
 
 

Av: Jennie Rhönnstad och Olga Lahrin 
 
Handledare: Kjell Ljungbo 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Företagsekonomi C | VT 2016 

Programmet för Ekonomi, Teknik och Design 

 

 

 

 

 

 

SVENSK FORMS BETYDELSE  
  
 

- En kvalitativ studie om hur svensk design 

påverkar Sveriges nation brand 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Design is an aspect that can potentially enhance a nations brand, Swedish design is highly 

regarded in the rest of the world and that is something that the Swedish government happy 

highlights. Despite this, the government has significantly reduced the grant to Svensk Form, 

which is the organization with the main task to promote Swedish design internationally. This 

paper aims to investigate and analyze how Svensk Forms efforts to promote Swedish design 

internationally affects the Swedish nation brand. Furthermore, the study investigates whether 

there are cultural differences that affect the communication of the Swedish nation brand. The 

study has been carried out by applying the theories of nation branding, intercultural 

communication and neoclassical perspective to the collected empirical data which consisted of 

interviews, two key articles and four documents from the government. The authors of the study 

therefore use the method of triangulation with a deductive approach. 

 

 

Keywords: Svensk Form, Swedish design, nation branding, intercultural communication, 

organizational theory, neoclassical perspective.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SAMMANFATTNING  

I en allt mer globaliserad värld blir det viktigt för länder att marknadsföra sig internationellt och 

den interkulturella kommunikationen blir avgörande för kontakten med omvärlden. Vad länder 

har valt att lyfta fram i sin marknadsföring har skilt sig åt vid olika tidpunkter beroende på vad 

som har varit i fokus på den internationella scenen. En aspekt som på senare tid har visat sig vara 

viktig att satsa på är den kulturella sektorn då länder med starka kreativa industrier tycks öka 

värdet på ett lands varumärke. För små länder som Sverige är det därför viktigt att 

uppmärksamma sin design- och modesektor. Design är en aspekt som potentiellt kan stärka en 

nations varumärke, svensk design är högt aktad i resten av världen och det är något som svenska 

staten gärna framhäver. Trots detta har regeringen markant minskat bidraget till Svensk Form, 

som är den organisation med det huvudsakliga uppdraget från regeringen att främja svensk design 

internationellt. 

Denna uppsats har syftat till att undersöka och analysera hur Svensk Forms arbete med att främja 

svensk design internationellt påverkar Sveriges nation brand, samt hur Svensk Form påverkas av 

andra organisationer och statliga direktiv. Vidare har studien undersökt om det finns kulturella 

skillnader som påverkar kommunikationen av Sveriges nation brand som svenska aktörer måste 

ta hänsyn till i främjandet av svensk design internationellt.  

 

En kvalitativ studie har utförts genom att applicera teorierna nation branding, interkulturell 

kommunikation och nyinstitutionell teori på den insamlade empirin som består av intervjuer med 

två respondenter från Svensk Form, en respondent med ansvar för kreativa näringar på 

myndigheten Utrikesdepartementet, samt fem utvalda formgivare som arbetar inom fältet svensk 

design. Författarna till studien har även undersökt två centrala artiklar samt fyra dokument från 

regeringen. Författarna till studien använder därför metoden triangulering och en deduktiv ansats 

har använts.  

 

Resultatet från denna studie har visat att Svensk Forms arbete med att främja svensk design 

internationellt påverkar Sveriges nation brand positivt då svensk design är högt aktad runt om i 

världen. Därför blir Svensk Forms arbete med att synliggöra svensk design internationellt en 

viktig del i Sveriges nation brandning och organisationen måste ständigt arbeta för att bibehålla 

denna position. Studien har inte kunnat utröna på vilket sätt Svensk Form påverkas av andra 

organisationer mer än att det finns ett organisatoriskt fält som arbetar gemensamt för att stärka 



 
 

 
 

Sveriges nation brand. Dock har studien funnit att regeringen påverkar Svensk Form genom de 

bidrag organisationen tilldelas och att de måste förhålla sig till styrdokumenten från staten. 

Arbetet som Svensk Form utför tycks i denna studie försvåras av regeringens beslut då de ger ut 

bidrag för kortare tidsperioder. Detta medför att Svensk Form inte kan bygga upp en långsiktig 

strategisk plan för sitt arbete. Studien har visat att de kulturella skillnader som behöver tas i 

beaktning av svenska aktörer som främjar svensk design är många och skiljer sig från land till 

land, detta i både arbetssätt och i hur olika kulturer uppfattar Sverige och svensk design. Detta 

tyder på att det behövs en långvarig strategi för hur man presenterar Sveriges nation brand, detta 

för att alla olika kulturer ska förstå kommunikationen av svensk design. 

 

Efter att denna studie slutförts kom den 19 maj 2016 ett beslut från svenska staten att införa en 

unik fyraårs-satsning för att öka internationell tillväxt inom svensk design, arkitektur och mode. 

Detta innebär att ett bidrag på 28 miljoner kronor ska ge svenska organisationer möjlighet till att 

utforma en långsiktig plan, samt skapa en tydligare internationell position för Sverige då 

regeringen anser att design är en stark profilbärare av det svenska varumärket. Det beskrivs att 

organisationerna tillsammans ska identifiera en position för Sverige, utveckla en 

kommunikationsstrategi och genomföra marknadsföringskampanjer utomlands. Detta beslut från 

regeringen bevisar och bekräftar denna studies slutsatser gällande svensk designs viktiga bidrag 

till Sveriges nation brand, samt att avsaknaden av en långsiktig strategi och de minskade bidraget 

från regeringen till Svensk Form var ett problem som behövde åtgärdas. Författarna till denna 

studie anser också att slutsatserna dragna gällande interkulturell kommunikation kan styrkas av 

regeringens nya beslut då det vill satsa pengar så att de berörda organisationerna tillsammans kan 

skapa och utveckla en gemensam kommunikationsstrategi för att kunna marknadsföra svensk 

design internationellt.  

 

Nyckelord: Svensk Form, svensk design, nation branding, interkulturell kommunikation, 

organisationsteori, nyinstitutionell teori. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 

1.1.1 ORGANISATORISKT FÄLT SOM FRÄMJAR VARUMÄRKET SVERIGE. 1 

1.1.2 SVENSK FORM 2 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 3 

1.3 SYFTE 4 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 4 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 5 

2. TEORIER 6 

2.1 NATION BRANDING 6 

2.2 KOMMUNIKATIONSTEORI 8 

2.2.1 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 9 

2.3 NYINSTITUTIONELL TEORI 10 

2.3.1 ISOMORFISM OCH LEGITIMITET 11 

2.3.2 ISÄRKOPPLANDE OCH LÖSKOPPLING 11 

2.3.3 BESLUTSFATTANDE I ORGANISATIONER 12 

2.4 MOTIVERING TILL VAL AV TEORIER 12 

3. METOD 14 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 14 

3.2  METODANSATS OCH METODVAL 14 

3.2.1 KVALITATIV TEXTANALYS 15 

3.2.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 15 

3.3 POPULATION OCH URVAL 16 

3.4 ETISK HÄNSYN 16 

3.5 OPERATIONALISERING 17 

3.6 PILOTSTUDIE 17 

3.7 GENOMFÖRANDE 18 

3.7.1 INTERVJUER, SVENSK FORM 18 

3.7.2 INTERVJU, UTRIKESDEPARTEMENTET 18 

3.7.3 INTERVJUER, FORMGIVARE 18 

3.7.4 DATAANALYS AV INTERVJUER 19 

3.7.5 DOKUMENT FRÅN REGERINGEN 20 

3.7.6 ARTIKLAR 20 

3.7.7 DATAANALYS AV STYRDOKUMENT OCH ARTIKLAR 20 

3.8 VALIDITET OCH RELIABILITET 21 

3.9 KRITIK AV METOD 21 



 
 

 
 

4. EMPIRI 23 

4.1 INTERVJUER 23 

4.1.1 RESPONDENTER, BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER 23 

4.1.2 EPITETET SVENSK DESIGN 24 

4.1.3  PRESENTATION AV EMPIRIN UNDER TEMAN 25 

4.2 DOKUMENT FRÅN REGERINGEN 31 

4.2.1 REGLERINGSBREV FRÅN KULTURDEPARTEMENTET TILL SVENSK FORM 31 

(SE BILAGA 4) 31 

4.2.2 UPPDRAG TILL FÖRENINGEN SVENSK FORM ATT SYNLIGGÖRA SVENSKT MODE OCH DESIGN SÅVÄL NATIONELLT SOM 

INTERNATIONELLT (2012) 31 

4.2.3 SVERIGE PARTNERLAND VID ASIENS LEDANDE DESIGNEVENEMANG (2015) 32 

4.2.4 MÅL FÖR KULTUR (2015) 32 

4.3 ARTIKLAR 33 

4.3.1 THE SYMBIOSIS OF SWEDEN & IKEA (2009) 33 

4.3.2 SVENSKAR, SÅNA ÄR VI - I UTLÄNDSKA ÖGON (2013) 34 

4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 35 

5. ANALYS 38 

5.1 NATION BRANDING 38 

5.1.2 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 41 

5.1.3 NYINSTITUTIONELL TEORI. 42 

6. SLUTSATS 44 

7. DISKUSSION 45 

7.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 46 

KÄLLFÖRTECKNING 47 

BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 1 53 

BILAGA 2, INTERVJUGUIDE 2 56 

BILAGA 3, INTERVJUGUIDE 3 58 

BILAGA 4 61 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Figurförteckning 

Figur 1. The hexagon of Competitive Identity (Anholt, 2003). ........................................................ 8 

Figur 2. Mathematical theory of communication (Shannon & Weaver, 1949). .............................. 9 

Figur 3. Designs påverkan på Sveriges nation brand (egen modell). …………………………………………39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Begreppsdefinition  

En nations identitet: Syftar till vad nationen verkligen är, dess väsen (Dinnie 2010, s. 34).  

 

En nations image: Summan av de föreställningar och intryck som människor har om nationen 

(Kotler 2002, s. 251). 

 

Nation branding: Handlar om att främja en nations image till en internationell publik (Fan 2006, 

s. 5) för att kunna attrahera turister, fabriker, företag, och begåvade människor och hitta 

marknader för export (Kotler 2002, s. 253). 

 

Varumärke: Ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa som 

identifierar tjänsten eller produkten och differentierar den från konkurrenter (Kotler 2002, s. 249). 

 

Isomorfism: En begränsande process som tvingar en enhet i en population att efterlikna andra 

enheter som står inför samma uppsatta omgivningsförhållande (DiMaggio & Powell 1983, s.149). 

 

Legitimitet: Den allmänna uppfattningen eller antagandet om att en enhet eller organisations 

åtgärder ses som önskvärda, korrekta eller lämpligt inom ett visst socialt konstruerat system av 

normer, värderingar, övertygelser och definitioner (Suchman 1995, s. 574). 
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1. Inledning  

Inledningen syftar till att delge läsaren en övergripande introduktion till ämnet samt att 

introducera studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Svensk design har sedan 1950-talet haft ett gott rykte internationellt och har tillsammans med 

resten av den skandinaviska designen länge förknippats med 1900-talets funktionalism och 

socialdemokratiska välfärdsstater. På senare tid har de skandinaviska länderna även börjat 

förknippas med modedesign. Statliga institutioner, branschorganisationer, modepressen, och 

partnerskap inom industrin har inte bara givit den skandinaviska modebranschen en framträdande 

ekonomisk ställning, den har potentiellt även förändrat nationernas image. Bland annat har 

modedesign visat sig utgöra en viktig del i hur Sverige marknadsförs på den internationella 

marknaden (Melchior 2011, ss. 177-178).  

1.1.1 Organisatoriskt fält som främjar varumärket Sverige. 

Nation branding gynnar hela samhället där man eftersträvar att positionera Sverige (Visit 

Sweden, 2016). Det organisatoriska fältet som arbetar med en gemensam uttalad strategi för att 

främja Sverige som varumärke är - Svenska institutet, Utrikesdepartementet, 

Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden, NSU och Visit Sweden (Svenska 

Institutet, 2016). Den gemensamma varumärkesstrategin för nationsvarumärket Sverige 

formuleras så här.  

  

”I en värld med stora utmaningar fungerar Sveriges fria och 

öppna samhälle som ett drivhus för innovation och 

samskapande”. 

Innovationer och samskapande ses som två verktyg som är effektiva för att lösa problem, ett 

område som Svenska Institutet beskriver att Sverige rankats högt inom i flera undersökningar 

(Svenska Institutet, 2016). 

Eftersom nationers varumärkensattribut är svåra att definiera eller beskriva använder sig nationer 

av emotionella attribut snarare än funktionella för att locka publik (Fan 2006, ss. 3-4). En studie 

av Michael J. Ahn och Hsin-Ching Wu (2015,  s. 165) visar att kreativa industrier och deras 
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produktion har en betydande inverkan på en nations varumärke. Några av de faktorer som 

påverkar människors uppfattning om en nation är bland annat exportvarumärken och kultur 

(Anholt 2007 s. 25), samt lokala produkter (Fan 2006, s. 3). Jan R. Stavik skriver i förordet till 

boken Industrial Design, Competition and Globalization (Rusten & Bryson, 2010). 

 

“Striving for competitiveness will always be a challenge; design is 

one way of getting there.” 

1.1.2 Svensk Form 

En organisation som arbetar med att främja just svensk design är Svensk Form. Svensk Form 

bildades den 6 oktober 1845, hette fram till 1976 Svenska Slöjdföreningen och är en ideell 

medlemsförening. Svensk Form var redan 1867 en av de drivande krafterna i lanseringen av 

svensk konst, industri och hantverk på världsutställningen i Paris (Wickman 1995, s. 21). Kerstin 

Wickman beskriver i boken Svensk form genom 150 år att under Svensk Forms långa historia har 

organisationen kantats av många meningsskillnader och diskurser om vad organisationen ska ta 

vara på - hantverk eller industri, individen eller kollektivet, konstnärliga uttryck eller styrd 

standardisering. Wickman beskriver dock att det alltid funnits en gemensam förankring i 

“övertygelsen om tingens och miljöns betydelse” (Wickman 1995, s. 7). Idag består Svensk Form 

av tretton regionala föreningar och har ett uppdrag från regeringen att främja svensk design både 

på den internationella och nationella marknaden. Detta för att design skapar möjligheter för 

individen, kulturen, samhället och näringslivet (Svensk Form, 2016). Målen om miljömässig 

hållbarhet och de etiska värdena beskrivs också stå i fokus hos organisationen. Svensk Form 

vänder sig till yrkesverksamma formgivare, studenter och inköpare, men de strävar även efter att 

nå ut till opinionsbildare och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting och företag samt, 

högskolor och universitet (Svensk Form, 2016). Hösten 2010 antog Svensk Forms styrelse en ny 

strategi som består av att satsa på form och internationalisering. Svensk Form beskriver på sin 

hemsida:  

“Till följd av den nya inriktningen har det internationella utbytet 

ökat, i samverkan med andra Sverigefrämjare…”   

År 2012 fick Svensk Form även i uppdrag att stötta mindre modemärken. Svensk Form beskriver 

att de arbetar med att främja svensk design genom att skapa egna och delta i olika evenemang i 

Sverige, men även i bland annat Milano, London, New York och Tokyo. Detta för att sprida 
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kunskap om god design och bidra till en positiv samhällsutveckling i Sverige. Organisationen 

Svensk Form, tillsammans med Business Sweden, Visit Sweden och svenska ambassaden ingår i 

ett samarbete som anordnar en årlig utställning i Milano - Swedish Design Goes Milan (Svensk 

Form, 2016).  

1.2 Problemdiskussion 

I en allt mer globaliserad värld blir det viktigt för länder att marknadsföra sig internationellt 

(Dinnie 2015, s. 4). I och med att den globala marknaden är så viktig blir interkulturell 

kommunikation avgörande för kontakten med omvärlden (Keillor 2013, s. 29), där både den 

verbal och icke verbal kommunikationen spelar in. Hur vi uppfattar kommunikation är grundat i 

vår kultur, våra värderingar, attityder och övertygelser (Eubanks et al, 2010 ss. 137). Vad länder 

har valt att lyfta fram i sin marknadsföring har skilt sig åt vid olika tidpunkter beroende på vad 

som har varit i fokus på den internationella scenen (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 2000, s. 

58). En aspekt som på senare tid har visat sig vara viktig att satsa på är den kulturella sektorn. 

Länder med starka kreativa industrier och dess export till andra länder ökar värdet på ett lands 

varumärke (Ahn & Wu 2015, s. 166). För små länder som Sverige är det därför viktigt att 

uppmärksamma sin design- och modesektor (Melchior 2011, s. 180).  

 

Ett lands regering spelar en viktig roll i att stärka det nationella varumärket och dess rykte genom 

en aktiv inblandning och medverkan i konst- och kultursektorn (Ahn & Wu 2015 s. 165). I ett 

pressmeddelande från januari 2016 säger Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah 

Kuhnke att svenskt mode är en viktig del av svensk ekonomi som skapar både jobb och 

utveckling och som stärker Sveriges varumärke (ASFB, 2016). Ett annat exempel på statens 

framhävning av svensk design och mode är porträttgalleriet i välkomsthallen på Arlanda 

flygplats, bland kända svenskar som Alfred Nobel, Ingmar Bergman, Björn Borg och 

kungafamiljen finner man även designers, verkställande direktörer, och grundare av svenska 

mode- och designföretag (Melchior 2011, s. 190). Exempelvis designern och formgivaren Efva 

Attling, möbelformgivaren Emma Olbers och en av grundarna av Acne Studios - Jonny 

Johansson (Swedavia, 2016).  

 

För att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse beslutade regeringen år 

2014 att en utredning skulle göras där politiken för arkitektur, form och design skulle ses över 

(Regeringen, 2015). Dock framgår det i både Svensk Forms och SVIDs remissvar på förslagen 

från utredningen att de inte tycker att regeringen tar design och form på lika stort allvar som 
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arkitekturen (SVID, 2016). Konsthantverk får ett väldigt litet utrymme i utredningen, och mode 

nämns inte alls (Svensk Form, 2016). Ett annat problem med utredningens åtgärder är att det inte 

tillkommer några nya pengar (Kumlin, 2015). Fram till år 2009 hade Svensk Form uppdraget att 

vara en nationell mötesplats för form- och design. Nu är det ArkDes som har det uppdraget 

(Treijs, 2010) och därmed är ArkDes det nationella centrumet för arkitektur och design (ArkDes, 

2016). Detta har medfört att Svensk Form får 6 miljoner mindre i bidrag varje år. I sin 

verksamhetsberättelse 2010 beskriver Svensk Form att de har gått från en statsunderstödd 

verksamhet till att bli mer entreprenörsdriven och att det är en utmaning att leva upp till 

omvärldens oförändrade förväntningar när resurserna har minskat (Svensk Form, 2010). Svensk 

Form beskriver i sin verksamhetsberättelse 2014 att deras sårbara ekonomi är ett problem 

(Svensk Form, 2014).  

 

Design är en aspekt som potentiellt kan stärka en nations varumärke, svensk design är högt aktad 

i resten av världen och det är något som svenska staten gärna framhäver. Trots detta har 

regeringen markant minskat bidraget till Svensk Form, som är den organisation med det 

huvudsakliga uppdraget att stärka svensk design internationellt. 

1.3 Syfte  

Uppsatsen ämnar undersöka och analysera hur Svensk Forms arbete med att främja svensk design 

internationellt påverkar Sveriges nation brand, samt hur Svensk Form påverkas av andra 

organisationer och statliga direktiv. Vidare avser studien undersöka om det finns kulturella 

skillnader som påverkar kommunikationen av Sveriges nation brand som svenska aktörer måste 

ta hänsyn till i främjandet av svensk design internationellt.  

1.4 Forskningsfrågor  

● Hur påverkar Svensk Form Sveriges nation brand genom främjandet av svensk design 

internationellt? 

● Hur påverkas Svensk Form av andra organisationer och statliga direktiv i sitt arbete med 

att främja svensk design internationellt? 

● Vilka kulturella skillnader måste svenska aktörer ta hänsyn till i kommunikationen med 

andra länder inom designfältet? 
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1.5 Avgränsningar  

Studien har begränsats till att undersöka organisationen Svensk Forms huvudkontor i Stockholm, 

eftersom de regionala föreningarna främst arbetar lokalt inom Sverige. Två respondenter valdes 

ut från Svensk Form som besitter stor kunskap inom undersökningens ämnesområde, en 

respondent med ansvar för kreativa näringar på myndigheten Utrikesdepartementet, samt fem 

utvalda formgivare som arbetar inom fältet svensk design och som har varit delaktiga i svenska 

utlandssatsningar på olika sätt. Alla respondenter arbetar och verkar i Stockholm. Författarna till 

studien har även undersökt två centrala artiklar samt fyra dokument från regeringen. Tidsramen 

för studien är begränsad till mars - maj 2016 och studien är avgränsad till att undersöka teorierna 

nation branding, interkulturell kommunikation samt nyinstitutionell teori.  
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2. Teorier 

Denna del syftar till att delge läsaren kännedom om de teorier som används i studien och 

avslutas med en motivering till val av teorier.         

2.1 Nation branding 

Nation branding är ett relativt nytt fenomen och blir allt vanligare på grund av den ökade globala 

konkurrensen. Nation branding innefattar att främja ett lands image till en internationell publik 

(Fan 2006, s. 5). För att förstå nation branding behövs en definition av vad som menas med ett 

varumärke och en nations varumärke (Dinnie 2015, s. 4). Philip Kotler (2002, s. 249) menar att 

ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa som 

identifierar tjänsten eller produkten och differentierad den från konkurrenter. Joanne Lynch och 

Leslie De Chernatony (2004, s. 404) beskriver vidare att ett varumärke är ett kluster av 

funktionella och emotionella värden som lovar en unik upplevelse mellan konsument och 

försäljare. För att ett varumärke ska bli framgångsrikt måste det ständigt anpassa sig till den 

rådande tidsandan (Dinnie 2015,  s. 4).  

 

Dinnie (2015, s. 5) definierar en nations varumärke som den unika, multidimensionella 

blandningen av element som förser nationen med kulturell differentiering och relevans för alla 

sina målgrupper. Yang Fan (2006, s. 3) beskriver att en nations varumärke inte erbjuder en 

produkt eller tjänst. Det representerar och omfattar istället en bred variation av faktorer och 

associationer: 

● Geografi, turistattraktioner 

● Naturresurser  

● Lokala produkter 

● Människor/berömda människor 

● Historia 

● Kultur 

● Språk 

● Politiska och ekonomiska system 

● Sociala institutioner,  

● Infrastruktur 

● Bilder och image  
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En grundläggande skillnad mellan en nations varumärke och en kommersiell produkts varumärke 

är att produkter kan sluta att produceras, ändras, dras tillbaka från marknaden, återintroduceras, 

positioneras om, bytas ut och förbättras. Nationers varumärken är svårare att förändra. Eftersom 

nationers varumärkensattribut är svåra att definiera eller beskriva använder sig nationer av 

emotionella attribut snarare än funktionella för att locka publik.  En produkts varumärke har en 

ägare vars rättigheter är skyddat av lagar. En nation däremot har inte någon kontroll över 

användandet eller utnyttjandet av sitt namn eller image och därför kan vem som helst använda 

nationens image till sin egen fördel (Fan 2006, ss. 3-4). Det som påverkar konsumenters 

uppfattning av ett land är personliga erfarenheter, utbildning och kunskap, användandet eller 

ägandet av en produkt från det landet och framställningen av landet genom olika medier (Fan 

2006, s. 7). Underhållningsbranschen och annan media spelar en stor roll i att forma människors 

uppfattning om en plats, speciellt de platser som har negativa associationer. De flesta länders 

image är stereotyper och en förenkling av vad landet i verkligheten står för. Uppfattningen om ett 

land kan baseras på undantag istället för mönster, på känsla eller intryck istället för fakta (Kotler 

2002, s. 251).  

  

En nation bör hantera och kontrollera sitt varumärke för att kunna attrahera turister, fabriker, 

företag, och begåvade människor och hitta marknader för export (Kotler 2002, s. 253). Nation 

branding innefattar flera utmaningar: 

  

● Nationell identitet är svårt att definiera då bilden av en nations varumärke tenderar att 

vara oklar och komplex. 

●  Det är en stor utmaning att utveckla och kommunicera en enad bild till olika målgrupper i 

olika länder och för olika branscher.  

● En nations kulturella associationer och stereotyper som har rötter långt tillbaka i tiden kan 

vara svåra för människor att glömma. Historiens tröghet blir därför som en barriär som 

gör det svårt för ett lands varumärke att utvecklas.  

(Fan 2006, ss. 5-6) 

 

För att nation branding ska vara effektivt bör den önskade bilden vara nära den verkliga bilden 

av nationen. Den behöver vara trovärdig, enkel, tilltalande och distinkt (Kotler 2002, s. 254). Det 

är nödvändigtvis inte en direkt koppling mellan nation branding och en nations varumärke. En 

nations varumärke existerar oavsett om landet arbetar aktivt med nation branding eller inte 

eftersom dess internationella publik ändå har en uppfattning om nationens image. Det finns 
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många faktorer som påverkar bilden och uppfattningen av ett land och det gäller att dessa faktorer 

fungerar som de ska för att nation branding ska vara framgångsrik (Fan 2006, s. 8). Alla länder 

kommunicerar med resten av världen och skapar sitt rykte medvetet eller omedvetet genom sex 

naturliga kanaler: turism, exportvarumärken, politiska beslut, målgrupper för olika 

affärsverksamheter, kultur och människorna i landet (Anholt 2007, s. 25). Den grundläggande 

teorin bakom The hexagon of Competitive Identity (se figur 1) är att när staten har en klar och 

tydlig uppfattning och en positiv idé av vad nationen står för och lyckas förmedla alla dessa sex 

kanaler i hexagonen kan landet bibehålla en konkurrenskraftig nation både internationellt och 

nationellt (Anholt 2007, s. 26). 

 

Figur 1. The hexagon of Competitive Identity (Anholt, 2003). 

 

2.2 Kommunikationsteori 

Kommunikation är en del i nästan alla våra dagliga aktiviteter och listan på vad som utgör 

kommunikation är väldigt lång (Fiske 1997, s. 11). Kommunikation är symbolisk eftersom den 

använder verbal, icke-verbal och visuell representation för att skapa gemensamma betydelser 

(Eubanks et al, 2010. s. 137). Kommunikation kan vara problematisk på tre nivåer: 

● De tekniska problem som handlar om överföringen av information från sändare till 

mottagare. 

● De semantiska problem som handlar om hur mottagaren tolkar meddelandet.  

● Problem med inflytande eller effektivitet handlar om hur det transporterade meddelandet 

leder till den förväntande effekten eller inte.  

(Mortensen 2009, s. 28) 

 

Två pionjärer inom kommunikationsteori är Shannon och Weavers. Deras modell -  

Mathematical theory of communication (se figur 2) beskriver kommunikation som en överföring 
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av meddelanden mellan sändare och mottagare (Fiske 1997, s. 17). Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell består av sändare, kodare, kanal, avkodare och mottagare. Sändaren 

väljer ett meddelande som denne vill framföra till mottagaren. Kodaren förändrar meddelandet 

till en signal som sänds över till mottagaren genom en kommunikationskanal. Mottagaren tar 

emot signalen genom att avkoda den till ett meddelande (Shannon & Weaver 1949, s. 7). Faktorer 

som påverkar denna överföring definieras som brus vilket kan göra att meddelandet förändras till 

något som inte var avsett från början av sändaren (Shannon & Weaver 1949, s. 8). 

 

Figur 2. Mathematical theory of communication (Shannon & Weaver, 1949). 

 

2.2.1 Interkulturell kommunikation  

Interkulturell kommunikation är en teori som bygger på hur individer och grupper kommunicerar 

med människor från en annan kultur eller social grupp. I ett globalt samhälle där vi möter olika 

grupper är kommunikation en avgörande del i vårt sätt att förstå varandra. Människan tenderar att 

begränsas av de kulturella symboler och betydelser som präglat samhället (Samovar, Porter & 

McDaniel 2007, s. 13). Denna teori beskriver hur kommunikation mellan individer kan störas av 

att perceptionen av symboler och mening är olika för olika människor. Det som beskrivs försvåra 

kommunikationen mellan olika kulturer är att den sociala och kulturella kontexten kan 

komplicera hur man förmedlar och uppfattar språket. Språket utgör endast en ungefärlig 

förståelse av vad som menas, i bästa fall (Eubanks et al, 2010. s. 137). 

 

När vi i dagligt tal pratar om kulturer är det lätt att man tänker på hur människor klär sig, vilken 

tro de tillhör eller vilka traditioner man firar. Dock ger dessa kulturella skillnader ingen grund till 

att förstå hur vi tänker annorlunda eller hur vi kan arbeta för att kommunicera så att vi förstår 

varandra. Interkulturell kommunikation handlar om mer än bara ord, det handlar mycket om vad 

som händer just nu och vad som har hänt förut. Olika länders kultur påverkar kommunikation på 

många olika sätt, exempelvis när det är läge att diskutera - vilken fysisk distans man har från 
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varandra, vilken intensitet av känslor som används i ett samtal, vilken ton i rösten som används, 

är det som sägs det som faktisk menas (Hall & Whyte 1960, s. 1). Dessa olikheter kan vara svåra 

att förstå, till och med gällande den egna kulturella jargongen, detta för att man tar den förgivet 

(Hall & Whyte 1960, s. 2). Hall och Whyte beskriver i sin artikel Intercultural Communication: 

A Guide To Men Of Action (1960) att förmågan att inte kunna tala en annan persons språk ger dig 

ett handikapp i din förmåga att kommunicera med hen. För att förstå någon ordentligt räcker det 

inte bara med att förstå hens ord, utan även hens subtila signaler (Hall & Whyte 1960, s. 2).  

 

De element som utgör interkulturell kommunikation: 

● Hur vi uppfattar kommunikationen vi utsätts för bygger på hur vi analyserar 

informationen, bland annat  genom våra värderingar, attityder och övertygelser. 

● Verbal kommunikation - hur vi tänker och pratar med varandra. 

● Icke verbal kommunikation - åtgärder vi använder för att kommunicera . 

(Eubanks et al 2010, ss. 137) 

2.3 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori har sin utgångspunkt i institutionell teori som bygger på grundtanken om 

hur människor konstruerar den sociala verkligheten, och på så sätt växer institutioner fram 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 7). Tidigare teorier beskriver att organisationer alltid handlar 

rationellt och enbart följer rationalitet till det som ska utföras, till skillnad från resten av världen 

som följer moderna strömmar och trender.  Institutionell teori beskriver hur organisationer också 

påverkas av sin likasinnade omgivning och på detta sätt följer informella och formella regler 

inom den kontext organisationen verkar i. Institutionell teori menar att organisationer också följer 

trender på det sättet att de adopterar nya recept - administrativa reformer (Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 5).  

 

Nyinstitutionell teori har sin grund i artikeln Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony av John Meyer och Brian Rowans (1977). Meyer och Rowans ville komma 

ifrån den abstrakta och deskriptiva jargongen som institutionell teori anklagats för, samt förklara 

varför organisationer agerar på ett visst sätt i en given situation (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 64). 

Meyer och Rowans (1977, s. 341) menar att de formella strukturerna i många organisationer 

inom det postindustriella samhället speglar myterna i den institutionella miljön, i stället för de 

krav som finns på organisationens arbetsuppgifter. De institutionella reglerna kan ha effekter på 
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organisationens struktur och deras implementering av det faktiska tekniska arbetet, detta skiljer 

sig mycket ifrån de effekter som genereras av de sociala nätverk och relationer som omger en 

viss organisation. Organisationens formella struktur måste särskiljas från det faktiska arbetet som 

sker på daglig basis (Meyer & Rowans 1977, s. 341).  

2.3.1 Isomorfism och legitimitet 

Två centrala begrepp inom nyinstitutionell teori är legitimitet  och isomorfism (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 63). Då dagens organisationer, inom samma fält, alltmer liknar varandra i sitt 

sätt att arbeta utefter en lämplig och rationell mall blir de formella strukturerna allt mer isomorfa. 

En organisation som inte rättar in sig i ledet av rationalitet i förhållande till den gemensamma 

myten kommer därför i värsta fall att ses som en icke-legitim organisation (Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 66). Organisationer inom samma fält ses som att de blir  allt mer stabila då de blir allt 

mer lika varandra. En organisation skapar legitimitet genom att anpassa sig till det givna 

organisationsfältet och legitimitet är en viktig del för ett företags framgång, tillsammans med 

effektivitet (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 67, s. 111). 

 

I artikeln The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizational Fields (1983) beskriver Paul DiMaggio och Walter Powell begreppen isomorfism 

och organisationsfält. Organisationsfält beskriver hur organisationer inom ett väletablerat 

verksamhetsfält, alltså organisationer med liknande produkter, tjänster, leverantörer, producenter, 

återförsäljare, blir allt mer homogena, med isomorfism som resultat (DiMaggio & Powell 1983, s. 

148). Det finns tre olika typer av isomorfism - tvingad, mimetisk och normativ (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 78). Den tvingade isomorfismen kan komma från starkare aktörer i det givna 

organisationsfältet, men även från politiska beslut av staten (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 79). 

Mimetisk, även kallad imiterad isomorfism beskrivs förekomma i osäkra situationer där 

organisationer finner en säkerhet i att imitera andra framgångsrika organisationer. Normativ 

isomorfism utgår från “det rätta sättet att göra saker” och sprids med utbildningar och professorer 

inom ett fält (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). Styrkan i den nyinstitutionella teorin ligger i att 

förstå hur organisationer påverkar varandra i ett organisationsfält och inte hur en enskild 

organisations inre struktur fungerar (Greenwood & Hinings 1996, ss. 1023-1024). 

2.3.2 Isärkopplande och löskoppling 

I en organisation där både formella och informella strukturer existerar förekommer 

isärkopplande, ett begrepp som menar att dessa två strukturer separeras. De formella strukturerna 
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som bygger på lagar, normer och moderna recept kan lätt förändras och de informella 

strukturerna är det som sker i praktiken. I detta isärkopplande uppstår ofta löskoppling, där 

organisationer skiljer på vad organisationen säger att den ska göra och vad den faktiskt gör. 

Löskoppling är ett centralt begrepp som uppkommer i en organisation för att behålla identitet och 

avskildhet. Konsulter ser ofta löskoppling som något som borde motverkas i en organisation, men 

forskare menar att löskoppling finns till för att bibehålla effektiviteten och att om de olika delarna 

i organisationen är löskopplade från varandra kan detta hindra att problem sprids. Detta beskrivs 

som en säkerhet för organisationens överlevnad (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 70).  

2.3.3 Beslutsfattande i organisationer 

Organisationer influeras av olika logiker. Två av de mest centrala logikerna som beskriver 

organisationers handlande är konsekvenslogiken och lämplighetslogiken. Lämplighetslogiken 

beskriver hur beslutsfattandet utgår ifrån organisationens identitet och väljer ett handlande som 

speglar det rätta valet i en given situation. Valet av handlande bygger på hur lämpligt det är 

snarare än dess rationalitet. Detta är bland annat en logik som ofta används av politiska partier då 

dessa ska stå för stabilitet och förutsägbarhet i linje med dess värderingar. Konsekvenslogiken 

beskriver hur en organisation alltid kommer handla utifrån vad som gynnar organisationen mest 

och legitimeras med att de är ett rationellt val (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 99-100). 

2.4 Motivering till val av teorier 

Författarna till denna studie använder sig av teorin nation branding för att undersöka hur svensk 

design påverkar Sveriges nation brand. De olika elementen i en nations varumärke förser 

nationen med kulturell differentiering, i denna studie använder författarna The hexagon of 

Competitive Identity (se figur 1) för att titta närmare på hur Svensk Forms arbete med att främja 

svensk design kan kopplas till de sex olika kanalerna som påverkar ett lands nation brand. I och 

med att nation branding innefattar att främja ett lands image till en internationell publik har 

författarna till denna studie valt att använda sig av interkulturell kommunikation. Interkulturell 

kommunikationsteori kommer i denna studie att appliceras på hur de personer som arbetar med 

främjandet av svensk design på den internationella marknaden uppfattar kulturella skillnader som 

påverkar kommunikationen av Sveriges nation brand och vad svenska aktörer måste ta hänsyn 

till i främjandet av svensk design internationellt. Då fältet som arbetar med att främja Sveriges 

nation brand innefattar flera organisationer och staten vill författarna använda nyinstitutionell 

teori för att se om starka aktörer i det givna organisationsfältet eller politiska beslut bidrar till en 
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tvingad isomorfism i arbetet med nation branding, samt om det förekommer löskoppling mellan 

de formella strukturerna och det som sker i praktiken inom fältet svensk design. 
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3. Metod  

Metodavsnittet syftar till att delge läsaren kännedom om den metod studien använt, vilken 

vetenskapsteoretisk ansats författarna har valt, samt hur studien har genomförts.     

   

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det finns två ontologiska ståndpunkter, objektivism och konstruktionism. En ojektivistisk 

ståndpunkt innebär att sociala företeelser och dess mening existerar oberoende av sociala aktörer 

(Bryman & Bell 2013, s. 42). En konstruktionistisk ståndpunkt innebär att sociala företeelser och 

dess betydelser är något som kontinuerligt skapas av sociala aktörer. Författarna till denna studie 

uppfattar att världen är en social konstruktion och därför kan kunskap erhållas genom att studera 

aktörers uppfattningar och handlingar. Därmed har författarna till denna studie en 

konstruktionistisk ståndpunkt (Bryman & Bell 2013, s. 43). 

 

Epistemologiska frågeställningar handlar om huruvida den sociala vekligheten kan studeras 

utifrån naturvetenskapens synsätt och principer eller inte. Den ståndpunkt som förespråkar det 

naturvetenskapliga synsättet och dess metoder kallas positivism. Tolkningsperspektivet är ett 

synsätt som kritiserar positivismen (Bryman & Bell 2013, s. 35). Författarna till denna studie har 

ett tolkningsperspektiv eftersom de anser att det är en skillnad mellan samhällsvetenskapens och 

naturvetenskapens studieobjekt och därför behövs en strategi som tar hänsyn till denna skillnad 

(Bryman & Bell 2013, s. 38). Det finns olika tankeriktningar inom tolkningsperspektivet och den 

riktning författarna till denna studie har valt att utgå ifrån är en hermeneutisk ansats. Hermeneutik 

syftar till att se på vad förståelse är och hur man på bästa sätt kan uppnår förståelse (Føllesdal 

2001, s. 133). Förståelseprocessen utgår från att rättfärdiga en tolkning genom att hela tiden gå 

fram och tillbaka mellan hypotes och material, förståelsehorisont och verk, helheten och delen 

(Føllesdal 2001, s. 146). En hermeneutisk ansats passar denna studies syfte då hermeneutik 

lämpar sig i studier med fokus på djupdykning i hur enskilda respondenter upplever ett visst 

fenomen. Sedan är det författarens uppgift att tolka och förmedla det som framkommit (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 71).   

3.2  Metodansats och metodval 

För att undersöka de aktuella frågeställningarna har en deduktiv ansats använts. Deduktion utgår 

ifrån teorin, till skillnad från induktion som utgår från empirin (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 
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56). Forskare som arbetar utefter en deduktiv ansats prövar systematiskt olika hypoteser med 

grund i teorin för att se om dessa påståenden stämmer. Detta för att få ett så starkt empiriskt 

underlag som möjligt (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). 

  

Studiens kvalitativa metod har genomförts med insamling av primärdata i form av 

semistrukturerade intervjuer samt i textanalyser av sekundärdata i form av relevanta dokument 

och artiklar. Författarna till studien använder därför metoden triangulering som ofta används i 

kvantitativa studier för att öka studiens trovärdighet genom att angripa ämnet från flera håll. 

Detta genom att i denna studie kombinera olika typer av data i form av primär- och sekundärdata 

för att få ett bredare underlag för att komma fram till den mest “sanna beskrivningen” (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 27-28). I analysen av de intervjuer som ligger till grund för studiens empiri 

har en fenomenografisk metodansats används. Fenomenografin är ett sätt att förstå hur 

respondenterna uppfattar fenomen i sin omvärld som ett resultat av tidigare erfarenheter. På detta 

sätt finns det möjlighet att urskilja olika uppfattningar om samma fenomen (Fejes & Thornberg 

2015, ss. 162-163).  

3.2.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys utgår från att ta ut det viktigaste ur en text, se dess helhet och titta på i 

vilken kontext texten presenteras. Detta passar denna studies syfte då uppsatsen ämnar skapa en 

djupare förståelse inom ämnet. I denna studie har författarna använt en systematiserande 

undersökningsform för att klargöra tankestrukturerna hos aktörer som förekommer i debatten och 

klargöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna (Esaiasson et al. 2012, s. 211). Kvantitativ 

innehållsanalys valdes bort då denna metod är mer användbar i studier där syftet är att studera hur 

frekvent olika kategorier förekommer i ett material och vilket utrymme de då tar (Esaiasson et al. 

2012, s. 197).  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer  

Samtalsintervjuer syftar till att utveckla begrepp genom att titta djupare på människors 

uppfattning om ett visst område (Esaiasson et al. 2012, s. 229). I denna studie har författarna 

genomfört semistrukturerade intervjuer med hjälp av tre olika intervjuguider som säkerställer att 

förutbestämda teman kommer att tas upp. Dock finns det utrymme för intervjuaren att ställa 

kompletterande frågor utifall att sådana skulle dyka upp under själva intervjun, detta beroende på 

hur respondenten utvecklar sina svar (Esaiasson et al. 2012, s. 228). Möjligheten till uppföljning 

samt möjligheten att registrera oväntade svar och resonemang passar denna studies syfte 
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(Esaiasson et al. 2012, s. 251). Undersökningen valde bort den kvantitativa metoden i form av 

frågeformulär, detta för att denna metod oftast ämnar undersöka hur vanligt förekommande ett 

svar är för en utvald population och inte hur människor resonerar och tänker kring ämnet 

(Esaiasson et al. 2012, s. 229).        

3.3 Population och urval  

Populationen i denna studie är organisationer, personer och myndigheter som direkt eller indirekt 

arbetar med att främja svensk design internationellt. Urvalet är ett explorativt, subjektivt urval. 

Syftet med ett explorativt urval är inte att få en perfekt miniatyr av populationen utan snarare att 

finna intressanta, extrema eller ovanliga exempel som kan belysa det man studerar (Denscombe 

2014, ss. 63-64). Ett subjektivt urval är en form av ett icke-sannolikhetsurval där forskaren har en 

viss valfrihet i urvalsprocessen, det lämpar sig för att skapa ett explorativt urval då det ger 

forskaren möjlighet att välja personer som har stor kunskap, erfarenhet och expertis i det ämne 

som undersöks och som med stor sannolikhet bidrar med kvalitativ information och värdefulla 

insikter för undersökningen (Denscombe 2014, ss. 74-75). Eftersom Svensk Form är den 

organisation som uttalat har det främsta uppdraget att främja svensk design utomlands valdes två 

respondenter ut från den organisationen som besitter stor kunskap inom undersökningens 

ämnesområde. För att finna olika infallsvinklar valdes även en respondent från 

utrikesdepartementet samt fem formgivare som arbetar inom fältet svensk design och som har 

varit delaktiga i svenska utlandssatsningar på olika sätt. Urvalets storlek bygger på ett kumulativt 

tillvägagångssätt som innebär att urvalsstorleken växer under studiens gång och fortsätter att växa 

tills tillräckligt mycket information för undersökningens syfte har ackumulerats (Denscombe 

2014, s. 87).   

3.4 Etisk hänsyn   

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ska i linje med Vetenskapsrådet (2002) 

uppfylla fyra krav för att skydda individer som ställer upp och medverkar i forskningen - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här 

lyder en sammanfattning av dessa krav och följs sedan av hur författarna till denna studie 

bemött dem. 
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● Informationskravet:             

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.”     

● Samtyckeskravet      

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”  

● Konfidentialitetskravet      

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.” 

● Nyttjandekravet 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings 

ändamål.”         

   

Dessa krav har bemötts genom att i början av varje  intervju berätta om studiens syfte samt att de 

kan avbryta intervjun när de önskar och dra tillbaka sin medverkan. Respondenterna har blivit 

tillfrågade om på vilken plats och vid vilken tidpunkt de vill delta. Författarna och 

respondenterna stod aldrig inför ett beroendeförhållande. Respondenter har tillfrågats om de vill 

vara anonyma vilket ingen angav att de ville vara då de inte ansåg att det förekom etiskt känsliga 

uppgifter. Alla uppgifter och inspelningar kommer endast att användas till denna studie samt 

kommer endast att behandlas av författarna till studien.      

3.5 Operationalisering  

För operationalisering, se intervjuguiderna i bilaga 1, 2 och 3.         

3.6 Pilotstudie  

Tre pilotstudier har genomförts för att testa de tre intervjuguiderna. Detta för att finna brister i 

frågornas uppbyggnad och eliminera ledande frågor, samt göra intervjuguiderna så lättförståeliga 

för respondenterna som möjligt. Tre personer valdes ut som inte sett frågorna tidigare, en för 

vardera intervjuguide. Pilotrespondenterna fick en introduktion i studiens syfte och blev 

medvetna om varför pilotstudien genomfördes. Intervjuguidens ordning av frågorna följdes för att 

få en uppfattning om någon av frågorna behövde byta plats. Pilotrespondenterna är individer ur 

författarnas umgängeskrets som studerat design på universitetet. Detta medförde att de inte kunde 

besvara frågor där organisationsspecifika kunskaper om Svensk Form eller Utrikesdepartementet 
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behövdes. Efter pilotstudien utfördes vissa förändringar i uppbyggnaden av frågorna, ordningen 

på frågorna förblev den samma och en fråga tillkom i två av de tre intervjuguiderna.     

3.7 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna och insamlingen av sekundärdata har gått till, samt hur 

den kvalitativa analysen av den samlade empirin utförts. Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

en diktafon. Efter intervjutillfället laddades ljudupptagningarna över till en dator för att börja 

transkriberas. 

3.7.1 Intervjuer, Svensk Form 

Kontakten med organisationen Svensk Form togs via email och två intervjuer bokades in.  

Den första intervjun var med Ewa Kumlin, VD på Svensk Form, och hölls i Svensk Forms 

lokaler på Skeppsholmen i Stockholm klockan 14:00 den 19 april 2016. Vid denna intervju var 

båda författarna av studien närvarande och den utfördes i Svensk Forms bibliotek. Dörren in till 

rummet förblev stängd under hela intervjun och samtalet stördes inte av några ljud. En av 

författarna ledde intervjun och den andra satt bredvid och antecknade. Den andra intervjun med 

Karin Wiberg, projektledare för Ung Svensk Form, skedde över telefon klockan 15:00 den 29 

april 2016. Vid denna intervju var endast en av författarna närvarande. Den första intervjun tog 

ungefär 30 minuter och den andra 15 minuter.      

3.7.2 Intervju, Utrikesdepartementet 

Kontakten med Utrikesdepartementet togs via email och en intervju bokades in.  

Intervjun med Ulrica Risso Engblom, departementssekreterare på Utrikesdepartementet, skedde 

över telefon klockan 14:00 den 4 maj 2016. Vid denna intervju var endast en av författarna 

närvarande och intervjun tog ungefär 20 minuter.  

3.7.3 Intervjuer, formgivare  

Kontakten med dessa respondenter togs via email och telefon och möten för de fem intervjuerna 

bokades in.  

 

De två första intervjuerna med Daniel Nyström och Christian Persia, arkitekter och formgivare på 

designbyrån NyströmPersia, ägde rum på ett kontor i centrala Stockholm klockan 14:00 samt 

14:30 den 18 april 2016. Vid detta möte var endast en av författarna till studien närvarande och 

intervjuerna ägde rum vid två skilda tidpunkter i en avsides del av lokalen. Det fanns ingen dörr 
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till rummet där intervjuerna hölls men intervjuerna blev aldrig avbrutna av någon eller något 

störande ljud. Intervjuerna tog ungefär 15 minuter vardera.  

 

Den tredje intervjun med Daniel Svahn, lärare och formgivare på företaget Daniel Svahn Studio, 

ägde rum på en konstskola i centrala Stockholm klockan 15:30 den 19 april 2016. Vid detta möte 

var båda författarna närvarande. Intervjun ägde rum i en avsides del av lokalen. Det fanns ingen 

dörr till rummet där intervjun hölls och intervjun blev något störd av ett bullrande ljud från de 

arbetande konststudenterna vilket bidrog till att respondenten vid ett tillfälle kom av sig något. En 

av författarna ledde intervjun och den andra satt bredvid och antecknade. Intervjun tog 15 

minuter.  

 

Den fjärde intervjun med Viktor Erlandsson, designer på företaget Straight Design, skedde över 

telefon klockan 14:00 den 29 april 2016. Vid denna intervju var endast en av författarna 

närvarande. Intervjun tog ungefär 15 minuter.  

 

Den femte intervjun med Thomas Herrström, industridesigner på företaget BLOCK Design 

Studio, ägde rum på ett kontor i centrala Stockholm klockan 15:45 den 29 april 2016. Vid detta 

möte var endast en av författarna till studien närvarande. Det fanns ingen dörr till rummet där 

intervjun hölls men intervjun blev aldrig avbruten av någon eller något störrande ljud. Intervjun 

tog ungefär 20 minuter.  

3.7.4 Dataanalys av intervjuer 

Dataanalysen av de samlade intervjutranskriberingarna genomfördes med en fenomenografisk 

ansats utefter dessa sju steg. 

1. Bekanta sig med materialet - inläsning på den empiriska datan. 

2. Kondensation - Utskiljning av signifikanta stycken i empirin 

3. Jämförelse - Söka efter likheter och skillnader i materialet 

4. Gruppering - Gruppera skillnader och likheter 

5. Artikulera kategorier  

6. Namnge kategorierna 

7. Kontrastiv fas - jämföra kategorierna mot varandra och föra ihop dessa 

(Fejes & Thornberg 2015, ss. 167-170).  
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I denna uppsats har författarna arbetat med transkriberingarna från de åtta intervjuerna utefter 

dessa sju steg. Det sammanställda resultatet av de sex första stegen i denna fenomenografiska 

ansat presenteras i form av kategorier med tillhörande material under empirikapitlet. Steg sju i 

denna ansats presenteras sedan under rubriken analys där det empiriska resultatet ställs emot 

studiens teorier . 

3.7.5 Dokument från regeringen 

Insamlingen av de dokument som studien har analyserat gick till på följande vis. Det första 

dokumentet är ett regleringsbrev från kulturdepartementet till Svensk Form som avser år 2016. 

Detta dokument erhöll studien genom en mailkontakt med Ewa Kumlin, VD på Svensk Form. 

Det andra tre dokumentet består utav ett regeringsbeslut till Svensk Form från 2012, ett 

pressmeddelande om utlandssatsningar från Utrikesdepartementet från 2016 och ett styrdokument 

om mål för kultur från regeringskansliet daterat 2015. Studien fann dessa tre dokument genom att 

söka på regeringens hemsida, sökord - svensk design. 

3.7.6 Artiklar 

Insamlingen av de två centrala artiklarna i denna studie samlades in genom att använda 

sökfunktionen Google. De centrala sökorden som användes var - nation branding Sverige, samt - 

interkulturell kommunikation Sverige.  

3.7.7 Dataanalys av styrdokument och artiklar 

 I en textanalys är helheten i texten studiens centrala fokus samt att besvara frågor som: 

● Vilken är textens poäng?  

● Stöds poängen av det som sägs?  

● Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna? 

(Esaiasson et al. 2012, s. 210)  

 

I denna uppsats har författarna analyserat de utvalda texterna utefter dessa frågor samt under 

processens gång återkopplat dessa sekundärdata till studiens syfte. Den empirin som framkom 

under arbetet med dokumenten från regeringen och de artiklar som studien analyserat presenteras 

närmare under empirikapitlet. Sedan följer en analys av det empiriska resultatet kopplat till 

studiens teorier under rubriken analys. 
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3.8 Validitet och Reliabilitet 

Det finns olika synpunkter på huruvida reliabilitet och validitet är relevant för kvalitativa studier, 

detta för att mätning inte är i fokus vid kvalitativa forskningar. Extern reliabilitet innebär i vilken 

omfattning en undersökning kan replikeras. I kvalitativ forskning är replikerbarhet svårt eftersom 

sociala miljöer och handlingar ständigt är i förändring och inte går att “frysa” (Bryman & Bell 

2013, ss. 400-401). Författarna till denna studie har valt att använda två grundläggande kriterier 

som ofta används vid bedömningen av en kvalitativ forskning, trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten består av fyra delar - tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Eftersom respondenterna i denna undersökning verkar inom samma fält och har vissa egenskaper 

gemensamma kommer det vara svårt att överföra resultaten till en annan miljö. Då endast åtta 

respondenter har medverkat i undersökningen och då dessa personer är positivt inställda till 

svensk design och väldigt aktiva i branschen, samt att alla är bosatta i Stockholmsområdet är det 

inte säkert att undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i 

populationen i stort. (Bryman & Bell 2013, ss. 402-405). Den data som samlats in från 

intervjuerna är baserat på vad respondenterna säger att de gör snarare än vad de gör och därför är 

det inte säkert att detta återspeglar den verkliga sanningen (Denscombe 2014, s. 289). Då denna 

studie bygger på djupgående intervjuer av relativt få respondenter är det svårt att generalisera 

resultaten (Denscombe 2014, s 417). 

3.9 Kritik av metod  

Kritiken mot att använda sig av triangulering är att man ofta utgår från att det finns en sanning av 

det fenomenet man tittar på (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28). Författarna är medvetna om att 

denna studie inte omfattar alla synvinklar på studiens område, och det går inte att säga allt som 

finns att veta om området, dock så kan triangulering öka förståelsen för ett ämne och visa en 

riktning mot den fullständiga bilden (Denscombe 2014, s. 226). Den begränsade tidsramen för 

studien har medfört att antalet respondenter, artiklar och dokument som studerats endast utgör en 

liten del av den totala populationen vilket medför att alla åsikter inte har kunnat tas i beaktning. 

Ett representativt urval skulle betyda att studien skulle få samma svar som om studien studerat 

hela populationen. Desto större urvalet är, desto större är sannolikheten att finna information om 

alla variabler (Halvorsen 1992, s. 96). Trots att författarna till studien har pratat med tongivande 

respondenter inom området för studien, finns det en risk att respondenternas svar har varit 

vinklade då alla respondenter verkar inom området svensk design. Om studiens urval hade varit 

större, hade eventuellt flera synvinklar och aspekter tagits upp.  
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Studien har begränsats till att undersöka Sveriges nation brand utifrån svenska aktörers 

perspektiv, med undantag för en artikel. För att undersöka hur Sveriges varumärke uppfattas av 

en internationell målgrupp hade en mer omfattande studie varit nödvändig. Författarna till denna 

studie är även medvetna om att personliga intervjuer är en social situation och därför kan 

respondenten påverkas av intervjuaren på olika sätt vilket kallas intervjuareffekten. Man måste 

också räkna in att intervjuaren genom sitt kroppsspråk, minspel och ton på olika sätt kan ha 

påverkat de svar som givits. Intervjuarens uppgift är att vara tyst och lyssna med allt fokus på 

respondenten och inte argumentera emot de svar som ges (Svenning 2003, ss. 120-121). Det 

faktum att båda författarna till studien har ett stort intresse för design kan vara problematiskt då 

detta kan ha påverkat respondenterna och även tolkningen av det empiriska resultatet.  

 

Författarna till denna studie är medvetna om att det kan finnas information som inte är tillförlitlig 

på internet, dock anser författarna att denna studies sekundärdata i form av artiklar är tillförlitliga 

då de tongivande rösterna består av en expert och en före detta generaldirektör inom området.     
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4. Empiri  

Detta avsnitt inleds med en presentation av empirin som framkommit under studiens intervjuer i 

form av primärdata. Intervjukapitlet inleds med en sammanfattning av vilka respondenter som 

intervjuats i studien, vilka befattningar respondenterna har och hur deras arbete inom svensk 

design har sett ut. Efter detta presenteras en genomgång av respondenternas inställning till om 

epitetet svensk design existerar och vad som i så fall utmärker svensk design. Sen följer svaren 

från intervjuerna under teman. 

 

● Främjandet av svensk design internationellt. 

● Svensk designs påverkan på Sveriges nation brand. 

● Kulturella skillnader att ta hänsyn till.  

● Andra organisationers och statliga direktivs påverkan på Svensk Form. 

   

I avsnitt två av empiridelen presenteras de två dokumenten från regeringen och i avsnitt tre 

presenteras de två artiklar som valts ut.     

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Respondenter, befattning och arbetsuppgifter  

Ewa Kumlin: VD Svensk Form. Leder föreningen Svensk Form, utför det operativa arbetet och är 

även ansvarig utgivare för magasinet Form. Arbetat på Svensk Form i 11 år.    

 

Karin Wiberg: Projektledare för Ung Svensk Form som är en vandringsutställning och en 

utmärkelse som drivs varje år av Svensk Form. Wiberg har varit projektledare för Ung Svensk 

Form i 10 år.  

 

Ulrica Risso Engblom: Departementssekreterare på Utrikesdepartementet. Arbetar med tre 

kreativa näringar - mode, design och arkitektur. Risso Engblom har arbetat på UD i 15 år och 

med främjandet av dessa tre näringarna i fyra år. 

 

Daniel Nyström: Arkitekt och formgivare på designbyrån NyströmPersia. Arbetar med design, 

arkitektur, inredning och produkter samt projektledning. Nyström har arbetat med design i 15 år. 
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Christian Persia: Inredningsarkitekt och produktformgivare på designbyrån NyströmPersia. 

Arbetar med utveckling av arkitektoniska koncept och produkter. Arbetat med design i cirka 25 

år.  

 

Thomas Herrström: Startade som industridesigner och gick sedan över till inredningsarkitektur 

och konceptuell och strategisk design. Har även varit lärare på Konstfack. Arbetar nu med 

industridesign på BLOCK Design Studio. Arbetat med design i över 16 år. 

 

Viktor Erlandsson: Designer. Arbetar med produktdesign och utställningskoncept på företaget 

Straight Design. Arbetat med design i sex år. 

 

Daniel Svahn:  Formgivare och lärare. Arbetar med produktdesign, utställningar och PR på sitt 

egna företag Daniel Svahn Studio. Svahn är även medlem i organisationen Svensk Form. Arbetat 

med design i åtta år.         

4.1.2 Epitetet svensk design 

Alla respondenter upplever att epitetet svensk design existerar. Tre av åtta respondenter, alla är 

formgivare, anser dock att svensk design sammanfaller med skandinavisk design och att gränsen 

där emellan är hårfin samt att svensk design kan ses som en subkategori till den skandinaviska 

designen. Daniel Svahn säger dock att Sverige fortfarande är mer traditionella och neutrala än de 

andra skandinaviska länderna. Svahn menar att danskarna och norrmännen är något mer 

experimentella och konceptuella. Daniel Nyström nämner att svensk design överlag tenderar att 

bli ganska tråkigt då den tar det säkra före det osäkra och utgår ifrån vad som antas vara enklast 

för marknaden att ta emot.  

 

“(...)man går på möbelmässan och det går nästan att flytta runt möblerna 

i montrarna utan att man märker någon skillnad.  

- Daniel Nyström, arkitekt och formgivare 

 

Däremot säger Ewa Kumlin att svensk design har blivit mycket mer internationell än de andra 

skandinaviska länderna och att Sverige är snabba på att “snappa upp trender”.  
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I beskrivningen av vad som utmärker svensk design nämner alla respondenter något av 

värdeorden - avskalad, minimalistisk, elegant, sval och spartanskt med stora taktila värden i 

naturmaterial som, trä, sten och läder i god kvalitet. Svahn anser även att svensk design 

innehåller story telling. Fyra av åtta respondenter nämner att de anser att svensk design är 

funktionell och har en stor inriktning på användaren. Fyra av åtta respondenter nämner även att 

den svenska designen har ett sorts humanistiskt och demokratiskt förhållningssätt och är socialt 

medveten inom miljö och produktion. 

4.1.3  Presentation av empirin under teman 

4.1.3.1 Främjandet av svensk design internationellt. 

Alla respondenter, förutom Viktor Erlandsson, anser att Svensk Form är den främsta 

organisationen som främjar svensk design internationellt. Andra organisationer som nämns är 

Business Sweden, Visit Sweden, Sveriges Arkitekter, Exportrådet och SVID. De områden som 

respondenterna beskriver att Sverige har de största internationella utbytet med är Italien, 

Skandinavien, Japan, Storbritannien, USA, Korea, Hong Kong, Shanghai och Polen. 

  

Kumlin berättar att Svensk Form som organisation jobbar med ett väldigt brett designområde 

med allt från konsthantverk, industridesign, möbeldesign, tjänstedesign, digitala produkter och 

även till viss del arkitektur och mode. Kumlin berättar även att Svensk Form har ett årligt 

regleringsbrev via kulturdepartementet där det står vad de ska göra med de 4,4 miljoner som de 

tilldelas av staten. Hon berättar även att de har en omsättning på ungefär 12 miljoner beroende på 

vilka samarbeten och privata samt offentliga sponsorskap de arbetar med. Utöver detta har 

Svensk Form medlemsintäkter som går till att skapa tidskriften Form, omsättningen för Form 

uppgår till 6 miljoner. Kumlin menar även att Svensk Form är ensamma om att ha rollen att 

främja svensk design internationellt, men att de ändå har många samarbetspartners. Kumlin 

berättar att det Svensk Form gör rent praktiskt för främjandet av svensk design internationellt 

består utav utgivningen av deras tidning Form, som är den enda tidningen som skriver om 

nordisk design och arkitektur på engelska. De skriver även på engelska i deras sociala medier och 

Svensk Forms Facebooksida har 110 000 följare. En annan aktivitet för främjandet av svensk 

design internationellt är Pecha Kuchor som äger rum cirka sex gånger om året, Pecha Kucha är 

ett snabbt japanskt presentationsformat. Utöver detta håller Svensk Form i olika seminarium. 

Kumlin berättar att Svensk Form utför tre till fyra utländska satsningar om året ihop med olika 

partners och de har medverkat under Milanos designvecka varje år sedan 2009, i större eller 
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mindre utsträckning. Utöver detta har de varit i New York för att främja svenskt mode och de 

spenderar mycket tid i Japan. Svensk Form var också närvarande i Taipei i Taiwan -  World 

Design Capital -  med utställningen “170 år av Svensk Design Solution” där Taipei stod för den 

största delen av finansieringen. Svensk Form var den största och första internationella 

utställningen som designhuvudstaden höll i.  

  

Kumlin berättar att i och med att Svensk Form är en sådan liten organisation så beror de 

internationella satsningarna mycket på vad organisationens anställda besitter för kompetens, 

nätverk och inriktning. Hon berättar också att Svensk Form får förfrågningar varje dag från länder 

som vill göra samarbeten men att Svensk Form har alldeles för lite pengar för att kunna motsvara 

den efterfrågan som finns.  

 

Karin Wiberg berättar att det finns ett enormt stort intresse för ung svensk design och 

formgivning internationellt och att detta alltid har varit en drivkraft i deras arbete att främja 

svensk design internationellt. Hon hävdar även att Ung Svensk Form blir som en rapport på vad 

som händer inom svensk formgivning. 

  

Ulrica Risso Engblom berättar att Utrikesdepartementet har jobbat med att främja svensk design 

internationellt sedan femton år tillbaka och att de framförallt har gjort större satsningar perioden 

2011- 2013 tillsammans med deras samarbetspartners Svensk Form, Svenska Institutet, Business 

Sweden, Visit Sweden med flera. Hon menar att Utrikesdepartementet har varit med i utkanten av 

satsningarna genom att bevilja mindre eller större bidrag. Vad bidragen går till varierar, 

Utrikesdepartementet får sina pengar av finansdepartementet och dessa pengar ska i första hand 

gå till utlandsmyndigheterna. Risso Engblom säger också att Utrikesdepartementet inte är den 

enda finansieringskällan. 

  

Sex av de åtta respondenterna uttrycker att designveckan i Milano är ett av de absolut viktigaste 

eventen för design och formgivning där svensk design får möjlighet att visas upp för människor 

från hela världen. Fem respondenter säger att det är synd att det inte finns någon långsiktig 

strategi från Sveriges sida. Christian Persia menar att avsaknaden av en långvarig strategi för hur 

man ska lyfta fram Sverige som varumärke i utlandet kan, om det vill sig riktigt illa, skada 

Sveriges varumärke. 
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Tre formgivare och en respondent från Svensk Form uttrycker att Svensk Form får för lite 

resurser i form av pengar från staten. Svahn säger att Sverige tilldelas mindre bidrag från 

regeringen för designaktiviteter än Norge och Danmark, speciellt till internationella 

sammanhang. Svahn anser också att det kan bli problem när företag går in med sponsring i 

designsammanhang, detta för att den unga, experimentella och intressanta designen hamnar i 

skymundan av stora företag som till följd av sin investering förväntar sig att synas. Svahn menar 

att detta leder till att utställningarna då mer blir en trade-show. 

 

Viktor Erlandsson säger att det arbete som Svensk Form utför för att främja svensk design är 

otydligt, han har ingen klar bild av vad det faktiskt gör och är skeptisk. Han anser att exempelvis 

Ikea gör mer för att främja svensk design internationellt, trots att detta inte är deras uppgift, samt 

att alla förknippar Ikeas med svensk design. Erlandsson säger dock att genom att främja svensk 

design främjar man svensk handel. 

. 

“Alltså om Sverige blir intressantare kulturellt, då blir vi också 

starkare och intressantare att handla med.“  

- Viktor Erlandsson, designer 

4.1.3.2 Svensk designs bidrag till Sveriges nation brand. 

Alla respondenter är övertygade om att svensk design bidrar till Sverige som varumärke. Kumlin 

säger att design påverkar bilden av Sverige då en analys utförd av Visit Sweden visar på att de 

viktigaste attraktionskrafterna för att besöka eller bosätta sig landet är just mode och design. 

Persia säger att svensk design och skandinavisk design, är högt aktad runt om i världen och att 

det är många svenska företag som använder sig av det goda ryktet i sitt identitetsbyggande. 

Erlandsson menar att inredning och design utgör en stor dela av Sveriges identitet och att nästan 

överallt i världen så förknippar människor Sverige med Ikea. Ewa Kumlin, säger att det är bra för 

Sveriges nation brand att dela med sig av en helhetsupplevelse där allting ingår, som konst, 

design, musik, mode och mat. Hon menar även att genom design förmedlar man svenska 

värderingar och svensk livsstil snarare än bara en snygg produktkavalkad. 

  

Persia och Herrström säger också att Sveriges nation brand skulle gynnas starkt om fler resurser 

och långsiktigare strategi lades på svensk design. Herrström och Risso Engblom uttrycker också 

att svensk design de senaste åren har blivit allt viktigare för Sveriges nation brand på grund av att 

design spänner över ett större register och att design är nödvändigt på fler arenor nu än tidigare, 
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där tjänstedesign och interaktiv design är nya tillskott. Persia och Erlandsson säger båda två att 

det är viktigt att vi tar vara på Sveriges goda rykte inom design. De menar att det gäller att ha en 

fortsatt hög nivå på allt vi gör inom designområdet.  

 

“Sverige har en hög position då det gäller design och formgivning 

runtom i världen. Så vi måste ta det på allvar, för så fort vi gör 

någonting som inte riktigt är hela vägen så naggar vi vårt 

varumärke i kanten.” 

 - Christian Persia, inredningsarkitekt och produktformgivare 

  

Svahn uttrycker att det inte finns tillräckligt ekonomiskt stöd för att upprätthålla bilden av 

Sverige som ett starkt designland, vilket gör honom ledsen. 

4.1.3.3 Kulturella skillnader att ta hänsyn till 

Alla respondenter i denna studie menar att de på nått sätt upplevt kulturella skillnader i arbetet 

med att presentera svensk design utomlands. Designveckan i Milano beskrivs av tre formgivare 

som ett typexempel där flera olika länders kulturer blandas, vilket gör att man behöver en 

kommunikationsmässig internationell strategi då den inte är inriktad på ett specifikt land.  

 

I mer landspecifika falla säger Herrström att han upplevt kulturella skillnader i arbetet med 

designmanagement i Taipei med Taiwanesiska chefer. Han menar att måste anpassa sig efter den 

gammel-kinesiska kulturen innan revolutionen fast i modern tappning och att det finns stora 

skillnader i hur de tänker och hur de reagerar. Ewa Kumlin nämner också Taiwan samt Japan i 

samma typ av exempel och beskriver att kommunikationen med dessa länder består av hundratals 

detaljerade e-mail fram och tillbaka. Hon beskriver att det som skiljer sig i de olika sätten att 

arbeta är framförallt vilken framförhållning man har till projekt. Kumlin jämför det tidigare 

exemplet med exempelvis Brasilien där kommunikationen är mycket mer informell och snabb. 

Hon berättar också att hon möter otroligt många olika kulturer i sitt arbete och har märkt av stora 

skillnader. Hennes arbete är ett mer hands-on, människa mot människa, och hon tror att ett 

arbetssätt där man bjuder in och samlar människor är ett bra sätt att få en god kontakt. Svahn 

nämner att det svenska strukturerade arbetssättet kan stöta sig med andra länders då han har 

upplevt frustration över att de kan ta allt lite “piano”. Herrström nämner att det finns en 

problematik med det svenska sättet att vara, att vi har lätt för att anpassa oss. Han beskriver att 

detta gör att vi ibland anpassa oss för mycket till det internationella sammanhanget, detta fast vi 
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egentligen bara borde anpassa kommunikationen. Samma respondent menar också att 

kommunikationen måste anpassas till hur lång tid du har på dig att presentera något, vilket land 

du befinner dig i och i vilket sammanhang du pratar. 

 

Tre formgivare nämner att story telling blir en viktig del i hur man kommunicerar med andra 

kulturer. De beskriver att man inte kan förlita sig på att det finns en förkunskap på samma sätt 

som på hemmaplan. De hävdar också att det är viktig att berätta att någonting är från Sverige. 

Svahn förklarar att ibland kan material och idéer som för oss här i norden är självklara upplevas 

som mer exotiskt i andra länder och då kan en närmare förklaring behövas. Han menar att ett 

grafiskt material som förklarar produkten så enkelt som möjligt kan vara till stor hjälp. Persia och 

Nyström har upplevt att idén om vad svenskhet är och vad svensk design är kan te sig annorlunda 

i olika länder. Båda nämner ett exempel från USA där amerikanerna inte riktigt hade samma 

upplevelse som dem om vad skandinavisk design är. Persia säger att han upplevt att det finns en 

känslomässig skillnad i den amerikanska tolkningen av svensk design. Persia menar att de 

kopplar den svenska designen till natur och att det finns en mytologi kring skogen, medans vårat 

fokus är på de material vi plockar ur skogen.  

 

Nyström nämner att han har en nära vän som arbetar med utvecklingsfrågor och har varit med i 

Ikeas process om “vad är svenskhet”. Han menar att det är ett stort arbete och inget man kan sätta 

sig in i på en rimlig tid, men att man som formgivare får plocka ner de rent känslomässiga 

faktorerna. Han avslutar med att säga att han tror att det är en jätteviktig fråga att ställa sig när 

man marknadsför sig på nya marknader. Risso Engblom säger att deras arbete och strategi 

anpassas till de lokala förhållandena beroende på förutsättningarna i landet. Samt att de som 

arbetar lokalt från Sverige i olika länder har en stor kännedom om det kulturella skillnaderna och 

därför också kan anpassa kommunikationen bättre, speciellt säger hon, i kulturrådsambassaderna 

som finns i London, Paris, Berlin, Istanbul, Peking och Moskva. Där beskriver hon att de 

anställda besitter ett stort nätverk och en hög kompetens inom kultur och kreativa näringar. 

4.1.3.4 Andra organisationers och statliga direktivs påverkan på Svensk Form 

Alla respondenter, utom Erlandsson, anser att Svensk Form skulle gynnas om det blev högre 

prioriterade i finansieringen från staten och att ett bättre arbete då skulle kunna genomföras. 

Persia säger att de statliga medlen som Svensk Form får inte räcker för att upprätthålla en 

långsiktig och konsekvent satsning för att föra ut det svenska designvarumärket. Han hävdar att 

de borde få sina medel sanktionerade i ett längre perspektiv, inte år för år, utan kanske under en 
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femårig satsning för att på så sätt kunna bygga en strategisk plan. Herrström hävdar också att det 

blir en stor ruljangs på anställda inom organisationer som arbetar med detta då det har så små 

medel. Han menar att med en större ekonomisk satsning hade ett mer konsekvent arbete kunnat 

ägt rum. Herrström uttrycker också att Svensk Form gör så mycket de bara kan för den lilla peng 

som de är tilldelade. Han menar också att organisationen Svensk Form har en stor fördel till 

skillnad från exempelvis Business Sweden i det att de arbetar med designers, detta för att 

designers alltid kommer att vara kvar i denna sektor, medans exempelvis anställda på Business 

Sweden som inte är designers byter arbetsplats och försvinner ur designsammanhanget. Som 

förslag på förbättring anser samma respondent att det bör finnas en tydlighet i uppdraget från 

staten och att en satsning på design på långsikt skulle generera otroligt mycket. Nyström säger att 

en större satsning kommer att göra det enklare för svenska företag att göra affärer med andra 

länder.  

 

Ewa Kumlin beskriver att Svensk Form samarbetar med organisationer som Sveriges Arkitekter, 

Sveriges kommunikationsbyråer, ASFB, Svenska Tecknare, Konsthantverkscentrum, SVID och 

andra i olika sammanhang som exempelvis - konstinstallationer, mode, mat och musik. Men hon 

säger också att de aldrig kan dra igång något om det inte finns “muskler” (syftar på finansiering) 

för att vara med. Hon berättar också att det är svårt att ha en långsiktig strategi men är glad att 

dom tillsammans med Visit Sweden börjat prata om ett marknadsföringsprogram som kanske 

kommer att lanseras i Visit Swedens regi. Kumlin menar att då kanske organisationerna 

tillsammans kan sätta upp en plan för ett långvarigare arbete internationellt. Kumlin beskriver att 

som det ser ut nu, utförs allt arbete lite i sista minuten och man riskerar att inte få ihop det. 

 

Wiberg beskriver att de arbetar med sponsorer som Ikea och Stockholm Furniture & Light Fair 

för att få stabilitet till projektet Ung Svensk Form. Det har även förekommit samarbeten med 

Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Sveriges Arkitekter,  Konstfack, Beckmans, SVID och 

Konsthantverkscentrum. Wiberg menar att det fina med svenska organisationer är att man skapar 

nätverk och stärker varandra. Hon menar också att de olika organisationerna påverkar varandra i 

arbetet med att främja svensk design, både ekonomiskt, kreativt och filosofiskt. 
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4.2 Dokument från regeringen 

4.2.1 Regleringsbrev från kulturdepartementet till Svensk Form  

(Se bilaga 4) 

I regleringsbrevet från kulturdepartementet framkommer de villkor som ska gälla för bidraget till 

föreningen Svensk Form 2016. Det första villkoret är att Stimulera utvecklingen av design och 

det beskrivs så här. 

 

”Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i 

Sverige samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och 

designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska föreningen visa 

vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället och 

näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera 

framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter och lärdomar om 

designsatsningar. Svensk Form ska även främja svenskt mode 

internationellt i nära samarbete med svenska modeorganisationer 

och med svenska utlandsmyndigheter.” 

 

De två andra villkoren är att förstärka form och design regionalt, samt medverkans- och  

utställningsersättning. I regeringsbeslutet står det även att Svensk Form ska lämna en 

återrapportering till Regeringskansliet för hur bidraget har använts senast mars 2017. 

4.2.2 Uppdrag till Föreningen Svensk Form att synliggöra svenskt mode 

och design såväl nationellt som internationellt (2012) 

Föreningen Svensk Form fick i regeringsbeslutet 2012 ett bidrag på 1 000 000 kronor för att 

synliggöra svenskt mode såväl nationellt som internationellt. I bakgrunden till uppdraget skriver 

regeringen följande: 

 

”Svenskt mode gör avtryck runt om i världen, både genom stora 

modeföretags världsomspännande nät av butiker och genom små 

eller medelstora nischmärken och fristående designer (...) Svenskt 

mode har de senaste åren haft stora framgångar både nationellt och 

internationellt.” 
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Bidraget ska också användas för att främja ung svensk design internationellt. Bakgrunden till 

detta förklarar regeringen med det pågår en dynamisk utvecklingsfas inom form- och 

designområdet som stimuleras genom ett ökat internationellt samarbete. Samt att unga och 

oetablerade formgivare behöver kunna delta i internationella sammanhang, detta för att på lång 

sikt bli konkurrenskraftiga. 

 

I regeringsbeslutet står det även att Svensk Form ska lämna en redovisning till Regeringskansliet 

av hur bidraget har använts. De bidragsmedel som inte har använts för sitt ändamål måste 

återbetalas. 

4.2.3 Sverige partnerland vid Asiens ledande designevenemang (2015) 

UD skriver 2014 i ett pressmeddelande att Business of Design Week i Hong Kong är Asiens 

ledande designevenemang och att Sverige för andra gången är partnerland. Under mässan får 

Svenska företag inom kreativa näringar möjlighet att nå ut till en Asiatisk och internationell 

publik och skapa nya affärsmöjligheter och utbyten. UD beskriver att en målsättning med 

medverkan är att stärka bilden av Sverige som ett land med ett gediget designkunnande och stark 

innovationskraft. Några av de 50 företag som deltar under veckan är Volvo Cars, Electrolux, 

IKEA och H&M. Svenska talare framträder inom områdena design, arkitektur och branding. En 

svensk designutställning tillsammans med Svensk Forms ”Design S” visas. På det nya 

designcentret PMQ säljs designprodukter från 20 olika svenska företag. Varje år besöker ca 100 

000 personer Business of Design Week i Hong Kong.  

4.2.4 Mål för kultur (2015) 

I målen för kultur beskriver regeringen att kultur ska vara en dynamisk, obunden och utmanande 

kraft där yttrandefrihet ska ligga som grund, samt att alla ska ha en möjlighet att delta i 

kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärliga kvalitet beskrivs även som något som ska 

prägla samhällets utveckling. För att uppnå dessa mål ska kulturpolitiken: 

 

● främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor 

● främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

● främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

● främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

● särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
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Kulturpolitiken är uppdelad i olika områden med riksdagsbundna mål. Ett av dessa områden är 

Arkitektur, formgivning och design. Målen för detta område är bland annat: 

 

● Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling 

● Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden 

● Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska 

stärkas och breddas 

● Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt 

samarbete  

4.3 Artiklar    

4.3.1 The Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) 

Olle Wästberg, som 2009 var generaldirektör på Svenska Institutet skriver i sin artikel The 

Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) att Ikea, med sin blå-gula logga, sina produkter i “blond-

wood Swedish designs” och serveringen av svenska köttbullar har, med sina 285 varuhus i 37 

olika länder, gjort mer för Sveriges image än alla statliga satsningarna kombinerat. Han menar att 

ett besök på Ikea är att besöka Sverige. Wästberg betonar att ett lands rykte är den nya valutan i 

en allt mer globaliserad värld och att det är viktigt att hitta sin individualitet för att kunna 

konkurrera, något som de svenska institutionerna som arbetar med Sveriges nation brand har 

försökt göra genom att trycka på fyra värdeord i sin kommunikation - Innovation, öppenhet, 

omtänksamhet och äkthet. Han berättar att undersökningar har visat att människor från andra 

länder associerar dessa värdeord med Sverige och Wästberg anser att dessa värdeord även går att 

applicera på företaget Ikea. Wästberg menar att Ikea är starkt kopplat till varumärket Sverige och 

att företaget har inspirerats av Sveriges designinnovation som går tillbaka mer än hundra år. 

Wästberg menar att svensk design genom historien har sätts som spartansk och blond och att den 

kan ha bidragit till Sveriges “national character”. Han beskriver även att den typiska bilden av 

svensk design presenterades på Stockholmsutställningen 1930 och består i stor del av 

funktionalism framför dekoration. Wästberg beskriver hur Sverige har fått bilden av att vara den 

ultimata kompromissen mellan kapitalism och socialism, ett paradis där grundläggande 

klasskonflikter är borta. Även om Sverige är ett av det mest marknadsorienterade länderna i 

världen.  
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“Does Sweden use design as a tool for nation branding today? Yes”  

Han menar att det är självklart att Sveriges nation brand är kopplat till svensk design och att detta 

är viktigt då det adderar ett mervärde och kunskap om produkter från Sverige.   

4.3.2 Svenskar, såna är vi - i utländska ögon (2013) 

Lina Rosengren beskriver i artikel Svenskar, såna är vi - i utländska ögon (2013) att för att förstå 

andra kulturer i det globala samarbetet måste man förstå sig själv. Rosengren beskriver att hon 

vill ta med läsaren in i ett frosseri i den svenska nationalkaraktären. I artikel har Rosengren pratat 

med olika svenska chefer i utländska bolag och med engelsmannen Colin Moon som är expert på 

interkulturell kommunikation och som har specialiserat sig på svenskar. Moon börjar med att 

beskriva svenskar så här. 

 

“Det intressanta med svenskar är att de utgår från att de är helt 

normala, säger Colin Moon. Det är en stor skillnad om man jämför 

med till exempel Frankrike där folk vet att de är lite speciella, eller 

England där folk vill vara speciella. I Sverige är man övertygad om 

att man är helt normal och att det svenska sättet är det rätta. Det som 

gör att svenskar, trots detta självgoda drag, inte blir outhärdliga i 

internationella sammanhang är att de samtidigt är lyhörda och 

respektfulla” 

Moon beskriver också att det är svenskarnas förmåga att lyssna, analysera och visa empati som 

uppskattas av andra kulturer. Vilket Moon kopplar till det han anser är det mest utmärkta svenska 

nationaldraget - konsensuskulturen - beslut fattas tillsammans och alla ska vara överens. Detta 

betyder att beslutsprocessen drar ut på tiden, nått som han säger kan frustrera andra kulturer. 

Dock beskrivs det också i artikeln att den svenska konsensusmodellen är bra när man ska hantera 

mångfald och samarbeten med olika kulturer. Men att svensken kan bli förvånad av att andra 

nationaliteter använder en mer offensiv förhandlingsstrategi. Detta för att Sverige som land är 

uppbyggt till stor del av platta organisationer i både politiken och näringslivet. I artikeln beskrivs 

också att Sverige har ett gott rykte om att vara innovativa och att i förhållande till landets storlek 

har vi många företag som slagit internationellt. I artikeln beskrivs också att problematiken med 

konsensusmodellen är att Sveriges utveckling kan stagnera. Sverige beskrivs som ett land som 
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har haft ett tillfälligt försprång men att vi måste arbeta snabbare om vi ska behålla våran ställning 

på världsmarknaden. 

“I och med att Sverige inte var med i andra världskriget ligger man en 

generation före resten av Europa, men nu har världen kommit ikapp, 

och om man inte anpassar sig så kommer andra länder att gå om” 

4.4 Sammanfattning av empiri  

De vanligaste svaren rörande frågorna under varje tema var följande:  

     

● Främjandet av svensk design internationellt: Alla respondenter utom en anser att Svensk 

Form är den främsta organisationen som främjar svensk design internationellt i sina olika 

projekt, men att de har alldeles för lite pengar för att kunna motsvara den efterfrågan som 

finns. De flesta respondenterna anser att det är synd att det inte finns någon långsiktig 

strategi i hur man skall lyfta fram Sverige som varumärke.  

 

● Svensk designs bidrag till Sveriges nation brand: Alla respondenter är övertygade om att 

svensk design bidrar till Sverige som varumärke och att Sverige besitter en hög position 

inom området. Några av respondenter uttrycker vikten i att tar vara på Sveriges goda rykte 

inom design men att det inte finns tillräckligt stöd från staten för att upprätthålla bilden av 

Sverige som ett starkt designland. 

 

● Kulturella skillnader att ta hänsyn till: Alla respondenter har upplevt kulturella skillnader 

i arbetet med att främja svensk design internationellt. De mest framträdande skillnaderna 

som respondenterna beskriver är i Asiatiska kulturer som upplevs som formella, Brasilen 

som upplevs mer informell, samt att Sverige befinner sig någonstans mitt emellan med ett 

strukturerat arbetssätt. Mänsklig kontakt och att bjuda in till samtal beskrivs ha visat sig 

vara en god strategi för att motverka brister och missförstånd i kommunikationen med 

andra länder, samt att arbeta med story telling för att höja förståelsen för den svenska 

designens unika egenskaper.  

 

● Andra organisationers och statliga direktivs påverkan på Svensk Form: De flesta av 

respondenterna anser att Svensk Form skulle gynnas om det blev högre prioriterade i 

finansieringen från staten och att de statliga medlen som Svensk Form får inte räcker för 
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att upprätthålla en långsiktig och konsekvent satsning för att föra ut det svenska 

designvarumärket. Flera respondenter anser att en större satsning skulle underlätta för 

svenska företag att göra affärer med andra länder. Svensk Form samarbetar med flera 

organisationer och arbetar med sponsorer för att skapa stabilitet i projekt. 

Organisationerna beskrivs påverka varandra i arbetet med att främja svensk design både 

ekonomiskt, kreativt och filosofiskt. 

 

● Dokument från regeringen: I regleringsbrevet från kulturdepartementet beskrivs vad som 

ska gälla för bidraget till Svensk Form 2016. Villkoren är att stimulera utvecklingen av 

design i Sverige, att förstärka form och design regionalt samt medverkans- och 

utställningsersättning.  

  

I regeringsbeslutet till Svensk Form 2012 fick föreningen ett bidrag på 1 000 000 kronor 

för att synliggöra svenskt mode nationellt och internationellt samt för att främja ung 

svensk design internationell. Sammanlagt har organisationen ett bidrag på 4,4 miljoner 

om året. 

 

I pressmeddelandet Sverige partnerland vid Asiens ledande designevenemang berättar 

Utrikesdepartementet att Sverige för andra gången är partnerland vid Business of Design 

Week i Hong Kong. UDs målsättning med medverkan är att stärka bilden av Sverige som 

ett land med ett gediget designkunnande och stark innovationskraft.  

 

I regeringens Mål för kultur (2015) beskrivs att kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling samt att svensk arkitektur, formgivning och 

design ska ges goda förutsättningar för utveckling och kvalité samt utvecklas i ett 

fruktbart internationellt samarbete. 

 

● Artiklar: I artikeln The Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) beskrivs hur Ikea har gjort 

mer för att Sveriges nation brand associeras med design än alla de statliga satsningarna 

kombinerat. Artikeln menar att ett lands rykte är den nya valutan i en globaliserad värld 

och att det är viktigt att hitta sin individualitet för att kunna konkurrera. Det beskrivs som 

en självklarhet att Sveriges nation brand är kopplat till svensk design och att detta är 

viktigt och skapar ett mervärde och kunskap om produkter från Sverige.  
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I artikeln Svenskar, såna är vi - i utländska ögon (2013) beskrivs att för att förstå andra 

kulturer måste man förstå sig själv. Svenskar beskrivs vara övertygade om att de är helt 

normal och att det svenska sättet är det rätta. Svenskarnas förmåga att lyssna, analysera 

och visa empati beskrivs som positivt av andra kulturer. Det mest utmärkande svenska 

nationaldraget - konsensuskulturen - innebär att beslutsprocessen drar ut på tiden, vilket 

kan frustrera andra kulturer samtidigt som det ses som positivt vid hantering av mångfald 

och samarbeten med olika kulturer. Problematiken med konsensusmodellen beskrivs vara 

att Sveriges utveckling kan stagnera.  
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5. Analys  

I detta avsnitt analyseras empirin i förhållande till teorierna som studien har utgått ifrån.   

5.1 Nation Branding 

Författarna till denna studie tolkar att respondenternas svar kan anknytas till teorin nation 

branding. Enligt teorin bör en nation hantera och kontrollera sitt varumärke för att attrahera 

turister, fabriker, företag, människor och hitta marknader för export (Kotler 2002, s. 253). Svaren 

respondenterna angivit kan anknyta svensk design till punkterna företag, marknader för export 

samt att Kumlin berättar att en analys som utförts av Visit Sweden visat att mode och design är 

två av de viktigaste attraktionskrafterna för att komma hit som turist och för att bosätta sig här. 

Svaren kan dock inte anknyta design till fabriker. Alla respondenter i denna studie är övertygade 

om att svensk design påverkar Sveriges nation brand. Enligt teorin nation branding är 

användandet eller ägandet av en produkt från ett land en viktig del i att bygga ett lands nation 

brand (Fan 2006, s. 7) En av artiklarna - The Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) - som studien 

analyserat hävdar att Ikea har gjort mer för Sveriges image än alla statliga satsningar kombinerat. 

Detta tolkar författarna till denna studie som att design utgör en viktig del i Sveriges nation 

brand.  

 

Flera av respondenterna anser att motivet för att använda svensk design i Sveriges nation 

branding är för att det är en viktig del i varumärket Sverige. Detta kan kopplas ihop med 

modellen bakom “The hexagon of Competitive Identity”(se figur 1) som tar upp sex viktiga 

komponenter för att bygga upp ett lands nation brand: turism, exportvarumärken, politiska beslut, 

målgrupper för olika affärsverksamheter, kultur och människorna i landet (Anholt 2007, s. 25). 

Det beskrivs i teorin att när staten har en klar och tydlig uppfattning och en positiv idé av vad 

nationen står för och lyckas förmedla alla dessa sex kanaler i hexagonen kan landet bibehålla en 

konkurrenskraftig nation både internationellt och nationellt. Enligt respondenterna och de texter 

som studien behandlar kan svensk design förknippas med fyra av de sex komponenterna, 

nämligen turism, exportvarumärken, kultur och målgrupper för olika affärsverksamheter. Detta 

tycks peka på att design påverkar och bidrar till Sveriges nation brand. De två återstående hörnen 

av hexagonen, politiska beslut och människor i landet, har empirin i denna studie vidrört men kan 

inte kopplas direkt till design. Sammanfattningsvis har författarna till studien skapat denna 

modell för att visa på hur design påverkar Sveriges nation brand (se figur 3). 
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Figur 3, Designs påverkan på Sveriges nation brand (egen modell). 

 

Flera respondenter nämner på olika sätt att Sveriges nation brand skulle gynnas om mer resurser 

och en långsiktigare strategi lades på svensk design. Detta på grund av att design finns i fler 

sammanhang nu än tidigare och omfattar flera olika arenor. Flera respondenter menar också att 

om vi inte tar vara på den ställningen svensk design besitter för tillfället kan vi som land nagga 

vårt varumärke i kanten. Detta tolkar författarna till denna studie som ett av de starkaste bevisen 

på att svensk design påverkar Sveriges nation brand, och att det kan påverka varumärket både 

negativt och positivt beroende på vilka resurser och satsningar som görs på svensk design. 

 

Artikeln The Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) beskriver att Sverige använder sig av design 

som ett verktyg för nation branding och att Sveriges nation brand är kopplat till svensk design, 

samt att detta är viktigt då det adderar ett mervärde och kunskap om produkter från Sverige. 

Kumlin säger att Sverige bör skapa en helhetsupplevelse i sitt nation brand där allting ingår, som 

konst, design, musik, mode och mat. Kumlin menar också att svensk design kan hjälpa till att 

förmedla svenska värderingar och svensk livsstil, snarare än bara en snygg produktkavalkad. 

Erlandsson menar också att om Sverige blir intressantare kulturellt, då blir Sverige också starkare 

och intressantare att handla med. Därför menar flera av studiens respondenter att det finns en stor 

mening i att ställa ut svensk design internationellt på mässor i bland annat Asien och Italien. 

Enligt Risso Engblom på Utrikesdepartementet är målsättningen med att medverka i dessa 

utställningar att stärka bilden av Sverige som ett land med ett gediget designkunnande och en 
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stark innovationskraft. Författarna till denna studie tolkar detta som att design kan användas som 

ett verktyg för att förmedla och främja Sveriges nation brand till en internationell publik.  

 

I nation branding är det viktigt att den förmedlade bilden av nationen stämmer överens med den 

verkliga bilden (Kotler 2002, s. 254). Alla respondenter uttrycker epitetet svensk design på ett 

någorlunda gemensamt vis även om ordvalen skiljer sig. Dock menar tre respondenter att det är 

hårfin gräns mellan svensk och skandinavisk design, då Sverige inte särskiljer sig tillräckligt. 

Detta anser författarna till denna studie kan tyda på att den samlade skandinaviska designen 

ligger så nära varandra att svensk design inte kan användas som en egen plattform för nation 

branding, utan måste kopplas ihop med andra värden för att utmärka Sverige.  

 

I The Symbiosis of Sweden & IKEA (2009) beskrivs Sverige som ett land som har haft ett 

tillfälligt försprång sedan andra världskriget men att vi nu måste arbeta snabbare om vi ska 

behålla vår ställning på världsmarknaden. Författarna till denna studie tolkar empirin som att 

satsningen på att främja svensk design internationellt inte är tillräcklig för att i framtiden behålla 

vår ställning på världsmarknaden. Flera av respondenterna tycker att svensk design får för lite 

resurser i form av pengar från staten. Svahn menar att Sverige får ett mycket mindre bidrag än 

sina grannländer Norge och Danmark där det satsas väldigt starkt på designaktiviteter, speciellt i 

internationella sammanhang. Ewa Kumlin menar att Svensk Form får förfrågningar varje dag från 

länder som vill göra samarbeten, men att Svensk Form har alldeles för lite pengar för att kunna 

motsvara den efterfrågan som finns. Detta kan tolkas som att Sverige har halkat efter de andra 

skandinaviska länderna i arbetet med nation branding genom design till följd av att Svensk Form 

får för lite bidrag.  

 

Det tycks finnas meningsskillnader om huruvida bidrag till design i form av sponsring är bra för 

ett lands rykte eller inte. Svahn menar att det kan bli problem när företag går in med sponsring i 

designsammanhang, detta för att företag då förväntar sig exponering vilket kan leda till att det 

blir för kommersiellt och att själva designen hamnar i skymundan. Om statens bidrag inte räcker 

till för att finansiera internationella utställningar behöver man ta in sponsorer, men om detta 

påverkar den bild Sverige sänder ut på internationella arenor kan författarna till denna studie 

finna en risk i att detta på sikt skulle kunna skada Sveriges nation brand. Författarna tolkar även 

att detta kan leda till att de oetablerade formgivarna som regeringen beskriver att Svensk Form 

ska stödja får mindre uppmärksamhet (Regeringen, 2012). 
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5.1.2 Interkulturell kommunikation 

Alla respondenter i denna studie menar att de upplevt kulturella skillnader i sitt arbete med att 

främja svensk design internationellt och detta kan anknytas till teorin interkulturell 

kommunikation. I mötet med olika kulturer är kommunikation avgörande och de faktorer som 

påverkar denna överföring av information definieras som brus och kan göra att ett meddelande 

förändras till något som inte var avsett från början av sändaren (Samovar, Porter & McDaniel 

2007, s. 13). I artikeln Svenskar, såna är vi - i utländska ögon (2013) som författarna till studien 

analyserat beskrivs det att för att förstå andra kulturer i det globala samarbetet måste man förstå sig 

själv. Samma artikel menar att det intressanta med den svenska kulturen är att man utgår från att 

man är helt normal och att det svenska sättet är det rätta. Trots detta beskrivs det att svenskar 

besitter en lyhördhet och en respekt för andra kulturer, samt har en förmåga att lyssna, analysera 

och visa empati som uppskattas av andra kulturer. Vidare i artikel beskrivs att Sverige är uppbyggt 

av en konsensuskultur som innebär att alla ska vara överens vid beslut, vilket andra kulturer kan 

uppfatta som frustrerande. De mest framträdande skillnaderna som respondenterna i denna studie 

beskriver i relation till andra länder finner vi i Asien, där länderna beskrivs som väldigt formella, 

och i Brasilien där arbetskulturen beskrivs som informell. Svahn menar att Sverige har ett väldigt 

strukturerat arbetssätt och den tidigare nämnda artikeln menar att svenskar har påverkats av att 

Sverige varit uppbyggt till stor del av platta organisationer i både politiken och näringslivet, vilket 

gör att svensken beskrivs kunna bli förvånad av att andra nationaliteter använder en mer offensiv 

förhandlingsstrategi.  

Hur vi uppfattar kommunikationen vi utsätts för bygger på hur vi analyserar informationen, bland 

annat  genom våra värderingar, attityder och övertygelser. Persia och Nyström beskriver att de 

upplevde att det finns en känslomässig skillnad i den amerikanska tolkningen av svensk design och 

att de upplever den som exotisk. Den amerikanska bilden har sitt fokus på den svenska skogen och 

de skogsväsen som beskrivs som mytologiskt, till skillnad från den svenska synen som mer 

fokuserat på vad vi plockar ur skogen. Svahn förklarar att ibland kan material och idéer som för 

oss här i norden är självklara upplevas som mer exotiskt i andra länder och då kan en närmare 

förklaring behövas. 

Det beskrivs i dokumentet Mål för kultur (2015) från regeringen att kulturpolitiken ska främja 

internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Risso Engblom på Utrikesdepartementet 

menar att deras arbete och strategi anpassas till de lokala förhållandena beroende på 

förutsättningarna i landet. Nyström säger även  att det är jätteviktigt att ställa sig frågan vad svensk 
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design är innan man marknadsför sig på nya marknader. Herrström nämner att det finns en 

problematik med det svenska sättet att vara, att vi har lätt för att anpassa oss. Vilket gör att vi 

ibland anpassar oss för mycket till det internationella sammanhanget, detta fast vi egentligen bara 

borde anpassa kommunikationen. Herrström anser även att man måste  anpassa kommunikationen 

till hur lång tid man har på sig att presentera något, vilket land och i vilket sammanhang man 

befinner sig. Kumlin beskriver att mänsklig kontakt och att bjuda in till samtal har visat sig vara en 

god strategi för att motverka brister och missförstånd i kommunikationen med andra länder och att 

Svensk Form arbetar mycket med detta. Svahn beskriver också att arbetet med story telling är en 

sak som höjer förståelsen för svensk design utomlands.  

5.1.3 Nyinstitutionell teori. 

De svar som respondenterna har angivit i intervjuerna samt de dokument och artiklar som studien 

analyserat kan endast anknytas till vissa punkter inom nyinstitutionell teori.  

Författarna till denna studie anser att svaren på dessa frågor inte utvecklades, samt att studien 

hade behövt ett annat urval för att få en bättre bild av det rådande organisatoriska fältet.  

 

Respondenterna från Svensk Form beskriver att det finns ett väletablerat verksamhetsfält som 

arbetar med att främja Sveriges nation brand, samt att vissa av dessa samarbetar med Svensk 

Form i främjandet av svensk design internationellt. Förutom att dessa organisationer tillsammans 

har värdeord för den svenska nationens varumärke finns det dock inget i studiens empiri som 

tyder på att organisationerna skulle ha blivit isomorfa i sitt sätt att arbeta. Wiberg på Svensk 

Form beskriver dock att organisationer inom detta fält skapar nätverk och stärker varandra. Hon 

menar att de på olika sätt påverkar varandra i arbetet med att främja svensk design, både 

ekonomiskt, kreativt och filosofiskt. Dock kan författarna till studien inte utröna på vilket sätt 

detta sker eller kunnat utläsa något specifikt exempel på isomorfism. Författarna till studien har 

dock fått en bild av att de politiska beslut i form av bidrag och styrdokument som ges av staten 

bidrar till en påtvingad isomorfism i arbetet med nation branding inom fältet svensk design. 

Några respondenter har även diskuterat kring huruvida sponsring i projekt som Svensk Form 

deltagit i påverkar arbetssättet. Något som Wiberg menar skänker stabilitet och trygghet i 

projekten medans Svahn anser skapa konflikt i att de sponsrade företagen får en för stor makt i 

vad som visas av svensk design.  

 

Det har inte kunnat utrönas någon form av löskoppling i Svensk Forms arbete med att främja 

svensk design internationellt i denna studie. Det kan dock vidare diskuteras om det finns en 
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löskoppling i statens arbetssätt. Det beskrivs i flera av studiens dokument från regeringen att 

staten anser att svensk design är otroligt viktigt för ett land som Sverige, men trots detta upplever 

respondenterna resurserna som knappa. Flera respondenter beskriver även att staten skapar en 

osäkerhet och en tröghet då bidragen delas ut för kortare tidsperioder istället för att låta Svensk 

Form bygga upp en långsiktigare strategisk plan. Flera av respondenterna menar att det upplevs 

svårt för Svensk Form att ha en långvarig strategi i sitt arbete och nästan alla respondenter anser 

att Svensk Form skulle gynnas om de blev högre prioriterade i finansieringen från staten och att 

ett bättre arbete då skulle kunna genomföras. Persia säger att de statliga medlen som Svensk 

Form får inte räcker för att upprätthålla en långsiktig och konsekvent satsning för att föra ut det 

svenska designvarumärket. Han hävdar att de borde få sina medel sanktionerade i ett längre 

perspektiv, inte år för år, utan kanske under en femårig satsning för att på så sätt kunna bygga en 

strategisk plan, detta för att med en större ekonomisk satsning hade ett mer konsekvent arbete 

kunnat utföras. Kumlin menar dock att Svensk Form nu börjat prata om ett 

marknadsföringsprogram som kanske kommer att lanseras i Visit Swedens regi. Kumlin menar 

att då kan organisationerna tillsammans sätta upp en plan för ett långvarigare arbete 

internationellt. Hon beskriver att som det ser ut nu utförs allt arbete lite i sista minuten. 
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6. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser till de forskningsfrågor som studien syftat till att 

besvara. 

 

Denna studie har visat att Svensk Forms arbete med att främja svensk design internationellt 

påverkar Sveriges nation brand positivt då svensk design är högt aktad runt om i världen och 

design påverkar fyra av de sex komponenterna som är viktiga för att bygga upp ett lands nation 

brand. Därför blir Svensk Forms arbete med att synliggöra svensk design internationellt en viktig 

del i Sveriges nation brandning och organisationen måste ständigt arbeta för att bibehålla denna 

position.  

 

Studien har inte kunnat utröna på vilket sätt Svensk Form påverkas av andra organisationer mer 

än att det finns ett organisatoriskt fält som arbetar gemensamt ekonomiskt, kreativt och filosofiskt 

för att stärka Sveriges nation brand. Dock har studien funnit att regeringen påverkar Svensk 

Form genom de bidrag organisationen tilldelas och att de måste förhålla sig till styrdokumenten 

från staten. Arbetet som Svensk Form utför tycks i denna studie försvåras av regeringens beslut 

då bidragen delas ut för kortare tidsperioder. Detta medför att Svensk Form inte kan bygga upp 

en långsiktig strategisk plan för sitt arbete. 

 

I denna studie framgår det att svenska aktörer inom fältet svensk design måste ta hänsyn till olika 

kulturella skillnader runt om i världen i arbetet med nation branding. Studien har visat att de 

kulturella skillnaderna som behöver tas i beaktning är många och skiljer sig från land till land, 

detta i både arbetssätt och i hur olika kulturer uppfattar Sverige och svensk design. Detta tyder på 

att i arbetet med att främja svensk design internationellt så behövs det en långvarig strategi för 

hur man presenterar Sveriges nation brand, detta för att alla olika kulturer ska förstå 

kommunikationen av svensk design. 
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7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer författarna till denna studie diskutera studiens slutsatser samt vad som 

hänt inom området för studien efter att undersökningen avslutats. 

 

Efter att denna studie slutförts kom den 19 maj 2016 ett beslut från svenska staten att införa en 

unik fyraårs-satsning, år 2016-2019, för att öka internationell tillväxt inom svensk design, 

arkitektur och mode. Författarna till denna studie fick under intervjun med Ewa Kumlin, VD på 

Svensk Form, vetskap om att Svensk Form hade börjat prata med Visit Sweden om ett 

gemensamt marknadsföringsprogram som kanske skulle lanseras. Dock framgick det inte i 

intervjun hur långt dessa planer hade gått och att detta skulle kunna bli verklighet redan i år 2016. 

Den nya satsningen innebär att ett bidrag på 28 miljoner kronor ska ge svenska organisationer, 

med Visit Sweden i ledning, möjlighet till att utforma en långsiktig plan för att skapa en tydligare 

internationell position för Sverige då regeringen anser att design är en stark profilbärare av det 

svenska varumärket. De andra organisationer som ingår i denna samverkan är Svensk Form, 

Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen, samt 

övriga främjarmyndigheter och näringslivet inom respektive område. Satsningen är till för att 

utveckla och stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland och att 

skapa ett större internationellt intresse för mode, arkitektur, inredning, möbler och konsthantverk 

i Sverige. Detta för att öka exporten av designprodukter och tjänster samt att få fler människor 

från andra länder att resa till Sverige för att uppleva och konsumera svensk design. Regeringen 

anser att det finns en stor potential för designföretagen och besöksnäringen att växa. Det beskrivs 

att Visit Sweden, branschorganisationerna inom design, Business Sweden och Svenska Institutet 

tillsammans ska identifiera en position för Sverige, utveckla en kommunikationsstrategi och 

genomföra marknadsföringskampanjer utomlands (Visit Sweden, 2016).  

 

Detta beslut från regeringen bevisar och bekräftar denna studies slutsatser gällande svensk 

designs viktiga bidrag till Sveriges nation brand, samt att avsaknaden av en långsiktig strategi 

och de minskade bidraget från regeringen till Svensk Form är ett problem som behöver åtgärdas. 

Slutsatserna dragna gällande interkulturell kommunikation kan också styrkas av regeringens nya 

beslut då det vill satsa pengar så att de berörda organisationerna tillsammans kan skapa och 

utveckla en gemensam kommunikationsstrategi för att kunna marknadsföra svensk design 

internationellt. Slutsatserna i denna studie gällande det organisatoriska fältet och dess påverkan 
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på organisationen Svensk Form anser författarna kunde ha utförts bättre om ett större urval ur den 

bestämda populationen valts ut.  

          

7.1 Förslag på vidare studier  

Då en ny satsning på design som sträcker sig till 2019 har tillkommit anser författarna till denna 

studie att ett intressant förslag på vidare forskning är att undersöka hur det organisatoriska fältet 

som tilldelas detta uppdrag kommer att gå till väga för att positionera Sverige samt hur planen för 

kommunikationsstrategin internationellt kommer utformas. Vidare anser författarna att en 

intressant undersökning är att se över hur arbetet utförts efter slutdatumet 2019 för att närmare 

undersöka hur detta bidrag har påverkat Sveriges nation brand. Författarna anser också att en mer 

omfattande studie utförd med människor från andra nationer skulle kunna ge en bättre bild av hur 

Sveriges nation brand uppfattas utifrån. 
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Bilaga 1, intervjuguide 1  

Intervjuer med anställda på organisationen Svensk Form.         

1. Öppning  

Intervjun inleds med en presentation av studenterna och studiens syfte. Respondenten får 

möjlighet att välja om den vill vara anonym eller benämnas vid namn i uppsatsen och informeras 

om sin rätt att avbryta intervjun när som helst under samtalet och avsluta sin medverkan. 

Respondenten informeras även om att samtalet kommer att spelas in och att det endast är 

uppsatsskrivarna som kommer att lyssna på materialet. Respondenten erbjuds även att få ta del av 

den färdiga uppsatsen om hen så vill.     

    

2. Bakgrundsfakta om respondenten        

 

● Vad har du för arbetstitel?          

     

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

   

● Hur länge har du varit anställd på Svensk Form?       

           

Dessa frågor ställs för att få en bakgrundsbild av vilken relation respondenten har till företaget. 

Samt att få respondenten att känna sig bekräftad och trygg i situationen.    

      

3. Frågor. 

Beskriv Svensk Form som organisation? 

Denna inledande fråga avser att få respondenten att tala fritt om organisationen. Detta för att 

undersöka vilken bild respondenten har av sin arbetsplats och hur de arbetar. 

 

Hur skulle du beskriva svensk design, om du anser att det epitetet existerar? 

Eftersom svensk design kan tolkas olika avser denna fråga att undersöka hur respondenten ser på 

epitetet.         

  

Vilka andra organisationer känner ni till som arbetar med att främja svensk design 

internationell? 



 
 

54 
 

Denna fråga avser att få respondenten att tala fritt om vilka andra organisationer, inom det giva 

organisationsfältet, som arbetar för samma mål. 

 

Hur ser er finansiering ut?  

Denna fråga syftar till att få respondenten att tala fritt om hur det statliga stödet ser ut och om 

det finns andra inkomstkällor. 

 

Vi har förstått att ni får ett nytt beslut om finansiering varje år, hur påverkar detta ert 

arbete? 

Denna fråga syftar till att vara en uppföljning på föregående fråga. Vi vill att respondenter 

reflekterar fritt om hur organisationen påverkas. 

 

Vilka projekt driver Svensk Form för att nå ut med svensk design internationellt? Berätta 

gärna vad dessa går ut på? 

Denna fråga syftar till att få en större kunskap om hur Svensk Form arbetar med 

internationalisering av svensk design. 

     

I det internationella arbetet med Svensk Form kommer ni i kontakt med personer från 

olika kulturer. Vilka länder jobbar ni med? 

Denna fråga syftar till att leda in respondenten på interkulturell kommunikation genom att 

reflektera över vilka olika kulturer de kommer i kontakt med. 

 

 Skiljer sig Svensk Forms sätt att kommunicera  i olika länder? Känner ni av kulturella 

skillnader som ni måste ta hänsyn till? 

Som en fortsättning på föregående fråga ämnar denna att undersöka om organisationen tänker 

på kulturella skillnader i sitt arbete och om de använder sig av interkulturell kommunikation och 

i så fall hur. 

 

Använder ni någon specifik kommunikationsstrategi? 

Då kommunikation och dess olika strategier för att nå ut är många ämnar denna fråga 

undersöka om organisationen gemensam och uttalad strategi för kommunikation. 

 

Vi har förstått att Svensk Form samarbetar med andra organisationer för att främja 

svensk design internationellt, vilka och hur? 
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Denna fråga ämnar undersöka  vilka organisationer som Svensk Form samarbetar med. Frågan 

ämnar ge en introduktion till nästa fråga. 

 

Tycker ni att Svensk Form påverkas av andra organisationer inom detta fält? 

Denna fråga syftar till att undersöka om Svensk Form skapar legitimitet genom att arbeta på ett 

liknande sätt som organisationer i samma fält. 

 

Uppfattar ni att ni påverkar andra organisationer inom detta fält? 

Denna fråga syftar till att undersöka om Svensk Form legitimerar andra organisationer inom 

samma fält. 

 

Vi har läst i era verksamhetsberättelser att ni 2010 antog en ny strategi att satsa på Form 

och internationalisering. Hur har ert arbete förändrats efter att ni antog denna strategi?  

Denna fråga ämnar undersöka hur Svensk Forms arbete har förändrats efter att de antog en ny 

strategi om internationalisering. 

 

Arbetar Svensk Form aktivt med att främja Sverige som varumärke?  

Denna fråga syftar till att undersöka om Svensk Form aktivt jobbar med nation branding. 

- På vilket sätt?  

Denna fråga syftar till att undersöka hur Svensk Form arbetar med nation branding. 

- Vad är det ni vill förmedla? 

Denna fråga ämnar undersöka vilken image av Sverige som Svensk Form vill förmedla till 

omvärlden. 
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Bilaga 2, intervjuguide 2  

Intervjuer med formgivare med god kännedom om svensk design och organisationen Svensk 

Form.  

   

1. Öppning          

Intervjun inleds med en presentation av studenterna och studiens syfte. Respondenten får 

möjlighet att välja om den vill vara anonym eller benämnas vid namn i uppsatsen och informeras 

om sin rätt att avbryta intervjun när som helst under samtalet och avsluta sin medverkan. 

Respondenten informeras även om att samtalet kommer att spelas in och att det endast är 

uppsatsskrivarna som kommer att lyssna på materialet. Respondenten erbjuds även att få ta del av 

den färdiga uppsatsen om hen så vill.        

 

2. Bakgrundsfakta om respondenten           

             

● Vad har du för yrke?           

    

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

   

● Hur länge har du arbetat med design?       

                

Dessa frågor ställs för att få en bakgrundsbild av respondentens arbetsliv och kunskap inom 

området. Samt att få respondenten att känna sig bekräftad och trygg i situationen.    

 

3. Frågor.  

Hur skulle du beskriva svensk design, om du anser att det epitetet existerar? 

Eftersom svensk design kan tolkas olika avser denna fråga att undersöka hur respondenten ser på 

epitetet.    

 

Vilka organisationer känner ni till som arbetar med att främja svensk design 

internationell? 

Denna fråga syftar till att ta reda på om respondenten har en tydlig bild av vilket organisatoriskt 

fält som arbetar med att främja Sveriges nation brand genom design. 
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Vad vet du om Svensk Form och deras arbete med att främja svensk design internationellt 

? 

Denna fråga ämnar undersöka vilken kunskap personer inom svenska designbranschen har om 

Svensk Form och deras arbete med internationalisering. 

 

Har du själv arbetat med att främja svensk design internationellt, i vilket sammanhang och 

på vilket sätt? 

Denna fråga syftar till att undersöka respondentens egen erfarenhet av att arbeta med 

internationalisering av svensk design. 

 

(Om ja) Med vilka länder? 

Intressant att se om olika länder kräver olika mycket anpassning. 

 

Har sättet att kommunicera skiljt sig åt i olika länder? 

      -Känner ni av kulturella skillnader som ni måste ta hänsyn till? 

Denna fråga ämnar undersöka om respondenten har sett kulturella skillnader i sitt arbete och om 

de använder sig av interkulturell kommunikation och i så fall hur. 

 

Hur ser du på organisationer med statligt stöd som arbetar med att främja svensk design 

internationellt?  

Denna fråga syftar till att få respondenten att tala fritt om hur hen upplever det arbete som görs 

för att främja Sveriges nation brand genom design. 

 

 

Tycker du att svensk design tillför något till Sverige som varumärke?  

- Och i så fall på vilket sätt? 

Denna fråga avser att undersöka hur respondenten upplever att svensk design bidrar till Sveriges 

nation brand.   
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Bilaga 3, intervjuguide 3 

Intervju med en anställd på Utrikesdepartementet. 

     

1. Öppning           

Intervjun inleds med en presentation av studenterna och studiens syfte. Respondenten får 

möjlighet att välja om den vill vara anonym eller benämnas vid namn i uppsatsen och informeras 

om sin rätt att avbryta intervjun när som helst under samtalet och avsluta sin medverkan. 

Respondenten informeras även om att samtalet kommer att spelas in och att det endast är 

uppsatsskrivarna som kommer att lyssna på materialet. Respondenten erbjuds även att få ta del av 

den färdiga uppsatsen om hen så vill.      

 

2. Bakgrundsfakta om respondenten 

   

● Vad har du för arbetstitel?          

     

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

● Hur länge har du arbetat på Utrikesdepartementet?  

 

Dessa frågor ställs för att få en bakgrundsbild av respondentens arbetsliv och kunskap inom 

området. Samt att få respondenten att känna sig bekräftad och trygg i situationen.  

  

3. Frågor.  

Ni ingår i ett organisatoriskt fält som arbetar med en gemensam uttalad strategi för att 

främja Sverige som varumärke tillsammans med Svenska institutet, Näringsdepartementet, 

kulturdepartementet, Business Sweden, NSU och Visit Sweden 

 - Vilken bild av Sverige som varumärke vill ni förmedla? 

Denna fråga syftar till att ta reda på om myndigheten jobbar efter en gemensam tydlig bild av 

Sveriges som man vill förmdela till andra länder samt vilka värden man fokuserar på. 

 

Hur arbetar ni med att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige 

utomlands? 

Denna fråga syftar till att få en övergripande bild av hur Utrikesdepartementet arbetar i stort. 
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Hur arbetar ni med att främja svensk design internationellt? 

Denna fråga syftar till att få en övergripande bild av hur Utrikesdepartementet arbetar med 

främjandet av design. 

 

Mot vilka länder arbetar ni primär mot när det gäller främjandet av Svensk Design? 

Denna fråga syftar till att se vilka länder som Utrikesdepartementet primärt riktar sig mot inom 

fältet design.  

 

Har sättet att kommunicera skiljt sig åt i olika länder? 

      -Känner ni av kulturella skillnader som ni måste ta hänsyn till? 

Denna fråga ämnar undersöka om Utrikesdepartementet har sett kulturella skillnader i sitt 

arbete och om de använder sig av interkulturell kommunikation och i så fall hur. 

 

Vilka utlandssatsningar för att främja svensk design görs? 

- Vilka är ni  delaktiga i? 

Denna fråga syftar till att få en bättre bild av vilka satsningar Utrikesdepartementet gör för 

svensk design internationellt.  

 

Hur ser finansieringen ut för satsningen på svensk design utomlands? 

Denna fråga syftar till att få en bättre bild av vilka  ekonomiska satsningar Utrikesdepartementet 

gör för svensk design 

 

Utställningen Swedish design goes milan anordnas i princip varje år för att främja svensk 

design internationellt av bland annat business Sweden. Hur tänker ni med den 

utlandssatsningen? 

- Vi ha förstått att Business Sweden varje år måste söka finansiering för att få igenom 

detta, vad är tanken bakom det?  

Denna fråga syftar till att få en bättre bild av vad denna utställning betyder för 

Utrikesdepartementet samt få svar på varför det krävs en ny förhandling om bidrag varje år- 

  

Vi har förstått att du jobbar med att promota Sverigebilden utomlands och framförallt 

promotion och utbyte när de gäller de kreativa branscherna. Tycker du att svensk design 

tillför något till Sverige som varumärke?  

- Och i så fall på vilket sätt? 
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Denna fråga avser att undersöka hur respondenten upplever att svensk design bidrar till Sveriges 

nation brand.             

 

Hur skulle du beskriva svensk design, om du anser att det epitetet existerar? 

Eftersom svensk design kan tolkas olika avser denna fråga att undersöka hur respondenten ser på 

epitetet.    
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Bilaga 4    
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