. De menar att om samtliga principer inte uppfylls betyder det nödvändigtvis 

inte att organisationen inte tänker i termer av Design Thinking.  

 

Författarna applicerade Anholts hexagon för att få förståelse för hur Sveriges varumärke kom 

till uttryck under Världsutställningen i Shanghai 2010. Författarna valde att endast utgå från 

denna modell, detta i relation till Sveriges varumärkesplattform utvecklad av Nämnden för 

Sverigefrämjande i utlandet, NSU.  

 

1.6 VARUMÄRKESPLATTFORMEN 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU, arbetar som representant i formandet av 

Sveriges varumärke. I deras uppdrag ingår att skapa ett förtroende för Sverige i omvärlden, 

därmed lägger de stor vikt vid att förstå hur omvärlden uppfattar Sverige (Progressiv 

kommunikation i praktiken, 2009, s. 4). NSU, som omfattar Utrikesdepartementet, Svenska 

institutet, Invest in Sweden Agency, Exportrådet, Näringsdepartementet och VisitSweden, har 

tillsammans utvecklat ledord för Sveriges varumärkesplattform. Enligt dem baseras 

plattformen på “allt vi säger och allt vi gör” (Progressiv kommunikation i praktiken, 2009, s. 

4) och syftar till att skapa en kraftfull presentation av Sverige internationellt men även att 

verka som stöd för verksamheter inom Sverige (Sverigebilden 2.0, 2008). 

Varumärkesplattformen grundar sig i begreppet progressiv, vilket omfattar betydelsen av 

Sverige som ett innovativt och utvecklingsinriktat land med människors och miljöns behov 

som utgångspunkt (Sverigebilden 2.0, 2008, s. 8). Progressivitet innebär en positiv inställning 

till förändringar och med denna definition i origo har NSU preciserat fyra särskiljande 

karaktärsdrag som på bästa sätt skall kunna förmedla progressivitet - nytänkande, öppenhet, 

omtänksamhet och äkthet (Sverigebilden 2.0, 2008, s. 7). Nytänkande innebär förmågan att 

upptäcka nya möjligheter och lösningar, detta genom att granska objekt ur fler perspektiv 

(Sverigebilden 2.0, 2008, s. 9). Med öppenhet vill de belysa att olikheter mellan människor 

och kulturer skall bejakas, att nyfikenhet och lyhördhet skall uppmuntras samt att utbyte och 

utrymme skall skapas (Sverigebilden 2.0, 2008, s. 10). Omtänksamhet innebär att varje 

individ skall värnas om, säkerhet och trygghet skall erbjudas samt empati med de svagaste 

skall visas (Sverigebilden 2.0, 2008, s. 11). Det sista karaktärsdraget definieras som äkthet 

vilket innebär att varje individ skall vara naturlig och informell, rak och tydlig samt med rak 

rygg kunna stå för sina värderingar (Sverigebilden 2.0, 2008, s. 13).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Författarna kommer i följande kapitel presentera Lockwoods tio principer samt Anholts 

hexagon för att konkretisera innehållet i disciplinerna Design Thinking och Nation Branding.  

Detta behandlas parallellt med den redan existerande forskningen för att påvisa att teorierna 

stöds av andra forskares resultat. För att påvisa intressanta samband mellan disciplinerna 

redovisas Montañas et al. Brand design management model samt en djupgående teoretisk 

syntes. Avslutningsvis behandlas den kritik som kan föras mot tidigare forskning inom de två 

disciplinerna. 

 

2.1 LOCKWOODS PRINCIPER  
Lockwood (2009) redogör för tio normativa principer för hur en organisation kan bli mer 

design-minded, samtliga presenteras nedan. 

 

1. Utveckla förståelse för konsumenten  

Genom att ha förståelse för kunden och observera omvärlden ur dennes perspektiv kan en 

bättre uppskattning för dennes behov, tycke och smak skapas. En förståelse för kunden kan 

hjälpa företag att utvärdera och reagera på trender och utvecklingsriktningar. Att uppfatta nya 

riktningar innebär ett ständigt observerande, lärande och undersökande och organisationer 

måste verka i fältet för att förstå den komplexa konsumenten (Lockwood, 2009, s. 31). 

Principen kan återkopplas till Browns tankar kring design med humanistiska värderingar, en 

person som är design-minded skall känna engagemang för både de anställda samt dess kunder 

(Brown, 2008, s. 3). 

 

2. Engagera integrerade designprocesser  

Principen innebär att en designprocess skall integreras i redan befintliga processer. Genom att 

integrera designprocesser i organisationen skapas en mer öppen och explorativ metodik. 

Lockwood liknar detta vid att segla, man skall kryssa och fånga de bästa vindarna. En 

designprocess anses ofta vara flexibel och iterativ där designers skall involveras från start och 

där en hög grad av integration och interaktion är nödvändig. Strävan efter förbättring är en 

kontinuerlig process. Motpolen - den traditionella milstolpsprocessen - anses många gånger 

vara effektiv men bidrar inte till en stark innovationsutveckling. Organisationer måste frångå 

de traditionella processerna där målen är uppsatta i förväg (Lockwood, 2009, s. 32). 
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Lockwoods tankar kan styrkas av Brown som understryker att “Thinking like a designer can 

transform the way you develop products, services, processes - and even strategy” (2008, 

försättsblad) och menar vidare att Design Thinking borde integreras i samtliga processer 

(Brown, 2008, s. 2). 

 

3. Anslut till företagskulturen  

Lockwood hävdar att det inte handlar om att integrera design i den redan existerande 

företagskulturen, utan att integrera företagskulturen i design (Lockwood, 2009, s. 33). Detta 

hänvisar till att samtliga inom organisationen skall förstå och känna med design, att inse dess 

relevans och nyttja design som ett strategiskt verktyg. Von Stamm (2004, s. 15) argumenterar 

kring detta och menar att om design skall kunna bidra till framgång bör disciplinen vara 

inbäddat i organisationens processer och kultur. Det handlar om att förstå en organisations 

normer och drivande faktorer för att sedan bestämma hur design kan stödja kulturen. Därefter 

skall vetskap om designdisciplinens bredd och inflytande skapas för att sedan kunna integrera 

designprocesser, involverade skall tränas i metoder för Design Thinking (Lockwood, 2009, s. 

34). 

  

4. Anpassa design- och företagsstrategier 

Lockwood menar att design kan integreras i företagsstrategin genom att övertyga strategerna 

att lägga till Design Thinking till deras tankesätt. Lockwood menar följaktligen att de två 

begreppen - strategi och design - är nära sammankopplade. Problem uppstår då avdelningen 

för design inte är starkt integrerad med avdelningen för strategiarbete, Lockwood hänvisar till 

Hartmin Essinger som en gång sa ”business-people are from Mars, and designers are from 

Venus” (Lockwood, 2009, s. 34). Design bidrar med nya metoder och närmar sig ett mer 

användarvänligt perspektiv vilket hjälper organisationen att definiera och förtydliga strategier 

som annars kan förvirra (Lockwood, 2009, s. 34). Relevansen att integrera design med 

företagsstrategin kan styrkas ytterligare av Montaña et al. (2007, s. 831) som påstår att design 

skall vara en del av en organisations strategi, design skall involveras från start och bör 

genomsyras i företagets kultur. 

 

5. Fastställa designprinciper och strategier 

Genom att skapa en förståelse för design kan detta bidra till identifiering av utmaningar och 

möjligheter vilka leder till lösningar av problem. Att design kan anses bidra till lösningar av 

problem är diskuterat av fler författare, Brown (2008, s. 9) menar att Design Thinking är det 
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tillvägagångssätt som bör användas för att finna de bästa idéerna och optimala lösningarna. 

Det handlar om att skapa en plan där samtliga aktiviteter designas. Genom att designa en 

vision och skapa en karta över vägen till målet bidrar man till det ständiga problem- och 

lösningssökandet. Stora standardmanualer skall tas bort och kommunikationen skall ske med 

ett simpelt formspråk och riktiga berättelser (Lockwood, 2009, s. 35). 

 

6. Uppnå innovation och sträva efter transformation 

Principen refererar till att en organisation skall uppnå innovation men sträva efter 

transformation. Innovation bidrar till marknadsmöjligheter och design driver innovation. 

Kriteriet är således att integrera design och Design Thinking för att kunna skapa framtida 

marknadsfördelar. Design skall inte enbart användas som en metod för styling, design skall 

snarare användas som ett verktyg för att bemöta komplexa situationer (Lookwood, 2009, s. 

35). Lockwood (2009, s. 35) argumenterar för att design kan bidra till större vinst, högre grad 

av varumärkeskapital samt snabbare förändringstakt. Att design bidrar till innovation stärks 

av Von Stam (2004, s. 14) som menar på att ett medvetet arbete med design kan generera en 

högre aktivitetsnivå samt skapa innovationer. Borja de Mozota (2006, s. 45) talar om design 

som transformator, hur design kan ses som en resurs för att skapa nya marknadsmöjligheter 

samt förbättra förmågan att hantera ett ständigt föränderligt samhälle.  

  

7. Designens relevans för samtliga komponenter  

Att integrera design innebär att samordna samtliga komponenter innefattande produktdesign, 

kommunikationsdesign, informationsdesign, servicedesign samt design av miljön (Lockwood, 

2009, s. 35). Produktdesign kan liknas vid hur ett företag framstår. Lockwood (2009, s. 36) 

menar att produktdesign är anledningen till varför konsumenten känner till företaget och dess 

attityd. Kommunikationsdesign inkluderar all visuell kommunikation, från symboler till 

förpackningsdesign, medan informationsdesign refererar till hur produktinformation skall nå 

ut. Servicedesign växer sig allt starkare och berör samtliga servicemoment en organisation 

hanterar och miljödesignen inkluderar allt från kontorsplatser till showroom och utställningar. 

Ovanstående resonemang kan styrkas av Brown som menar att en ökad efterfrågan på 

sofistikerade upplevelser som är emotionellt tillfredsställande bidrar till komplexa 

kombinationer av produkter, service, information och miljöer. Design Thinking kan då 

användas som verktyg för att föreställa sig ovanstående resonemang och samtidigt ge dem en 

önskvärd visuell utformning (2008, s. 8).  
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8. Fokusera på konsumentens upplevelse och förstå dennes beteende  

I arbetet med att skapa en design-minded organisation skall en förståelse för kundens 

beteendemönster och beslutsfattande kartläggas. Genom att förstå kundens motivation kan en 

mer effektiv designprocess skapas. Lockwood (2009, s. 36) påpekar att människor önskar 

ackumulera två typer av kapital under sin livstid - ekonomiskt och kulturellt. Kulturellt kapital 

innebär att människor kan skapa en djupare mening utifrån sina upplevelser. Om designern tar 

hänsyn till meningsskapande kan bättre lösningar designas, lösningar som är meningsfulla för 

konsumenten. Hakala och Lemmetyinen (2001, s. 17) talar för vikten om människors 

upplevelser och menar att personliga upplevelser är avgörande i skapandet av känslor. 

  

9. Berättiga kreativitet 

Att stärka kreativiteten inom organisationen handlar om att skapa förståelse för dess relevans, 

uppmuntra till användandet av det samt implementera det i organisationens processer. 

Kreativitet skall vara multidisciplinär för att kunna lösa både mindre och stimulerande 

designuppgifter samt komplexa problem (Lockwood, 2009, s. 37). Von Stamm (2004, ss. 11-

13) stärker ovanstående resonemang då hon talar om design som en kreativ aktivitet och 

presenterar ett antal karaktärsdrag för en kreativ person. Hon menar att kreativa 

personligheter ofta anses vara flexibla, sensitiva, oliktänkande, originella och självständiga. 

  

10. Investera i designledare 

En designledare skall ha kompetensen att anställa rätt personer, investera i deras kunskap, 

veta hur resurser skall mobiliseras, hur möjligheter skall tas tillvara och hur korrekta 

funktioner för samtliga avdelningar skall utvecklas. Designledare har som syfte att skapa 

konkurrensfördelar genom ett kontinuerligt användande av design (Lockwood, 2009, s. 37). 

Designledare skall även vara involverade i planeringen, i organisationens samtliga processer, i 

skapandet av företagskulturen samt bedöma nödvändigheten av att ta in extern kompetens 

eller använda sig av intern kompetens. Von Stamm (2004, s. 17) presenterar ett antal för- och 

nackdelar med att ha interna respektive externa designers och presenterar designen som en 

viktig del av teamet. Hon menar att en designer kan utmana existerande traditioner och 

antaganden och påstår att extern designkompetens kan skapa ny inspiration, tillföra ytterligare 

kompetens, ge möjligheter till förändringar och utforskande valmöjligheter medan intern 

designkompetens kan bidra till direkt och fortlöpande tillgänglighet, bättre samordning mellan 

avdelningarna samt utvecklande av intern förståelse för företaget. 
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2.2 THE NATIONAL BRAND HEXAGON 
Disciplinen Nation Branding avser ett lands varumärke där dess profil representerar ett 

axplock av all den information som associeras med nationen (Gertner & Kotler, 2002, s. 251). 

Fan (2005, s. 6) anser att syftet med Nation Branding är att skapa en klar och differentierad 

bild av en nation, vilken skall kunna förstås av en bred målgrupp i olika sammanhang.  

 

Enligt Anholt refererar disciplinen för Nation Branding till de kommunikationskanaler och 

utformade strategier som används för att identifiera och isolera bilden av ett land (2005, s. 

117). Anholt förklarar teorin som en hexagon (se figur 1) där strategin utgör mitten och 

turism, export av varumärken, utrikes- och inrikespolitik, utländska investeringar och 

rekryteringar, kultur och människorna utgör hexagonens sex hörn. Vidare måste ett land skapa 

koordinerade strategier för samtliga områden då de följaktligen är landets externa 

kommunikation (2005, s. 118). Andra författare som styrker Anholts teori är Kotler och 

Gertner. De argumenterar för betydelsen av att attrahera turister, företag och begåvade 

människor samt vikten av att precisera marknader för exportvaror. Vidare anser Kotler och 

Gertner (2002, s. 254) att processen bör involvera stat, medborgare och verksamheter samt att 

dessa delar samma vision. En förutsättning för en rättvis kommunikation av ett lands bild är 

således medveten och riktad marknadsföring.  

 

 

 

 

 
 

2.3 BRAND DESIGN MANAGEMENT MODEL 
Montaña et al. (2007, s. 829) presenterar modellen för Brand design management, vilken 

förenar områdena design och varumärkesbyggande (se figur 2). De poängterar att de två 

begreppen är nära sammankopplande och att design binder samman de element som 

framträder i upplevelsen av ett varumärke. De menar att mottagaren kan skapa en större 

Figur!1!The!National!Brand!Hexagon!
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förståelse för ett varumärkes önskvärda framtoning om samtliga element överensstämmer och 

att detta kan uppnås genom design (Montaña et al. 2007, ss. 829-830). Designen skall guidas 

av varumärket och verka likt ett verktyg i skapandet av detta (Montaña et al. 2007, s. 830). 

Att utveckla ett varumärke är ingen statisk process utan kräver en dynamik som kontinuerligt 

influeras av design (Montaña et al. 2007, s. 837).  

  

Brand design management model ger en konceptuell grund för analys av designens roll och 

orientering inom en organisation samt vikten av varumärkesbyggande (Montaña et al. 2007, s. 

837). Det huvudsakliga syftet med modellen är att skapa förståelse för att organisationens 

ledning måste involvera design. Detta då kopplingen mellan design och företagsstrategi skall 

vara stark (Montaña et al. 2007, s. 832). Design skall följaktligen integreras i företagsstrategin 

genom att involveras redan från start och orientera företagets filosofi och kultur. Designen 

skall även påverka företaget på både en strategiskt och operativ nivå och således verka inom 

företagets processer.  

 

Modellen för Brand design management tar upp fyra huvudsakliga steg: konceptgenerering, 

designstrategi, resurser och implementering (Montaña et al. 2007, s. 831). Konceptgenerering 

innebär att samla intern och extern information samt analysera hur design kan involveras i 

exempelvis idégenerering samt i marknadsföringsprocesser. Designern spelar en essentiell roll 

under denna fas och dennes uppgift är att sprida idéerna till samtliga delar av organisationen 

(Montaña et al. 2007, ss. 831-832). Designstrategi inkluderar att definiera nödvändiga 

aktiviteter och att analysera designers roll i organisationen, hur designern kan skapa starka 

relationer mellan samtliga aktörer samt leda produktutvecklingsprocessen. Designern skall 

guida hela utvecklingsfasen och driva innovationer framåt (Montaña et al. 2007, s. 832). 

Steget som benämns resurser innefattar undersökningen om hur designerns resurser allokeras, 

hur interna och externa designteam används och hur kunskap genereras. I en organisation som 

är design-minded övervakar högsta cheferna hela produktutvecklingsprocessen och reflekterar 

kring de anställdas kreativa potential och investerar i utbildningar där designers kapacitet kan 

utvecklas (Montaña et al. 2007, s. 833). Det fjärde och sista steget, implementering, innebär 

att implementera design i samtliga organisatoriska funktioner, mäta dess påverkan och förstå 

hur designprocesserna koordineras (Montaña et al. 2007, s. 833). De fyra stegen skall 

genomsyras i produktdesignen, kommunikationsdesignen, design av varumärket och den 

rumsliga designen.  
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Utifrån ovanstående presentation av processer kan det förstås att design skall implementeras i 

samtliga av dessa och att ett varumärke noggrant måste designas för att dess positionering 

skall stärkas. För att bygga ett starkt varumärke måste designern följaktligen koordinera ett 

varumärkes budskap och designern spelar således en avgörande roll i detta arbete. Design 

fungerar likt en sammanhållande kraft och det är av stor relevans att samtliga i företaget får 

förståelse för detta, av den anledningen måste design implementeras i företagskulturen och 

nyttjas av en organisations högsta ledning (Montaña et al. 2007, s. 836). 

 

CORPORATE CULTURE AND DESIGN ORIENTATION 

 

Figur!2!Brand!design!management!model!

 

2.4 TEORETISK SYNTES 
Författarna anser att Lockwoods tio principer är heltäckande för disciplinen Design Thinking 

och argumenterade för detta genom att presentera tidigare forskning på området som bekräftar 

innehållet inom varje princip. Författarna använde teorin i syfte att fastställa om och hur 

organisationen för Världsutställningen var design-minded.  

 

Brand design management model täcker stora områden av Lockwoods tio principer och 

förklarar relevansen att applicera design i en organisations aktiviteter. Den kompletterar 

Lockwoods teori genom att klargöra förhållandet mellan design och varumärkesskapande. 

Modellen har väglett författarna genom Lockwoods tio principer då dess steg påvisar 

kopplingen mellan design och marknadsföringsstrategier. Den har således bidragit med en 

ökad förståelse för hur ett arbete med att stärka Sverige som varumärke är relaterat till 

disciplinen Design Thinking. Anholts tankar kring Nation Branding har hjälpt författarna att 
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orientera sig inom disciplinen samt skapat förståelse för vilka parametrar som anses vara 

relevanta i skapandet Sverige som varumärke.  

 

Summerat har författarna, genom att använda Lockwoods tio principer, kunnat utreda om 

organisationen för Sveriges deltagande i Världsutställningen har applicerat Design Thinking. 

Detta för att kunna bidra med kunskap och förståelse inom området. Genom att använda 

Brand design management model har författarna kunnat undersöka existensen av Design 

Thinking i relation till Nation Branding. Anholts hexagon har använts för att förstå Sverige 

som varumärke, vilket är en förutsättning i tillämpningen av de två ovanstående presenterade 

teorierna. För en mer konkret förklaring har en modifiering av Brand design management 

model gjorts (se figur 3). Där varumärkesupplevelse som utgör modellens mitt och som skall 

genomsyras av design har bytts ut mot Anholts hexagon. Anholts hexagon innebär därmed 

varumärkesupplevelse på en nationell nivå. Komponenterna bestående av Anholts hexagon 

skall präglas av Sveriges varumärkesplattform för att kunna återkoppla till ett svenskt 

perspektiv. Lockwoods tio principer skall genomsyras i hela organisationen och omfattar 

därför Montañas et al. perspektiv på design och designprocessen. Design Thinking rymmer 

både en organisations kultur, processer, strategier och resultat där samtliga delar påverkar 

varumärkesupplevelsen, i detta fall Nation Branding präglad av den svenska 

varumärkesplattformen.  

 
                             FÖRETAGSKULTUR OCH DESIGNORIENTERING 

 
    

Figur!3!Modifiering!av!Brand!design!management!model 
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2.5 KÄLLKRITIK  

Den kritik som kan föras mot existerande forskning är främst mot Design Thinking. Forskare 

inom disciplinen applicerar ofta utarbetade teorier och hypoteser på specifika fall vilket kan 

äventyra generaliserbarheten. Vidare refererar forskare till ett fåtal större mer kända namn 

inom området vilket bidrar till liknande slutsatser och en trög breddning av ämnet. Endast ett 

fåtal större publiceringsforum för ämnena design och Design Thinking finns, vilket gör att 

artiklar med annan prägel sållats bort då befintliga krav eller inriktningsvillkor inte uppfylls. 

Den kritik som kan föras mot existerande forskning inom Nation Branding är att disciplinen 

många gånger presenteras som en underrubrik till det mer generella begreppet branding och 

inte får verka självständigt. Om forskare i större grad skulle behandla det som en oberoende 

disciplin skulle det möjligen öka förståelsen för ämnet. Trots ovanstående kritik mot den 

tidigare forskningen, innefattar den intressanta teorier som fördjupar sig i de valda 

ämnesområdena. 
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3. METOD 
I kommande kapitel argumenterar författarna för det tillvägagångssätt som använts i studien. 

Kapitlet inleds med val av metod samt hur resultatet har bearbetats och tolkats, för att sedan 

presentera urval och metodkritik. Den valda metoden har en stark koppling till de tidigare 

presenterade teorierna och genererar således ett resultat baserat på teoretisk grund.  

 

3.1 INSAMLING AV DATA 

3.1.1 FORSKNINGSDESIGN   

Den huvudsakliga strukturen för uppsatsen rymmer en djupgående analys av Nation Branding 

som operationaliseras genom det svenska bidraget under Världsutställningen. Då författarna 

har gjort en djupgående analys kan den benämnas en fallstudie (Bryman & Bell, 2005, s. 71). 

Dock var författarna tveksamma till att kalla undersökningen en fallstudie då de har varit 

medvetna om att en fallstudie ofta förutsätter en intensiv undersökning av en vald 

organisation. Detta har inte varit möjligt då det valda fenomenet inte längre existerar. 

Ytterligare tveksamhet grundar sig på Bryman och Bells (2005, s. 72) tankar som menar att en 

fallstudie handlar om att belysa fenomenet i sig, som av egen kraft skapar ett visst intresse. 

Författarna använde sig av Världsutställningen i Shanghai 2010 som plattform och var 

medvetna om att en full generalisering inte skulle vara möjlig då de organisatoriska 

arbetsprocesserna var specifika för just Världsutställningen i Shanghai 2010. Av den 

anledningen lämpade sig benämningen fallstudie. En fallstudie innefattar vanligtvis 

djupdykningar av specifika fall (Bryman & Bell, 2005, s. 80) vilket gjordes i denna studie.  

3.1.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

Författarna använde sig av en kvalitativ forskningsstrategi som är vanligt förekommande vid 

fallstudier. En kvalitativ forskningsstrategi var ett relevant tillvägagångssätt då mjuka värden, 

som inte kan värderas i kvantitativa termer, mättes. Forskningsstrategin erbjöd en viss grad av 

flexibilitet då författarna inte blev bundna till ett antal fixerade mätmetoder. Bryman och Bell 

(2005, s. 297) presenterar hur kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning. De 

menar att tyngden ligger på en förståelse av den sociala kontexten som tolkas utifrån 

aktörerna och att sociala egenskaper är en produkt av ett samspel mellan samhällets alla 

aktörer (Bryman & Bell, 2005, ss. 297-298). Att få förståelse för den sociala kontexten med 

dess aktörer samt att förstå hur de samspelar var av stor relevans för denna studie. 
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3.1.3 FORSKNINGSMETOD 

Författarna har i denna studie använt sig intervjuer som utgör primärkällor samt dokument 

som utgör sekundärkällor. Författarnas primär- och sekundärkällor presenteras nedan.  

3.1.3.1 PRIMÄRKÄLLOR 

Bryman och Bell (2005, s. 361) definierar kvalitativa intervjuer som ett relativt ostrukturerat 

tillvägagångssätt med betoning på generella formuleringar av frågor och tyngd på 

intervjupersonernas perspektiv och betraktelsesätt, att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

är eftersträvansvärt och tillvägagångssättet uppfattas i hög grad som flexibelt. Författarna 

valde att föra en öppen diskussion istället för att ställa slutna frågor. En önskvärd 

transkribering av frågor och svar var därmed svår att genomföra och mycket vikt lades vid att 

reducera risken för att data skulle gå förlorad.  

 

Författarna valde att använda sig av förutbestämda koder inom Design Thinking och Nation 

Branding för att få en heltäckande analys av disciplinerna. Inom Design Thinking valdes 

Lockwoods tio principer som koder och inom Nation Branding valdes de sex komponenterna 

i Anholts hexagon. Författarna insåg att koderna som utgick ifrån Lockwoods principer 

många gånger föreföll relativt lika och skapade därför definitioner och frågor som de 

checkade av mot för att verifiera kodernas huvudsakliga ämnesområden (se bilaga 1). 

Diskussionsämnen och frågeställningar kunde sedan lättare tas fram utifrån koderna och 

individuella intervjuguider skapades (se bilaga 2). Intervjuguider och frågor kom att variera 

beroende på yrkesroll och kompetens men hade alltid sin grund i tio principer.  

 

Koderna inom Nation Branding var konkreta och lättförståeliga och författarna bedömde 

därmed att det inte var nödvändigt att ställa intervjufrågor inom varje kod. Detta för att 

författarna ansåg sig kunna tolka data inom de olika koderna utan hjälpmedel. 

 

Intervjuguider skickades till respondenterna två arbetsdagar innan intervjun ägde rum. 

Författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans och lät respondenterna tala fritt om 

de förutbestämda ämnesområdena. Intervjuserien var en iterativ process där författarna 

påbörjade sammanställning av materialet innan samtliga intervjuer genomförts; detta för att 

kunna samla ytterligare information om de delar där informationen varit bristfälligt. Ibland 

var en omformulering av intervjufrågor nödvändig för att vägleda respondenterna och för att 

undvika slutna frågor. Vidare valdes att varva intervjuer med respondenter inom de olika 

områdena och inte enbart studera Design Thinking för att sedan övergå till Nation Branding. 
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Detta för att redan i ett tidigt skede tänka på de två disciplinerna som nära sammankopplade. 

Författarna träffade respondenterna endast en gång och ingen komplettering ansågs nödvändig 

då empirisk mättnad uppnåddes. Samtliga intervjuer ägde rum mellan 2013-03-22 och 2013-

04-26 och pågick mellan en halvtimme och två timmar. Samtliga respondenter tillfrågades om 

de godkände att författarna spelade in samtalen och citat som använts har skickats till 

respondenterna för ett godkännande. 

3.1.3.2 SEKUNDÄRKÄLLOR 

Publicerade dokument och texter bidrar med viktig bakgrundsfakta och kan användas för att 

presentera organisationer och dess historia (Bryman & Bell 2005, s. 435). Sekundärdata har 

sökts där dokument och broschyrer som publicerats gällande det svenska deltagandet i 

Världsutställningen i Shanghai 2010 har granskats. Publicerad information fungerade som 

stöd både inför intervjuserien men även under studiens gång. Författarna valde således att 

varva inhämtning av primärdata med undersökning av sekundärdata och inledde forskningen 

med granskning av sekundära källor för att kunna forma relevanta och heltäckande frågor 

inför de kvalitativa intervjuerna. Kontinuerligt under intervjuserien återgick författarna till 

granskning av sekundärdata för att fylla befintliga luckor.   

 

Författarna valde att endast ta hänsyn till sekundärkällor med koppling till den svenska 

paviljongen och inte till Världsutställningen generellt. De använde sig således av 

Slutrapporten Spirit of Innovation, framtagen av den svenska kommittén som tillsattes inför 

Världsutställningen i Shanghai 2010, samt SI:s egna broschyrer Sverigebilden 2.0 Vägen till 

en uppdaterad Sverigebild (2008) och Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika 

projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap (2009). 

 

3.2 TOLKNING OCH ANALYS AV DATA 
Efter insamling av kvalitativ data påbörjades tolkningsprocessen som enligt Denscombe 

(2009, ss. 373-374) innefattar kodning och kategorisering av data samt identifiering av teman 

och eventuella generaliseringar. Författarna anser att Denscombes (2009) tillvägagångssätt 

vid tolkning och analys av data var relevant då hans val av metod passar författarnas val av 

distinkta ämnesområden och konkreta teorier. Utifrån den empiri som samlades in kodade 

författarna data inom de förutbestämda koderna. Bryman och Bell (2005, ss. 457-459) hävdar 

att kodningen skall påbörjas tidigt för en ökad förståelse och att koderna skall granskas 

kritiskt där forskaren har en viss distans till kodningen. Bryman och Bell (2005, s. 459) 
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poängterar att generella antaganden och kopplingar ständigt skall knytas an till data för att 

bekräftas, samt att generella idéer och teorier i detalj skall granskas i förhållande till 

existerande litteratur. Även Denscombe (2009, s. 367) poängterar relevansen av en korrekt 

analys. Han menar att analysen skall vara fast förankrad i data och således stödjas i de belägg 

som samlats in. Då författarna har analyserat respondenternas svar kan det liknas vid ett 

hermeneutiskt synsätt. Empirin består av en tolkande ansats, detta då det resultat författarna 

erhöll inte kunde kodas i kvantitativa termer. Av den anledningen reflekterade författarna 

ständigt kring innebörden av en korrekt analys där empirisk data granskades noggrant.  

 

3.3 URVALSMETOD OCH URVAL 
En kartläggning av Världsutställningens olika funktioner samt en analys av de involverade i 

Svenska Institutets arbete med Sverige som varumärke ligger till grund för studiens urval. 

Författarna nyttjade Världsutställningens redan existerande organisationsschema för att få 

kunskap om vilka personer som var lämpliga medverkande. Författarna intervjuade åtta 

personer tillhörande kategorierna kommitté, generalkommissarie, administration, 

kommunikation/marknadsföring, paviljong, program samt partnerrelationer. I kategorin 

Partnerrelationer nyttjade författarna Världsutställningens redan förutbestämda kategorier för 

samarbetspartners – Official Partners, Official Sponsors, Official Suppliers och Official 

Organizations. Nedan presenteras ett schema över samtliga intervjuade. 

 

 

 

 

Figur!4!Organisationsschema!över!respondenter 
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3.4 METODKRITIK  

Att kunna verifiera data är av stor vikt inom kvalitativ forskning då resultaten måste uppvisa 

pålitlighet (Denscombe, 2009, s. 378). För att forskning skall anses vara pålitlig krävs att 

forskaren påvisar stöd för de valda metoderna. Enligt Denscombe (2009, ss. 378-386) kan 

forskningskvalitén bedömas utifrån fyra konventionella fundament - validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet samt objektivitet. Lincoln och Guba (1985, s. 315) menar även att det bör 

reflekteras kring begreppet äkthet vid en kvalitativ studie. 

3.4.1 VALIDITET 

Inom detta fundament ställs frågan “Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data 

uppmätts på ett riktigt sätt?” (Denscombe, 2009, s. 378). Forskare måste således kunna påvisa 

att framkommen data är träffsäker och användbar beträffande den aktuella forskningsfrågan. 

Dock kan det uppstå en problematik inom kvalitativ forskning då det finns svårigheter i att 

bestämma det absoluta sättet för dess genomförande. En modifiering av termen validitet blir 

således nödvändig då kvalitativ forskning inte har mätning som huvudsakliga syfte (Bryman 

& Bell, 2005, s. 306). Lincoln och Guba (1985, s. 213) anser följaktligen att termen 

trovärdighet kommer väl till användning för att verifiera den kvalitativa forskningen. Detta 

för att data med rimlig sannolikhet kan vara träffsäkra och på så sätt övertyga forskningens 

läsare om att det kontrollerats i överensstämmelse med god praxis (Denscombe, 2009, s. 380). 

 

Genom ett välarbetat förarbete undersökte författarna de parametrar som bör ingå i 

intervjuserien för att kunna mäta den data som skall mätas. Genom en stark avgränsning och 

med utgångspunkt i relevanta teorier, strävade författarna efter att uppnå hög trovärdighet. 

Till följd av att intervjuseriens medverkande bestod av personer med ledande positioner och 

stark involvering i projektet ansåg författarna att data som framkom var relevant. Vidare valde 

författarna att kombinera primär- och sekundärdata för att öka exaktheten och träffsäkerheten. 

Argumentet kan styrkas av Denscombe (2009, s. 380) som argumenterar för att en 

triangulering av kvalitativa källor och andra datakällor bidrar till ytterligare precision. 

 

I en kritisk granskning av trovärdigheten frågade författarna sig om urvalet varit tillräckligt 

representativt. Det som anses vara regelrätt inom organisationen behöver inte vara 

representativt för Sverige och dess befolkning. Vidare var författarna medvetna om att 

respondenterna troligen ville framställa projektet i ett positivt sken, att de skulle ge önskvärda 

svar på intervjufrågorna. Av den anledningen undvek författarna slutna frågor där 
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respondenten kvickt kunde skapa förståelse för vad de borde svara på frågan. Som exempel 

valde författarna att inte ställa frågan ”Var ni flexibla?” utan bad respondenterna att resonera 

kring begreppet flexibilitet. Att författarna valde att skicka ämnesområden till de 

medverkande innan intervjutillfället riskerade ytterligare vilseledning då respondenterna 

redan innan intervjun kunde formulera lämpliga svar. Dock ansåg författarna att detta var 

nödvändigt för att kunna få ta del av relevant information. 

3.4.2 TILLFÖRLITLIGHET 

Fundamentet syftar till att forskningen skall gå att återskapa med samma medel som tidigare 

och ge jämförbara slutsatser. Den grundläggande frågan inom detta fundament är ”Skulle 

forskningsinstrumenten ge samma resultat vid andra tillfällen (allt i övrigt lika)?” 

(Denscombe, 2009, s. 381). Tillförlitligheten kan kontrolleras och stärkas av en tydlig 

redogörelse för de metoder som använts då detta i sin tur ger en tydligare bild av 

undersökningslinjerna som lett fram till forskningens slutsatser. (Denscombe, 2009, s. 381).  

 

Metoden har presenterats grundligt för att skapa en stark tillförlitlighet, dock har författarna 

varit mer insatta i begrepp och terminologin än de intervjuade. Felaktig tolkning och analys 

av data kunde därmed vara en eventuell risk. Att genomföra studien vid ett annat tillfälle där 

de medverkade har större kännedom kring terminologin kan innebär att resultatet blir 

annorlunda. Genom noggranna begreppsdefinitioner och lyhördhet minimerades detta 

problem.  

  

Vidare har författarna tagit hänsyn till att en anknytning fanns till några av de medverkande, 

vilket Denscombe (2009, s. 381) påpekar kan påverka tillförlitligheten negativt. En redan 

existerande relation skulle möjligtvis kunna bidra till att annorlunda svar ges då de 

medverkande känner sig avslappade och trygga. Att några av respondenterna tillhör 

författarnas kontaktnät anses dock inte äventyra resultatet då stora delar av 

organisationsschemat täcktes.   

3.4.3 GENERALISERBARHET  

Detta hänvisar till forskningsfyndens förmåga att existera i närbesläktade företeelser och kan 

även benämnas extern validitet. Kvalitativ forskning är oftast en metod för mindre studier av 

ett specifikt fenomen och således bör man ställa sig frågan hur generaliserbart den kvalitativa 

forskningens resultat är. Enligt Denscombe (2009, s. 382) är detta ur ett statistiskt perspektiv 

en rimlig fråga att ställa sig och Lincoln och Guba (1985, s. 219) anser att man istället för 
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generaliserbarhet bör använda sig av termen överförbarhet. Studiens läsare kan då med hjälp 

av den information forskningen redovisar, bedöma i vilken mån informationen går att 

applicera på liknande fall (Denscombe, 2009, s. 382).  

 

Den grundläggande frågan man bör ställa sig för att bedöma överförbarheten blir därför ”I 

vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe, 2009, s. 382). 

Världsutställningen i Shanghai 2010 har endast verkat likt en plattform och resultatet skall till 

en viss grad kunna projiceras på likande företeelser. Att detta är möjligt stöds av Björner och 

Berg (2012, s. 42) som argumenterar för att Världsutställningen i Shanghai 2010 är ett 

generaliserbart fenomen. Björner och Berg hänvisar till Holloway et al. (2010, s. 81) som ur 

ett etnografiskt perspektiv hävdar att likvärdiga fenomen producerar snarlik data och att det är 

möjligt att uppnå teoristödjande generaliseringar. Författarna menar följaktligen att fenomenet 

är generaliserbart på det sätt Sverige som varumärke framställs. Dock kan inte några generella 

slutsatser dras vad gäller arbetsprocessen inom organisationen. 

 

Att tillvägagångssättet var av kvalitativ art kan likaså påverka en eventuell generalisering då 

författarnas studie inte omfattade ett större antal intervjuer. Kvantitativa tillvägagångssätt 

såsom enkäter hade kunnat nå en större respondentgrupp och av den anledningen en högre 

grad av generaliserbarhet. Dock har det tidigare argumenterats kring att detta tillvägagångssätt 

inte är önskvärt. 

3.4.4 OBJEKTIVITET 

Då kvalitativ data är en produkt av en tolkningsprocess utifrån forskarens perspektiv finns det 

en risk att resultaten blir subjektivt. För att kunna verifiera data, ligger vikten således vid att 

forskning är objektiv och neutral gällande forskarens inverkan på resultatet. Ett öppet sinne 

hos forskaren är en förutsättning för objektivitet då denne bör kunna reflektera över 

alternativa förklaringar (Denscombe, 2009, s. 383). 

 

Då författarna varit väl medvetna om att den använda terminologin i Design Thinking många 

gånger anses vara främmande valde de att bemöta intervjupersonerna med öppna diskussioner 

snarare än envägskommunikation. Risken fanns att författarna färgade de medverkande då 

deras perspektiv kunde komma att påverka de medverkandes åsikter. Genom noggranna 

förberedda intervjuer dämpades denna risk. Ytterligare kritik kan föras mot författarnas sätt 

att tolka resultatet, deras tolkande ansats. Grupperingen av koder inom kategorier kan 
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uppfattas som subjektiv och många gånger kan kontexten gå förlorad i det som sägs då en 

löpande diskussion vid kodningen fragmenteras (Bryman & Bell, 2005, ss. 459-461). De 

förutbestämda koderna kan även bidra till ett snävt perspektiv, dock var detta syftet vilket 

författarna argumenterade för tidigare. 

3.4.5 ÄKTHET 

Lincoln och Guba (1985, s. 315) introducerar ytterligare ett begrepp som komplettering till de 

ovan presenterade - äkthet. De kriterier som redogörs för under detta begrepp anses vara 

något mer generellt formulerade och behandlar forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 308-309). Kriterierna innefattar att ge en rättvis bild av de 

tillfrågades åsikter och tankesätt, att respondenterna skall får en bättre förståelse för deras 

sociala situation och för hur andra i samma sociala kontext upplever situationen. De skall 

även ges möjligheten att vidta åtgärder för det i situationen som önskas förändras (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309).  

 

Med studien kunde författarna bidra med framtida rekommendationer, att skapa äkthet ansågs 

följaktligen vara en essentiell del för dem.  Författarna frågade vidare om och hur de 

intervjuade önskade ta del av studien. Eventuella citat som använts i studien skickades till 

samtliga för ett godkännande.  
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4. EMPIRI 
I empirikapitlet presenteras sekundärdata beträffande Världsutställningen i Shanghai 2010 

samt data från de kvalitativa intervjuerna. Intervjuerna presenteras som rådata i den struktur 

som diskussonen löpte. I slutet av varje intervju ställdes frågan ”Hur nära/långt ifrån ett 

perfekt projekt, med målet att marknadsföra bilden av Sverige, tyckte du att det svenska 

bidraget kom?”, detta för att jämföra med tidigare måluppfyllelseanalyser. Svaren 

presenteras i slutet av varje respondents empiri men även i slutet av detta kapitel i form av ett 

stapeldiagram. Termerna ”besökaren”, ”konsumenten” och ”kunden” är likställda i 

resultatet nedan.  

 

4.1 VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI 2010 
Den första maj 2010 slogs portarna upp för den största världsutställningen hittills. Drygt 73 

miljoner människor besökte Shanghai för att skåda den enorma utställningen som fick temat 

Better City Better Life.  Under sex månader fick 190 länder chansen att knyta nya kontakter 

och sprida sitt budskap, för Sveriges del innebar det den största främjandesatsningen hittills 

utomlands (SOU 2011:22, s. 9). Vad Sverige erbjöd de svenska företagen var ett partnerskap 

där de kontinuerligt skulle ges möjligheten att involveras och påverka såväl upplägget som 

utfallet, medfinansiärerna skulle följaktligen vara aktiva under projektets gång (SOU 2011:22, 

s. 13). I det svenska bidraget deltog drygt 110 samarbetsparters (SOU 2011:22, s. 15).  

Syftet med det svenska deltagandet var 
 

att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt 

näringslivs konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft 

för turism och investeringar och för forsknings- och kulturutbyte.  

(SOU 2011:22, s. 12) 

Man valde att utgå från den bild som fanns i Kina (SOU 2011:22, s. 13), och den svenska 

paviljongens utställningsdel bestod av fem rum där varje rum omslöts av ett unikt tema - 

svensk atmosfär, miljö, lösningar, innovationer samt innovativt samhälle (SOU 2011:22, s. 

209). Det första rummet som kom att benämnas svensk atmosfär välkomnade besökarna till 

Sverige genom att visa bilder på svenskar, svenska städer och svensk natur, samt ljud och ljus 

som skapade en svensk känsla. Bilderna snurrades fram av besökarna själva på stora cylindrar 

vilket påverkade rummets karaktär. Det andra rummet kom att kallas miljörummet och här 
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fick besökarna uppleva de miljöproblem vi haft i Sverige genom en stor vägg som skiftade 

mellan gårdagens miljöproblem till nutida framgångsrecept beroende på var i rummet 

besökaren befann sig. Här ville man påvisa hur problemen gett oss idéer att utveckla bra och 

hållbara lösningar (SOU 2011:22, s. 209). Det tredje rummet fick namnet lösningsrummet och 

här gavs exempel på viktiga lösningar på samhällets miljöproblem samt på ett optimalt 

användande av resurser. I rummets mitt fanns ett kök som skulle symbolisera hemmets 

produktionsenhet och smarta vardagslösningar (SOU 2011:22, s. 209). För att ta sig vidare i 

utställningen kunde besökarna välja mellan att ta trappan eller en rutschkana som försvann 

ner i det fjärde rummet, innovationsrummet. Här presenterades resonemangen kring Sverige 

som ett land med de stora varumärkena och som ett av världens mest innovativa samhällen 

(SOU 2011:22, s. 210). Man talade för hur Spirit of Innovation, vår innovationsanda, bygger 

på samarbete, deltagande och respekt för varje individ. I detta rum exponerades upplysta 

bilder på innovationer som tack vare vår Spirit of Innovation blivit verklighet (SOU 2011:22, 

s. 210). Här fanns gungor som skapade ett ljus i relation till hur hög fart man hade. I det femte 

och sista rummet, innovativt samhälle, fick Sveriges regioner bidra med eget material och 

visa upp spännande framtidsprojekt, här fanns allt mellan robotar från ABB till yllevantar som 

vinkade adjö i slutet av utställningen. För bilder på det svenska bidraget, se bilaga 3. 

 

Utöver utställningsdelen fanns en större konferensdel där samarbetspartnerna fick möjligheten 

att utbyta kunskap, skapa relationer och knyta nya kontakter genom workshops, middagar och 

seminarier (SOU 2011:22, ss. 106-107). Det svenska bidraget var färgsprakande, lekfullt och 

kreativt i önskan om att nå kinesiska beslutsfattare inom politik och näringsliv och 

opinionsbildare såväl som unga, välutbildade stadsbor samt barnfamiljer (SOU 2011:22, s. 

14).  

 

Det svenska deltagandet och dess paviljong tilldelades flertalet utmärkelser, bland annat för 

den mest kreativa paviljongen (SOU, 2011:22, s. 169) och för dess medverkande till en 

förstärkt kommunikation mellan svenska och kinesiska entreprenörer (SOU, 2011:22, s. 170). 

Den svenska paviljongen låg i topp tio med anledningen av dess välgjorda, artistiska 

utformning och fick även utmärkelsen som den mest kommersiellt värdefulla byggnaden 

(SOU, 2011:22, s. 169).  
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4.2 DATA FRÅN KVALITATIVA INTERVJUER 
Nedan redogörs för den insamlade empiri från de åtta kvalitativa intervjuer som genomförts. 

Författarna inleder med en kort presentation av respondenternas yrkesroller under 

Världsutställningen för att vidare redovisa deras resonemang.  

 

Annika Berglund  

Handelsminister Ewa Björling utsåg Annika Berglund till ett av sex ledarmöten i kommittén. 

Hon representerade svenskt näringsliv och jobbar som informationsdirektör på Atlas Copco. 

Kommitténs främsta uppgifter var att besluta om inriktningen på utställningen, fastställa 

organisationsform samt arbetsfördelning och slutligen utse den person som skulle tituleras 

svensk generalkommissarie (SOU 2011:22, s. 34).  

 

Annika talade om Världsutställningen som en chans att visa upp världen för Kina, en av 

världens största ekonomier. Hon menade att svenska företag bidrar till Sverigebilden och att 

de kan förknippas med innovation, kreativitet och etik. Hon menade att det unika för Sverige 

är att vi är envisa och vet vad vi vill. Hon tyckte om temat Spirit of Innovation och talade för 

att man har något väldigt fint att bygga vidare på. När man skall rekrytera till svenska företag 

kan alla samlas under detta varumärkeslöfte, påpekade hon. Vidare tyckte hon att ett 

skandinaviskt samarbete under en världsutställning inte skulle vara att föredra då 

Sverigebilden kan liknas vid ett varumärkeslöfte för Sverige.  

 

Annika kommenterade att temat Spirit of Innovation passade svenska företag väldigt väl, att 

Atlas Copcos kärnvärden – interaction, commitment och innovation – stämmer bra överens 

med budskapet i Spirit of Innovation. Temat fungerade som en ledstjärna och påverkade 

exempelvis vilken typ av seminarium som skulle äga rum i paviljongen. Hon menade att Atlas 

Copco ställde upp för att profilera företaget, i ett egoistiskt syfte, för att binda nya kontakter.  

 

Hon berättade att man för Atlas Copcos räkning valde att endast bjuda in kinesiska kunder 

och distributörer och brydde sig inte om hemmamarknaden då mindre än två procent av deras 

kunder befinner sig i Sverige. Hon berättade att kommittén inte valde att ha guld- och 

silversponsorer utan tittade snarare på vilka behov företagen hade; vissa ville vara med på 

högnivåbesök, men detta var inte aktuellt för Atlas Copco. Det var istället viktigt för Atlas 

Copco att ha fler dagar i VIP-avdelningen då de är ett B2B-företag. De hade investerarmöten, 
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en stor presskonferens, de bjöd in kunder, distributörer och personal och hon poängterade att 

VIP-avdelningen var en fantastisk plats där de kunde visa upp sina innovationer.  

 

Annika menade att man jobbade mot temat Spirit of Innovation snarare än NSU:s kärnvärden, 

hon påstod att man inte märkte av kärnvärdena i kommittén. Hon berättade att det var kul och 

lärorikt att vara en del av kommitténs arbete. Hon stötte på kompetenser hon aldrig tidigare 

stött på och menade att det fanns proffsiga personer som visste hur man gjorde en bra 

utställning. Projektet bidrog till ett annorlunda arbetssätt, hon fick exempelvis lära sig hur en 

upphandling gick till. Hon påpekade slutligen att det var kommittén som fattade samtliga 

beslut men att det var Annika Rembe som styrde, hon var operativt ansvarig tillsammans med 

sitt team. Annika poängterar att det varit bättre om Annika Rembe kommit med tidigare i 

processen.  

 

Kommittén hade fasta mål, man skulle åstadkomma något som gick att leverera och räkna 

hem för Sverige. Dock fanns krav på flexibilitet hos de utställande företagen och den process 

som fördes i sökandet efter potentiella samarbetspartners. Hon menade att företag kom in i 

projektet efter hand och att intresset var starkt men att det var svårt att få dem att ansluta då 

det rörde sig om mycket pengar. Hon menade vidare att kommunikationen till företagen 

kunde varit bättre, att de hade blivit bättre informerade om vad företagen själva behövde göra. 

Annika påpekade även att det hade varit en fördel om de hade haft ett team på plats tidigare. 

Vidare påpekade hon att antalet kompromisser var få men att det ändå var en utmaning att få 

ihop samtligas viljor.  Hon poängterade även att det inte fanns några större konflikter och trots 

Atlas Copco hade en konkurrent som ställde ut på Världsutställningen ansåg hon inte att det 

var något större problem då det var självklart att alla skulle få vara med och visa upp sig.  

 

Annika såg ingen konflikt mellan den kinesiska bilden av Sverige och den bild Sverige önskar 

framställa, men hon poängterade att kineser arbetande i Sverige ansåg att utställningen inte 

gick ihop med hur Sverige är. De menade att för lite natur och blå himmel visades och att de 

hellre hade sett mer av Nobel, Gamla Stan och svenska dagis. De menade att barn på ett 

svenskt dagis får leka medan barn på ett kinesiskt dagis får lära sig skriva bokstäver. Annika 

menade att lek skapar kreativitet och att barn i Sverige får lära sig att det är okej att göra fel. 

De ansåg följaktligen att den svenska paviljongen inte gick ihop med hur Sverige uppfattas, 

den var inte lika ren och visade inte upp lika mycket natur som de andra nordiska 

paviljongerna. Vidare poängterade Annika att kineser har svårt att förstå hur vi i Sverige kan 
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vara så innovativa, hon menar att de är imponerade och att om man lyckas förmedla denna 

bild så har man potential att lyckas väldigt väl. I övrigt påpekade hon att man hade en vågad 

utställning men att den var för färgglad. Vidare fördes ytterligare kritik mot att företagen fick 

vara med och sponsra med material genom sponsorpaket, vilket kunde bidra till svårigheter. 

Hon menade att anledningen till varför sponsorpaket fanns var för att budgeten var relativt 

liten. Hon uppskattade vidare inte Dalahästarna då de var konservativa och visade en gammal 

bild av Sverige. Dock ansåg hon att utställningen utöver detta skapade en stark helhetsbild 

och talade varmt om Alexander Lerviks gungor och deras budskap att man tillsammans kan 

skapa. Annika poängterade även att gungorna var en intressant produkt att ha med i ett av 

rummen då kineser inte tidigare introducerats för denna variant av leksak. Annika önskade att 

det fanns en sandlåda för att återigen knyta an till svenska dagis.  

 

Vidare talade hon om den danska paviljongen, hur den var mycket renare än den svenska. 

Hon påpekade dock att besökaren inte nödvändigtvis fick en stark bild av Danmark. Hon 

resonerade även kring den kinesiska paviljongen och poängterade ett IKEA fanns i en 

installation där de visade hur det kinesiska köket har utvecklats under de senaste två 

decennierna.  

 

Summerat ansåg Annika att man var innovativ och lekfull men att utställningen präglades av 

för mycket färg. Annika kunde inte ge ett betyg på hur långt ifrån det perfekta projektet att 

marknadsföra Sverige man var. Hon poängterade dock att utmärkelserna visade på att vår 

paviljong uppmärksammades. 

 

Annika Rembe  

Annika fick rollen som den svenska generalkommissarien under Världsutställningen. Hennes 

arbetsuppgifter var främst att ansvara för det operativa arbetet, leda och fördela arbete samt 

informera kommittén om utvecklingen av verksamheten (SOU 2011:22, s. 36).  

 

Annika inledde med att tala om hur man i publika evenemang strävar efter att tänka nytt och 

försöker finna nya sätt att arbeta med det visuella och fysiska uttrycket. Det handlar vidare om 

att åskådliggöra Sverige där syftet är att bidra till bilden av Sverige. Annika menar att Nation 

Branding handlar om varumärke och om att bygga ett intresse och relationer. Hon definierar 

Nation Branding som:  
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Något som är byggt här och nu, men som bygger på något som var då och som 

skall visas längre fram […] det handlar om att se i större utsträckning, det är 

kopplingen mellan var, när och hur man är relevant för ett annat land och hur man 

skall agera för att bli det. Det handlar om att bygga nyfikenhet, intresse, relationer, 

förtroende, attraktionskraft. Attraktion innefattar turism, studier, kultur, politik och 

handelspartners. Allt bygger på att skapa ett förtroende och skapa värde. 

Hon menade vidare att man inte kan lyfta fram allt men att den gemensamma nämnaren för en 

nation skall lyftas upp under en världsutställning. Syftet med Världsutställningen i Shanghai 

2010 var att främja näringslivets intresse där utställningen gav ett avtryck av Sverige. Hon 

påpekade att Sverigebilden idag är 20 år gammal. 

Under utställningen i Shanghai 2010 togs arkitektur och utställning fram ur två skilda 

processer med Sweco och Futurniture, Annika menade att det var svårt att föra samman de två 

kreativa processerna till en enhet. Hon påpekade dock att ständiga projektmöten förekom 

mellan samtliga vilket skapade en god kommunikation som fungerade väl. 

 

Annika berättade vidare att den svenska paviljongens historia och berättelse Spirit of 

Innovation togs fram av Springtime och Futurniture som sedan presenterades för kommittén. 

Efter detta fortsatte de att utveckla berättelsen för att sedan testa den för storföretagen och 

samtliga 110 intressenter. Historien som till slut hade knådats fram av både strateger och 

designers stod för samverkan, lekfullhet och samarbete och alla höll sig till denna under 

projektets gång.  

Ständigt krävdes vägval där man fick skära bort, lägga till och lösa problem. Till detta hade 

byggentreprenörerna egna krav på vad som var möjligt att genomföra samt att Kina satte upp 

egna restriktioner. Exempelvis talade hon om massivt trä och att inget sådant tidigare har 

använts i Kina. Av den anledningen var det svårt att få det godkänt, det krävdes 

hållbarhetstester och brandsäkerhetstester. Träet var en central del i utställningen då det 

visade vad Sverige står för och konstruktionen betydde mycket då den symboliserade både 

nytänkande, omtänksamhet och öppenhet. Nytänkande då den visade ett helt nytt sätt att 

bygga på ur ett kinesiskt perspektiv, omtanke då den skyddade mot regn och sol och öppenhet 

då besökare som stod utanför paviljongen kunde se den svenska insidan.   

 

Annika poängterade att NSU:s kärnvärden – 1nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och 

äkthet – var centrala i underlaget för arkitektteamet. Dock menade hon att det var svårt att 
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väva in värdeorden i processen, men då de diskuterades flitigt fanns de redan med från start. 

Annika menade att man sällan behövde bocka av mot kärnvärdena, men att man reflekterade 

kring dem. Organisationskulturen, materialet och guiderna andades kärnvärdena. 

 

Annika talade om kommunikation som en central del i organisationen. Man hade en 

grundläggande kommunikationsstrategi som innefattade vad man ville förmedla och vilka 

frågeställningar som skulle besvaras. För de kinesiska guiderna var det ett nytt sätt att arbeta 

på då de var tvungna att ta ansvar och tänka själva. Utifrån kommunikationsstrategin fick man 

finna egna lösningar på problem. Annika poängterar att samtliga guider tränades i hur de 

skulle förmedla berättelsen om Sverige.  Då de inte kunde veta vad som skulle hända eller 

vilka problem som skulle uppstå, arbetade man med att visualisera tänkbara situationer och på 

så vis komma fram till den bästa lösningen.  

 

I och med utställningen önskade man nå beslutsfattare inom näringslivet, opinionsbildare, 

unga och studenter. Beslutsfattarna skulle nås genom bilaterala aktiviteter i VIP-avdelningen. 

Annika resonerade även kring att en stor besökargrupp var barnfamiljer och att de därmed 

lade stor vikt vid att poängtera barnets betydelse. De ville belysa vikten av att respektera 

människor oavsett ålder och skapa en berättelse som påvisar hur Sverige respekterar individen 

och att barn genom att leka fritt, bygger kreativitet, interaktivitet och samverkan och ett 

lösningsorienterat klimat. Hon ville lyfta denna aspekt i relation till Kinas enbarnspolitik. I 

utställningen sökte man främja kreativt tänkande och påvisa värdet i att inte styra barn och 

ungdomar, få dem att våga ifrågasätta äldre personers auktoritet. De ville vidare att besökarna 

skulle gå därifrån med något positivt, glatt och lekfullt. Annika påpekade att det var viktigt att 

anpassa sig efter den kinesiska besökaren, hon gav ett exempel där hon genomförde en 

intervju för ett stort TV-bolag i en Pippi Långstrump-peruk av den anledningen att de hade 

fattat tycke för barnfiguren.   

 

Annika talade om de karaktärsdrag som den kinesiska konsumenten förknippar med Sverige. 

Hon berättade att den kinesiska konsumenten förknippar Sverige med blå himmel, 

innovationer, mycket utrymme, stora globala företag, demokrati och jämställdhet. Frågor som 

företag, ambassader, konsultorganisationer, forskare och studenter ställer sig är hur detta lilla 

land kan vara så innovativt. Annika menade vidare att ett nordiskt samarbete hade varit 

möjligt ur ett varumärkesperspektiv då hon anser att omvärlden uppfattar de nordiska 

länderna som relativt lika. 



 30 

Äkthet menade Annika påvisades genom att lyfta problem, under utställningen valde man att 

betona miljöproblem för att sedan presentera lösningen. En lång diskussion fördes huruvida 

Sverige skulle visa upp miljöproblem eller ej men Annika menade att inställningen till att 

våga lyfta problem i en rak och ärlig dialog bidrog till positiv respons. Det var Futurniture, det 

kreativa teamet, som fann lösningen på hur man skulle visa upp problemen. Detta gjordes 

med en vägg där besökaren från ena hållet såg miljöproblem och från det andra hållet såg 

lösningen.  

Annika förknippade Sveriges kulturarv med en tidig folkskola med bildningsbredd som 

grund, lång utbildningstradition som främjar ett självständigt tänkande och en grundsyn på ett 

barns rätt till ett värde, detta tillsammans med en god ekonomisk utveckling, ett 

ingenjörstungt näringsliv som antyder nytänkande och en stark sammanhållande kraft där vi 

tar hand om varandra och det som miljön ger oss. Svenskarna är innovativa och pragmatiska 

men också självständiga individer och detta har drivit den svenska innovationskraften. Annika 

påstod följaktligen att allt detta ledde till den samsyn som fanns på berättelsen och den 

svenska paviljongens tema, kulturarvet är receptet till den svenska innovationskraften, 

kulturen var således ”the spirit”. Hon påpekade dock att det är lätt att tala om 

innovationskraften, det svåra är att åskådliggöra den.    

 

Det fanns ett krav på flexibilitet då de arbetade i flera tidsdimensioner men även en begäran 

på planer och strukturer där det var oerhört viktigt att ha någon vid sida som tillexempel hade 

koll på ekonomin då man kunde låta kreativiteten flöda fritt inom dessa ramar. Annika ansåg 

att man uppmuntrade till kreativitet inom organisationen genom att låta de anställda vara 

självständiga och tillåta dem att lösa mindre problem som uppstod. Vidare hade kreativiteten 

enligt Annika Rembe en stark inverkan på samtliga inblandade och hon tillsammans med 

många inom organisationen beskrev projektets miljö som just kreativ. Annika talade vidare 

om att man var tvungen att möta de kreativa förväntningarna med de affärsmässiga, vilket för 

henne skapade ett holistiskt perspektiv. Det framgångsrika i projektet var att de 25 främsta 

sponsorerna blev partners i projektet, de blev delaktiga i den kreativa processen och man fick 

deras tid, kraft, erfarenheter, idéer och engagemang. 

Annika beskrev sig själv som en designer, eller kreatör, hon skapade strukturen och designade 

det efter vilka frågeställningar som var viktiga i Kina. Trots detta kände hon inte till begreppet 

Design Thinking. Hon berättade att relationen mellan Sverige och Kina måste förvaltas, 
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svenska aktörer och myndigheter måste fortsätta att samverka med kinesiska.  

Annika talade om de utmärkelser paviljongen fick, bland annat fick de första pris för den mest 

kreativa utställningen. För henne var det ett officiellt pris som visar på existensen av 

samverkan, hon menar att priset bekräftade att paviljongen var enhetlig och att det 

inkluderade allt ifrån guidernas bemötande, utställningen och arkitekturen av paviljongen – 

det var ett helhetspris. Att påvisa att det fanns en helhetsbild var viktigt för Annika, hon 

menade att paviljongen skulle kunna stå självständigt när man såg den men att den samtidigt 

skulle vara nära sammankopplad till de programaktiviteter som fanns inuti den. Enligt 

svenskarna var utställningen lite rörig och stökig, Annika själv ansåg att det sista rummet, där 

regioner själva fick bidra med material, var plottrigt. Däremot uppskattade hon Alexander 

Lerviks gungor som började lysa när man använde dem, hon menade att de speglade både 

samverkan, lekfullhet och innovation. Hon menade vidare att om man hade haft större budget 

hade man haft mer högteknologiska lösningar.  

På frågan hur nära/långt ifrån det perfekta projektet att marknadsföra Sverige det svenska 

bidraget kom svarade Annika en åtta av tio möjliga. Kritiken fördes mot dialogen mellan 

samarbetspartners och medarbetare. Hon menade att hon inte förstod hur tidskrävande 

dialogen kunna vara och att en frustation skapades då det tog tid att besvara alla förfrågningar. 

Problemet kunde ha reducerats om man i ett tidigt stadium hade skapat en webbaserad 

kommunikationsplatta. Kommittén fungerade likt en kommunikationsbrygga där 

kommunikationen mellan företagen skedde genom projektledarmöten som Annika påpekade 

skapade både interaktivitet och samverkan. Enligt Annika var det ytterst lite konkurrens 

mellan företagen. Hon menade vidare att de deltagande företagen inte var där för att 

marknadsföra sig själva utan snarare marknadsföra Sverige. Enligt Annika hade Jacob 

Wallenberg kommenterat relationen, han sa att det var fantastiskt för näringsliv att samverka 

sinsemellan. Annika menade att samverkan skapade förtroende och ömsesidig nytta och att 

svenskarna har lätt för att samarbeta.   

 

Christine Engdahl 

Christine Engdahl arbetade som paviljongdirektör och ansvarade för administration men även 

för säkerhet och logistik i den svenska paviljongen.  

 

Christine Engdahl betonade att det fanns ett nytänkande i organisationsformen då man 

skapade ett samverkansprojekt mellan stat och näringsliv. Detta då denna arbetsform är 
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exceptionell samt att man nyttjade Världsutställningen för att främja både Sverigebilden samt 

Sveriges företagsamhet. Vidare ansåg hon att hela utställningskonceptet kommunicerade 

öppenhet. Hon exemplifierade detta med rummet som visade på de tidigare miljöproblemen i 

Sverige där hon ansåg att man kommunicerade våra problem i relation till lösningar. 

 

Christine menade att den ordinära besökarens bild av Sverige var knapp och att projektets 

uppgift istället var att skapa en önskvärd bild. Hon talade om Dalahästarna som blev omåttligt 

populära och att de skapade en stark visuell bild.  

 

Christine poängterade att arbetsuppgifterna och arbetsrollerna kunde förändras efter intresse, 

att det efter ett tag utkristalliserades vilka specialintressen som fanns. Själv började hon som 

administrativ chef och ansvarade för ekonomi, IT- och HR-frågor men blev så småningom 

utsedd till paviljongsdirektör och hade ansvar för drift och säkerhet. Hon återkopplade 

ovanstående till begreppet interaktivitet som för henne handlar om att lyssna. Att lyssna på 

samtliga aktörers viljor var följaktligen något som skedde kontinuerligt genom processen, 

enligt Christine. 

 

Christine hävdade att kompromisser förekom, men att det är något som alltid finns och att det 

inte var mer än vanligt. Hon menade vidare att existensen av ett övergripande koncept som 

samtliga var överens om från början bidrog till att antalet kompromisser minimerades. Hon 

återkopplade till nationalkommittén och hur den bestod av företrädare från de deltagande 

företagen. Hon menade att företagen på så vis kunde vara med och forma en mentalitet som 

till slut fanns hos samtliga.  

 

Christine menade att det fanns en struktur och ett koncept men att oförutsedda saker hände 

under vägens gång. Hon berättade att samtliga involverade kom i kontakt med ett eller annat 

problem ganska tidigt i processen och att man härdades och lärde sig att hantera dem relativt 

snabbt. Samtliga arbetade med en beredskap och mentaliteten var att något kommer att hända, 

än vet man inte vad, men allt går att lösa. Vidare menade Christine att det fanns tre 

övergripande system att förhålla sig till – det svenska och kinesiska systemet med dess lagar 

och regler samt hierarkin som rådde inom organisationen för hela Världsutställningen.  

 

Christine Engdahl beskrev företagskulturen med begreppen flexibilitet, glädje och kreativitet. 

Vidare skulle hon själv definiera begreppet design med termerna formgivning och koncept 
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och hon ansåg att Annika Rembe både fattat rollen som design-ledare och som business-

ledare. Design-ledare då hon såg helheten i konceptet, gjorde allt hon kunde för att 

kommunicera det samt var genomgående konsekvent med detta. Business-ledare var hon då 

hon höll koll på ekonomin och höll kostnaderna på en bra nivå. Christine resonerade även 

kring att en ledare för ett projekt som detta bör vara både och för bästa resultat.   

  

Christine ansåg att man lyckades väl med att marknadsföra Sverigebilden och gav därmed en 

nia i betyg på måluppfyllelsefrågan. Hon menade på att man lyckades skapa ett starkt intresse 

men att det sista rummet i utställningen kunde gjorts bättre. 

Cajsa Lindegren  

Cajsa Lindgren är verksamhetsledare och producent för Cirkus Cirkör. Cirkus Cirkörs främsta 

uppgift under Världsutställningen var att koordinera kulturprogrammet Street by Sweden 

(SOU, 2011:22, s. 73), där Cajsa Lindegren arbetade som producent.  

 

Under utställningen jobbade man med tvåveckorsperioder med olika artister. Cajsa berättade 

att de artister som var tänkta att medverka under Världsutställningen presenterades för 

kommittén i ett tidigt skede. Det var en lång process att skriva kontrakt med artisterna.  

Samtliga artister skulle presentera ett modernt Sverige utifrån scenkonst, det skulle kännas 

ungt och tufft. Enligt Cajsa fungerade programmet de satt ihop över lag bra och budskapen 

verkade uppfattas bra av publiken. Dock fick de dra lärdom av att vissa mer otippade delar i 

programmet kom att uppskattas mer av besökarna än de delar man trodde skulle bidra till hela 

upplevelsen. Cajsa hänvisade till både jazzmusiken och luftakrobatiken som två moment i 

programmet som kom att bli en succé bland besökarna. Hon kunde urskilja en viss grad av 

flexibilitet då hon påpekade att vad som helst kunde hända. Cajsa menade att det skedde vissa 

spontana samarbeten mellan artister vilket hon menade var hela idén. Artisternas 

framträdanden skulle vara öppna och inbjudande, man skulle integrera med den kinesiska 

publiken och man var medveten om att vad som helst kunde hända. Vidare hade de redan i ett 

tidigt stadium bestämt sig för att sätta samman unika kombinationer av kompetenser, de valde 

exempelvis att sammanföra akrobatik med musik, Cajsa påpekar dock att det var svenskar 

som samarbetade med svenskar och inte svenskar som samarbetade med kineser. 

 

Cajsa tyckte att problemen som oftast uppstod var på grund av platsen och att man befann sig 

i det starkt byråkratiska Kina. Hon menade att de har en osannolik byråkrati som ändrar sig 
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från dag till dag. Svårigheterna fanns vidare i att tulla in material på området och detta ansåg 

hon hämmade ambitionsnivån då vissa produkter som krävdes i deras program inte var 

möjliga att antingen få tag på i Kina eller gick att tulla in i paviljongen. Dock var det upp till 

Cajsa och Cirkus Cirkör att se till att produkter de behövde i programmet fanns på plats och 

att utrymmen för samtliga artister fanns.  

 

Cajsa ansåg att kommunikationen mellan dem och arkitekterna var bristfällig, det hade 

exempelvis inte skapats något utrymme för artisterna i paviljongen eller fästen i taket som 

krävdes akrobatiken. Hon menade att fästena hade varit lätta att sätta upp om byggarna hade 

gjort det i samband med takbygget då det fanns byggställningar, men ingenting hände trots att 

Cirkus Cirkör påpekade det. Vidare menade Cajsa att Cirkus Cirkör inte deltog i den 

kommunikation som fanns mellan designers, arkitekter och kommitté utan såg sig själva som 

självständiga. Hon påpekade att de fick tillräcklig information i form av ritningar och bilder 

över paviljongen, men att de hade önskat få mer praktiskt information. Exempelvis kände de 

inte till att det kunde ta lång tid att ta sig från områdets ingång till den svenska paviljongen.  

 

Enligt Cajsa Lindegren fick Cirkus Cirkör en frihet i skapandet av programserien, de fick ett 

uppdrag att presentera street art och att det skulle gå att göra utomhus, de skulle bidra med 

cirkuskonst som var nära knutet till det svenska. Förslag lades sedan fram till Anna Rygård, 

programansvarig, som jobbade för Annika Rembe. De restriktioner som fanns var att 

programmet inte fick var stötande. Inga större kompromisser fanns, vidare ökade deras budget 

från att ha varit relativt låg vilket underlättade arbetet ytterligare. Budgeten ökade dock inte 

till den nivå den från början varit, men trots förutsättningarna ansåg Cajsa att det blev ganska 

bra ändå. Cajsa identifierade målgruppen för Cirkus Cirkörs räkning och menade att deras 

målgrupp var den som vanligtvis passerar en gatumusikant. Programmet skulle vara kul, 

tänkvärt och svenskt.  

 

Cajsa påpekade att de inte ständigt blev matade med kärnvärdena, men att de fick veta det 

avancerade tänket och introducerades för paviljongens berättelse. Över lag ansåg Cajsa att 

den svenska paviljongen visade upp natur, miljö, teknik och barn. Hon menade att man tog 

den säkra vägen och hon själv hade önskat att paviljongen hade pressat in samhällsstruktur 

snarare än skiftnycklar och fäbodar. Den var som en turistbroschyr över Sverige fast med lite 

mer av Nobel och Volvo. Den var väldigt opolitisk, dock poängterar hon att den kanske var 

tvungen att vara det. Vidare hävdade hon att man under utställningen försökte skapa en bild 
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över hur Sverige ville framställas och att en helhet genomsyrades då man i varenda detalj 

tänkt till och skapat ett genomtänkt och väldesignat projekt. Ytterligare menade Cajsa att den 

svenska paviljongen med dess utställning hade förstått svårigheten att nå ut till besökarna i 

form av text då utbildningsnivån över lag är låg i Kina samt att olika provinser har olika 

språk, seder och lagar. Hon menar att utställningen innehöll bilder snarare än 

informationstexter.  

 

Cajsa hävdade vidare att man hela tiden strävade efter att förmedla design i mötet mellan 

artister och publik och genom att lyckas med detta över språk- och kulturbarriärer visade på 

en väl fungerande kommunikation sinsemellan. Cajsa påpekade att det varit klokt att förena 

de nordiska länderna till en gemensam paviljong.  

 

Cajsa gav det svenska bidraget betyget sju, sett ur ett helhetsperspektiv, men betyget tre sett 

ur Cirkus Cirkörs perspektiv. Hon menade att de kom in för sent i processen, att deras 

uppträdanden inte var optimala och att en större budget hade bidragit med en optimal 

paviljong. De ville helt enkelt vara med och utforma paviljongen och önskade att de haft en 

större budget. Dock menade hon att den svenska paviljongen stod sig starkt jämfört med 

andra. Hon menade att den svenska paviljongens innehåll var något vagt men att andra 

paviljonger inte hade någonting alls. Hon gav Danmark som exempel och menade på att hon 

tyckte den var snygg, men hade ingen insida.  

 

Emma Björner 

Emma Björner arbetade som guide under utställningstiden. Hon ansvarade över VIP-

avdelningen och befann sig i Shanghai under samtliga sex månader.  

 

Emma berättade att man som blivande guide fått en utbildning hemma i Stockholm av den 

redan befintliga kommittén för att sedan få en mer omfattande utbildning på plats i Shanghai 

under cirka en månads tid. Syftet med utbildningen var att få lärdom om paviljongen som 

sådan, det svenska bidraget och temat, företagen som var integrerade i utställningen samt hur 

man på bästa sätt förde en dialog inom organisationen. Utbildningen bestod av grupparbeten 

med målet att deltagarna skulle lära sig att jobba tillsammans, föreläsningar där den svenska 

berättelsen och temat presenterades av Sweco, Futurniture och Springtime samt övningar i att 

guida en grupp genom paviljongen. Hon ansåg följaktligen att man fick ordentligt med kött på 

benen innan Världsutställningen öppnade. Dock undervisades guiderna inte om den kinesiska 
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kulturen, detta trodde Emma berodde på att många av de inblandade redan hade erfarenhet 

från Kina. De flesta var, som Emma kallade dem, global citizen, vilket innebar att många av 

de svenska guiderna hade bott i Kina eller talade kinesiska såväl som många av de kinesiska 

guiderna hade bott i Sverige eller talade svenska.  

 

En kvinna vid namn Jenny Ericsson hade hand om all planering inför Världsutställningen, hon 

såg bland annat till att ha all kontakt med företagen och planera inför deras första besök. 

Företagen fick lära sig hur man tog sig från ingången av Världsutställningsområdet till den 

svenska paviljongen, de fick rundturer i paviljongen, de fick titta till alla utrymmen och teknik 

som skulle användas samt fick en chans att planera hur de skulle hantera gäster, var man ska 

bjuda på middagar och mingel samt var seminarierna kunde hållas. Tillsammans med Jenny 

Ericsson såg Emma till att den praktiska biten fungerade, att den personal som fanns på plats i 

VIP-avdelningen var underrättade om sina exakta arbetsuppgifter. Här fanns det ändock 

mycket utrymme för frihet att hantera uppgifter och problem som uppstod på egen hand. 

Dock berättade Emma det var större inblandning från Annika Rembes sida vid viktiga besök.  

 

Emma ansåg att hennes stora utmaning under dessa månader var att företagen de samarbetade 

med trivdes och att de försökte att göra deras dagar i konferensdelen helt perfekta. För henne 

var det viktigt att vara med och skapa ett bra event var dag och hon poängterade följaktligen 

vikten av att alltid vara tillmötesgående.  

 

Då ingen av de guider som jobbade under Världsutställningen hade erfarenhet från tidigare 

liknande projekt berättade Emma att man under processens gång fick prova sig fram. Hon 

förklarade detta med begreppet trial and error och talade för att om ett planerat 

tillvägagångssätt inte fungerade samlades man och med hjälp av en kort dialog fann man 

oftast en lösning. Följaktligen förstod samtliga att alla skulle vara delaktiga och kommunicera 

kring förbättringar och de som medverkade ansåg Emma var väldigt självständiga, 

lösningsorienterade och samarbetsvilliga vilket många gånger underlättade.  

 

I en diskussion om paviljongen och det svenska bidraget talade Emma först om hur hon såg 

på den kinesiska medborgaren. Hon talade för att kineser är uppväxta i en annan typ av 

samhälle, barnen skall lyssna på läraren och recitera denne och får ingen chans att tala själv 

eller att kritiskt reflektera så som svensken blir lärd. Emma argumenterade för att Sverige är 

ett litet land med en bred mentalitet där man uppmuntrar till lekfullhet och där barn får vara 
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kreativa från barnsben. Här kunde hon därför se vissa olikheter mellan de svenska och de 

kinesiska guiderna då svensken under många arbetat fram en kreativitet. Hon ansåg vidare att 

man försökte skildra denna strukturskillnad i paviljongen och därmed en betoning på barn och 

lekfullhet. Emma talade även om paviljongen ur ett annat perspektiv, att NSU:s kärnvärden 

tillsammans med temat Spirit of Innovations kärnvärden stämde väl överens. Utställningen 

tillsammans med paviljongen knöt an till både hållbarhets- och innovationstemat då man 

visade att man var kreativ, att man hittade lösningar på problem på ett roligt sätt och försökte 

tänka bort allvaret för stunden. Emma uppfattade att projektet hade ett lyssnande klimat och 

att kommunikation och dialog spelade en extremt stor roll.  

 

Emma bedömde det svenska bidraget som enhetligt, detta då hon ansåg att budskapen som 

företagen och organisationerna sände ut stämde väl överens med den Sverigebild man 

kommunicerade i utställningen. Hon kunde urskilja synergieffekter av denna samverkan. 

Angående paviljongens rum ansåg Emma att det första rummet med dess roterande pelare 

som exponerade bilder av Sverige representerade Sverige och kan återkopplas till kärnvärdet 

äkthet. Hon menade att det måste finnas en koppling mellan vad Sverige är och vad vi berättar 

att Sverige är, vilket detta rum utsände. Det nästkommande rummet, där det tydligt påvisades 

Sveriges miljöproblem och lösningar, tyckte Emma var effektfullt då man vågade tala om sina 

svagheter. Även det tredje rummet som betonade barnet och som lyfte fram lekfullheten i 

relation till smarta lösningar tyckte Emma mycket bra om. Hon tyckte att uppskattningen hos 

både barn och äldre synliggjordes. I det fjärde rummet fattade Emma tycke för de 

självlysande gungorna, hon fann dem intressanta då de symboliserade en samverkan. Det 

femte och sista rummet som innefattade våra regioners egna bidrag var hon också positiv till. 

Överlag ansåg Emma att det fanns många fina budskap i utställningen. Hon talade mycket för 

interaktionen som tilläts och exemplifierade detta med att man fick snurra på kullager, mata 

en robot med sitt visitkort och få en pingisboll tillbaka, skaka hand med en Lovikkavante samt 

gunga och åka rutschkana. Hon betonade idén med att använda sig utav produkter som var 

low-tech medan andra paviljonger använde sig av high-tech, detta ansåg hon gav den svenska 

paviljongen konkurrenskraftiga fördelar.  

 

Då Emma blev tillfrågad huruvida detta projekt kan anses som generaliserbart svarade hon att 

olika former av event används idag i viss utsträckning för stadsmarknadsföring och att 

Sverige kan marknadsföra sig på liknande sätt vid ett snarlikt event. Hon talade för att företag 

och organisationer på dessa event kan skapa unika upplevelser för kunder på sitt sätt vilket 
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skapar synergieffekter. Hon menade att man i VIP-avdelningen öppnade upp dörrar för en 

unik upplevelse och samverkan. Denna upplevelse kan vidare komma att verka likt en viktig 

komponent i byggandet av långsiktiga relationer med kunder. Ändock menade hon på att 

denna företeelse hade kunnat skapas någon annanstans i världen, i ett annat sammanhang samt 

sett densamma ut, därmed ansåg hon att fenomenet är generaliserbart. 

 

Emma diskuterade kring begreppet design och hon betraktade design som formgivning, 

konstruktion samt som en process. Hon talade för hur designen funnits med från start under 

Världsutställningen. Emma konkretiserade inte vilka processer som innefattade design men 

menade att samtliga integrerades i designen på något vis. Även kommunikationen, vilka 

bilder man valt att exponera samt vilka berättelser som kommunicerades, kunde ses som 

design. I konferensavdelningen där företagen till viss del fick möjligheten att designa 

utrymmena själva ansåg Emma att synergieffekter skapades då företagsdesignen sammanföll 

med designen som skapats för Sveriges bidrag.  

 

Emma gav projektet en åtta i betyg, då i avseendet att man generellt gjorde ett väldigt bra 

jobb. Hennes argument till detta betyg var att man hade förberett sig i god tid, byggt upp ett 

starkt samarbete, skapat legitimitet bland de inblandade samt att det gav ett välplanerat 

intryck. En stor del av hennes betyg grundade sig även i att man bjudit in företag och aktörer 

tidigt i processen och att man varit öppen för deras åsikter och idéer. Enligt Emmas mening 

hade man kunnat börja tidigare med detta projekt. Hon betonade att Sverige är segstartade när 

det kommer till världsutställningar och hon ställde sig frågan vad aktiviteter och förberedelser 

långt innan en utställning skulle kunna generera. Hon diskuterade även kring huruvida det 

skulle vara lönt eller ej att engagera förslagsvis näringsdepartementet och skapa en 

expertgrupp inom området världsutställningar för kontinuitet. Trots att den kinesiska 

kontexten är unik gick hennes tankar kring att satsa på en grupp människor som är experter på 

den praktiska biten av projektet, på de delar som är liknande vid varje tillfälle.   

 

Jakob Lind 

Jakob Lind är VD för kommunikationsbyrån Futurniture och arbetade med gestaltning och 

design av den svenska paviljongens utställning (SOU, 2011:22, s. 211). Futurniture bildade 

tillsammans med Springtime (koncept och projektledning), Tengboms Arkitekter 

(inredningsarkitekter) samt Eastwei Relations (målgruppstester och kinesiska texter) ett 

konsortium (SOU 2011:22, s. 211).  
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Jakob berättade om den knappa information som gavs angående tidigare utställningar, det var 

upp till Futurniture själva som hade lagt anbudet att ta reda på viktig fakta på egen hand. Han 

argumenterade dock för att de studerat Världsutställningen i Hannover år 2000 för att få mer 

kunskap om fenomenet för att få uppdraget i Shanghai 2010.  

 

Jakob och Futurniture samarbetade med kommunikationsbyrån Springtime och Jakob 

förklarade samarbetet med Springtime som välfungerande. Tillsammans stod de för idén till 

det svenska bidraget. Ansvariga hos Springtime fungerade likt Lead Agency och tog den 

affärsmässiga risken medan Jakob hade rollen Chief Designer. Parallellt med Futurnitures 

projekt byggde Sweco paviljongen som ett enskilt projekt, att det förekom två skilda 

upphandlingar betonade Jakob inte fungerade särskilt bra. Samarbetet skedde ytligt och när 

paviljongen var färdigställd fanns det fem rum tillgängliga som avskildes av glasgångar vilket 

blev problematiskt för en utställning som krävde mörker. På grund av byggnadens struktur, 

paviljongens utseende, hämmades flexibiliteten och friheten begränsades för Jakob och hans 

team. Han ansåg vidare att interaktiviteten blev något hämmad då processen innefattade två 

separata upphandlingar och projekt.  

 

Samarbetet med kommittén ansåg Jakob fungerade bra över lag. Speciellt bra fungerade 

samarbetet med Annika Rembe som verkade som chef över projektet, tyvärr fanns det 

motsträviga personer utan ett modernt tänkande kring marknadskommunikation i kommittén 

vilket ibland blev något problematiskt.  

 

För att få kunskap om den kinesiska marknaden använde man sig av Springtimes tidigare 

kunskaper samt anordnade fokusgruppsundersökningar med kinesiska medborgare. Här 

undersökte man hur kineser ser på Sverige, vad kineser intresseras av och vad de vill veta om 

Sverige, vilken Sverigebilden bör vara och vilken berättelse som bör gestaltas för besökarna. 

Jakob ansåg att det finns två olika Sverigebilder, den ena är hur vi vill framställas och den 

andra är den kineserna är intresserade av och den som bör kommuniceras under utställningen. 

Man valde att exponera en bild av Sverige med Dalahästar och litterära barnfigurer som Pippi 

Långstrump men detta fick man sedan kritik för då bilden ansågs som konservativ och för 

traditionell. Dock betonade Jakob att Dalahästen blev en succé hos barnen men även hos 

vuxna då den är en mycket positiv mytologisk symbol. Målkonflikten som Jakob ansåg finnas 

mellan de två Sverigebilderna kunde i viss mån bli problematisk. Han talade för att man 
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ibland måste tillfredsställa hemmamarknaden snarare än det land man exponeras i. Även fast 

ett projekt utomlands blir en succé på plats kan det ses som misslyckat om det får kritik av 

hemmamarknaden. Dock poängterade Jakob att man inte ville ta hänsyn till 

hemmamarknaden i utställningen, trots att det var en önskan av kommittén. 

 

Målgrupperna man önskade kommunicera till var näringslivet, studenterna och 

barnfamiljerna. Dock ansåg Jakob att man missade studenterna och han betonade att man 

kunde ha visat mer av svensk modeindustri, svensk design och svensk musik för att fånga 

deras intresse. De kämpade för att behålla studenterna som en av de viktigaste målgrupperna 

men det var för problematiskt, istället blev det mer barnvänliga delar i utställningen. Dock 

ansåg Jakob att studenterna inte skulle ha råd att besöka Världsutställningen och av den 

anledningen var inte detta någon större felprioritering.  

 

Temat Spirit of Innovation kom att symboliseras med ett träd. Kommittén tog fram ledorden 

innovation, kommunikation och hållbarhet som utgjorde trädets grenar och Jakob tillsammans 

med sitt team tog fram ett koncept med ledorden samarbete, deltagande och förtroende som 

blev trädets rötter. Till detta träd växte en berättelse fram om ett samhälle där sann 

innovationsanda uppstår. Berättelsen som sedan kom att bli utställningens grund ansåg Jakob 

stod för innovation och funktion och den berättade en komplex historia på ett snyggt och 

tydligt sätt. Logotypen som togs fram var mångsymbolisk och symboliserade trädet med dess 

idé- och energiflöden. Logotypen skulle även kommunicera hållbar stadsbyggnad och 

inkludera vägar, transporter, energi, vattenflöden och skyskrapor samt fält och åkrar. Den 

skulle visa på mötet mellan den kinesiska vägen och den svenska vägen som tillsammans 

växte upp i en gemensam blomma. Utställningen och produkter som såldes i den svenska 

paviljongen var skapade utifrån ett designprogram som var detsamma som logotypen, 

logotypen sammanfördes på så vis med helheten i paviljongen (se bilaga 4).  

 

Jakob var över lag nöjd med paviljongen och dess utställning. Sweco hade byggt en enkel 

konstruktion för bästa optimala yta samt åtskilt de fyra stora delarna med fotografier av skog. 

Paviljongen var funktionell med dess öppenhet, stora utrymmen samt företagsavdelningar och 

Jakob ansåg detta som en viktig del då han betonade att Sverige står för just funktion. Jakobs 

tankar kring de olika rummen där utställningen exponerades var dels nolltoleransen mot 

skärmar då Sverige aldrig vunnit den kampen mot andra länders högteknologiska utveckling. 

Han ansåg det följaktligen vara en riktig bedömning att istället exponera bilder av Sverige på 
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snurrande pelare. Det fjärde rummet med innovationer blev favoriten av dem alla. Han 

förklarade hur barnen kunde leka och åka rutschkana samt att de upplysta bilderna av 

innovationer tillsammans med ett mörkt disco blev en succé. Jakob beskrev även det andra 

rummet i ordningen som ett spännande rum där Sveriges miljöproblem visades upp för 

besökarna och han trodde att kineserna kände igen sig. Tanken var att detta rum skulle 

kommunicera varumärkeslöftet Spirit of Innovation där de fem stora miljöproblemen 

tillsammans med lösningarna skulle visas trovärdiga. Även det tredje rummet ansåg Jakob 

som lyckat, här visade IKEA upp smarta lösningar tillsammans med andra företag och 

tillsammans kommunicerade de den svenska och den extremt komplexa historien om svenskt 

näringsliv, svenska industrier, miljötänkande, kommuners inverkan samt demokrati. Allt detta 

ingick i den svenska Brand Storyn och Jakob förklarade problematiken i detta med orden: 

 
Man kan läsa en hel bok om det svenska samhället, vi har väldigt mycket att 

berätta. Tyvärr skall allt detta konsumeras på 0,9 minuter i ett rum där det står 

hundra personer och skriker medan några äter picknick på golvet. Man kan inte tro 

att samtliga läser informationen som finns tillgänglig utan allt måste vara roligt att 

endast titta på, det måste vara ett färgglatt virrvarr av komplexitet. 

 

Jakob ansåg att ett kontinuerligt arbete med Nation Branding från landets kommuner och 

städer främst gynnar landets exportindustri. Han förklarade att om ett land blir känt som en 

välfärdsstat på grund av dess tillgångar såsom skola och vård, påverkar det förhoppningsvis 

landets varumärke positivt. Jakob Lind hänvisade till Svenska Institutet och deras modeller 

och kärnvärden som man hoppas skall fångas upp av medborgarna med målet att landets alla 

resurser skall arbeta i samma riktning. Om alla processer styrs åt ungefär samma håll och 

visar på en tydlig välfärd växer varumärket vilket i sin tur bidrar till en positiv syn på landets 

exportindustri. Vidare ansåg Jakob att Futurniture arbetade som praktiker medan Svenska 

Institutet med sina modeller och värdeord, arbetade som teoretiker under Världsutställningen. 

Praktikerna checkade av mot den framtagna varumärkesplattformen med dess värdeord och 

han menade på att plattformen bekräftade deras idéer och lösningar.  

 

Problem och utmaningar som uppstod under processens gång var att tulla produkter och 

material till Kina och in på området för Världsutställningen. En månad innan öppning fick 

ingenting tullas på området och detta betonade Jakob som en riktig utmaning. Han talade även 

om problemet med den låga budgeten samt att vissa projekt inte genomfördes och att 

utställningen kunde varit mer vågad. Jakob önskade att man genomfört projektet att bygga de 
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mekaniska Gröna Lund-trapporna på utsidan av paviljongen för att uppmuntra till skratt och 

interaktion. Han menade att det var ett av kommitténs största misstag, att inte gå vidare med 

detta projekt, och trodde att det antingen berodde på budgeten eller att arkitekterna inte 

gillade idén. Utöver detta projekt fanns det projekt som Jakob hade velat se förverkligas, men 

han tolkade det som att vikten låg vid att främja näringslivet istället för det roliga.  

 

Jakob ansåg att bilden man försökte kommunicera av Sverige var tydlig och skulle därför ge 

projektet en stark nia i betyg. Han argumenterade för att man åstadkommit något väldigt bra 

utifrån de möjligheter man hade. På frågan om vad som kunde ha gjorts bättre svarade Jakob 

att han ogillade kompromisserna angående den kreativa biten i projektet, men tyckte ändå att 

vi lyckades bra i relation till övriga paviljonger.  

 

Johannes Tüll 

Johannes Tüll arbetar för Sweco och jobbade under utställningen som ansvarig arkitekt för 

paviljongen (SOU, 2011:22, s. 207).  

 

Johannes inledde med att berätta att Sweco över lag inte vanligtvis ställer upp i öppna 

tävlingar såsom denna tävling som anordnades för Världsutställningen. Johannes ansåg att 

ovetskapen om juryn och vad de är ute efter samt arbetskostnaderna för en möjlig förlust är 

för stora leder till att man sällan väljer att ställa upp. Då Sweco har genomfört projekt inom 

stadsplanering i Kina och Kina anses som en spännande marknad för Sweco tyckte de dock 

att tävlingen som anordnades för Världsutställningen var intressant.  

 

Det gjordes två olika upphandlingar, en med arkitektbyrån Sweco för att utveckla paviljongen 

och en med kommunikationsbyråerna för att ta fram en utställning. Johannes ansåg att detta 

var ett medvetet val, han talade för att man har testat olika alternativ i liknande projekt men 

att man gärna ser olika kompetenser var för sig som sedan tinar ihop. Det positiva med två 

upphandlingar enligt Johannes var att man tillsatte kompetens samt budget och pengar flyttas 

således inte mellan projektets olika delar. Det negativa med denna form var att när tiden 

verkade likt en flaskhals och olika kompetenser skulle ta över efter varandra skapades 

problem då allt inte var färdigställt. Johannes exemplifierade detta med att när utställningen 

skulle sättas upp var paviljongen inte helt färdigställd och tyvärr uppstod konflikter då varken 

budgeten täckte detta eller toleransen att vänta fanns. Johannes ansåg att det hade fungerat 
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med en upphandling också, dock hade man behövt en ännu tydligare bild av projektet för att 

locka de olika parterna och en väl utformad planering samt god tid.  

 

Samarbetet med Annika Rembe fungerade bra, många kompromisser förekom men man fick 

det att fungera enligt Johannes. Han kommenterade även den dialog som rådde och var 

övertygad om att mycket var Annika Rembes förtjänst. Det anordnades 

projektledarsammankomster som forum för diskussion om hur man ville ha det och hur man 

skulle gå tillväga, dock var Sweco inte alltid medverkande på dessa. Han var något negativ till 

kommitténs arbete med partners då de valde att kontinuerligt tillsätta fler partners under 

processens gång utan att reflektera över vilka produkter och material man var i behov av. 

Johannes menade på att man i ett tidigare skede kunde ha resonerat kring vad man behövde, 

detta hade i sin tur hjälpt arkitekterna i deras arbete.  

 

Johannes kunde även se en antydan till kompetensbrist inom olika områden. Han berättade att 

kunskapen om tullregler var knapp vilket ledde till att material fastnade i Kinas tull under en 

längre tid. Han poängterade även att en specifik leverantör var tvungen att transportera 

materialet från tullen till utställningsområdet för att sedan ta sig igenom ytterligare en tull och 

detta var inte gratis då det rådde monopol. Problemet låg även i den rådande inkompetens 

gällande kinesiska upphandlingar och vilka kraven på certifiering var, man var naiv och 

nästintill förlitade sig på att proceduren var snarlik den svenska. Ett exempel på detta var de 

mekaniska Gröna Lund-trapporna som skulle byggas utanpå paviljongen trots att varken 

ritningar eller säkerhetsregler fanns tillgängliga. Varken Sweco eller Gröna Lund hade lust att 

finansiera detta delprojekt och med dagens säkerhetsregler ansåg Johannes att trapporna 

förmodligen se annorlunda ut. Dessutom, menade Johannes, att detta skulle ta för mycket tid 

att få godkänt i Kina med samtliga certifieringar och stämplar.  

 

Det svenska bidraget knådades fram ur två olika perspektiv, Springtime använde sig av 

fokusgrupper där man diskuterade den kinesiska konsumenten medan Sweco hade ett helt 

annat angreppssätt. De hade mentaliteten att utöver geografiska skillnader, kultur och hudfärg 

är alla ganska lika och har snarlika preferenser. Ur detta resonemang bestämde Sweco att de 

ville skapa en symbol för det Sverige står för då det förmodligen var detta kineserna kom för 

att se. Han ansåg dock att hjälp från de kinesiska konsumenterna kan underlätta vid 

kommunikation och eventuella kulturella skillnader, men detta löste man med kinesiska 

leverantörers kunskap och fokusgrupper ansågs följaktligen som bortkastad tid.  
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Johannes tyckte att paviljongen var komplex i de legobitar man hade, man hade tagit hänsyn 

till Kinas klimat i utformningen samt att logistiken invändigt var funktionsbaserad. Han ansåg 

vidare att man hade vunnit på om paviljong och utställning var skapad av samma arkitekt eller 

designer för en tydligare enhetlighet. Då arkitektur behöver ljus för att exponeras medan en 

utställning oftast behöver mörker skapades konflikter mellan de olika parterna i hur den mest 

fördelaktiga paviljongen skulle ha utformats. Johannes ansåg följaktligen att han gärna hade 

velat vara delaktig i utställningen likaså och skapat en mer enhetlig känsla genom 

paviljongens delar. Han hade låtit utställningen fått kliva ut mer och skapat en tydligare röd 

tråd genom paviljongen då han ansåg att det fattades en pedagogik genom hela rörelsen. Även 

rutschkanan som tog besökarna från ett rum till ett annat kunde man gjort mer intressant och 

komplicerad, detta hade man då kunnat förbereda tidigare i processen istället för att göra ett 

försök att lappa ihop det i slutet.  

 

Vidare argumenterade Johannes för hur man i utställningen spelade på samhället, naturen och 

omgivningen, men även på mötet. Mötet ansåg han verkar som en viktig komponent för att 

skapa en tolerant miljö som ger möjlighet till kreativt tänkande samt fångar upp innovationer. 

I grunden tyckte han det svenska bondesamhället synliggjordes då man accepterade olikheter, 

försökte skapa engagemang samt la stor vikt vid barnen. Man jobbade även med det praktiska 

i utställningen och påvisade att det inte behöver kosta miljoner för att fånga någons 

uppmärksamhet utan man förstod att barnen är viktiga i Kina och att de prioriterar nästa 

generation och bra pedagogik i samhället. Sverige valde således att fokusera på grunderna och 

det samhället kan stå för, vi har ett samhälle med vissa förutsättningar men även möjligheter 

till utveckling.  

 

Något som är känt för Sverige är träet och vår träindustri och Johannes menade på att den 

stora utmaningen var att visa upp träet som material, dess alla områden och dess komplexitet. 

Johannes berättade att man gjorde detta bra, trots att träet målades över många gånger 

lyckades man med en tillkrånglad konstruktion skapa ett banbrytande referensprojekt för 

träindustrin i Kina.  

 

Johannes utsåg rummet med miljöproblemen till det bästa då man för en ganska liten peng 

skapat ett fint rum där man förstod poängen då man rörde sig runt i rummet. Han ansåg dock 

att det tredje rummet med gungorna som gav ifrån sig ljus, rutschkanan passade mer på ett 
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dagis samt att det sista rummet var otroligt fult men ändock intressant att se regionernas 

bidrag. Han ansåg vidare att Dalahästarna inte var representativa för Sverige men han insåg 

sedan hur populära de blev hos barnen samt att det faktiskt fungerade i det svenska konceptet.  

Det gick egentligen att ställa ut vad som helst, exempelvis Pippi Långstrumps Villa Villekulla 

gick hem hos alla barn trots att den var överdimensionerad på grund av svenska 

säkerhetsnormer.  

Johannes valde att ge projektet en åtta i betyg, detta då han ansåg att paviljongen fungerade 

funktionellt samt att satsningen på temat var bra. Vidare argumenterade han för det ödmjuka 

angreppssättet där man spelade på pedagogiken som gick hem hos de kinesiska besökarna. 

Man förmedlade en enkelhet med en viss mån av klurighet, man kopplade samman teknik, 

natur och hållbarhet på ett förståeligt sätt samtidigt som man lyckades visa upp konkreta 

tillämpningar av detta. 

 

Erik Ekedahl och Else-Marie Mattsson 

Erik Ekedahl är anställd som analytiker på Svenska Institutet, han arbetar främst med 

strategiska processer, målgruppsanalyser och analyser av omvärldens uppfattning av 

Sverigebilden (si.se, 2013). Under intervjun hade Erik sällskap av Else-Marie Mattson som är 

chef på enheten för strategistöd.  

 

Erik Ekedahl och Else-Marie Mattsson ansåg att en tillämpning av Nation Branding handlar 

om att förvalta Sverigebilden och att hela tiden visa vad vi är och står för. Det innebär även 

att försöka täcka gapen som finns i kunskapen om ett land, att våga betona att miljön i landet 

är utmärkt när omvärlden endast anser den som bra. Erik och Else-Marie argumenterade för 

att det svenska kulturarvet består av vår fantastiska natur, den svenska musiken och männen 

Ingmar Bergman och Olof Palme. De ansåg även att Sverige som land numera är känt i 

bredare kretsar då vi är väldigt kreativa inom reklam och PR.  

 

Else-Marie poängterade att innan man färdigställt NSU:s plattform pratade olika myndigheter 

om Sverige ur sitt eget perspektiv och gav ut sitt egna budskap och detta gav mottagaren en 

spridd bild av Sverige. Några talade om Sverige som ett högteknologiskt informationsland 

medan andra önskade att vi associerades med röda stugor och skog. En vidareutveckling av 

plattformen för det svenska varumärket togs fram i december 2012 för att förbättra arbetet 

med att nå ut till alla 4000 personer som jobbar med NSU samt hur man skulle visualisera 

den. Denna utveckling ansåg Erik och Else-Marie nödvändig då många inom organisationen 
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arbetar utanför Sverige och fysiska möten är svåra att hålla. Förändringen innebar att man har 

ett annat synsätt på målgruppen, numera arbetar man med connectors som i sin tur skall nå ut 

till den önskade målgruppen.  

 

Det fanns en tydlig konflikt mellan två olika Sverigebilder enligt Erik och Else-Marie. Den 

ena bilden har gemene man och den ansåg de båda vara ganska lik den bild som alltid funnits 

av Sverige. Sedan finns bilden som den yngre målgruppen har och den är mer baserad på hur 

Sveriges ekonomi och samhälle ser ut och fungerar idag. Generellt sett trodde både Erik och 

Else-Marie att Sverigebilden är föråldrad, men att de som vet lite mer om Sverige som land 

har en mer blandad bild.  

 

De talade även för att människan är en komplex varelse och att alla skapar sina egna bilder, 

om man engagerar sig är det lättare att uppdatera bilden och om man förstår sig på fenomenet 

vet man att vikten ligger vid att förvalta bilden.   

 

4.3 MÅLUPPFYLLELSE 
Nedan presenteras ett diagram över respondenternas svar på frågan ”Hur nära/långt ifrån ett 

perfekt projekt, med målet att marknadsföra bilden av Sverige, tyckte du att det svenska 

bidraget kom?”. Respondenterna blev tillfrågade att betygsätta projektet på skalan 0-10 där tio 

poäng innebar att man lyckats skapa det perfekta projektet. Erik Ekedahl och Else-Marie 

Mattsson var inte involverade i projektet med Världsutställningen och fick därför inte frågan. 

Annika Berglund ansåg att projektet var bra men kunde dessvärre inte betygsätta det.  Cajsa 

Lindegren valde att sätta två betyg på projektet då hon ansåg att det var värt en trea ur Cirkus 

Cirkörs perspektiv på grund av de komplikationer som uppstod men samtidigt en sjua över 

lag. Typvärdet för de sex respondenternas betyg blev således åtta.  
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I slutrapportens måluppfyllelseanalys (SOU 2011:22, s. 146) har en liknande undersökning 

gjorts, där samma fråga har ställts till de medverkande Official Sponsors och Official 

Partners. I diagrammet nedan presenteras deras betygsättning.  
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5. TOLKNING OCH ANALYS 
I kommande kapitel presenteras författarnas tolkning och analys av empiri. Relevant empiri 

har tolkats och placerats inom Lockwoods principer samt inom komponenterna till Anholts 

hexagon och presenteras utifrån studiens problemformuleringar i avsnitten 5.1 och 5.2.  

 

5.1 ARBETSPROCESSEN I RELATION TILL LOCKWOODS PRINCIPER  
Hur ser arbetsprocessen ut i stärkandet av ett lands Nation Branding i kontrast till de 

aktuella föreställningarna inom disciplinen Design Thinking?  

 

1. Utveckla förståelse för konsumenten  

Syftet med Världsutställningen i Shanghai 2010 var att visa upp världen för Kina där 

beslutsfattare inom näringslivet, opinionsbildare samt studenter önskades nå. Denna princip 

hänvisar till att en ökad förståelse för kunden kan bidra med en djupare kännedom om dennes 

behov, tycke och smak. Över lag hade samtliga parter på ett eller annat sätt försökt ta till sig 

den kinesiska konsumenten, dock rådde det delade åsikter kring tillvägagångssättet. Jakob 

Lind berättade att de med hjälp av Springtimes tidigare Kinaerfarenhet samt 

fokusgruppsundersökningar fick kunskap om den kinesiska marknaden. Johannes Tüll 

ifrågasatte dock fokusgruppsundersökningarna och tyckte att det var bortkastad tid. Oavsett 

tillvägagångssätt förstod de att barnfamiljer skulle vara en stor besökargrupp. Respondenterna 

talade om paviljongen som lekfull och barnvänlig men samtidigt som funktionell och viktig 

för företagsamheten med dess VIP-avdelning. De försökte därmed skapa ett engagemang för 

de kunder inom näringslivet som önskades nå, men även för de barnfamiljer de förstod att de 

skulle nå. Jakob Lind ansåg att ett mindre fokus på studenterna var strategiskt då många inte 

skulle ha råd att betala entrébiljetten. Att de valde att inte ta hänsyn till studenterna, trots att 

de var en önskvärd målgrupp, anser författarna tydde på att en förståelse för den kinesiska 

besökaren hade skapats – de valde att modifiera målgruppen efter realiteten.  

 

Annika Rembe ansåg att ett nordiskt samarbete och en nordisk paviljong hade varit möjlig ur 

ett varumärkesperspektiv, hon menade att omvärlden ser de nordiska länderna som relativt 

lika. Ovanstående stöds av Cajsa Lindegren som menar att ett nordiskt samarbete hade varit 

klokt. Annika Berglund höll dock inte med och menade att Sveriges varumärke kan liknas vid 

ett varumärkeslöfte av Sverige och att ett samarbete av den anledningen inte hade varit att 
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föredra. Denna aspekt är av stor relevans då principen innefattar att en förståelse skall skapas 

för konsumenten. Ett nordiskt samarbete skulle innebära att Sveriges varumärke skulle falla i 

skymundan, parallellt skulle det möjligen innebära ökad visad förståelse för den kinesiska 

konsumenten då man tar hänsyn till dennes syn på Sverige i relation till övriga nordiska 

länder. Dock skulle kritik från hemmamarknaden möjligen föras och diskussionen kan lyftas 

om man önskar tillfredsställa hemmamarknaden eller den kinesiska marknaden – om man vill 

skapa en nöjd hemmamarknad eller betona en förståelse för konsumenten. 

 

Diskussionen huruvida de ville tillfredsställa hemmamarknaden eller den kinesiska 

konsumenten kan kopplas till Slutrapporten där det kan konstateras att de försökt anpassa 

Sverigebilden utifrån den kinesiska besökarens bild av Sverige. Det fanns en relativt delad 

mening om Sverigebilden, Kina förknippade Sverige och dess kulturarv med natur, blå 

himmel samt Alfred Nobel medan Sverige och dess varumärkesplattform förespråkar 

innovation nytänkande och progression. Märk väl att det fanns svenskar som förknippade 

Sverige med natur och flertalet kineser som förknippade Sverige med innovation. Författarna 

menar dock att konflikten uppstår när de skall välja vilken bild som skall förmedlas – Spirit of 

Innovation eller Spirit of Conservation. Då kineserna antydde att de vill se mer blå himmel 

och natur medan många av respondenterna menade att utställningen var för platt och att de 

kunde vågat mer tyder på att en medelväg skapats. Författarna vill poängtera att de använt 

design för att bemöta sådana komplexa situationer, exempelvis valde man att visa upp natur 

på ett nytänkande vis genom att bygga en paviljong i massivt trä som både ansågs vara 

innovativt och transformativt. Trots detta existerade en konflikt och författarna vill påstå att 

de i allt större grad hade behövt vara explorativ och transformativ för att tillgodose 

hemmamarknaden. Detta tyder även på en motstridighet i Lockwoods tio principer, att 

uppvisa förståelse för kunden kan vara svårt att förena med explorativitet och transformation 

då denne möjligen inte kan associera till detta. Att försöka uppfylla båda principerna bidrar 

inte nödvändigtvis till ett bättre resultat. Att den kinesiska konsumenten ansåg det vara för lite 

blå himmel och den svenska konsumenten för lite innovation och nytänkande kan tyda på att 

det inte skapats ett entydigt resultat utan snarare en kompromiss.  

 

Balansgången i detta fall var svår och många av respondenterna gav ändock ett högt betyg på 

frågan ”Hur nära/långt ifrån var man det perfekta projektet att marknadsföra bilden av 

Sverige?”, trots att de ansåg att utställningen i viss mån blev platt och konservativ. Det kan 
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slutligen konstateras att de över lag under Världsutställningen försökte uppfylla denna princip 

genom att ta hänsyn och skapa förståelse för kunden.  

 

2. Engagera integrerade designprocesser 

Denna princip refererar till designprocessen som flexibel, iterativ och där designern skall 

involveras från start. Principen hänvisar till att en hög grad av integration och interaktion är 

nödvändig och att strävan efter förbättring är en kontinuerlig process. Respondenterna var 

överens om att det fanns en hög grad av flexibilitet inom ramarna för projektet. Annika 

Rembe beskrev flexibiliteten som ett krav då de arbetade i en ovanlig struktur och i flera 

tidsdimensioner samtidigt. Kommittén ansågs vara flexibel då företag kunde ansluta till 

organisationen under processens gång, vilket Annika Berglund kommenterar var en 

nödvändighet. Johannes Tüll tyckte att det fanns en problematik i denna flexibilitet då nya 

företag, med nya krav och nytt material tillkom kontinuerligt. Detta ledde till ytterligare 

kompromisser och en mer vag helhetsbild och ur detta perspektiv kunde således flexibiliteten 

uppfattas som en negativ faktor. Cajsa Lindegren ansåg även hon att en hög grad av 

flexibilitet existerade i organisationen, men att detta snarare var nödvändigt än önskvärt då 

oförutsedda händelser skedde kontinuerligt. Hon talade dock om en upprepad flexibilitet i 

artisternas uppträdanden, där spontana samarbeten mellan artister förekom. Vidare talade 

Christine Engdahl och Emma Björner om flexibilitet då arbetsuppgifter och arbetsroller kunde 

förändras efter intresse. Jakob Lind ansåg dock att de två separata upphandlingarna med 

Sweco och Futurniture hämmade flexibiliteten och kreativiteten för Futurniture. 

Sammanfattningsvis var mycket av den flexibilitet respondenterna talade om en följd av 

oförutsedda händelser, många talade om begreppet som en slags nödvändighet och inte som 

ett strategiskt verktyg. Dock förekom en viss grad av flexibilitet som inte kunde knytas till en 

slags nödvändighet, både Cajsa Lindegren och Christine Engdahl talade om flexibilitet i en 

positiv, strategisk bemärkelse.  

  

Annika Rembe talade för att det fanns ett kontinuerligt samarbete och en integration mellan 

henne, Sweco och Futurniture under hela processen och detta kan liknas vid en förenad 

designprocess. Dock ansåg både Futurniture och Sweco att samarbetet mellan dem kunde ha 

fungerat bättre, bristfälligheten berodde på de två enskilda upphandlingarna. Följaktligen 

drevs två processer parallellt vilket strider mot principen som hänvisar till att designprocesser 

skall sammanflätas.  
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Samtliga parter i organisationen skulle förhålla sig till temat Spirit of Innovation och Annika 

Berglund hävdade att detta fungerade bra då många av storföretagen satt med i 

nationalkommittén och var därmed med i utformandet av temat. Detta på grund av 

kontinuerliga projektmöten där nationalkommittén fick vara med och påverka de kreativa 

teamens utformande av berättelsen. Att de valt att integrera storföretagen och låtit dem bli 

partners istället för sponsorer visar på en stark integration och hög grad av samarbete redan 

från start. Jakob Lind menade att även designers integrerades tidigt i processen och att 

samarbetet mellan dem och kommittén fungerade relativt bra. Dock fanns det motstridiga 

personer med ett konservativt tänkande kring marknadskommunikation i kommittén vilket 

ledde till kompromisser. Många höll med om att de ibland var tvungen att kompromissa men 

att detta hände relativt sällan. Principen syftar vidare till att bli mer design-minded genom att 

föra samman olika processer och det är därför relevant att betona att kompromisserna är en 

naturlig del av en sammanflätning och att de i detta projekt tog processen framåt. Summerat 

existerade en hög grad av integration, där de kreativa teamen samarbetade med övriga 

avdelningar. Dock var samarbetet bristfälligt mellan de två kreativa teamen – Futurniture och 

Sweco.  

 

En löpande interaktivitet med en fungerande kommunikation genomsyrades inom 

organisationen. Många poängterade att detta till stor del var Annika Rembes förtjänst, hon 

fick följaktligen alla att dra åt samma håll genom att uppmuntra till kontinuerlig dialog. 

Kommunikationen mellan Springtime och Futurniture fungerade bra, detta trodde Jakob Lind 

berodde på en välutbildad projektledare hos Springtime som uppmuntrade till interaktivitet. 

Trots detta fanns motstridigheter, Cajsa Lindegren ansåg att kommunikation mellan dem och 

den övriga organisationen var bristfällig, de fick dåliga utrymmen för loger samt dålig 

information angående hur de skulle förflytta sig lättast på området. Emma Björner höll dock 

inte med detta utan resonerade kring hur hennes kollega var ansvarig för alla förberedelser. 

 

Annika Rembe och Christine Engdahl talade för vikten om att våga tänka om och vara beredd 

på oförutsedda händelser under processens gång. Detta tyder på ett explorativt tankesätt. Dock 

rådde det delade meningar kring huruvida paviljongen och utställningen var explorativ eller 

ej. Jakob Lind tyckte att explorativiteten hämmades då många projekt inte genomfördes och 

Johannes Tüll hade gärna sett att utställningen klev ut mer. En parallell kan återigen dras 

mellan Lockwoods två första principer - att visa förståelse för konsumenten och samtidigt 
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skapa en vågad utställning. En vågad utställning kan innebära att konsumenten inte förstår 

eller kan associera till innehållet.   

 

Respondenterna talade för att ingen tidigare information kring Sveriges arbete under 

världsutställningar fanns att tillgå. Emma Björner valde att kalla arbetsprocessen för trial and 

error. God kommunikation underlättade den iterativa processen, Emma Björner talade för ett 

kontinuerligt samtal där man hjälptes åt att lösa problem. 

 

Summerat existerade en hög grad av integration och interaktion mellan merparten av de 

involverade, flertalet poängterade att det till stor grad berodde på Annika Rembes kompetens 

och engagemang. Författarna kan således fråga sig om samarbetet hade fungerat lika väl om 

posten som generalkommissarie tillsatts av någon annan. Christine Engdahl hävdade att 

organisationskulturen präglades av flexibilitet då arbetsuppgifter anpassades efter intresse, 

denna form av flexibilitet kan starkt återkopplas till vad principen handlar om. Vidare kunde 

graden av flexibilitet ifrågasättas då den många gånger blev ett nödvändigt svar på de 

oförutsägbara problem som uppstod. Flexibiliteten kunde också skapa problem, då företag 

kom in kontinuerligt innebar detta att de kreativa teamen fick ett allt mer svårarbetat och 

svårplacerbart material. Ur detta perspektiv hämmade kommitténs och företagens flexibilitet 

och planering de kreativa teamens flexibilitet.  

 

3. Anslut till företagskulturen  

Principen innebär att design skall förstås av samtliga involverade. Kulturen skall genomsyras 

av de karaktärsdrag som kan sammanfattas inom begreppet design. Det skall följaktligen 

finnas en hög grad av flexibilitet, samverkan och interaktion. Det skall finnas en gemensam 

förståelse för projektet och dess syfte och det skall uppmuntras till kreativt tänkande. Flertalet 

respondenter var överens om att design omfattar mer än en fysisk utformning, men att 

definiera och avgränsa begreppet visade sig vara en svårighet. Enligt Emma Björner 

involverades alla i designprocessen på ett eller annat sätt, vilket summerar principen relativt 

väl - att integrera designen i företagskulturen. Dock existerade inte en medvetenhet att alla var 

en del i designprocessen. Jakob Lind definierade Futurniture tydligt som det kreativa teamet 

och att det var de, tillsammans med Springtime och Sweco, som stod för de kreativa tankarna 

och designen.  
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Det rådde delade meningar om företagskulturen och de kärnvärden som NSU tagit fram. 

Annika Rembe ansåg att företagskulturen andades kärnvärdena medan de andra 

respondenterna var ense om att de inte blev matade med dem. Samtliga poängterade dock att 

de arbetade inom ramen för Spirit of Innovation och många kände av temat inom 

organisationen. Christine Engdahl poängterade att företagskulturen var flexibel, glad och 

kreativ. De anställda uppmuntrades till kreativitet genom självständigt tänkande. De fick ta 

eget ansvar, hantera problem som uppstod och finna egna lösningar. Vidare kände inte 

Annika Rembe till begreppet Design Thinking, trots att hon många gånger var design-minded 

i sitt arbetssätt då hon tänkte i termer av flexibilitet, interaktion och samverkan.  

 

Samtliga respondenter ansåg att det inte rådde någon konkurrens mellan olika företag på plats. 

Vidare var det inga problem för flera företag att samlas under ett och samma tema då det 

passade svenska företag väldigt väl. Det visade sig dock att vissa av företagen ställde upp i 

eget marknadsföringssyfte medan andra ville marknadsföra Sverige. Trots detta var 

företagskulturen unik då näringsliv samarbetade med näringsliv, detta samtidigt som stat och 

näringsliv samverkade.  

 

Summerat ansågs företagskulturen i stort präglas av flexibilitet, självständighet och 

kreativitet. Temat Spirit of Innovation kunde kännas igen av samtliga och att integrera flera 

företag med olika företagskulturer ansågs inte skapa problem då temat kom att passa svenska 

företag väl. Vidare fanns en förståelse för begreppet design som någonting mer än endast en 

fysisk utformning, dock kunde det inte relateras till Design Thinking. Därutöver fanns det 

tydliga uppdelningar mellan de kreativa teamen och övriga parter, det fanns inte en gemensam 

förståelse för att samtliga skall vara med och påverkar designprocessen.  

 

4. Anpassa design- och företagsstrategier 

Design skall integreras i företagsstrategin genom att övertyga de ansvariga för den strategiska 

planeringen att lägga till Design Thinking till tankesättet. Vidare hänvisar denna princip till 

att samarbetet mellan strateger och designers skall vara starkt sammankopplat. Svenska 

Institutets modeller och värdeord låg till grund för idéer utformade av de kreativa teamen. 

Precis som principen hänvisar till, att anpassa strategierna till varandra, bekräftades 

integrationen i de framtagna idéerna, temat och värdeorden. Det fanns ett samarbete mellan de 

kreativa teamen och kommittén där Futurniture, Springtime och Sweco kontinuerligt 

presenterade idéer för kommittén som fortlöpande gav respons. Samarbetet mellan designers 
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– Springtime och Futurniture – och strateger – kommittén - fungerade på så sätt att en idé togs 

fram och presenterades för kommittén för att sedan vidareutvecklas till en godkänd idé som 

presenterades för storföretagen. Annika Rembe poängterade hur dessa processer anpassades 

till varandra och hur den framtagna berättelsen således ägdes av alla. Ett bra exempel på detta 

är symbolen för temat Spirit of Innovation, där Futurniture tagit fram dess rötter med tre 

starka ledord och kommittén dess grenar med tre andra ledord där samtliga kompletterar 

varandra. 

 

Annika Rembe förklarade ett holistiskt tillvägagångssätt som utmaningen att möta de kreativa 

och affärsmässiga förväntningarna. Definitionen sammanfattar principen väl vilket tyder på 

att förståelse för design och dess relevans existerar. Vidare genomsyrades hennes tankar om 

en kontinuerlig dialog, samverkan och flexibilitet i hela organisationer – tankar som kan nära 

sammanknytas till tankarna bakom Design Thinking. Som tidigare påpekats kände dock inte 

Annika Rembe till disciplinen Design Thinking eller att hon jobbade i enighet med den.  

 

Svårigheten låg i att sammanföra två kreativa processer, arkitekturen och utställningen, då de 

två processerna fortlöpte i två enskilda upphandlingar. Huruvida det var ett strategiskt bra val 

fanns det delade meningar om; de två upphandlingarna kunde ses som ett anpassat strategiskt 

val då rätt kompetens tillsattes på rätt plats och budgeten delades upp vilket bidrog till att 

pengar inte flyttades mellan olika delar i projektet. Dock uppstod även svårigheter där 

strategiarbetet förmodligen blev tillkrånglat av de två enskilda upphandlingarna. De talade 

exempelvis om Gröna Lund-trapporna där det uppstod konflikter kring vem som skulle betala 

dessa och vem som skulle ta fram ritningarna. Ytterligare problem som uppstod med två 

separata upphandlingar var att resultatets enhetlighet kom att påverkas, Johannes Tüll sa att 

ett flöde, en röd tråd, saknades. En och samma upphandling hade möjligtvis reducerat 

problemet.  

 

Sammanfattningsvis fanns ett nära samarbete mellan samtliga parter där alla involverades i 

det kreativa arbetet. Dock var det enbart de kreativa teamen som arbetade med 

designrelaterade aktiviteter medan övriga parter intog en ”godkännande roll” snarare än en 

”bidragande roll”. Detta poängterar Jakob Lind som menade på att det var han tillsammans 

med Tengboms arkitekter och Springtime som stod för skapandet av berättelsen och temat. 

Organisationens tydliga avdelningar synliggjordes följaktligen där ansvarsområden var 

preciserade.  
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Huruvida det var ett bra strategiskt val att låta två kreativa processer arbeta parallellt med 

varandra snarare än integreras är svårt för författarna att värdera. I relation till Design 

Thinking hade det dock varit att fördra en gemensam upphandling då det hade bidragit till ett 

mer enhetligt resultat. Dock kan inte författarna svara på huruvida det hade varit det mest 

lämpliga i detta projekt då tidsramen var begränsad och att arbeta i två upphandlingar, i två 

dimensioner, kan ha varit nödvändigt. Vidare har det konstaterats att Annika Rembes 

tankesätt kan liknas vid Design Thinking vilket har integrerats i organisationen, trots detta var 

hon inte medveten om disciplinens existens.  

 

5. Fastställa designprinciper och strategier 

Design anses bidra till lösningar av problem och detta genom att skapa en plan där samtliga 

aktiviteter designas. Standardmanualer skall tas bort och kommunikationen skall utgöras av 

ett enkelt formspråk och riktiga berättelser. Det fanns krav på planer och strukturer under 

projektets gång och Annika Rembe poängterade hur en konkret plan och en framarbetad 

strategi var viktigt för att nå ett önskat mål. Man kommunicerade vidare den framtagna 

berättelsen om Sverige som varumärke genom föreläsningar för de anställda guiderna.  

 

Över lag ansåg respondenterna att utställningen kommunicerade ett lösningsorienterat synsätt 

och de flesta resonerade även kring vikten av att tänka i nya banor och våga visualisera 

lösningar. De mest påtagliga problemen var tiden, de önskade att idéstadiet varit längre samt 

att mer tid för justering funnits. Problem uppstod även på grund av kulturella och språkliga 

barriärer, det var svårt att tulla in material i Kina samt in på utställningsområdet där de en 

månad innan öppning inte fick tulla in något alls. Detta löstes genom att bygga upp en 

fullskalig paviljong utanför utställningsområdet för att sedan tulla in den och då med 

vetskapen att material var inkluderat.   

 

Essensen i denna princip var att samtliga involverade uppmanades till ett lösningsorienterat 

tankesätt där de självständigt fick finna lösningar genom att visualisera situationer. Återigen 

var det ett system skapat av Annika Rembe och huruvida de arbetade på samma sätt innan hon 

tillsattes till posten som generalkommissarie är oklart. Att de kreativa teamen höll 

föreläsningar för guiderna om temat Spirit of Innovation och hur det skulle förmedlas tyder på 

att deras designstrategier genomsyras i hela organisationen.  
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6. Uppnå innovation och sträva efter transformation 

En organisation skall uppnå innovation men sträva efter transformation där innovation bidrar 

till marknadsmöjligheter och design driver innovation. En integrering av design och Design 

Thinking är således av stor vikt under denna princip, detta för att kunna skapa framtida 

marknadsfördelar samt för att kunna bemöta komplexa situationer. Flertalet av 

respondenterna ansåg att Sverige associeras med innovativt tänkande och detta genomsyrades 

i temat Spirit of Innovation. De poängterade vikten av innovation, relevansen av innovation 

för Sverige, för organisationen samt för berättelsen. Annika Berglund talade för hur svenska 

företag bidrar till bilden av Sverige som ett innovativt land, med andra ord lyfte de 

innovationen under utställningen genom att låta företagen presentera Sverige.  

 

I utställningen påvisades innovation med de snurrande pelarna och Jakob Lind påstod att 

paviljongen med dess utställning snarare var innovativ än snygg. Synpunkten är intressant i 

den bemärkelse att principen refererar till att skapa en upplevelse genom att vara innovativ 

och nästintill transformativ snarare än att skapa något som enbart tilltalar kunden på grund av 

dess utseende. Vidare uppvisade utställningen innovation då de använt sig av low-tech 

produkter, detta då övriga länder inriktat sig på high-tech produkter. En förståelse för att de 

inte skulle överträffa de mer högteknologiska länderna hade skapats, detta kunde uppfattas 

som både innovativt och transformativt. Paralleller kan dras till den andra principen där 

interaktion är ett viktigt ord, detta då Emma Björner talade för hur dessa low-tech produkter 

uppmuntrade till en interaktion mellan företag och besökare. Annika Rembe poängterade 

dock att Sverige använt sig av low-tech för att det inte fanns budget till att bygga en high-tech 

paviljong.  

 

Johannes Tüll ansåg att de med hjälp av en tillkrånglad konstruktion av trä varit innovativ. 

Man kan vidare anse att de var transformativa då träindustrin är obefintlig i Kina och den 

svenska paviljongen visade på träets alla områden och komplexitet. Ytterligare en grad av 

transformation skapades då de på ett indirekt sätt valde att ifrågasätta Kinas syn på barn och 

deras rätt i samhället. Detta genom att förmedla hur vi i Sverige ser på barnens rätt och värde. 

Vidare vågade de lyfta miljöproblem och dess lösning snarare än att enbart presentera 

lösningar. Författarna ansåg att det tydde på innovation och transformation då de bemötte en 

komplex situation och fann en innovativ och kreativ designlösning.  
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7. Designens relevans för samtliga komponenter  

Denna princip hänvisar till att integrera design och att samordna produktdesign, 

kommunikationsdesign, informationsdesign, servicedesign samt design av miljön. Det handlar 

om att designen skall bidra till en tydligare enhetlig bild. Många påpekade att en helhet 

genomsyrades i den svenska paviljongen. Annika Rembe menade att priset de fick för den 

mest kreativa paviljongen fungerade likt ett helhetspris. Emma Björner talade för hur 

företagens bild av Sverige sammanföll med den bild av Sverige paviljongen kommunicerade. 

Paralleller kan här dras till nationalkommittén som innefattade representanter från 

storföretagen, hur de kunde vara med och påverka detta. Johannes Tüll kunde dock inte 

benämna den svenska paviljongen som enhetlig och resonerade kring hur de hade vunnit på 

att endast en kreatör hade jobbat med Sveriges bidrag. Han ansåg följaktligen att 

kompromisser snarare än en enhetlighet genomsyrade projektet.  

 

Det sista rummet i utställningen fick mycket kritik av respondenterna, de ansåg att rummet 

inte var enhetligt då det innehöll material och produkter sponsrade från olika företag. Detta 

kan relateras till den tidigare presenterade diskussion kring flexibiliteten och kraven som 

fanns. Författarna anser att striktare förhållningsregler hade behövts. Vidare kan författarna 

resonera kring om man i detta rum egentligen försökte visa förståelse för kunden, eller enbart 

skapa belåtenhet från de utställande företaget för att på så vis tillfredsställa 

hemmamarknaden.  

 

De använde sig av trä som material i en komplicerad konstruktion för att påvisa nytänkande. 

En omtänksamhet visades då de hade skapat en paviljong som skyddade besökarna från både 

regn och sol och öppenhet då besökarna utifrån paviljongen kunde kika in. Äktheten 

kommunicerade med väggen som visade på våra miljöproblem och lösningar. Paviljongens 

miljö ansågs av många vara innovativ och transformativ, de lyckades således på ett intressant 

och innovativt sätt berätta vår komplexa historia. Emma Björner stöttade detta resonemang 

och menade även att paviljongen var interaktiv, inbjudande och effektfull.  

 

Den produkt som respondenterna talade mest om var de självlysande gungorna. Gungorna 

stod för både innovation, samverkan, samarbete och lek och omslöt stora delar av Sveriges 

berättelse. Detta var även ett sätt att introducera något helt nytt för kineserna då de tidigare 

inte introducerats för gungor. I konferensavdelningen skapades synergieffekter mellan 

företagens design med paviljongens design.  
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Informationen som gavs på plats var i form av bilder snarare än text. Detta för att de var 

osäker på huruvida besökaren skulle läsa skyltarna men också om denne skulle förstå. De 

valde att likna skyltarna vid människor för att även här uppmuntra till interaktion.  

 

Jakob Lind ansåg att vår extremt komplexa historia var svårberättad. De underlättade detta 

genom att utbilda guiderna samt ha informationsskyltar som förklarade symboliken i rummen. 

Även Cajsa Lindegren poängterade att detta var god service då hon hade svårt att tänka sig att 

många av besökarna kunde läsa. Enligt Emma Björner handlade god service om att var dag 

skapa den perfekta upplevelsen för företagen som använde sig av konferensavdelningen.  

 

Sammanfattningsvis påvisades enhetlighet både i fysisk utformning och i agerande då 

samtliga kände till den komplexa historien och kunde kommunicera denna på ett bra vis. 

Förståelsen för kunden var även här påtaglig då de tagit hänsyn till den kinesiske besökarens 

bristande läskunskap. Kritik kunde dock föras mot de utställande företagens möjlighet och 

skyldighet att sponsra med material.  

 

8. Fokusera på konsumentens upplevelse och förstå dennes beteende  

En förståelse för kundens motivation kan bidra med en mer effektiv designprocess, en 

kartläggning av kundens beteendemönster samt beslutsfattande blir således viktig. I ett 

kinesiskt perspektiv skall unga recitera, lyssna på läraren och repetera det läraren säger. I 

Kina uppmuntras de varken till att tala själv eller att kritiskt reflektera medan svensken får 

vara lekfull, tänka i andra banor, ställa frågor och vara kreativ. Genom att fokusera på att 

framlägga denna skillnad i den svenska paviljongen, att visa att de är medveten om den 

rådande skillnaden, ansåg Emma Björner bidragit till att de tagit hänsyn till besökarnas 

önskade upplevelse.  

 

Jakob Lind ansåg vidare att de lyckats bra med att kommunicera olika budskap till olika 

målgrupper, att den svenska paviljongen riktade in sig på olika kundsegment då målgruppen 

var bred. Enligt Cajsa Lindegren fungerade programmet de satt ihop över lag bra och 

budskapen verkade uppfattas bra av publiken, hon påpekade att oväntade delar av 

programmen gick hem bättre än andra delar och att det var svårt att möta allas förväntningar. 

Hon menade att ett kinesiskt samarbete hade varit önskvärt att inleda men att det var svårt att 

genomföra i praktiken.   
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Vad som framgår ovan är att inga större konflikter eller missförstånd mellan den svenska 

utställningen och kundens beteende och motivation förekom; de var medveten om att kineser 

kunde tänka sig ha picknick mitt i utställningen och de anpassade därför utställningen efter 

detta. Problematiken låg snarare i samarbetet mellan kineser och svenskar innan öppningen av 

utställningen. Flertalet påpekade den hårda kinesiska byråkratin, hur den ofta satte käppar i 

hjulet. De hade därmed lagt mycket energi på att skapa förståelse för den kinesiske 

besökarens handlingsmönster, hur denne skulle te sig i utställningen, men inte hur eventuella 

samarbeten skulle kunna arta sig.  

 

9. Berättiga kreativitet 

Principen refererar till att skapa förståelse för kreativitetens relevans, uppmuntra till 

användandet av det samt implementera det i organisationens processer. Kreativiteten skall 

vidare vara multidisciplinär för att kunna lösa designuppgifter samt komplexa problem. 

Respondenter ansåg att Sverige och dess medborgare uppfattas som kreativa och att 

företagskulturen präglades av kreativitet. Inom organisationen uppmuntrade de till kreativitet 

genom att främja självständigt tänkande. Emma Björner ansåg att kreativiteten synliggjordes i 

samarbetsviljan och att många lösningar grodde när kreativitet användes som verktyg. Många 

beskrev projektet som kreativt, Jakob Lind ansåg att kreativiteten fanns hos Futurniture men 

att den emellanåt hämmades på grund av att visas projekt aldrig genomfördes.  

 

Kreativiteten existerade inom flertalet delar i organisationen, nästintill samtliga talade om 

kreativitet i samband med Sverige eller Världsutställningen. Uppmuntran till kreativt 

tänkande kan återkopplas till tidigare principer, diskussionen om ett lösningsorienterade 

tankesätt och hur kreativiteten kom till uttryck i den fysiska utformningen genom ett 

innovativt och transformativt tänkande.  

 

10. Investera i designledare 

Designledaren skall genom ett användande av design försöka skapa konkurrensfördelar. 

Designledaren skall även vara involverade i planeringen, i organisationens samtliga processer, 

i skapandet av företagskulturen samt bedöma om intern eller extern kompetens krävs. Annika 

Rembe beskrev sig själv som en designer, eller kreatör, som tog stöd från ekonomer och 

utställningsexperter. Även Christine Engdahl uppfattade Annika Rembe som både en designer 

och business-ledare och att man behövde lite av båda för att lyckas i ett sådant projekt. Hon 



 60 

menar att Annika Rembe var design-ledare då hon såg helheten i konceptet och arbetade 

kontinuerligt med att skapa en god dialog mellan samtliga parter. Business-ledare var hon då 

hon höll koll på ekonomin och höll kostnaderna på en bra nivå. Utställningsdesigners satt med 

i kommittén och projektmöten förekom mellan kommittén och Sweco samt Futurniture som 

involverades tidigt i processen. Annika Berglund menade på att hon fick möta kompetenser 

hon aldrig mött tidigare, hon ansåg att man hittat proffsiga personer som visste hur man skulle 

driva detta projekt framåt. 

 

5.2 ANHOLTS HEXAGON I RELATION TILL LOCKWOODS PRINCIPER 

UR PERSPEKTIV AV BRAND DESIGN MANAGEMENT MODEL 

Finns det en koppling mellan disciplinerna Design Thinking och Nation Branding? 

 

                              
             FÖRETAGSKULTUR OCH DESIGNORIENTERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna kommer nedan att redogöra för Anholts samtliga element i Nation Branding där 

en återkoppling till Montañas et al. Brand design management model och Design Thinking 

kontinuerligt görs (se figur 7). Annika Rembe påpekade att Nation Branding syftar till att 

skapa en nyfikenhet, ett intresse och en relation som leder till ett förtroende samt en starkare 

attraktionskraft. Attraktionskraft, enligt Annika Rembe, innefattar turism, studier, kultur, 

politik samt handelspartners. Jakob Lind kompletterade med att människan är en viktig 

komponent och att det är viktigt att Sveriges kärnvärden fångas upp av medborgarna för att vi 

Figur!7!Modifiering!av!Brand!design!management!model 
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alla skall kunna arbeta i samma riktning. Tillsammans täcker ovanstående presenterade 

komponenter samtliga sex hörn i Anholts Nation Branding hexagon och påvisar därmed en 

medvetenhet om vad som innefattas i ett lands Nation Branding.  

 

Kultur 

Annika Rembe förknippade Sveriges kulturarv med en tidig folkskola med bildningsbredd 

som grund, lång utbildningstradition som främjar ett självständigt tänkande och en grundsyn 

på ett barns rätt till ett värde. Detta tillsammans med en god ekonomisk utveckling, ett 

ingenjörstungt näringsliv som antyder nytänkande och en stark sammanhållande kraft där vi 

tar hand om varandra och det som miljön ger oss. Kulturarvet är receptet till den svenska 

innovationskraften. Erik Ekedahl och Else-Marie Mattson argumenterade för att det svenska 

kulturarvet består av vår fantastiska natur, den svenska musiken och männen Ingmar Bergman 

och Olof Palme. De ansåg även att Sverige som land numera är känt i bredare kretsar då vi är 

väldigt kreativa inom reklam och PR. Den kinesiska besökaren förknippar Sveriges kulturarv 

med Alfred Nobel, natur, blå himmel samt globala företag. 

 

Tidigare diskuterade författarna huruvida de involverade försökte uppvisa den bild av Sverige 

som den kinesiska besökaren kände till för att på så vis visa att en förståelse för den kinesiska 

konsumenten existerar. Eller om de ville förmedla den bild av Sverige den svenska 

konsumenten kände till. Till en viss grad stämde bilderna överens men mycket av det den 

kinesiska besökaren uppskattade definierades många gånger som konservativt och platt i 

Sverige. Konflikten behöver inte nödvändigtvis innefatta hur den existerande Sverigebilden 

är, problemet uppstod snarare i konceptframtagande och vid valet av vad de ville visa – Spirit 

of Innovation eller Spirit of Conservation. Resultatet blev en hybrid där kritik fördes mot att 

båda sidor var för innehållsfattiga. Att bestämma vad som skulle visas upp under utställningen 

och hur de förmedlade berättelsen kan återkopplas till Montañas et al. två steg 

konceptgenerering och designstrategi i modellen Brand design management model. De 

försökte sprida ett koncept och en berättelse som skulle genomsyras i hela organisationen. 

Detta lyckades de med väldigt väl då samtliga förstod den, problematiken var snarare att 

samtliga inte höll med om den. De menade att temat Spirit of Innovation var välgenomtänkt 

och intelligent men att dalahästar och fäbodar inte nödvändigtvis hade någonting med det att 

göra. I denna konflikt uppvisas den tydliga disharmonin mellan principerna. Att visa 

förståelse för besökaren och därmed skapa en Sverigebild som denne känner till är svår att 

sammanföra med begrepp såsom explorativitet. Under utställningen försökte de både vara 
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nytänkande och innovativ, men även omtänksam och öppen för den kinesiska besökarens 

önskemål. Detta visade sig vara en svår kombination, de använde design i denna komplexa 

situation men en problematik fanns i resultatet då det skapades ett mellanting där ingen av de 

två sidorna framhävdes tillräckligt väl.   

 

Författarna kan även dra paralleller till Erik Ekedahls och Else-Marie Mattssons tankar kring 

den delade Sverigebilden. De ansåg följaktligen att de innan skapandet av NSU och dess 

kärnvärden omedvetet gav ut flertalet olika bilder av Sverige och således bidrog med en 

spridd bild. Författarna resonerar därför kring om de skilda bilderna av Sverige i dagsläget är 

ett resultat av en tidigare spridd bild som ännu inte blivit helt fastställd trots en enhetlig 

varumärkesplattform idag.  

 

Människorna 

Annika Rembe definierade den svenska medborgaren med orden lösningsorienterad, 

innovativ, samverkande, pragmatisk och självständig och att detta har drivit den svenska 

innovationskraften. Annika Rembe påstod följaktligen att allt detta ledde till den samsyn som 

fanns på berättelsen och den svenska paviljongens tema. Kulturarvet verkade likt receptet till 

den svenska innovationskraften, kulturen var således ”the spirit”. Hur människan är, är 

följaktligen nära relaterat till kulturarvet då de definieras med liknande karaktärsdrag. Annika 

Berglund sammanfattade den svenska medborgaren som envis, att denne vet vad den vill. Det 

är något vi skall hålla fast vid enligt henne.  

 

De ovan presenterade karaktärsdragen känns igen inom disciplinen Design Thinking och 

många av de egenskaper som ovan beskrev den svenska medborgaren var synlig i 

företagskulturen under utställningen. Detta kan återkopplas till Montañas et al. steg 

företagskultur och designorientering och hur organisationens kultur kommer att påverka 

upplevelsen av varumärket. Genom att de anställda var tvungna att ta eget ansvar och uppvisa 

självständighet, kreativt tänkande och lösningsorienterade karaktärsdrag marknadsförde 

svensken sig själv inför kinesiska aktörer, exempelvis de kinesiska guiderna som var anställda 

i den svenska paviljongen. Vidare fick svensken möjligheten att uppvisa sin innovativa, 

självständiga och pragmatiska sida under VIP-dagarna; den innovativa sidan då företag fick 

tillfället att visa upp innovationer och den självständiga sidan då företagen själva fick 

dekorera och använda VIP-avdelningen hur de ville. I utställningen kom den svenska 

medborgaren till utryck genom Alfred Nobel, Pippi Långstrump och Alexander Lerviks 
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gungor som symboliserade samverkan och lekfullhet. Resonemanget kring vad som i 

utställningen skulle representera den svenska medborgaren kan således återkopplas till 

Montañas et al. steg konceptgenerering. En återkoppling kan även göras till Design Thinking 

då människan under utställningen uppvisade kreativt tänkande, en stark integration och 

samarbete, både i VIP-avdelningen och genom designlösningar i utställningen.  

  

Turism 

Få talade om hur turismen skulle främjas, trots att ett gynnande av turistbranschen var en del 

av syftet med det svenska bidraget under Världsutställningen. Flertalet respondenter påpekade 

dock att den största delen av besökarna inte var en potentiell målgrupp för turismen och 

genom att inte fokusera på denna målgrupp uppvisades en stark förståelse för den kinesiska 

besökaren. De förstod deras situation, att de som besökte utställningen var där i företagssyfte 

eller inte hade råd att resa. Då författarna inte kan urskilja hur turistbranschen lyftes upp 

under utställningen kan de heller inte återkoppla denna del av Anholts hexagon till Montañas 

et al. Brand design management model.  

 

Export av varumärken 

Jakob Lind ansåg att ett kontinuerligt arbete med Nation Branding av landets kommuner och 

städer främst gynnar landets exportindustri. Han förklarade att om ett land blir känt som en 

välfärdsstat på grund av dess tillgångar såsom skola och vård, påverkar det förhoppningsvis 

landets varumärke positivt. Om alla processer styrs åt ungefär samma håll och visar på en 

tydlig välfärd växer varumärket. Det innebär att samtliga behöver ha en överensstämmande 

grundsyn. 

 

Under utställningen arbetade de kontinuerligt med att stärka exporten av varumärken, de lät 

företag sponsra med eget material och uppvisade ett ingenjörstungt näringsliv som antydde 

nytänkande. De fick även vara med i skapandet av berättelsen och temat då de involverades 

tidigt i projektet genom nationalkommittén. Det fanns således en stark integration och 

interaktion mellan dem och övriga parter, ett återkommande tema inom disciplinen Design 

Thinking. En stark integration anser författarna var en mycket väsentlig del för att ett 

enhetligt uttryck skulle förmedlas till den kinesiska besökaren. Som tidigare påpekat ville de 

uppmuntra till självständighet och företagen ställde upp i Världsutställningen av egoistiska 

skäl, de ville framhäva sitt varumärke. Då företagen redan tidigt i processen fick vara med 

och utforma utställningens tema matchade företagens varumärke och värdeord automatiskt det 
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som skapades under Världsutställningen. De blev omedvetet bundna till temat på grund av en 

stark integration.   

 

Ovanstående resonemang kan återkopplas till flera delar i Montañas et al. Brand design 

management model – företagskultur och designorientering, designstrategi, produktdesign, 

varumärkesdesign samt rumslig design – genom en stark designstrategi där temat präglade 

samtliga delar av organisationen blev företagen delaktiga i organisationskulturen. Deras 

varumärkesdesign stämde således in med utställningens varumärkesdesign. Den kritik som 

kan föras var att sponsormaterialet, produktdesign, många gånger skapade svårigheter på 

grund av en hög grad av flexibilitet. Materialet kunde bidra till ett spretigt rumsligt resultat.  

 

Då möbler från IKEA fanns i den kinesiska paviljongen förstärktes bilden av Sveriges 

exporterade varumärken ytterligare.  

 

Utländska investeringar och rekryteringar 

Att främja utländska investeringar och rekryteringar samt stärka banden mellan Sverige och 

Kina var ytterligare en del av syftet med Världsutställningen. Denna del av Anholts hexagon 

kan kopplas till de aktiviteter som ägde rum i den svenska VIP-avdelningen. Få andra 

paviljonger lade lika stor vikt vid att välkomna opinionsbildare och beslutsfattare och fåtalet 

hade en konferensavdelning där seminarier och interaktion uppmuntrades. Med andra ord lade 

Sverige stor vikt vid att främja utländska investeringar och rekryteringar vilket synliggjordes 

väl. Ytterligare en aspekt som är aktuell och som hänvisar till denna komponent av Anholts 

hexagon är det svenska bidragets logotyp. Logotypen ansågs vara mångsymbolisk men dess 

främsta syfte var att visa på mötet mellan den kinesiska och svenska vägen som växte 

samman till en gemensam idé om hållbar stadsbyggnad. Med logotypen ville de således visa 

på framtida stärkta band mellan Sverige och Kina samt de förhoppningar som fanns om ett 

långsiktigt samarbete mellan nationerna. Logotypen kan återkopplas till Montañas et al. steg 

varumärkesdesign där de tydligt försökte kommunicera detta samarbete som förhoppningsvis 

skulle kunna bidra med ytterligare investeringar och rekryteringar.  

 

Utrikes- och inrikespolitik 

Äkthet och öppenhet manifesterades genom de delar av utställningen som innehöll en politisk 

underton. Författarna anser att utställningen påvisade en hög grad av innovation och även 

transformation när de valde att visa väggen med miljöförstörelse men även på det vis de 
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indirekt ifrågasatte Kinas syn på barnens rätt. Istället för att visa lösningar på miljöproblem 

valde de även att visa problemen och genom att lyfta en diskussion kring barnens roll på ett 

elegant, diskret och lekfullt vis kunde de lyfta Sveriges åsikt utan att förolämpa Kina. En 

återkoppling kan göras till Design Thinking då de mötte en komplex situation med hjälp av 

designlösningar. Detta kan även återkopplas till Montañas et al. steg kommunikationsdesign, 

de vågade kommunicera starka åsikter. Att det kunde varit än mer tydligt stöds av Cajsa 

Lindegren som menade att utställningen kunde jämföras med en turistbroschyr över Sverige 

och att ingen politik lyftes.  

 

Det sista steget i modellen, implementering, som innebär att implementera designen i samtliga 

organisatoriska funktioner samt försöka mäta dess framgång och förstå hur designprocesserna 

koordineras (Montañas et al. 2007, s. 833) anser författarna innefatta samtliga delar av 

Anholts hexagon. Författarna anser att detta steg handlar om att skapa förståelse för design 

inom organisationen för att på ett bättre sätt kunna allokera designresurser och använda 

design som ett strategiskt verktyg. Författarna vill dock poängtera att resurser allokerades på 

ett bra vis under Världsutställningen då Annika Rembe, som utsåg sig själv till designer, 

motiverade, involverade samt engagerade samtliga parter. Dock har det tidigare konstaterats 

att kunskapen kring design som strategisk process är bristfällig och bör förstås för att en 

fullskalig implementering skall vara möjlig.  
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6. SLUTDISKUSSION 
I slutdiskussionen presenterar författarna slutledningar som fastställts utifrån ovanstående 

tolkning och analys. Författarna knyter sedan an till problemet presenterat i början. 

 

Författarna har konstaterat att de i organisationen tillämpade Design Thinking. Design fick ta 

en relativt stor plats där de kreativa teamen involverades från start, designresurser allokerades 

väl och arbetet utfördes i linje med Design Thinking. En del principer integrerades starkare än 

andra, exempelvis lades ett starkt fokus på att skapa en förståelse för kund och målgrupp. 

Även företagen integrerades i processen då representanter från storföretagen satt med i 

nationalkommittén, vilket skapade ett enhetligt budskap. Mer tid hade dock kunnat läggas på 

att förena de två kreativa processerna – paviljongen och utställningen - då detta hade 

genererat en starkare integration och samverkan.  

 

Dock har författarna kommit fram till att Design Thinking inte enbart nyttjades på ett 

strategiskt vis då kunskapen kring ämnet var knapp. Disciplinen tillämpades även omedvetet 

eller som en nödvändighet. Det sista rummet i utställningen kan användas som ett konkret 

exempel på den bristande kunskapen, detta då man låtit företag bidra med material som var 

svårt att placera i utställningen. Tillvägagångssättet tyder på bristande kunskap inom Design 

Thinking då det försvårade skapandet av ett enhetligt resultat. Författarna resonerar även 

kring om en låg budget och strikta ramar begränsade parterna att vara design-minded då 

sponsormaterial från företag varit en nödvändighet.  

 

Vidare har det konstaterats att Annika Rembe var en starkt bidragande faktor till att 

organisationen kunde uppfattas som design-minded då hennes arbetssätt många gånger 

stämde överens med det Design Thinking förespråkar. Trots detta var hon inte medveten om 

disciplinens existens. Von Stamm (2004, s. 12) påvisar att tidigare forskning konstaterat 

denna omedvetenhet och att en stor del av designen utövas av andra kompetenser inom en 

organisation, vilka då tillämpar disciplinen omedvetet. Ovanstående slutledning har 

följaktligen teoretiskt stöd. Författarna kan dock inte återge hur organisationen skulle framstå 

med en annan ledare och kan därmed inte dra slutledningen att samtliga projekt som syftar till 

att stärka Sveriges varumärke kännetecknas av Design Thinking. Författarna kan emellertid 

påstå att Annika Rembes involvering i projektet skulle ha skett tidigare då hennes ledande roll 
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och förståelse för ett arbetssätt som präglas av Design Thinking spelade en stor betydelse 

under processens gång.  

 

Utifrån ovanstående redogörelse av Anholts hexagon i relation till Brand design management 

model kan det konstateras att Design Thinking även har tillämpats i stärkandet av Sverige 

som varumärke. I en studie utförd av Kotler och Gertner (2002, s. 258) drogs slutsatserna att 

länder konkurrerar om turister, företag, fabriker och talangfulla människor. Samtliga hörn 

uppfylldes vidare i Anholts hexagon förutom turism, författarna har framlagt att detta beror på 

en stark förståelse för den kinesiska besökaren vilket är en princip i Lockwoods teori. Vidare 

kan det urskiljas en konflikt i att både försöka skapa förståelse för den kinesiska besökaren 

samt att ta hänsyn till hemmamarknaden, detta kan relateras till en konflikt mellan 

Lockwoods principer. Trots denna kritik tyckte samtliga respondenter att de lyckades relativt 

väl med att marknadsföra bilden av Sverige. En kritisk granskning av detta påstående är 

nödvändig då författarna har en förståelse för att respondenterna ville framställa projektet i ett 

positivt sken.  

 

Genom denna studie har författarna bidragit med kunskap om Design Thinking för att öka 

förståelsen för disciplinen, de har även bidragit till den ringa forskning som förenar områdena 

design och branding, samt disciplinerna Design Thinking och Nation Branding. Att öka 

förståelse och kunskapen för disciplinen stöds av Hatcher et al. (2013, s. 207) som i sin studie 

kom fram till att ett nästa steg i skapandet av en mer effektiv och lönsam organisation är att 

skapa en förståelse för designprocessen. Vad som kan konstateras är att samtliga principer 

presenterade av Lockwood många gånger är svåra att applicera på verkliga fenomen, det är 

snarare en önskvärd bild av en organisations arbetssätt. En fullskalig implementering av 

Design Thinking kräver mycket tid, pengar och förståelse. Författarna kan exemplifiera detta 

med de två skilda upphandlingarna; att två upphandlingar inte är att föredra i en organisation 

som är design-minded men att en upphandling möjligen inte hade fungerat inom tidsramen för 

projektet. Vidare anser författarna att Lockwoods principer kan uppfattas väl teoretiska och 

att en tillämpning av samtliga tio inte alltid är möjlig i praktiken. Som tidigare påpekats kan 

även generaliserbarheten för denna studie ifrågasättas. Då författarna inte kan finna några 

tidigare studier som förenar Design Thinking och Nation Branding kan det inte konstateras att 

Design Thinking tillämpas vid andra fenomen där syftet är att marknadsföra Sverige som 

varumärke. Tidigare forskning påvisar dock en relation mellan design och branding då 

Montañas et al. Brand design management model har applicerats på spanska företag. 



 68 

7. EGNA REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 

FORSKNING 
I följande kapitel redogör författarna för egna reflektioner kring studien samt 

rekommendationer inför kommande världsutställningar för att slutligen ge förslag till vidare 

forskning.  

 

Ett antal rekommendationer kan ges inför ett svenskt deltagande i kommande 

världsutställningar. Att starta tidigare skulle öka incitamenten att medvetet implementera 

Design Thinking, då det tidigare konstaterats att det kräver både tid, energi och engagemang. 

Dock har författarna insett att Sverige väntar in de övriga nordiska länderna för att få en 

uppfattning om deras bidrag.  

 

Ytterligare måste en förståelse skapas för designers roll och att samtliga är med i skapandet av 

designprocessen. Under utställningen fanns det en strikt uppdelning mellan avdelningarna där 

de kreativa teamen designade och övriga fungerade likt en ”godkännande roll”. En ökad 

involvering där samtliga förstår att de är med och skapar en berättelse snarare än bekräftar 

den skulle möjligen öka engagemanget. Vidare skulle det vara önskvärt att involvera fler 

designers redan från start för att avdelningarna ytterligare skall luckras upp; man skall 

följaktligen inte endast hyra in externa designer utan även utnyttja intern designkompetens 

inom exempelvis kommittén. Författarna är medvetna om att en utställningsexpert satt med i 

kommittén, men vill poängtera att dennes arbetsuppgifter inte innefattade att skapa temat 

Spirit of Innovation tillsammans med de kreativa teamen.  

 

Ytterligare borde Annika Rembe ha involverats tidigare då hennes sätt att leda bidrog till en 

organisation som var mer design-minded.  Dock bör det poängteras att en ökad förståelse för 

disciplinen Design Thinking skulle kunna bidra till en ökad användning av disciplinen som ett 

strategiskt verktyg. Tidigare konstaterades det att man använde sig av low-tech snarare än 

high-tech i utställningen. Författarna anser att det är oklart om low-tech användes på grund av 

strategiska skäl eller budgetskäl då meningen om detta var delad bland respondenterna. Att 

använda low-tech menar författarna antydde på Design Thinking, men de kan följaktligen inte 

klargöra om det var ett strategiskt eller omedvetet val. En ökad förståelse för disciplinen 

skulle kunna innebära att design kan användas för att lösa problem och omvandla dem till 

innovativa och transformativa strategier.  
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De kunde sammanfattningsvis arbetat ytterligare med design och dess innebörd för att skapa 

förståelse för att samtliga är med och bidrar till designprocessen. Detta för att kunna motivera 

ytterligare till varför resultatet ser ut som det gör, varför man arbetar på ett visst sätt och vad 

det bidrar till. En ökad förståelse för ovanstående skulle kunna bidra till en ökad förståelse för 

hur man kan skapa en varumärkesupplevelse, vilket utgör kärnan i Brand design management 

model. Okunskapen kring disciplinen kan återkopplas till och verifiera problemet presenterat i 

inledningen som framhöll att brister i kunskapen om design och hur Design Thinking 

appliceras och förstås i praktiken. 

 

Då mycket av den forskningen som finns inom området för Design Thinking utgörs av 

amerikanska studier kan det vara intressant att fördjupa sig ytterligare i svenska projekt. Att 

det inte finns någon svensk översättning på termen Design Thinking ökar incitamentet 

ytterligare att sprida dess tankesätt. 

 

Vidare vill författarna tro att många idag arbetar i linje med disciplinens innebörd men att de 

inte har funnit kännedomen att de är design-minded. Det kan därför uppfattas som att 

författarna endast satt ett namn, Design Thinking, på ett arbetssätt som redan är starkt 

integrerat. Av den anledningen ökar drivkraften ytterligare att forska kring ämnet i svenska 

projekt. Det kan vara intressant att genomföra komparativa undersökningar mellan de 

nordiska länderna då omvärlden många gånger uppfattar oss som lika men då innehållet i de 

olika nordiska paviljongerna skilde sig. Det poängterades flertal gånger att de andra lyckades 

inkapsla det skandinaviska ljuset, renheten och naturen men att ett djupare innehåll saknades.  
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9. BILAGOR 

Bilaga 1  

 
LOCKWOODS 

PRINCIPER 

 
SAMMANFATTNING 

 
ÄMNESOMRÅDEN INFÖR INTERVJUER 

 
1. 

Develop 
empathy for the 

customer 
 

 
Att förstå kunden – vad denne tycker, gillar och 
vill ha – genom att studera omvärlden ur dennes 

perspektiv. 

 
Främsta målgrupper som projektet skulle kommunicera till? 

Önskade man skapa empati för den kinesiska konsumenten? Gjordes studier för att 
undersöka vad den kinesiska konsumenten gillar/ogillar? 

Är bilden som Sverige vill förmedla densamma som den bild som är känd i Kina? 
Om inte, vilken bild valde man att förmedla - den önskvärda Sverigebilden eller den 

bild som är känd i Kina? Var man empatisk? 
Nordiskt samarbete? 

 
 

 
2. 

Engage 
integrated design 

processes 
 

 
Processerna skall vara flexibla, iterativa, 

explorativa. Designers skall involveras från start 
och en hög grad av integration och interaktion är 

nödvändig. Man skall alltid sträva efter 
förbättring. 

 
Samarbete mellan stat och företag, olika 

involverade? 

 
Flexibilitet – När kommer samarbetspartners in? Vem anställde vem? Var målen 

förutbestämda eller ändrade man detta efter tiden? Fanns en flexibilitet i 
processerna? 

Integrering och samarbete – Integrering med designers tidigt i processen? Hur 
fungerade Uppstod konflikter mellan olika yrkesroller? Hur löstes dem? Blev man 

tvungen till att kompromissa? 
Löpande interaktivitet – Hur väl var kommunikationen mellan de involverade? Hur 

kommunicerade man? Envägskommunikation? Skedde denna kontinuerligt? 
Hur kommunicerade man viktig information? 

Explorativitet – tänjde man på gränserna eller tog man den säkraste vägen? 
Iterativ process – Har man använt sig av tidigare erfarenheter? Hur väl kände de som 
arbetade med den svenska paviljongen till världsutställningarna? Vilken information 

gavs angående dem? Ständiga förbättringar? 
 

 
3. 

Connect with 
corporate culture 

 
Design skall förstås av samtliga involverade. 

Kulturen skall genomsyras av de karaktärsdrag 
som kan sammanfattas inom begreppet design. 

 
Allmänna bilden av design, är det endast en fysisk utformning eller en process? 

Begrepp som skulle beskriva företagskulturen som rådde? 
Problematik i att sammanföra flera aktörer med olika företagskulturer? 

Är organisationen av hierarkisk struktur? Fanns det en strikt delegering av uppgifter? 
 

 
4. 

Align Design 
and Business 

Strategy 

 
 

Samarbetet mellan strateger och designers skall 
vara starkt sammankopplade. 

 
Hur såg strategiarbetet ut? 

Samarbeten mellan strateger och praktiker/kreatörer? 
 
 

 
5. 

Set design 
principles and 

strategy 
 

 
En plan krävs, där samtliga aktiviteter skall 

designas. Genom att designa en vision och skapa 
en karta över vägen till målet vilket bidrar till ett 

ständigt problem- och lösningssökande. Man 
skall ta bort stora standardmanualer och 

kommunicera med ett enkelt formspråk och 
riktiga berättelser. 

 
 

 
Identifiering av utmaningar och hitta lösningar på problem? 

Hur arbetades planen fram och hur presenterades den? 
 
 

 
6. 

Achieve 
innovation and 

aim for 
transformation 

 

 
 

Design skall användas för att bemöta komplexa 
situationer. 

 
Innovation: Hur såg tankarna ut kring innovation? Hur valde man att differentiera 

sig med hjälp av innovation? 
Bemötte man system och komplexa situationer med hjälp av designmetoder? 

 
 
 

 
7. 

Design for 
relevancy for 

each touch point 
 

 
Visualisering av kommunikation, produkt, miljö, 

information och service 

 
Synliggjordes en enhetlighet? Har samtliga involverats för att skapa enhetligheten? 

Kommunikationsdesign: hur arbetade man med kommunikation? Visuell 
kommunikation? 

Produktdesign: fysisk utformning av produkter 
Informationsdesign: Skyltar och hur besökare skall hitta vidare till nästa del av 

paviljongen 
Servicedesign: hur såg man på god service? Hur man skapade en bra upplevelse för 

kunden? 
Design av miljön: utställningen, VIP-avdelningen, kontor etc 

Hur långt ifrån det perfekta projektet att marknadsföra Sverige var man? 
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8. 

Focus on the 
customer 

experience and 
understand 
consumer 
behavior 

 

 

Skapa förståelse för kundens beteende. 

 
 

 
Förståelse för kunden och dess beteende? Kulturellt kapital? 

Behövde man anpassas sig under utställningens gång då man fann nya egenskaper 
hos den kinesiska publiken? 
Hur bemötte man olikheter? 

 

 
9. 

Empower 
creativity 

 

 
Skapa förståelse för kreativitet samt 

implementering av kreativitet i samtliga 
processer. 

 
 

 
Hur uppmuntrade man till kreativitet? 

Kreativitetens roll? 
Hur kom kreativiteten till uttryck? 

 

 
10. 

Invest in design 
leaders 

 

 
En design leader skall ha kompetensen att 

anställa rätt personer, investera i deras 
kompetens, ledaren skall veta hur resurser skall 
mobiliseras och hur möjligheter skall utnyttjas.  
En design leader skall vara involverad i både 

planering och processer. Denne skall ha kunskap 
om att designresurser både kan finnas internt 

och externt. En designorienterat ledarskap skall 
bidra till en konkurrenskraftig fördel för 

organisationen 

 
Vilka yrkesroller fanns i ledningen? 

Vilka kompetenser investerade man i? 
Vilken yrkesroll fattade främst beslut? Vilken yrkesroll hade ansvar över vilka 

arbetsuppgifter och avdelningar? 
Vilka konkurrenskraftiga fördelar gav detta? 

Ansåg sig ledarna vara designers? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide vid intervju med Annika Berglund 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU  
ANNIKA BERGLUND 

KOMMITTÉN OCH ATLAS COPCO 

 
PLATS 

Atlas Copco, Sickla Industr iväg 19 
 

DATUM OCH TID 
110413, KL. 08:00 

 

Hur såg projektets process ut? Hur jobbade 
kommittén med sina ansvarsområden? 

 
Hur såg samarbetet mellan Springtime, 
Futurniture, Sweco och kommittén ut? 

 
”Spirit of Innovation”, vilka skapade berättelsen? 

 
Hur såg man på design och hur viktig är designen? 

Fysisk utformning eller en process? 
 

Vilken roll spelade de fyra ledorden: 
omtänksamhet, äkthet, öppenhet och 

nytänkande? Hur arbetade man för att förmedla 
dessa begrepp? 

 
Hur ser ni på begreppen: flexibilitet, interaktivitet, 

öppenhet och explorativitet? 
 

Innovation är viktigt för er då det är ett av ledorden, 
men hur ser ni på transformation? Hur har ni 

försökt vara transformativa? 
 

Hur skulle ni definiera Nation Branding och vad 
anser ni att ett aktivt arbete med Nation Branding 

innebär?  
 

 

Varför valde ni att ställa upp? 
 
Hur såg ert bidrag till utställningen ut? 
 
Hur jobbade Atlas Copco med att förmedla Sverigebilden? 
 
Hur såg man på kärnvärdena under processens gång? 
(checkade man av mot dessa?)  
 
Hur jobbade man mot att stämma överens med 
Världsutställningens tema? 
 
Uppstod konflikter i relationen mellan företag och kommitté? 
Tvång till kompromisser som lösning? 
 
Vilka restriktioner fanns från kommittén? 
 
Uppstod konkurrens mellan olika företag?  
 
Märkte man av potentiella samarbeten mellan olika företag? 
!

 
ATLAS COPCO 

Ser ni en konflikt mellan den önskade Sverigebilden och 
den bild av Sverige, som i vissa sammanhang, framställs? 
 
Hur arbetade ni för att de två bilderna skulle 
överensstämma? 
 
Anser ni att man försökte förmedla den önskade 
Sverigebilden eller den bild som de kinesiska 
konsumenterna lättast uppfattar ”det svenska”? 
 
Vad väger tyngst - Empati för den kinesiska konsumenten 
eller att förmedla den önskvärda Sverigebilden? 
 
 
  
!
!
!
!

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  

Nedan presenteras områdena för intervjun.  
Vi önskar en öppen diskussion och 

välkomnar därmed ytterligare frågor och 
perspektiv under intervjun.  

!  
KOMMITTÉN 
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Intervjuguide vid intervju med Annika Rembe 

INTERVJU  
ANNIKA REMBE – GENERALKOMMISSARIE PÅ 

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI 2010 
 

PLATS 
Svenska Institutet, Slottsbacken 10  

 
DATUM 

130322, kl 15.30 
 

 

HUVUDFOKUS 
 

Organisationens arbete ur ett 
designperspektiv – vi vi l l  undersöka 

hur ni arbetade med att förmedla 
Sverigebi lden 

 
Nyckelord: Human-centered Design, Holistic 

Thinking och Human Behaviour 
 

Vi vi l l  bland annat diskutera kring 
begreppen:  

 
Interaktivitet 
Flexibilitet 
Öppenhet 

Explorativitet 
Transformation 

 
Vi vill även få förståelse för hur ni ser på 

begreppet Design, var i processen Designern 
kom in samt hur ni uppmuntrade till 

kreativitet.  
 

Enligt er, hur nära/långt ifrån det perfekta 
projektet att marknadsföra bilden av Sverige 

var ni? 
 

!
!
!

 
Sverigebi lden under 

Världsutstäl lningen i Shanghai 2010 
 

Hur kommer NSU:s kärnvärden - 
nytänkande, öppenhet, omtänksamhet 

och äkthet - till uttryck?  
 

Vilken Sverigebild förmedlades under 
Världsutställningen i Shanghai 2010?  
Den Sverigebild som är känd i Kina? Eller den 

Sverigebild man idag arbetar med att skapa? Enligt 
er, är de identiska? 

 
 
Samarbetet mel lan stat och företag 

 
Vad beror den höga graden av finansiering 

från företag på? 
 

Kan det återkopplas till den önskvärda 
Sverigebilden som nytänkande, innovativ 

och näringsfrämjande? 
 

Vad hade hänt om inte företag i Sverige 
kunde stå för hälften av finansieringen? 

 
 
 

!Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  
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Intervjuguide vid intervju med Cajsa Lindegren 

 

INTERVJU 

CAJSA LINDEGREN 

DATUM 
130422, kl. 14.00 

 
Nedan presenteras ett antal frågeställningar vi skulle vilja diskutera med er. De kommer 
nog behöva modifieras beroende på vart intervjun tar oss men vi hoppas ni förstår vad 
vi är intresserade att få ta del av.  
 
Vi är intresserade att undersöka hur Sverigebilden kom till uttryck under 
Världsutställningen i Shanghai 2010 och vill därför ställa frågor rörande hur ni bidrog till 
skapandet av denna. Vi vet inte hur väl insatta ni är i NSUs varumärkesplattform med 
Sveriges kärnvärden som är nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet – men 
om, hur anser ni att de kom till uttryck under utställningen? Var det något ni arbetade 
med i er programutformning? Fanns det restriktioner kring detta?  
 
Hur arbetade ni med att förmedla Sverigebilden? Var förmedlandet av Sveriges 
varumärke målet med ert deltagande? Varför valde ni att ställa upp? 
 
Hur ser ni på begreppen interaktivitet, flexibilitet, öppenhet, explorativitet och 

transformation? Anser ni att Världsutställningens organisation kontinuerligt arbetade 
med begreppen? Fanns det möjlighet att vara flexibel? Vågade man tänja på 
gränserna? Hur väl var kommunikationen mellan samtliga involverade? 
 
Med vilka ord skulle ni beskriva Världsutställningens företagskultur? Hur anser ni att 
synen på design var? Endast som en fysik utformning eller som en strategisk process? 
Hur uppmuntrade man till kreativitet under processens gång? Uppstod några konflikter 
mellan er och andra aktörer?  
 
Var ni tvungna att anpassa er efter den kinesiska konsumenten? Anser ni att 
paviljongen har skapats efter den kinesiska bilden av Sverige? Vad ansåg ni vägde 
tyngst: empati för den kinesiska konsumenten eller att förmedla den önskvärda 
Sverigebilden? 
 
Ser ni Världsutställningen i Shanghai 2010 som Design eller Business? Enligt er, hur 
nära/långt ifrån det perfekta projektet att marknadsföra bilden av Sverige var ni? 

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  
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Intervjuguide vid intervju med Christine Engdahl 

 

 

Åter igen, tack för att n i  tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl   Alexandra Hummel 
                                             070 0919850               070 7332173 

            josefine.engdahl@gmail.com       alexandra@hummel.se 

INTERVJU 

CHRISTINE ENGDAHL – PAVILJONGDIREKTÖR UNDER 
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI 2010 

DATUM  
130424, kl 12.00 

Vad var dina huvudsakliga ansvarsområden? Vilka konkreta uppgifter hade du? 
 
Hur kommer NSU:s kärnvärden - nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet - till 
uttryck?  
 
Vilken Sverigebild förmedlades under Världsutställningen i Shanghai 2010?  
Den Sverigebild som är känd i Kina? Eller den Sverigebild som är kända för oss? Enligt dig, är 
de identiska? Existerar en konflikt? 
 
Diskutera kring begreppen:  

o Interaktivitet 
o Flexibilitet 
o Öppenhet 
o Explorativitet 
o Transformation 

 
Hur definierar du dem? Kom de till uttryck under projektet?  
 
Berätta om företagskulturen, med vilka ord skulle du beskriva den?  
 
Hur förmedlades den framtagna ”berättelsen” till samtliga i involverade? Vilka kommunicerade 
med guiderna och på vilket sätt gjordes detta för att skapa engagemang? 
 
Uppstod konflikter mellan några av parterna under projektets gång? Förekom mycket 
kompromisser?  
 
Hur uppmuntrade man till kreativitet under processens gång hos de anställda? Vikten av 
kreativitet under processen? 
 
Vilken sida hör Annika mest hemma på? Business eller Design? !
 
Vad betyder utmärkelserna för Sverige? Vilken anser du var ”viktigast”? 
 
I slutrapporten gjordes det undersökningar, men vi undrar: Enligt dig, Hur nära/långt ifrån det 
perfekta projektet att marknadsföra bilden av Sverige, var ni? 
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Intervjuguide vid intervju med Emma Björner 

 

INTERVJU 

EMMA BJÖRNER – GUIDE UNDER VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I 
SHANGHAI 2010 

 
DATUM 

130423, kl. 13.30 

 
 
Vad var era huvudsakliga ansvarsområden? Vilka konkreta uppgifter hade ni? 
 
Hur skulle ni beskriva relationen till samtliga involverade, hur fungerade 
kommunikationen mellan parterna? Fanns det en tydlig delegering av uppgifter?  
 
Uppstod konflikter mellan några av parterna under projektets gång? Förekom 
många kompromisser?  
 
Berätta om företagskulturen, med vilka ord utöver kärnvärdena (nytänkande, 
äkthet, öppenhet och omtänksamhet) skulle ni beskriva den? 
 
På vilket sätt fick ni ta del av viktig information, exempelvis hur man försökte 
förmedla den önskvärda Sverigebilden? Kände ni att den information ni fick var 
tillräcklig? 
 
Hur uppmuntrade man till självständighet och kreativitet under processens gång?  
 
Hur arbetade ni för att bidra till en optimal upplevelse för kunden? 
 
Vad innebär begreppet Design för er? Hur kom begreppet till uttryck under 
utställningen? Vilka arbetade med Design enligt er? 
 
Enligt er, hur nära/långt ifrån det perfekta projektet att marknadsföra bilden av 
Sverige, var ni? 
 

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  
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Intervjuguide vid intervju med Jakob Lind 

 

 INTERVJU 

JAKOB LIND 
DATUM 

130409, kl. 10.00 
 
 
Vi önskar ha en öppen diskussion, frågorna nedan är endast riktiglinjer där ytterligare frågor kan 
komma att formas. 
 
Till att börja med undrar vi hur introduktionen till detta projekt såg ut, hur väl kände de som 
arbetade med den svenska paviljongen till världsutställningarna? Vilken information gavs angående 
dem och vilka restriktioner fanns från start i uppbyggandet av den svenska paviljongen i Shanghai 
2010? 
 
Utöver den information som vi har kunnat läsa oss till på er samt på Sweden Expo 2010:s 
hemsida, undrar vi lite mer djupgående hur er process såg ut. Blev ni tillfrågade att utveckla 
paviljongen? Vilka var era största ansvarsområden?  
 
Hur såg samarbetet ut mellan er och Springtime? Hur fungerade kommunikationen mellan er? 
 
Uppstod konflikter? Om ja, hur löstes dessa? 
 
Hur ser ni på begreppen flexibilitet, interaktivitet, öppenhet och explorativitet? 
 
Fanns det spelrum för kreativitet?  
 
Känner ni till NSU:s kärnvärden? Hur anser ni att utformningen av den svenska paviljongen 
kommunicerade kärnvärdena - nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet? 

 
Hur skulle ni definiera Nation Branding och vad anser ni att ett aktivt arbete med Nation Branding 
innebär?  
 
Ser ni en konflikt mellan bilden av hur Sverige vill framställas och hur bilden av Sverige, i vissa 
sammanhang, framställs? 
 
Hur arbetade ni för att de två bilderna skulle överensstämma? 
 
Anser ni att man försökte förmedla den önskade Sverigebilden eller en bild som de kinesiska 
konsumenterna lättast skulle uppfatta som ”det svenska”? 

 
Fanns det tydliga delar av utställningen som förmedlade den önskade Sverigebilden? 

 
Hur nära/långt ifrån ett perfekt projekt, med målet att marknadsföra bilden av Sverige, tyckte ni att 
det svenska Expoprojektet var? 
 

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  
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Intervjuguide vid intervju med Johannes Tüll 

 

 INTERVJU 

JOHANNES TÜLL 
 

DATUM 
130426, kl. 13.00 

 
 
Vi önskar ha en öppen diskussion, frågorna nedan är endast riktiglinjer där ytterligare frågor kan 
komma att formas. 
 
Till att börja med undrar vi hur introduktionen till detta projekt såg ut, hur väl kände de som 
arbetade med den svenska paviljongen till världsutställningarna? Vilken information gavs angående 
dem och vilka restriktioner fanns från start i uppbyggandet av den svenska paviljongen i Shanghai 
2010? 
 
Utöver den information som vi har kunnat läsa oss till på er samt på Sweden Expo 2010:s 
hemsida, undrar vi lite mer djupgående hur er process såg ut från och med att ni fick 
designuppdraget? 
 
Hur skulle ni beskriva relationen till samtliga involverade, hur fungerade kommunikationen mellan 
parterna? Fanns det en tydlig delegering av uppgifter? 
 
Uppstod konflikter? Om ja, hur löstes dessa? 
 
Hur ser ni på begreppen flexibilitet, interaktivitet och explorativitet? 
 
Fanns det spelrum för kreativitet under processens gång? 
 
Vad innebär begreppet design för er? Hur kom begreppet till uttryck under processen? Vilka 
arbetade med design enligt er? 
 
Hur anser ni att utformningen av den svenska paviljongen kommunicerade NSU:s samt Spirit of 
Innovations kärnvärden? 

 
Hur skulle ni definiera Nation Branding och vad anser ni att ett aktivt arbete med Nation Branding 
innebär?  
 
Ser ni en konflikt mellan bilden av hur Sverige vill framställas och hur bilden av Sverige, i vissa 
sammanhang, framställs? 
 
Anser ni att man försökte förmedla den önskade Sverigebilden eller den bild som de kinesiska 
konsumenterna lättast skulle uppfatta som ”det svenska”? 
 
Hur nära/långt ifrån ett perfekt projekt, med målet att marknadsföra bilden av Sverige, tyckte ni att 
det svenska Expoprojektet var? 
 

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  
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Intervjuguide vid intervju med Erik Ekedahl och Else-Marie Mattsson 

 

INTERVJU  
ERIK EKEDAHL–ANALYTIKER PÅ SVENSKA INSTITUTET 

 
PLATS 

Svenska Institutet, Slottsbacken 10  
 

DATUM 
130408, kl. 10.00 - 11.00 

 

 
Hur definierar ni Nation Branding, vad 

innebär det för ett land att arbeta aktivt med 
det?  

 
Nation Branding utgörs av medborgarna, 

stat, kulturarv, svenska företag etc. Anser ni 
att några komponenter är viktigare än andra 

vid uppbyggandet av Sverigebilden?  
 

Vad grundar sig Varumärkesplattformen på, 
som utformats för att förmedla 

Sverigebilden? Varför anser ni att de fyra 
kärnvärdena – nytänkande, äkthet, 
omtänksamhet och öppenhet – är 

betydelsefulla? 
 

Hur arbetar ni med att marknadsföra 
kärnvärdena? Exempelvis: Är det 

pappaledighet ni vill marknadsföra eller 
använder ni pappaledighet för att 

marknadsföra nytänkande?  
 

Vem säger att vi är nytänkande, 
omtänksamma och öppna?  

!

OM ni är insatt i Världsutställningen i Shanghai 
2010 önskar vi ställa ytterligare frågor: 
 
Vad anser ni att världsutställningarna bidrar 
med? Är de viktiga i skapandet av 
Sverigebilden? 
 
Anser ni att ett samarbete mellan stat och 
företag gynnar varumärket och att de två 
komponenterna kompletterar varandra? 
 
Hur anser ni att utformningen av den svenska 
paviljongen kommunicerade kärnvärdena - 
nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och 
äkthet? 
!
Hur nära/långt ifrån ett perfekt projekt, med 
målet att marknadsföra bilden av Sverige, tyckte 
ni att Världsutställningen var? 
!

 
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI 2010 

Ser ni en konflikt mellan den önskvärda 
Sverigebilden (Sverige som innovativt, 
näringsfrämjande och utvecklingsinriktat land) 
och hur bilden av Sverige, i vissa sammanhang, 
framställs (folkdräkten och Dalahästen)? 
 
Hur arbetar ni för att de två bilderna skall 
överensstämma? 
 
Nation Brand Index - hur såg placeringen ut 
under åren 2008-2012? Hur ser utvecklingen ut 
av Sveriges placering?  

 
!
!
!

Återigen, tack för att ni tar er t id att träffa oss! 
 

Josefine Engdahl    Alexandra Hummel 
                                   070 0919850     070 7332173 

josefine.engdahl@gmail.com        alexandra@hummel.se  

Nedan presenteras våra frågeställningar.  
Vi önskar en öppen diskussion och 

välkomnar därmed ytterligare frågor och 
perspektiv under intervjun.  

!  
SVERIGE SOM VARUMÄRKE 
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Bilaga 3
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Bilaga 4 
 

 


