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Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att visa hur ESN, IKEA och UD 

förmedlar svenskhet. Detta sker genom att metoderna som de tre undersökningsfälten 

använder sig av för att skapa och sprida bilder och budskap om Sverige, svenskar och den 

svenska kulturen dvs. den svenska särarten åskådliggörs och analyseras i uppsatsen. 

Uppsatsen bygger på en metod med representativa informanter och behandlar tre 

undersökningsfält där mötet mellan människor och kulturer är påtagligt. Förhoppningsvis 

kan uppsatsen ses som ett bidrag till identitetsforskningen, då jag valt att behandla tre fält 

som inte utgör klassiska undersökningsfält för att visa hur svenskhet förmedlas. 

 

Abstract: The purpose of this essay is to show how ESN, IKEA and the Ministry for Foreign 

Affairs (UD) mediated swedishness. This will be done by illustrate and analyse the methods the 

research fields use to create and spread pictures and message about Sweden, Swedes and Swedish 

cultures. The essay use the method of represented informants and show three field where the 

meeting between people and cultures is conspicuously. Hopefully, this essay can be seen as a 

contribution to the research of  identity (identity research).  I have chosen to focus on three fields 

of research, which do not belong to the classic field of research to show how swedishness is 

mediated. 
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Inledning 
Antropologi är läran om människan som samhällsbyggare, meningsskapare och kulturbärare. 

Socialantropologer studerar i vid bemärkelse människan och det mänskliga samhället. 

Klassifikationer är sociala konstruktioner som är nödvändiga för att tillvaron inte ska upplevas 

som kaotisk. Människor definierar ofta vad den egna gruppen (vi) inte är i förhållande till en 

annan grupp (dem).   Biologiskt sett är det oerhört lite som skiljer en människa från en annan, 

ändå råder det stor mångfald på jorden av hur vi som människor lever våra liv. Det finns därför 

ett inneliggande behov hos människan att klassificera och kategorisera sig själv och sin 

omgivning. Människor kan identifiera sig själva med flera sociala karaktärer t.ex. ett land, en 

region, en kultur, en religion, ett kön, ett politiskt parti, en ekonomisk status och samtidigt alla på 

samma gång (Leagre 2002:68).  Sociala konstruktioner är föränderliga, då klassifikationerna 

endast uppstår i mötet och enbart tillskrivs betydelse när de sätts in i en relation dvs. ett 

förhållande. Detta innebär att klassifikationer inte är statiska och går att studera i total isolation, 

då de snarare belyser en aspekt av en relation än en fast egenskap. ”Att tala om en etnisk grupp i 

total isolering är lika absurt som att tala om en ensam hand som applåderar.” (Hylland Eriksen 1998:19). 

     Många forskare har studerat identitetsfrågor ur etniskt, kulturellt och nationalistiskt perspektiv 

med utgångspunkt från aktuella områdena såsom migrationen, modernismen och den globala 

urbaniseringen. Att visa att vår samtida värld fortfarande rymmer en stor mångfald, som 

kontinuerligt förändras genom nya kulturmöten utgör en av socialantropologins viktigaste 

uppgifter. I mitt arbete kommer jag att belysa tre undersökningsfält, en studentorganisation, ett 

storskaligt företag och en central myndighet, där mötet mellan människor och kulturer är 

påtagligt. Genom att undersöka vilka metoder som fälten använder sig av för att skapa och sprida 

bilder av Sverige; svenskar och den svenska kulturen, dvs. den svenska särarten avser jag att visa 

hur ESN, IKEA och UD förmedlar svenskhet, vilket utgör uppsatsens syfte. 

 

Syfte  

Mitt syfte är att visa hur ESN, IKEA och UD förmedlar svenskhet.  

     Termen ´svenskhet’ definierar i detta avseende Sverige, svenskar och den svenska kulturen 

dvs. den svenska särarten. Jag avser att besvara mitt syfte genom att försöka visa vilka metoder 

som ESN, IKEA och UD använder och vad de kan tänkas skapa och förmedla för bilder och 

budskap om Sverige, svenskar och den svenska kulturen. 
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Metod 

Min grundtanke inför uppsatsprocessen var att jag i uppsatsen skulle få möjlighet att använda 

mina tidigare kunskaper och erfarenheter, samtidigt som jag fick tillfälle att utveckla dessa 

genom att studera ett ämne som jag fann intressant för framtida ändamål. Detta för att uppsatsen 

ska kunna användas som bakgrund och mall för att visa min egen kompetens för framtida 

ändamål till exempel fortsatt forskning eller för en potentiell arbetsgivare. Då denna bakgrund 

ligger till grund för hur jag valt att utforma mitt ämnesval och undersökningsfält kan den ses som 

min urvalsmetod.  

     Jag har valt att behandla ett aktuellt ämne som ligger i tiden och som det finns möjlighet att 

arbeta vidare med i framtiden. Exempelvis kan fortsatt forskning ske inom ramen för 

universitetsvärlden eller UD. I enlighet med grundtanken inför uppsatsen har jag även valt att 

studera tre undersökningsfält där jag innehar viss kunskap/erfarenhet om sedan tidigare. Till 

exempel har jag en viss inblick i ESN, då jag varit aktiv i ESN Linköping. Jag har inom ramen 

för temakursen globalisering-regionalisering (30hp) genomfört en omfattande litteraturstudie och 

skrivit ett pm (10,5hp) om IKEA. Det har varit en fördel att ha viss kännedom om 

undersökningsfälten, inte minst i processen att finna lämpliga informanter som dessutom vill 

medverka i uppsatsen.  

     Eftersom det inte är informanten i sig som person och deras bild av Sverige som jag varit 

intresserad att studera har jag valt att använda mig av en metod som jag skulle vilja kalla för 

representerade informanter. Detta innebär att jag behandlat mina informanter som representanter 

för ESN; IKEA och UD. Informanterna har därmed blivit nästintill osynliga och anonyma i 

texten, då de fallit utanför uppsatsens ramar. Jag vill dock förtydliga att detta inte innebär att 

informanterna har varit obetydliga för uppsatsen för utan deras medverkan skulle uppsatsen ha 

varit ogenomförbar. 

     Uppsatsen bygger till största del på material som jag erhållit från mina informanter, men jag 

har även använt mig av litterära källor (böcker) och ett flertal internetkällor. Då jag har strävat 

efter att göra det möjligt för läsaren att redan i den löpande texten kunna urskilja vad jag refererat 

till, utan att vara tvungen att gå till referenslistan har jag valt att tydligt särskilja metoderna åt. 

Samtliga referenshänvisningar i uppsatsen sker enligt Harvard systemet. Vid internetkällor har 

jag använt mig av beteckningen ’URL’, följt av en siffra och då jag refererar till en informant 

använder jag mig av beteckningen ’INF’ följt av en bokstav. Trots att jag använder olika 
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beteckningar har jag även avsiktligen och medvetet valt att kombinera siffra och 

bokstavssystemet. Detta för att göra det extra tydligt att visa vad texten refererat till. 
 

Informanter 

Samtliga svenska ESN-sektioner fick möjlighet att besvara ett frågeformulär som jag skickat till 

dem via e-post. Detta skickades till e-post adressen som är angiven som kontaktuppgift på 

hemsida: www.esn.org. ESN avsnittet bygger på material från fem informanter, som 

representerar fem av de totalt sju lokala ESN-sektionerna i Sverige. Därtill har materialet kommit 

att kompletteras med information från ESN-sektionernas hemsidor och med en deltagande 

observation från en av ESN Linköpings aktiviteter. 

     Uppsatsens IKEA avsnitt bygger framförallt på intervjuer genomförda med en 

marknadsassistent vid IKEA Food Services AB. Den första intervjun var delvis strukturerad och 

genomfördes via telefon, därefter har jag sedan kompletterat mitt material och fått mer utförliga 

uppgifter från min informant via e-post. Därtill har jag använt mig av tre litterära verk som alla 

behandlar IKEA. Dessa är: ”IKEA, entreprenören, affärsidén, kulturen” (Björk 1998), ”Ingvar 

Kamprad och hand IKEA: en svensk saga” (Sjöberg 1998) och ”Historien om IKEA. Ingvar Kamprad 

berättar för Bertil Torekull” (Torekull 2006). Utöver detta har ett flertal Internetkällor använts för att 

uppsatsens ska kunna ha med aktuella siffror och färsk fakta över t.ex. antalet varuhus.  

     Då UD är Sveriges högsta organ för kulturfrämjande och Sverigebilden ansåg jag att UD var 

ett högst intressant undersökningsfält för uppsatsen. Däremot förmodade jag att det inte skulle 

vara helt lätt att finna en person vid UD som ville ställa upp som informant. Av den anledningen 

kom jag att utnyttja min enda kontakt, en ingift släkting som arbetar vid UD. Jag ringde honom i 

hemmet och presenterade mitt uppsatsämne och frågade om detta var något som han arbetade 

med och om han kunde tänka sig ställa upp som informant. Jag fick ett mycket positivt besked, då 

han svarade att ”det är exakt vad jag arbetar med” (INF A).  

       Uppsatsens UD avsnitt bygger framförallt på en ganska ostrukturerad fysisk intervju som jag 

genomförde med min informant på hans kontor i Stockholm. UD avsnittet har även kompletteras 

med flera internetkällor, däribland världsutställningens officiella hemsida: www.bie-paris.org. 

Dessutom har det i likhet med uppsatsens övriga informanter skett visst utbyte av e-post, där jag 

bland annat kom att få ta del av en power point som min informant bifogade.  
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Min forskning som ett bidrag 

Benedict Anderson definierar nationen som en ”föreställd politisk gemenskap” som är både 

begränsad och suverän. Anderson menar att den är föreställd ”eftersom medlemmarna av även den 

minsta nationen aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra tala om mer än en minoritet av övriga 

medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.” (Anderson 1996:21). 

Enligt Anderson bygger därför nationalismen huvudsakligen på en känsla av gemenskap, snarare 

än på en verklig gemenskap. Han ser därmed inte nationalism som ett politiskt handlingsprogram, 

utan ett sätt för människan att föreställa sig sitt liv.  

      Fredrik Barth framställs inom etnicitetsforskningen som den förste som intresserade sig för 

mötet mellan olika kulturer, istället som tidigare studera dessa isolerade ifrån varandra. Barth har 

försökt beskriva hur begreppet etnicitet vanligtvis uppfattas och används av människor. Han 

anser att etnicitet betecknar en befolkning och kan komma att förändras under vår livstid, allt 

eftersom kulturella värden, kommunikationer och interaktioner etc. utvecklas. I likhet med 

Anderson menar Barth att den gemensamma identiteten (etnicitet/nationalism) är föreställd, då 

det är en gemenskap som kan komma att förändras. Det som skiljer dem åt allra mest är att 

Anderson pratar om nationalism, vilket ofta (om inte alltid) är bundet till en nation, medan Barth 

pratar om etnicitet som kan vara geografiskt, men som inte behöver vara det. Detta resonemang 

återfinns även hos antropologen Hylland Eriksen som skriver att ”[…] etnicitet är en aspekt av en 

relation, inte en kulturell egenskap hos en grupp.” (Hylland Eriksen 1998:47).  

      Jag har valt att behandla identitetsfrågan utifrån vad jag skulle vilja benämna ett litet 

annorlunda perspektiv. Begreppet ”annorlunda” syftar jag i detta avseende snarare på skillnader 

från antropologins traditionella metoder, än på utmärkande i termer av skillnader och likheter. 

Förhoppningsvis kan min uppsats ses som ett bidrag till identitetsforskningen, då jag valt att 

behandla tre fält som inte utgör klassiska undersökningsfält för att visa hur svenskhet förmedlas. 

 

Disposition 

Uppsatsen har ett tematiskt upplägg, där jag efter inledningsavsnitt kommer att behandla 

undersökningsfälten var och en för sig. Avsnitt två kommer att behandla ESN, därefter i avsnitt 

tre kommer IKEA att belysas i avsnitt tre, vilket följs av avsnitt fyra som handlar om UD. 

Uppsatsens femte avsnitt innehåller en sammanfattning och diskussion. I detta avsnitt kommer 

jag att knyta ihop vad som behandlas i uppsatsen och visa hur ESN, IKEA och UD förmedlar 

svenskhet.  
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ESN avsnittet 
I detta avsnitt belyses hur studentorganisationen ESN förmedlar svenskhet. Detta kommer att ske 

genom att metoderna som de svenska ESN-sektionerna använder sig av för att skapa och 

förmedla bilder kring den svenska särarten åskådliggörs och analyseras.  

     De flesta högre utbildningar i Sverige bedriver någon form av studentutbyte. Ett exempel är 

Erasmus, som står för ”European Community Action Scheme for the Mobility of University Students” 

(URL 1). Erasmus avser att öka utbytet av studenter och lärare mellan högskolor inom EU-

länderna. Sedan Erasmusprogrammet grundades 1987 har mer än en och en halv miljon studenter 

tilldelats Erasmusstipendiet. Även EFTA-länderna har rätt att ansluta sig till Erasmusprogrammet 

(URL 2). Mot denna bakgrund kan vi konstatera att Erasmus är det största nätverket för 

studentutbyte inom EU- och EFTA länderna.  

     År 1990 grundades studentorganisationen ESN, som står för Erasmus Student Network. ”The 

mission of ESN is to foster student mobility in Higher Education under the principle of SHS - 

Students Helping Students" (URL 3). ESN består av tre nivåer; en lokal nivå, en nationell nivå 

och en internationell nivå. Det finns totalt 262 lokala ESN-sektioner, vilka tillsammans formar 

AGM, "Annual General Meeting", som är ESN:s årsmöte och högsta beslutande organ (URL 3). I 

Sverige finns ESN representerade på högskolan/universitet i Kalmar, Linköping, Lund, Skövde, 

Stockholm, Växjö och Örebro. De sju lokala ESN-sektionerna bildar tillsammans ESN-Sverige 

som utgör Sveriges nationella nivå. Det finns totalt 34 nationella nivåer, vilka utgör grunden för 

ESN International.  

       Sektionerna vid Linköpings universitet (INF B), högskolan i Kalmar (URL 4) och vid Lunds 

universitet (INF C) är dock de enda som går under namnet och beteckningen ESN. Övriga ESN-

sektioner heter och verkar enligt följande: VIS (Växjö International Students), Växjö universitet 

(INF D); IC (International Commitee), högskolan i Skövde (INF E); International Fadderiet, 

Örebros universitet (INF F) och ISS (International Student Service) vid KTH i Stockholm (URL 

5).  Detta innebär att det utifrån sektionernas namn enbart går att utläsa att hälften av dessa ingår i 

ESN-nätverket, då samtliga inte använder sig av beteckningen ESN. Däremot visar samtliga 

sektioner tydligt att de ingår i ESN-nätverket. ESN-sektionerna anordnar aktiviteter och 

introduktionsprogram, representerar utbytesstudenterna och deras intressen gentemot akademiska 

institutioner och lokala myndigheter. ”På den lokala nivån finns den direkta kontakten med 

utbytesstudenterna” (URL 3).  
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     ESN-sektionernas utbud av aktiviteter varierar mellan ESN-sektionerna och lärosäten. Detta 

innebär att jag inte kan belysa alla tänkbara Sverigebilder som ESN förmedlar. Jag har istället 

inspirerats av Victor Turners resonemang om dominanta symboler. Turner studerade framförallt 

symboler som återkom på flera ställen inom en eller flera ritualer (Turner 1970). Jag har därmed 

valt att lyfta fram aktiviteter som återfinns hos minst två eller flera av ESN-sektionerna. Detta för 

att inte göra alltför stora generaliseringar utan att mina informanter och de svenska ESN-

sektionerna ska kunna känna igen sig i texten, även om de endast är en i mängden. 

 

Integration 

ESN arbetar med att integrera utbytesstudenter med svenskar, det svenska samhället och den 

svenska kulturen. Detta sker bland annat genom faddrar och värdfamiljer, vilket förmedlas via 

ESN. ESN-sektionerna anordnar även flera aktiviteter där utbytesstudenterna får prova på olika 

”svenska” saker. Aktiviteterna syftar dessutom till att visa utbytesstudenterna vad som går att 

uppleva på studieorten. ESN-sektionerna har därmed stor betydelse för integrationen mellan 

utbytesstudenter och svenskar, men även för att utbytesstudenterna ska integreras med det 

svenska samhället och den svenska kulturen och samhället.  
 

Svenska faddrar och värdfamiljer 

Samtliga ESN-sektioner i Sverige har fadderverksamhet vilket bygger på SHS-modellen, då 

studenter på utbildningsorten hjälper utbytesstudenter. (INF B, INF C, INF D, INF E, INF F, URL 4, 

URL 5). ESN vid högskolan i Skövde uppmuntrar sina faddrar att ta med utbytesstudenterna på 

olika aktiviteter (INF E). ESN vid Örebro universitet ”försöker uppmana faddrarna att göra enkla och 

vardagliga saker med utbytesstudenterna då vi tror att det också är det de vill uppleva här.” (INF F) 

Genom fadderverksamheten får utbytesstudenterna möjlighet att integreras med svenska 

studenter och få en inblick i deras vardag.  

     ESN vid Linköpings universitet och Växjö universitet förmedlar information och upplyser 

utbytesstudenten om möjligheten att ansöka om en värdfamilj (INF D, INF B). Genom 

värdfamiljen får utbytesstudenten möjlighet att möta en svensk familj och besöka deras hem. 

Detta behöver emellertid inte betyda att utbytesstudenter vid övriga orter, där ESN finns 

representerat, inte har tillgång till en värdfamilj. Flera av mina informanter var nämligen högst 

tveksamma när de besvarade min fråga. Till exempel sade min informant vid högskolan i Skövde 

att han trodde sig ”ha hört någonting om detta för några år sedan” (INF E). Däremot var värdfamiljer  

inget han kände till.  
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ESN-aktiviteter 

Aktiviteter utgör ytterligare en metod som ESN-sektionerna använder för att främja integrationen 

mellan utbytesstudenter och svenskar. ESN-aktivitetens syfte är dock inte enbart att integrera 

utbytesstudenter med svenskar, utan även med den svenska kulturen och det svenska samhället. 

Samtliga ESN-sektioner förmedlar någon form av sportaktiviteter. ESN-sektionerna anordnar 

aktiviteter såsom brännboll, hockey (INF B), bowling, biljard (URL 6), curling, bandy, 

skridskoåkning, pulkaåkning, (URL 7) och skidresor etc. (INF D). ESN vid Lunds universitet 

anordnar t.ex. volleybollturneringar och korplag i inom- och utomhusfotboll (INF C). Utöver detta 

uppmärksammar ESN även svenska högtider såsom midsommar och lucia (INF E). Dessutom 

genomför ESN-sektionerna flera andra aktiviteter som kan kopplas till Sverige t.ex. att baka 

semlor (INF B, INF F). Mot denna bakgrund vill jag hävda att den svenska befolkningen av 

utbytesstudenterna kan uppfattas som väldigt aktiva.  

     ESN-sektionerna anordnar även kortare och längre resor. Genom resorna får 

utbytesstudenterna möjlighet att besöka svenska städer, flera sevärdheter och museum. Resmålet 

varierar oftast utifrån ESN-sektionernas geografiska placering. Till exempel anordnar ESN i 

Lund flera ”kulturresor” i Skåne (INF C), medan Örebro istället besöker Dalarna (INF F), ESN i 

Linköping besöker Gränna (INF B) och Växjö anordnar resor till glasbruk i Småland (INF D). 

Dessutom anordnar nästan alla ESN-sektioner egna resor till Lappland (INF B, INF C, INF E, INF 

F). De flesta ESN-sektioner erbjuder även naturupplevelser som t.ex. kanotpaddling och 

vandringar. En av mina informanter hoppades att ESN genom att fokusera på naturupplevelser 

och uteliv kom att bidra till att ”förmedla en bild av Sverige och svenskarna som ett relativt naturnära 

land/folk” (INF F). 

     Genom sitt breda utbud av aktiviteter visar ESN-sektionerna att det finns mycket att uppleva 

och upptäcka i Sverige och kan därför antas förmedla en upplevelserik bild av Sverige. Till 

exempel ansåg min informant vid Örebros universitet att deras ESN-sektion ”medvetet försöker ha 

en bredd i våra aktiviteter för att visa många delar av Sverige […]” (INF F). Genom att ESN-

sektionerna förmedlar faddrar; värdfamiljer och aktiviteter arbetar de aktivt för att integrera 

utbytesstudenter med svenskar. ESN-aktiviteten blir även en möjlighet för utbytesstudenten att 

uppleva en specifik plats, företeelse eller händelse som anses typisk svensk. 

Svårigheter kring integrationen med svenskar  

ESN-aktiviteterna är öppna för alla, vilket innebär att inte enbart utbytesstudenter får delta. 

Aktiviteterna blir således ett bra tillfälle för utbytesstudenten att träffa svenskar. ESN blir ett 
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viktigt hjälpmedel för utbytesstudenterna att tillgodogöra sig information kring aktiviteter som 

erbjuds vid värduniversitetet och på studieorten, men även i landet. Därtill erbjuder vissa ESN-

sektioner utbytesstudenten möjlighet att få se en riktig älg (INF B, INF D). Detta kan ses som att 

ESN-aktiviteterna syftar till att visa ESN-sektionernas bild av Sverige och svenskar, samtidigt 

som de försöker uppfylla några av de förväntningar som utbytesstudenten förmodas ha med sig 

hemifrån.  

     Ett återkommande ämne under flera av mina intervjuer har varit att få svenskar deltar på ESN-

aktiviterna. Detta ansåg mina informanter var ett stort problem för ESN-sektionerna, då det låga 

intresset ansågs resultera i att utbytesstudenterna fick ytterst lite kontakt med svenskar. Det finns 

flera förklaringar bakom svårigheterna för utbytesstudenterna att integreras med svenskar. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att ESN-aktiviteterna uppfattas som intressanta, nya och 

kanske helt främmande för utbytesstudenter, medan de kan uppfattas som nästintill vardagliga för 

svenska studenter. Detta argument grundar jag på att en heldag ute i snön förmodligen är en mer 

attraktiv aktivitet för utbytesstudenter som ev. aldrig åkt pulka, än för svenska studenter. En 

annan orsak skulle kunna vara språket, tillskillnad från de svenska studenterna behärskar de flesta 

av utbytesstudenterna inte det svenska språket. Detta kan resultera i att svenska studenter 

tillskillnad från utbytesstudenter kan anordna aktiviteter som är likvärdiga med ESN på egen 

hand.   

     Jag kom att observera och delta vid en aktivitet som anordnades av ESN Linköping. Under 

fyra timmar fick utbytesstudenter och svenska studenter spela laserdome tillsammans. Efter ESN-

aktiviteten fick deltagarna information om hur de skulle gå till väga för att själva boka och 

därigenom kunna spela laserdome på egen hand. Laserdome ingår även som ESN-aktivitet vid 

Örebro universitet (INF F). Jag har dock svårt att tro att avsikten med ESN-aktiviteten var att 

förmedla en bild av Sverige som krigarnation, även om detta överrensstämmer med Sveriges 

historia och att nationen säljer krigsmaterial. Istället förmodar jag att syftet med ESN-aktiviteten 

är att svenskar och utbytesstudenten ska ha trevligt tillsammans, samtidigt som det ges möjlighet 

för deltagarna att prova något nytt, bland annat då laserdome är förbjudet i Tyskland.                        

Ytterligare en förklaring kan vara avsaknad av intresse från utbytesstudenterna själva. Min 

informant vid Linköpings universitet ansåg att intresset inte enbart måste finnas hos den svenska 

studenten, utan även hos utbytesstudenterna själva. Hon påpekade att ESN-styrelsen till en följd 

av detta ibland var utbytesstudenternas enda kontakt med svenskar (INF B). Det låga antalet 
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svenskar vid ESN-aktiviteterna behöver däremot inte betyda en avsaknad av intresse för det 

annorlunda hos svenska studenter.  

 

Motverka stereotyper  

Genom integrationen får utbytesstudenten möjlighet att bilda en egen uppfattning om svenskar 

baserat på egna erfarenheter och upplevelser.  ESN-sektionerna arbetar även aktivt för att öka 

utbytesstudenternas kunskaper om värdlandet Sverige. Detta skulle kunna resultera i att många av 

utbytesstudenternas fördomar mot svenskar (stereotyper), som de haft innan kan komma att 

ändras (INF B, INF E). Detta kan styrkas genom följande citat ”Vi [ESN] försöker visa vår kultur och 

i och med detta tror jag att de [utbytesstudenterna] får en mer verklighetstrogen bild av det svenska 

(istället för förutfattade meningar)” (INF B).  
 

Skapar Sverigebilder utifrån upplevelser och erfarenheter 

Min informant vid högskolan i Skövde hävdade att utbytesstudenterna redan under sin första 

vecka i Sverige brukar bilda sig en uppfattning om svenskar som tysta och tillbakadragna, då de 

aldrig säger hej (INF E). ESN-sektionernas arbete för att t.ex. integrera utbytesstudenter med 

svenskar blir därmed oerhört viktig för att utbytesstudenterna inte ska bilda sig en uppfattning av 

svenskar som bygger på ett första mötet, där de egentligen inte får någon kontakt. ESN-

sektionerna arbetar därmed aktivt för att motverka stereotyper. Därigenom blir ESN-sektionerna 

viktiga för att utbytesstudenten ska skapa en verklighetstrogen Sverigebild som bygger på egna 

erfarenheter; upplevelser och kunskaper, istället för förutfattade meningar.  

     Då ESN-sektionerna arbetar för att motverkar stereotyper och strävar efter att visa en 

verklighetstrogen bild av Sverige och svenskar, istället för förutfattade meningar och som bygger 

på andras bilder av Sverige, kan vi konstatera att ESN-sektionernas mål är att förmedla 

information och kunskap, men även erfarenheter för att göra en sådan uppfattning möjligt för 

utbytesstudenterna. Till skillnad mot de större högskolorna och universiteten finns det vid de 

mindre inga andra studentföreningar som anordnar aktiviteter för enbart utbytesstudenter (INF D, 

INF E, INF F). Min informant vid ESN i Lund säger till exempel att det där finns ”en uppsjö av 

olika aktiviteter”, då varje nation och kår har olika aktiviteter för utbytesstudenterna (INF C). Detta 

tillsammans med att alla ESN-sektioner inte har samma utbud av aktiviteter visar att utbudet över 

aktiviteter för utbytesstudenter varierar från ort till ort. Trots variationen och oavsett om utbudet 

är stort eller litet, förmedlar ESN-aktiviteterna flera Sverigebilder. Genom ESN-aktiviteterna får 
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utbytesstudenterna en bred och allmän bild av Sverige, samtidigt som även faddrar och 

värdfamiljer är viktiga inslag för att integrera utbytesstudenter med svenskar. 
 

Relationen till sprit och festglada svenskar  

Vi har konstaterat att utbytesstudenter kan uppleva svenskar som tysta och tillbakadragna. 

Dessutom ansåg min informant vid Örebro universitet att många utbytesstudenter anser att 

svenskar har en extrem respekt för sitt privatliv och att de därmed kan uppfattas som 

”reserverade” (INF F). Ett undantag från detta som en annan av mina informanter anser är att 

många utbytesstudenter tycker att svenskarna får en ny personlighet och blir pratglada, då de 

dricker (INF E).  

     Ett återkommandeproblem som diskuterats bland mina informanter är just hur ESN-

sektionerna ska förhålla sig till fester och alkohol.  Detta då många utbytesstudenter har 

svårigheter att integreras med svenskar på egen hand bortanför utelivet. Detta medför att den bild 

som utbytesstudenterna skapar om Sverige och svenskar utifrån egna upplevelser och 

erfarenheter inte alltid motsvarar den Sverigebild som ESN-sektionerna önskar förmedla om 

svenskar.  Jag tolkar det som att det finns en uppfattning om rätt och fel bild, eftersom ESN-

sektionerna ansåg sig förmedla en bred bild av Sverige. Däremot ansåg de inte att bilden behövde 

vara sann (INF F), då utbytesstudenterna oftast endast kommer i kontakt med svenska studenter 

och att fester ansågs vara en del av studentlivet. ESN vid Örebro universitet påpekade dock att 

fester och alkohol även är vanligt bland studenter utomlands och förekommer oftare bland unga 

människor än exempelvis äldre inom Sverige (INF F).  

     Under kryssningen, som är den enda aktivitet som samtliga ESN-sektionerna anordnar 

tillsammans, får deltagarna möjlighet att uppleva ett annat land samtidigt som kryssningen syfte 

kan vara att visa upp svenskt nöjesliv, men även hur deltagarna kan inhandla billig alkohol. Detta 

bygger jag på ett antagande om att kryssningen oftast kan uppfattas som ”fylleslag” och att 

många resenärer följer med enbart i syfte att inhandla billigare alkohol än i Sverige. Kryssningen 

kan därmed visa upp en bild av Sverige som förknippas med alkoholdrickande människor och 

svenskarnas förhållningssätt till alkohol. Dessutom sponsras ESN Sverige av företaget Vin och 

Sprit när de representerar de svenska ESN-sektionerna på internationella mötesplatser såsom 

ESN Internationals årsmöte (INF G). Detta skulle således kunna tolkas som att ESN marknadsför 

kända märken som t.ex. Absolut och därmed svenska alkoholprodukter Vi kan därmed konstatera 

att kopplingen till sprit är stark hos ESN, även om detta kanske inte är något som ESN-
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sektionerna medvetet arbetar för. Detta är även något som mina informanter behandlat som ett 

problem under intervjuerna. Jag har därmed svårt att se att ESN-sektionerna vill förmedla en bild 

av Sverige som förknippas med alkohol. Istället finner jag det mer trovärdigt att de vill förmedla 

en bild av glada festande människor. Detta kan styrkas med vad min informant vid Örebros 

universitet säger:  

Självklart är det mycket fest som svensk (och även icke-student) student men detta tror vi 
även är en viktig del i “Sverige-upplevelsen” då det är så det är (oftast) att vara student. 
Dock kan jag inte påstå att våra aktiviteters huvudfokus ligger på festande då vi upplever 
att de inte har något problem att ta till sig denna kultur på egen hand. (INF F) 

 

 

Gemensamma symboler för att skapa identiteter  

ESN-sektionernas styrelsemedlemmar har ofta särskilda kläder i samband med sina aktiviteter. 

Dessa klädesplagg kan informera om att personen i fråga ingår i styrelsen för t.ex. ”IC Skövde” 

eller ”Board ESN Linköping” (URL 8, URL 6). Vid Linköpings universitet erbjuds 

utbytesstudenterna att köpa mörkblå overaller med gula revärer, som är speciellt framtagna för 

internationella studenter. Detta framgår av dess baksida, som pryds av en svensk flagga med 

texten ”International Student, Linköping University, Sweden” (URL 8). Overallerna möjliggör också 

att utbytesstudenterna kan deltaga på studentfester där det är krav på overall, kravaller. Jag 

förmodar att de utmärkande kläderna hos styrelsemedlemmarna även kan avse att skapa trygghet 

för utbytesstudenten, då det visar vem denne kan vända sig till vid ev. frågor. En annan möjlig 

förklaring kan vara att urskilja den lokala sektionen från andra ESN-sektioner vid t.ex. 

gemensamma aktiviteter. Jag anser att overallerna i likhet med styrelsemedlemmarna i ESN:s 

gemensamma klädsel kan ses som en symbol, som syftar till att skapa en föreställd gemenskap 

(Anderson 1993) som t.ex. utbytesstudent eller ESN:are. Oavsett klädesplagget syfte kan de 

därmed utgöra en gemensam symbol för att distinktivisera, vilket även är vanligt förekommande 

inom nationaliteter och etniciteter (Hylland Eriksen 1998). Detta skulle således gå att 

implementera inom såväl ESN som nationsskapandet, då symbolerna kan användas som verktyg 

för att kategorisera sin omvärld och sig själv i kategorier som t.ex. vi-dem. Detta skulle kunna 

styrkas ytterligare med att ESN även bedriver alumniverksamhet, vilket visar att ESN identiteten 

lever kvar hos styrelsemedlemmarna, även efter det att de slutat vara aktiva. Vi kan därmed 

konstatera att ESN skapar en föreställd gemenskap genom symboler såsom kläder och därmed 

blir viktiga i identitetsskapandet som ESN:are och utbytesstudent. Gemensamma symboler 
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förmodar jag får en allt mer betydande funktion, då människor tenderar att möta allt fler 

människor, då vi lever i en global värld. 

 

ESN i ett globalt perspektiv  

ESN-sektionerna har ytterst få gemensamma aktiviteter, där utbytesstudenter i Sverige träffas. 

Detta tolkar jag som att ESN-sektionerna istället vill bidra till mötet med svenskar, snarare än 

utbytesstudenter emellan.  
 

ESN arbetar för mångfald  

ESN-sektionerna arbetar för att integrera utbytesstudenterna genom att förmedla faddrar, 

värdfamiljer och aktiviteter, vilket är några av de metoder som ESN-sektionerna använder. ESN-

sektionerna främjar även den svenska kulturen, då ESN-aktiviteterna visar upp en del av Sverige 

och vad som går att uppleva här. Dessutom arbetar ESN-sektionerna med att (ut)öka 

utbytesstudenternas kunskap om värdlandet Sverige. Det är denna kunskap som enligt ESN-

sektionerna tillsammans med upplevelser och erfarenheter om Sverige och svenskar möjliggör att 

utbytesstudenterna kan skapar och bilda sig en egen uppfattning om Sverige. Därmed arbetar 

ESN-sektionerna aktivt med att motarbeta stereotyper och istället skapa en verklighetstrogen bild 

av Sverige och svenskar, istället för förutfattade meningar. Detta skulle kunna styrkas genom att 

min informant vid Örebro universitet hoppades att deras ESN-sektion förmedlade en mer 

nyanserad bild av Sverige (INF F).  
 

ESN gör det möjligt att vara internationell på hemmaplan  

ESN kan således som min informant vid högskolan i Skövde ansåg komma att utgöra en viktig 

del i mångfaldsarbetet (INF E). Min informant vid ESN i Lund hävdade dessutom att deras 

aktiviteter inte kännetecknas av en särskilt svensk bild, utan snarare av en internationell karaktär. 

Han ansåg därmed att ESN Lund ”förmedlade en bild av det nya, globaliserade Sverige” (INF C). 

Detta då ESN aktivt arbetar för att visa upp många delar av Sverige och även integrera 

utbytesstudenterna med den svenska särarten. Något som talar för detta är aktiviteter som 

internationella kvällar, linguistic café, temafester, intervallen etc. (INF B, INF F) Dessa 

aktiviteter talar för att det finns ett intresse för det annorlunda och därmed en vilja att lära sig mer 

om andra människor och deras kulturer.  

[…] you don´t have to spend a year abroad to have that international experience as the local 
students can also join the actitivies of the local sections to have a taste of it for themselves. Thanks 
for ESN You can have an exchange period in your own Higher Education Institute! (URL 3).  
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     Citatet syftar till att visar att det inte är tvunget att åka utomlands för att möta andra 

människor, vilket överrensstämmer med ESN:s avsikt med t.ex. faddrar och värdfamiljer. Detta 

innebär att ESN-sektionerna gör det möjligt för personer som är aktiva i ESN-styrelsen eller 

deltar på ESN-aktiviteter att bli internationella på hemmaplan. 
 

Eurodinner - svensk mat bland världens kök  

Mat- och smakupplevelser har en betydande roll vid lokala aktiviteter såsom temafester, 

internationella kvällar och andra sammanhang där olika nationaliteter möts. Enligt en av mina 

informanter försöker ESN ”vid sittningar servera så svensk mat som det går” (INF B). På välkomst 

middagen i Växjö serveras t.ex. älgkött och på Swedish Nights serverar de typisk mat för de olika 

högtiderna t.ex. julbord (INF D). I Örebro bjuder ESN på havreflarn och nyponsoppa och försöker 

även ordna med lite ”traditionell” svensk mat såsom viltkött, potatis, sill, kräftor och köttbullar 

De försöker medvetet erbjuda utbytesstudenterna sådant som de kanske inte har i sina hemländer 

(URL 7). Medan flera av de svenska ESN-sektioner aktivt arbetar med att erbjuda svensk mat har 

t.ex. ESN vid Lunds Universitet ”ingen policy i denna fråga” (INF C).  

     Varje år under AGM, där samtliga nationella ESN-sektioner deltar, brukar Eurodinner äga 

rum. Vid denna tillställning har varje sektion med sig mat och dryck som de anser är utmärkande 

för just deras nation. Dessa produkter dukas fram och därefter får samtliga ESN deltagare 

möjlighet att gå runt och provsmaka de produkter som ESN-sektionerna valt ut för att 

representera deras nation. Jag anser därmed att Eurodinner kan liknas vid ett stort knytkalas. ESN 

Sverige har till Eurodinner haft med sig ”älgkorv, lösgodis, nyponsoppa, knäckebröd m kaviar, bröd 

med mjukost, köttbullar och rödbetssallad, svenska snapsar, snus, kexchoklad”. (INF G). Dessa 

produkter får således representera den svenska nationen på en internationell mötesplats. Mat- och 

smakupplevelser utgör därmed en viktig del för att förmedla svenskhet, såväl genom den lokala 

ESN-sektionen eller som vid internationella aktiviteter såsom AGM. 
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IKEA avsnittet
1
 

Världens största heminredningsföretag (Söderman 2002:276) har närmare 300 butiker i sammanlagt 

35 länder (URL 9). Ingvar Kamprad startade år 1943 företaget IKEA, vars förkortning står för 

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd är namnet på en liten by utanför Älmhult i 

Småland, som tillhör Agunnaryd socken (Sjöberg 1998:53). År 1958 öppnade IKEA sitt första 

egentliga varuhus i småländska Älmhult, som då blev Europas största möbelutställning (Torekull 

2006:62). IKEA har som mål att deras sortiment i Skandinavien ska uppfattas som typiskt IKEA 

och utanför Skandinavien som typiskt svensk. Detta har medfört att IKEA kommit att förknippas 

med Sverige och att denna koppling är tydlig på flera områden inom företaget. Få skulle 

förmodligen ifrågasätta svenskheten hos IKEA, men faktum är att denna koppling inte är en 

självklarhet. Det finns i själva verket mycket som talar emot, men IKEA har valt att lyfta fram det 

svenska. Det blir därmed extra intressant att studera hur ett storskaligt företag som IKEA 

förmedlar svenskhet. 

     Jag kommer att visa flera metoder som IKEA använder sig av för att belysa några av de 

Sverigebilder som IKEA skapat och valt att sprida. Detta för att visa hur IKEA förmedlar 

svenskhet. Detta kommer bland annat att ske genom en fallstudie, där jag studerar hur IKEA 

sprider mat; recept och traditioner som har koppling till Sverige. Därefter kommer jag att belysa 

hur IKEA lyckats bibehålla en organisation och företagsmodell som till sin karaktär anses vara 

typiskt svensk. Samt att visa hur IKEA lyckats bevara sitt svenska ursprung och sprida sitt 

(svenska) koncept.  

 

IKEA och svenskheten 

Runt om i världen lyser i stort sett alla IKEA varuhusbyggnader med de svenska färgerna, blått 

och gult (Sjöberg 1998:269). Oavsett vilket varuhus du besöker har de tre sista bokstäverna (å, ä 

och ö) i det svenska alfabetet bibehållits i produktnamnen. Däremot har de svenska 

produktnamnen i sällsynta fall ändras, om de visat sig betyda något opassande i försäljningslandet 

(INF H). Anledningen till att IKEA döper sina varor sägs grunda sig i att Ingvar Kamprad helt 

enkelt hade lättare att komma ihåg namn än siffror (Torekull 2006:30). På varornas 

                                                 

1 Då min informant/representant vid IKEA granskade uppsatsen påpekade hon att  
IKEA alltid skulle stå fritt och att det är inkorrekt att skriva IKEA-varuhus och IKEA:s. Jag har valt att följa hennes råd och 
avviker därför från dessa allmänna stavningsnormer.  
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produktetiketter går det att läsa: ”Design and Quality, IKEA of Sweden” De blågula 

varuhusbyggnaderna, namnen och etiketterna på produkterna utgör några av de metoder som  

IKEA använder för att visa att framhäva företagets koppling till Sverige och visa svenskheten. 

IKEA of Sweden 

IKEA varuhusen drivs enligt IKEA Retail System eller genom franchisingavtal med Inter IKEA 

System B.V. Dessa kontrolleras av familjen Kamprad (URL 10). Varuhusen drivs därmed av 

IKEA koncernen, men utgör varsitt ägarbolag, då de köper sina produkter från huvudbolag IKEA 

of Sweden (IoS) i Älmhult. Om något varuhusen skulle vilja frångå IKEA konceptet krävs 

tillstånd. IKEA of Sweden ansvarar för all produktutveckling, från de första skisserna till 

materialval och framtagning av prototyper, oavsett om tillverkningen sker genom en extern eller 

intern leverantör (URL 11). Småländska Älmhult har därmed än idag en betydande roll för dagens 

IKEA. Detta då Älmhult är den enda plats där det går att följa hela kedjan från leverantör till 

varuhus. Liksom Ullared beskrivs som ”byn som blev ett varumärke” (Andersson 2003) passar 

Ingvar Kamprads citat ”Älmhult är och kommer alltid att vara hjärtat i IKEA.” in på företaget. 

     Förmodligen har flertalet av IKEA varuhusens över 583 miljoner årliga besökare lagt märke 

till att IKEA identifierar och marknadsföra sig som svenska (URL 12). IKEA når dock inte enbart 

varuhusens besökare, utan även ytterligare flera miljoner människor genom att distribuera IKEA 

katalogen. Den första riktiga IKEA katalogen gick att beställa på våren 1952 (Torekul 2006:34). 

Ingvar Kamprad kom på idén att bygga upp hemmiljöer, som sedan fotograferades eller 

illustrerades i en katalog, som en ekonomisk lösning eftersom det var för dyrt att sälja i butik. 

IKEA varuhusen består av uppbyggda hemmiljöer som avser att ge kunden ett helhetsintryck. 

Syftet med dagens IKEA katalogen är att få fler människor att besöka varuhusen, även om det 

fortfarande går att handla på postorder. På varuhusen kan kunderna sedan själva gå runt och titta, 

känna och jämföra kvalitén i olika prisklasser. IKEA katalogen trycktes förra året i mer än 191 

miljoner exemplar i 56 olika utgåvor på 27 olika språk. Detta innebär att IKEA katalogen räknas 

som en av världens största trycksaker och därmed en av världens mest spridda skrifter (URL 13). 

IKEA katalogen är kostnadsfri och medför att IKEA utöver varuhusens 583 miljoner årliga 

besökare även når närmare 191 miljoner hushåll världen över. IKEA kataloger trycks än i dag i 

Älmhult, vilket innebär att kopplingen till Sverige, men framförallt småländska Älmhult är tydligt 

även här.  
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IKEA konceptet och den amerikanska läxan 

IKEA konceptet grundar sig på idéer som är gemensamma och spridda runt om i världen, 

samtidigt som företaget är flexibelt och anpassar sig efter marknadens behov. I Nordamerika 

försökte IKEA sälja möbler på samma sätt som i Europa, men sängarna var för små; sofforna för 

hårda och de stora tv-apparaterna fick inte plats i bokhyllorna. Dessutom handlade kunderna 

vaser istället för glas, för att få plats med all is. Allt skulle vara big-size och kunderna krävde 

även en allt högre servicenivå. IKEA tvingades helt enkelt anpassa sig efter marknaden, men det 

kom att ta lång tid innan företaget fick ordning på produktförsäljningen och ekonomi på 

logistiken i USA. Några av ”missarna” togs upp i en uppmärksammad artikel på Wall Street 

journal, där IKEA kallades ”the store consumers hate to love”. I USA använde sig IKEA av slogan 

”It´s a big country and someone´s got to furnit it” dvs. det är en stor kontinent och någon måste 

möblera den (Sjöberg 1998:310). Detta har kommit att kallas för den amerikanska läxan (Söderman 

2002:281) och i fortsättningen kom man att fokusera på det som var unikt för IKEA och samtidigt 

göra anpassningar till den Nordamerikanska marknaden. IKEA kom således att blanda in lite mer 

”stars and stripes” och ”maple leavs” i sina blågula färger (Björk 1998:271).  

     IKEA konceptet innehåller företagets vision, affärsidé och personal idé. Visionen är att IKEA 

ska ”create a better everyday life for the many people" (URL 14). Dess affärsidé är att “IKEA 

skall erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga 

priser att så många människor som möjligt ska ha råd att köpa dem.” (URL 10). IKEA har på 

flera sätt medvetet arbetat med att försöka underlätta för kunderna. IKEA var till exempel först 

med att sälja platta paket, vilket innebar lägre kostnader då varorna blev lättare att transportera. 

När IKEA öppnade sitt varuhus vid Kungens Kurva sålde de även takräcken till 

självkostnadspris. Ytterligare ett exempel är att IKEA samarbetade med SJ för att deras kunder 

skulle få tågrabatt (Torekull 2006:34). Dessutom kom IKEA 1963 att bygga ett eget motell, då 

Stora Hotellet i Älmhult vägrat ge kunderna på IKEA varuhuset rabatt. Detta visar även att IKEA 

i linje med sin vision medvetet arbetar för att förbättra kundens vardag och även minska 

kostnaderna för kunderna.  
 

Svenskheten hos IKEA kan ifrågasättas 

Under 1950-talet portades IKEA från mässor och drabbades av flera leveransblockader (Torekull 

2006:81). Bland annat försattes IKEA med flera regler, men löste problemen genom att kalla order 

för offert samt att öppna egna mässor. Ingvar Kamprad skapade även flera egna firmor för att 
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kringgå blockaden (Torekull 2006:34). När bojkotterna och blockaderna omfattade närmare tre 

fjärdedelar av den svenska möbelindustrin, tvingades IKEA att söka sig utomlands. Centrotex i 

Polen var ett av de första företagen som IKEA skrev kontrakt. IKEA höll med ritningar och 

serierna blev stora och 30 % billigare än om de tillverkats i Sverige (Torekull 2006:69). Detta visar 

att IKEA snarare blev tvingade att söka sig utomlands, än att detta skedde genom ett medvetet val 

från företagets sida.  

     Redan under 1970-talet började Ingvar att planera framtiden för IKEA. Han ville undvika att 

skatter och andra avgifter skulle bli företagets grav. Ingvar ville även skydda IKEA koncernen 

mot krig och politiska förändringar, samtidigt som makten i företaget även i framtiden skulle 

kunna härledas till familjen Kamprad (Björk 1998:193). Till skillnad från många andra svenska 

företag under den här tiden kom IKEA aldrig att börsnoteras. Deras ägarstruktur bygger istället 

på stiftelser i olika länder. Detta har resulterat i att dagens IKEA nästintill är helt oberoende av ett 

enda land. Företagets ägarstruktur ligger således utanför Sverige. 

     En stor del av möblerna tillverkas utomlands, vilket vid en första anblick kan tolkas som att 

IKEA och dess produkter varken är typiskt IKEA eller svenska. Vi kan därmed konstatera att 

svenskheten hos IKEA inte är helt självklar, utan skulle kunna ifrågasättas. Däremot värnar IKEA 

om sitt svenska ursprung och företagets koppling till Sverige och inte minst till småländska 

Älmhult är både stark och synlig. Till exempel då Älmhult är den enda platsen där det går att 

följa hela kedjan, från leverantör till varuhus. Mot denna bakgrund kan vi konstatera att IKEA 

lyckas uppfylla sitt mål att deras sortiment i Skandinavien ska uppfattas som typiskt IKEA och 

utanför Skandinavien som typiskt svenskt. Detta trots att stora delar av ägarstrukturen, 

tillverkningen, produktion och försäljningen hos IKEA ligger utanför Sveriges territoriella 

gränser. IKEA förmedlar således svenskhet och sprider en del av Sverige. 

 

IKEA sprider svenskhet genom mat, recept och traditioner  

På IKEA varuhusen finner du inte enbart möbler och heminredning. Samtliga varuhus har även 

egna restauranger som serverar flera svenska maträtter. Utanför utgångskassorna finns även en 

bistro och i anslutning till bistron finns det oftast en butik som erbjuder svenska produkter. IKEA 

sprider således inte enbart svenska möbler och heminredningsprodukter, utan även svensk mat. 

Här kommer jag att belysa hur IKEA genom att sprida mat; recept och traditioner förmedlar 

svenskhet.   
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IKEA restaurangen och köttbullsmenyn 

År 19592 öppnades den första IKEA restaurangen (INF I). Idag bedriver alla IKEA varuhus egna 

restauranger. IKEA restaurangernas utbud bestäms till 50 procent på centralnivå, medan 

resterande 50 procent är lokalt bestämda (INF J). Det lokala utbudet består oftast av rätter som 

anses vara typiska för landet t.ex. pasta i Italien (INF H). Anledningen till det lokala sortimentet är 

att detta breddar restaurangernas utbud och underlättar prisjämförelser för kunden. Det centrala 

utbudet är detsamma för samtliga IKEA restauranger och har alltid en koppling till Sverige (INF 

I). Däremot behöver det inte nödvändigtvis röra sig om traditionella maträtter som t.ex. isterband 

och stuvad potatis eller äpplekaka med vaniljsås, utan rätter som serveras enligt en svensk profil 

(INF K). ”I det centrala sortimentet återfinns köttbullar med potatis, gräddsås och lingonsylt, gravad lax, 

biff á la Lindström, silltallrik, wraps med olika svensk inspirerade fyllningar, smörgåsar med räkor, lax 

eller köttbullar, sallader samt olika desserter och bakverk.” (INF J).  

     Den maträtt som IKEA förmodligen är mest känd för att servera är förmodligen köttbullar 

med potatis, gräddsås och lingonsylt. Denna maträtt introducerades på IKEA restaurangen i 

Kungens Kurva år 1970 (Björk 1998:40). Köttbullsmenyn har blivit till en klassiker i sådan grad att 

många människor världen över har kommit att förknippa köttbullar med just IKEA och Sverige. 

Detta trots att köttbullar inte enbart finns i Sverige. Däremot ”tycks [Sverige] ha monopoliserat 

köttbullsbegreppet internationellt, trots att väldigt många andra länders kök även innehåller rätter 

bestående av hackat kött rullat i bollar […]. Köttbullen är helt enkelt kopplad till ‘svenskhet’.”(Barthes 

2005:30) Runt om i världen tillagas köttbullarna på IKEA enligt samma recept, men kryddornas 

naturliga variation, såsom styrka, kan bidra till att de kan smaka lite olika (INF L). IKEA har även 

tagit hänsyn till religioner och andra orsaker till mattabun, vilket påverkat framställningen av 

köttbullar. IKEA har därmed genom sina köttbullar kommit att marknadsföra den svenska 

nationalrätt som anse vara den mest kända svenska kötträtten (Barthes 2005:30).  
 

Swedish Food Market 

Utanför varuhuskassorna återfinns bistron, vars utbud bestäms på landnivå. Bistron syftar till ”att 

kunden snabbt och enkelt skall kunna köpa något att äta till ett lågt pris innan de lämnar varuhuset.” 

(INF M) I Sverige liksom i många andra länder serveras bl.a. korv med bröd i bistron. Utomlands 

                                                 

2 Jag har funnit att årtalet för när den första IKEA restaurangen öppnade har varierat i olika källor. Anledningen till att jag 

refererar till min informant är att det är hon som har faktagranskat min uppsats och hon hänvisar till 1959.  



 

                  

19 

och på en del svenska varuhus finns det i anslutning till bistron en butik som erbjuder svenska 

produkter. Här har kunden möjlighet att inhandla produkter som t.ex. köttbullar för att i det egna 

hemmet kunna tillaga flera av de maträtter och desserter som finns att avnjuta i IKEA 

restaurangerna. Dessa butiker heter passande nog ”Swedish Food Market”. Deras sortiment består 

av drygt 150 artiklar varav en del är ”private label” dvs. produkter som kommer från företagets 

egna varumärke IKEA FOOD (INF I). Swedish Food Market sortimentet går att indela i åtta olika 

produktkategorier: fisk och skaldjur, kött, bröd och ost, drycker, sylt och marmelad, kakor och 

bakverk, godis och snacks samt en övrig kategori. I den övriga kategorin återfinns bland annat 

färdiga rätter och såser (INF J).  I de länder där det är tillåtet att sälja alkohol i butik består 

sortimentet i Swedish Food Market även av svensk alkohol (INF K). 
 

A taste of Sweden 

Utöver detta finns ett specialbetonat sortiment både i restaurangerna och i Swedish Food Market 

under högtider som jul, påsk, midsommar och kräftsäsongen. (INF J). Vid jul säljs t.ex. rödkål, 

julskinka, glögg och pepparkakor (INF K). IKEA uppmärksammar således även svenska högtider 

och traditioner (INF J). En av mina informanter arbetar med att sprida svenska recept och 

traditioner genom IKEA Food Services AB. Enligt henne råder det ”en stor nyfikenhet på svensk 

mat och kultur på olika marknader” (INF N). Hon hävdar även att svensk mat och kultur uppfattas 

av många som exotiskt och därmed även som spännande och fascinerande. Min informant säger 

sig se att traditioner som t.ex. midsommarfirande och kräftskivor uppfattas som unikt svenska 

och som intressanta. Hon menar att IKEA härigenom skildrar Sverige och dess traditioner på ett 

korrekt och relevant sätt. (INF N). IKEA FOOD bidrar således till att sprida vad min informant 

benämner som ”a taste of Sweden”, vilket ordagrant översätts till en smak av Sverige (INF H). 

Genom att förmedla kunskap om hur de svenska maträtterna ska tillagas genom att sprida svenska 

matvaror, recept och traditioner gör IKEA det möjligt för konsumenterna att uppleva en del av 

Sverige i sitt eget kök. IKEA sprider således svensk matkultur och svenska traditioner. 

 

Organisation och företagsmodellen på IKEA 

IKEA sprider inte enbart svenska maträtter, recept, traditioner, högtider och design. Genom att 

behandla organisationen och företagsmodellen hos IKEA samt företagets kontinuerlighet kommer 

jag att påvisa ytterligare metoder som IKEA använder sig av för att förmedla svenskhet. Till 

exempel massutbildningar om företagets historia och konceptet, liksom varför kontinuerligheten 
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är så stark hos IKEA att belysas och analyseras, då de utgör viktiga element som IKEA använder 

sig av för att förbli ett svenskt företag som även förmedlar svenskhet.  
 

Svenskheten bevaras och sprids genom kontinuerlighet  

Nästan alla varuhus börjar med vardagsrummet och sedan följer i regel sängavdelningen. Detta 

grundar sig i en tanke att människor börjar med att planera vardagsrummet när de sätter bo. Den 

första möbeln som kunderna planerar att köpa blir därmed soffan. Det finns slående likheter 

mellan IKEA varuhusen, vilka ofta grundar sig på regler med en bakomliggande tanke. Skulle 

något av varuhusen vilja frångå från konceptet krävs tillstånd från IKEA. Det kan t.ex. tyckas 

märkligt att ett möbel- och heminredningsvaruhus ska ha restauranger och lekrum för barn. 

Anledningen är dock att Ingvar upptäckte att IKEA sålde mer då kunden var mätt och barnen inte 

krävde föräldrarnas uppmärksamhet.  

     Kontinuerlighet hos IKEA kan därmed bland annat förklara varför samtliga IKEA varuhus är 

uppbyggda på samma sätt. Reglerna innebär att kunderna känner igen sig oavsett vilket IKEA 

varuhus som besöks. Kontinuerligheten kan förmodligen även förklara framgångarna hos IKEA 

och företagets enorma popularitet. Exempelvis betraktas IKEA varuhuset i Kungens Kurva, söder 

om Stockholm, som en av Sveriges största turistattraktioner med över tre miljoner besökare per år 

(Björk 1998:40). Genom kontinuerlighet har IKEA lyckats bibehålla företagets svenskhet, men 

även sprida sitt koncept runt om i världen. Det är därmed kanske inte så underligt att IKEA på sin 

största marknad, Tyskland, har kommit att kallas ”Das unmögliche Möbelhaus aus Schweden”. Detta 

kan översättas som det omöjliga möbelvaruhuset från Sverige. (Björk 1998:150, Sjöberg 1998:225)  

         

Ett svenskt förhållningssätt 

Det finns förmodligen få länder där det går att finna cheferna på fabriks- eller varuhusgolven. Än 

ovanligare är nog att personalen duar varandra och att det går att framföra synpunkter etc. direkt 

till chefen utan att behöva gå via exempelvis en sekreterare. Dessa handlingar kan grunda sig i 

den svenska jämlikhetstanken, där det nästintill är fult att skryta över sin position och där det idag 

är väldigt få människor som använder titlar och niar varandra. När jag sökte informanter till min 

uppsats blev jag positivt förvånad över hur jag blev bemött av IKEA. Till exempel fick jag 

direktnumret till restaurangchefen på IKEA varuhuset jag besökte.  

      IKEA strävar efter att hålla låga priser för att ha erbjuda något som kan passas alla. Detta 

anser jag går i linje med den svenska jämlikhetstanken. Dessutom försöker IKEA skapa en bättre 
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vardag för ”de många människorna”. Jag vill därmed hävda att strävan mot jämlikhet hör ihop med 

rättvisa. Ett tydligt exempel på detta är att Ingvar Kamprad såg stor orättvisa i att möbler 

tillverkade i öst inte kunde köpas av människorna där, utan endast av dem i väst. I mars 1990 

öppnade IKEA sitt varuhus i Budapest, vilket kom att bli företagets första varuhus i Östeuropa 

(Sjöberg 1998:303). IKEA hade dock misslyckats med att lägga priset under de ungerska 

möbelvaruhusen och istället för låga priser valde IKEA att betona ett brett sortiment och bra 

kvalité. Under det första året hade varuhuset cirka 12 000 besökare om dagen, men det som sålde 

bäst den första tiden var bärkassarna. (Sjöberg 1998:68). Jag anser att IKEA tillsammans med dess 

anpassningsförmåga och strävan om rättvisa och jämlikhet, visar på vad jag skulle vilja benämna 

som ett svenskt förhållningssätt. Denna består av en plattorganisation och en prestigelös hierarki. 

IKEA har således lyckats etablera en svensk företagsmodell och sprider förmodligen därigenom 

en positiv bild av Sverige och svenskar, då de strävar efter rättvisa. 

     Jag förmodar att svenskar i regel kan uppfattas som ganska principfasta. Detta grundar jag på 

ett antagande att många ser Sverige som ett land med regler för nästan allting. Eftersom svenskar 

i allmänhet väljer att följa regler borde detta innebära att de kan uppfattas som principfasta. Detta 

skulle kunna implementeras på IKEA, då det krävs tillstånd för att frångå IKEA konceptet. 

Dessutom har IKEA valt att bibehålla sin svenska prägel. Detta trots att företaget mötte flera 

svårigheter i Sverige, vilket i princip tvingade IKEA att flytta utomlands. IKEA kan kanske 

sprida en bild av svenskar som principfasta, men detta innebär inte att regler liksom utbud inte 

kan anpassas. Ett exempel på detta är att IKEA restaurangerna tagit hänsyn till religioner och 

andra orsaker till mattabun och anpassat köttbullarna efter kunderna. Ytterligare ett exempel är 

den s.k. amerikanska läxan, då IKEA anpassat sitt utbud efter marknaden. 

Utbildningar och resor som verktyg för att bevara svenskheten 

Årligen flygs avdelningschefer och annan personal inom IKEA runt om i världen till kursgårdar i 

Sverige och Danmark, där de undervisas i företagets värderingar. I Älmhult får de exempelvis äta 

smörgåsbord och besöka gården Elmtaryd, där IKEA grundades på 1940-talet.  

     ”Standardiserade massutbildningar kan vara ett ytterst kraftfullt instrument för att skapa abstrakta 

identifikationer” (Hylland Eriksen 1998:115). Detta är IKEA ett tydligt exempel på, då de använder 

sig av massutbildningar som instrument för att skapa en abstrakt gemenskap bland de anställda. 

Till exempel gav IKEA i julklapp 2007 alla sina anställda vid IKEA i Sverige en dvd-skiva med 

en film som visar företagets historia under 60 år (INF O). Dessutom har boken ”en möbelhandlares 
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testamente” skrivits för att hjälpa medarbetare på IKEA att förstå och föra företagets ide, ursprung 

och tankesätt vidare. Detta förmedlas genom intervjuer och diskussioner som behandlar historien 

bakom IKEA. I boken återfinns även Ingvars nio budord, vilka kan beskrivas utgöra en 

ideologisk grund för företaget (Torekull 2006:126). Detta kan även liknas med att historien anses 

vara grogrunden för skapandet av nationalismen (jmf. Wolf 1982, Hylland Eriksen 1998). 

      Enligt Benedict Anderson är en nation en föreställd politisk gemenskap, då den endast finns i 

vårt medvetande och i våra tankar. För detta krävs att människor föreställer sig historien som 

gemensam och strävar efter liknande mål (jmf Hylland Eriksen 1998). Detta anser jag återfinns hos 

IKEA, då företaget genom massutbildningar sprider kunskap om sin historia och IKEA konceptet 

för att arbeta för gemensamma värderingar och för gemensamma mål.  

     IKEA har även kommit att anordna resor för sina anställda i syfte att svetsa samman 

personalen och skapa lojalitet. Den första resan ägde rum 1957, då samtliga anställda vid IKEA i 

Älmhult fick möjlighet att resa till Mallorca. Syftet med resan var att svetsa samman personalen 

för att med gemensamma krafter bemästra den här tidens blockader och bojkotter som fanns mot 

IKEA. Mot denna bakgrund är det kanske inte så underligt att IKEA lyckats skapa en stark 

nästintill familjär gemenskap bland sina anställda. Till exempel går medlemstidningen och 

kundkortet under benämningen IKEA Family. Något som styrker detta är följande citat: ”När 

Ingvar idag talar till företagets anställda är det fadern som talar till sina barn och barnbarn. >> Kära 

IKEA-familjen, stor kram på er alla << - så inleder han sitt jultal” (Torekull 2006:49).  
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UD avsnittet 

Jag kommer i detta avsnitt att belysa hur en central myndighet som UD sprider kunskap om 

Sverige i ett globalt sammanhang. UD står för utrikesdepartementet, vilket är central myndighet 

för Sveriges diplomatiska representation i utlandet och vid vissa internationella organ. UD utgör 

den del av regeringskansliet som ansvarar för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra 

länder. De har även till uppgift att tillvarata enskilda svenska medborgare och organisationers 

intressen utomlands. Flera myndigheter lyder under UD till exempel Sida, Delegationen för 

utländska investeringar i Sverige, Migrationsverket, Svenska Institutet och SWEDAC. (URL 15) 

UD tilldelas även arbetsuppgifter genom det så kallade regleringsbrevet. En av huvuduppgifterna 

som UD hade år 2007 var att uppmärksamma Carl von Linnes 300 årsjubileum. (INF P).  

     UD består av flera enheter som har olika arbetsområden. UD-FIM är enheten för bl.a. 

främjande och EU:s inre marknad. UD-FIM-KULT utgör deras sektion för kulturfrämjande och 

Sverigebilden. (INF Q). UD-FIM-KULT ansvarsområden omfattar: Svenska Institutet, nämnden för 

Sverigefrämjande i utlandet, utlandsmyndigheternas informationsanslag, budgetsamordningen 

inom UD-FIM och världsutställningarna (INF R). Sammanlagt arbetar fem tjänstemän vid UD-

FIM-KULT, varav min huvudinformant är den enda som arbetar med världsutställningarna (INF 

S). Genom min informant har jag fått en inblick i arbetet kring världsutställningarna, där svenska 

UD är mycket involverade både inom och utanför Sveriges territoriella gränser. Detta innebär att 

jag fått möjlighet att belysa hur en central myndighet som UD sprider svenskhet i ett 

betydelsefullt globalt sammanhang.  

      Världsutställningarna utgör en viktig mötesplats för såväl människor, företag, näringsliv och 

nationer. Till exempel har världsutställningarna beskrivits som ”ett arrangemang som betecknas som 

OS i ekonomi, forskning och teknik” (URL 16). Då världsutställningarna   en av de viktigaste 

arenorna för att förmedla svenskhet. Min intention var från början att undersöka vilka bilder av 

Sverige som UD skapar och förmedlar genom världsutställningarna. I samband med min första 

intervju fick jag dock besked om att UD delegerar ut stora delar av arbetet till konsulter. Detta har 

medfört att jag istället har valt att belysa hur UD påverkar och styr innehållet för Sveriges 

representation på världsmarknaden. 
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Världsutställningarnas framväxt 

Jag anser att det finns goda argument för att kunna hävda att världsutställningarna utgör en av de 

största globala marknaderna i världen. Detta sker genom att nästan alla världens nationer finns 

representerade på utställningen. Dessutom presenteras nationen och förmodligen även dess 

invånare i någon form. Mot denna bakgrund vill jag hävda att världsutställningarna utgör en av de 

största mötesplatserna för kulturer i modern tid. Detta kan stärkas ytterligare av att närmare 70 

miljoner människor beräknas besöka världsutställningen i Shanghai år 2010 under de sex månader 

som världsutställningen är öppen.   
 

Världsutställningar för att främja freden 

Under 1700-talets andra hälft ägde nationella industriutställningar rum i Storbritannien och 

Frankrike, vilka kom att ge upphov till dagens världsutställningar (URL 17). Den allra första 

världsutställningen gick att skåda i London år 1851 och var öppen i närmare fem månader. 

Utställningsbyggnaden var av glas och järn och fick namnet Crystal Palace. Över sex miljoner 

människor kom att besöka utställningarna som representerade ett 40-tal länder. Därefter följde en 

rad liknande evenemang i framförallt europeiska och amerikanska städer.  

1800-talets världsutställningar tillhör det framväxande industrisamhällets mest omfattande 
manifestrationer. Syftet var att inspirera till utveckling och konkurrens inom industri och handel, 
men utställningarna motiverades också i hög grad av mer allmänna kulturella överväganden. (URL 
17). 

 

     De svenska utställarna visade produkter från järnindustrin, såsom stål, malm, tackjärn, 

stångjärn och smide. Andra länder som t.ex. England visade upp produkter från sina kolonier, 

men även “exotiska folkslag” (URL 18). Genom att visa upp sin produktion ansågs de deltagande 

nationerna även åskådliggöra sin ”civilisationsgrad” och denna tävlan sades även vara 

fredsbefrämjande, samtidigt som ”den var ett led i en kulturutveckling som präglades av internationell 

arbetsfördelning och universell samverkan” (URL 17). Därmed förstärkte ”den fredliga kampen” de 

nationalistiska uttrycken och det blev viktigt att genom ”utställningarna skapa och förstärka bilden 

av homogena nationella identiteter” (URL 17).  
      

Trots den dramatiska samhällsomvandlingen som följde med det industriella genombrottet, har 
liknande evenemang anordnats fortlöpande under 1900-talet. Efter den sista i raden av stora 
franska utställningar, Paris 1937, har några av de mest omfattande världsutställningarna ägt rum i 
New York 1939-40 och 1964-65, Montreal 1967, Osaka 1970 och Sevilla 1992. (URL 17).  
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     Världsutställningarna ses som en mötesplats samlad på en liten geografisk yta, där det är 

möjligt att gå från den ena änden av världen till den andra på en timme. Ländernas paviljonger är 

ett medel för att främja det egna landet ur olika aspekter till exempel näringsliv, kultur och turism 

(URL 19). Världsutställningen kan således ses som ett viktigt verktyg för att främja handel mellan 

nationer, men även människor emellan. Då dagens paviljonger kan ses som ett verktyg för att visa 

upp den nationella produktionskapaciteten, borde detta kunna tolkas som att världsutställningarna 

än idag visar nationernas ”civilisationsgrad”. Genom världsutställningarna får nationerna inte 

enbart möjlighet att visa upp sig utan även mötas på en gemensam arena. Detta borde minska 

eventuella konflikter, då världsutställningarna kan anses främja och öka förståelsen mellan olika 

nationer. Världsutställningarna har således även ett fredsbefrämjande syfte. Då det finns någon 

form av tävlan länderna emellan kan dagens liksom historiens världsutställningar vara 

fredsbefrämjande. 
 

Centralorganisationen BIE 

Det finns två typer av utställningar: ”major events which last for six months and with a theme of a 

general nature and shorter, more economical events, where the theme is more precise and specialised. 

The two categories of exhibitions and their distinctive characteristics are as follows” (URL 20):  

 

                          International Registered Exhibition       International Recognised Exhibition  

                          (or World Exhibition)  
 
Frequency:     every five years                         during the interval between two 
                International Registered Exhibitions 
Duration:  6 months at most                        3 months at most 
Area:   not restricted                         25 ha at most 
Theme:           general              specialized  
6 

 

     Detta innebär att världsutställningarna anordnas vart femte och att det däremellan anornas 

mindre utställningar som därmed besöks av färre människor och representerade av något färre 

nationer. Beaktansvärt är att Sverige stod som värd för 1987 års världsutställning, vilket löd under 

namnet Allmänna konst- och industriutställningen eller Stockholmsutställningen (URL 21). Det 

kan även vara intressant att nämna att Eiffeltornet uppfördes som entré för världsutställningen i 

Paris 1889 (URL 16). Världsutställningarnas centralorganisation, Bureau International des 

Expositions (BIE), har sitt säte i Paris. Sverige är medlem i BIE och deras vice ordförande är 

svensken Staffan Björck, som arbetar vid UD. Då min informant är ansvarig för 
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världsutställningsfrågorna i Sverige kan han ses som Staffan Björcks närmaste chef (INF S). I 

Paris äger bland annat ”hemliga” val rum för att utse vem som ska få arrangera nästa 

världsutställning. År 2002 kände BIE till att Shanghai var intresserade av att vara värdland för 

världsutställningen år 2010, men den formella ansökan kom att lämnas in först senare (INF P). 

Den 18 februari år 2004 bildades Shanghai World Expo(Group) Co.,Ltd. vilka är:  

“solely responsible for the construction of World Expo Park and World Expo Village, convention 
and exhibition operation during the World Expo, onsite operation of World Expo, venue disposal 
and reuse after the World Expo. (URL 22).  

 

Nordisk paviljong på världsutställningen i Aichi 2005 

Vid den senaste världsutställningen, i Aichi, Japan år 2005, var intresset för att delta med en 

nationell paviljong lågt bland samtliga fem nordiska länder. Istället valde länderna att medverka 

tillsammans under en nordisk paviljong (INF P). I Aichi ställde länderna ut gemensamt ”utan egna 

nationella symboler och presentera bl.a. nordisk kultur, design, teknologi, miljökunskap och turism.” 

(URL 23). Den totala kostnaden för det nordiska projektet uppskattas till cirka 6,7 miljoner euro, 

vilket visar att det inte är några små summor som det handlar om.   

      Min informant ansåg att det fanns flera orsaker bakom det låga intresset bland de nordiska 

länderna. Den första orsaken som han nämner är att staden Aichi ligger relativt svårtillgängligt 

för internationella besökare (turister), då staden är något avsides beläget geografiskt och svår att 

ta sig till. För det andra kom utställningen att besökas av främst japanska skolungdomar och äldre 

människor, vilka inte sågs som en potentiell marknad för t.ex. svenska företag. Detta argument 

går även att se i det tredje argumentet, då värdlandet Japan inte ansågs utgöra någon stor eller 

viktig marknadsplats. Att de fem nordiska länderna valde att ställa upp gemensamt under en 

nordisk paviljong, talar ändå för att det fanns ett visst intresse att närvara. Min informant hävdar 

även att de nordiska nationerna inte valde att ställa upp med en egen nationell paviljong, eftersom 

de inte såg någon eller ytterst liten förtjänst att ställa upp med en egen nationell paviljong (INF P). 

Detta kan tolkas som att världsutställningarna anses vara en viktig mötesplats som nationerna 

varken vill, kan eller anser sig ha råd att missa. 

      Nästa världsutställning kommer äga rum i Shanghai, i världens folkrikaste land Kina (URL 24) 

Shanghai är en stad med många turister och som internationella besökare har lätt att ta sig till. 

Kina anses som ett land i frammarschs och som ”man inte har råd att avstå ifrån” och därför 
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förväntas även utställningarna besökas av en mer ”kvalificerad publik”. (INF P) Detta har 

resulterat i att samtliga nordiska länder valt att ställa upp med egna (nationella) paviljonger.   

Världsutställningen i Shanghai 2010 

Från att världsutställningarna tidigare varit en plats för företag att visa upp sina produkter och 

innovationer har världsutställningarna blivit allt mer inriktade på teman som "Naturens visdom" 

(Aichi 2005) och "Bättre stad, bättre liv" (Shanghai 2010). (URL 19). Nära 200 olika "cultures, 

nations, and countries in different developing stages, and global organizations” kommer att medverka 

vid världsutställningen i Shanghai år 2010 (URL 22). Ländernas paviljonger är ett medel för att 

främja det egna landet ur olika aspekter, till exempel näringsliv, kultur och turism. Samtliga 

paviljonger kommer på ett eller annat sätt återspegla världsutställningen i Shanghais tema ”better 

city-better life”.  
 

Svensk paviljong på världsutställningen 2010  

I Sverige har en svensk delegation, som besökt Shanghai tillsatts och UD har även en 

arbetsgrupp, där min informant ingår med ansvar på världsutställningsfrågor. Däremot kommer 

ingen svensk VD för världsutställningen i Shanghai att tillsättas förrän tidigast i januari år 2008. 

Det har inte heller fastställs vilket syfte den svenska paviljongen ska avse t.ex. om de ska locka 

besökaren att konsumera svenska produkter eller investera i en resa för att besöka Sverige. 

Dessutom finns det ingen paviljong i nuläget, eftersom det inte har beslutats hur denna ska 

komma att se ut och därmed är inte heller ”det första spadtaget” taget ännu. 

     En av UD:s huvuduppgifter är att säkra finansieringen, för att Sverige ska kunna delta på 

världsutställningen. Uppskattningsvis kommer det att kosta 140 miljoner svenska kronor eller mer 

för att delta med en svensk paviljong med tre våningar. Den här summan rör inte enbart 

deltagaravgiften, utan även byggkostnader, boendekostnader, driftkostnader (som t.ex. värme och 

luftkonditionering), guider etc. Kostnaden delas mellan den svenska staten och dess näringsliv 

och om inte näringslivet är intresserade att delta kan Sverige avstå från att medverka.  

      Enligt min informant kan det eventuellt komma att utlysas en tävling för beslutstagning av en 

lämplig svensk paviljong, som är färdig att inviga då utställningen öppnar i april år 2010. Ett 

problem som min informant förmodar kan uppstå när det är dags att bygga den svenska 

paviljongen är att det kan komma att råda brist på byggarbetare. Anledningen till detta problem 

menade han är att tillgången på byggarbetare eventuellt inte kommer motsvara den efterfråga som 
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kommer att råda, då samtliga paviljonger kommer att byggas ungefär samtidigt. Detta är något 

som min informant vid UD sade sig vara tvungen att ta hänsyn till och ha med i beräkningarna 

och budgeten för den svenska paviljongen under världsutställningen i Shanghai (INF P). 
 

UD ansvarar för praktiska frågor 

Världsutställningen i Aichi varade i 6 månader och kom under denna tid att besökas av ungefär 70 

miljoner människor, varav uppskattningsvis 4 miljoner kom att passera den nordiska paviljongen. 

Den svenska paviljongen i Shanghai kommer ev. att få tre våningar, där den första är öppen för 

alla, den andra delvis sluten och den tredje helt sluten och endast öppen för VIP besökare, vilket 

kommer att utgöras av främst företag som betalar för att få tillträde till den tredje våningen. 

Grannar till den svenska paviljongen kommer att bli de nordiska länderna och Ukraina. Däremot 

kunde min informant inte uttala sig om och i så fall vilka samarbeten som skulle kunna äga rum 

länderna emellan. En anledning till detta var bl.a. att antalet ingångar till den svenska 

utställningen inte var fastställt ännu. Han kunde således inte besvara min fråga om ev. samarbete 

med Ukraina med tanke färgerna på landets flagga, utan lät den vara öppen.  

      På världsutställningsområdet kommer det att finnas ett speciellt restaurangområde, men det 

finns även planer på att ha en egen restaurang inne på den svenska paviljongen. Denna ska i så 

fall servera mat med svenskt ursprung, men praktiska frågor som rör personal, tull och vilken mat 

som får föras in kan komma att påverka menyn. Dessutom måste praktiska frågor som antal och 

placering av toaletter etc. att beslutas innan den svenska paviljongen kan börja byggas. 

Smakupplevelsen kan därmed anses viktig för att sprida en del av Sverige, då människor kommer 

ihåg och känner igen en smak under mycket lång tid.  

     Det är inte UD som bestämmer vilket material som kommer att presenteras på den svenska 

paviljongen på världsutställningen, utan det mesta läggs ut på olika konsultföretag. Däremot kan 

UD komma med synpunkter och med förslag. De tjänstemän som arbetar med världsutställningen 

på uppdrag av svenska institutet och därmed även UD, behandlar endast praktiska frågor som 

t.ex. finansiering och utformning. Medan den största delen som t.ex. utställningens utbud läggs 

över på olika konsultföretag.  
 

U-landsområde  

Utställningarna kommer att inneha en viss geografisk uppbyggnad, men de nationer som betalar 

mest kommer enligt min informant att tilldelas de mer attraktiva platserna. Därutöver kommer det 
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att finnas mindre paviljonger, som är färdigbyggda och subventionerade, för ”fattiga” länder och 

dessa återfinns förmodligen på mindre attraktiva platser som tillsammans eventuellt kommer att 

bilda ett ”u-landsområde”. (INF P). Detta innebär att det finns en strävan att främja att alla länder 

ska ha möjlighet att deltaga på världsutställningen. Jag anser mot denna bakgrund att svenska 

UD, men även BIE arbetar för rättvisa och jämlikhet.  

     Eftersom nästan alla världens länder deltar i världsutställningarna och då de ”fattigare 

länderna” blir subventionerade för att kunna deltaga, anser jag att det finns ett intresse av att 

världsutställningarna ska införliva eller åtminstone ge samtliga nationer en möjlighet att ställa ut 

på utställningen och därmed omsluta alla som vill vara med. Detta kan ses som ett led mot 

jämlikhet och rättvisa. Jag anser även att världsutställningarna går i linje med globaliseringens 

utveckling, vilket enligt mig avser någon form av utbyte t.ex. genom kunskap, kultur eller varor. 

 

Sammanfattning och diskussion  

Många forskare har studerat identitetsfrågor ur etniskt, kulturellt och nationalistiskt perspektiv 

med utgångspunkt från aktuella områdena såsom migrationen, modernismen och den globala 

urbaniseringen. Både nationalism, etnicitet och kultur är sociala konstruktioner, eftersom de utgör 

klassifikationer som är skapade av människor.  

     Då undersökningsfälten skapar och förmedlar bilder av Sverige; svenskar och den svenska 

kulturen, dvs. den svenska särarten utgör även de en social konstruktion. I uppsatsen har jag visat 

hur svenskhet förmedlas genom tre undersökningsfält, som präglas av mötet mellan människor 

och dess identiteter. Uppsats har belyst flera metoder som ESN, IKEA och UD använder sig av 

för att förmedla svenskhet. Därefter har jag försökt analyserat vad undersökningsfälten kan 

tänkas skapa och förmedla för bilder och budskap om Sverige, svenskar och den svenska 

kulturen. Detta för att visa hur ESN, IKEA och UD förmedla svenskhet, vilket har utgjort 

uppsatsens syfte. 
 

ESN: Genom att ESN-sektionerna förmedlar faddrar; värdfamiljer och aktiviteter arbetar de 

aktivt för att integrera utbytesstudenter med svenskar. Då flera av ESN-sektionerna 

uppmärksammar svenska högtider och anordna flera aktiviteter som kan kopplas till Sverige t.ex. 

baka semlor, filmvisningar, dans- och smakupplevelser etc. bidrar ESN-aktiviteterna även till att 

integrera utbytesstudenter med den svenska kulturen och det svenska samhället. ESN-sektionerna 
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anordnar även flera resor vilket gör det möjligt för utbytesstudenten att uppleva en specifik plats, 

företeelse eller händelse som anses vara typiskt svensk. ESN-sektionerna arbetar även med att 

motarbeta stereotyper, då de stävar efter att utbytesstudenterna ska få möjlighet att skapa sig en 

egen uppfattning om Sverige, svenskar och den svenska kulturen, baserat på egna upplevelser och 

erfarenheter, istället för förutfattade meningar. ESN-sektionerna har även flera aktiviteter som 

främjar kulturmötet t.ex. internationella kvällar, linguistic café, temafester etc. Genom att vara 

fadder, värdfamilj, vara med i ESN-styrelsen eller delta på ESN-aktiviteter gör ESN det även 

möjligt för svenskar att vara internationell på hemmaplan.  
 

IKEA: De blågula varuhusbyggnaderna och produktnamnen utgör några av de metoder som 

IKEA använder för att visa att framhäva företagets koppling till Sverige. Dessutom går det på 

produkternas etiketter att läsa ”Design of Sweden” och vid utgångskassorna finns ”Sweden Food 

Market”, vilket utgör ytterligare metoder som IKEA använder för att visa svenskheten. IKEA 

förmedlar svenskhet genom att sprida maträtter, recept, traditioner, högtider och design som 

förknippas med Sverige. Beaktansvärt är att IKEA i princip tvingades utomlands till följd av de 

blockader och bojkotter som företaget utsattes för i Sverige, men trots detta har IKEA valt att 

bibehålla sin svenska prägel. Även om IKEA har stora delar av sin ägarstruktur, tillverkning, 

produktion och försäljning utanför Sveriges territoriella gränser är kopplingen till Sverige stark 

och anses nästintill som en självklarhet. IKEA sortimentet utformas och bestäms av ”IKEA of 

Sweden” i småländska Älmhult ses som hjärtat i IKEA, då Älmhult är den enda plats där det går 

att följa hela kedjan från leverantör till varuhus och ses. Genom kontinuerlighet och 

massutbildningar om företagets historia och konceptet har IKEA lyckats bibehålla företagets 

svenskhet, men även förmedla svenskhet runt om i världen. Dessutom förmedlar IKEA genom 

sin organisation och företagsmodell den s.k. svenska företagsmodell som präglas av en 

plattorganisation och planlös hierarki. I uppsatsens IKEA avsnitt har jag därmed belyst och 

analyserat flera viktiga element som IKEA använt sig av för att förmedla svenskhet. 
 

UD: Den centrala myndigheten som ansvarar för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra 

länder är UD. Genom min informant har jag fått en inblick i arbetet kring världsutställningarna, 

där UD är mycket involverade både inom och utanför Sveriges territoriella gränser. 

Världsutställningarna är en av de viktigaste och största mötesplatserna för såväl människor, 

företag, näringsliv och nationer är världsutställningarna. Då UD delegerar ut stora delar av arbetet 
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till konsulter har jag inte haft möjlighet att undersöka vilka bilder av svenskhet som UD skapar 

och förmedlar genom världsutställningarna. Istället har uppsatsen visat hur UD kan påverka och 

styra innehållet på världsutställningarna. Det är således inte UD som väljer vilket innehåll som 

ska få representera Sverige under världsutställningen i Shanghai 2010. Däremot säkrar UD 

finansieringen och delegerar ut arbetet till konsulter och UD och kan således påverka och även 

styra innehållet i indirekta termer. Detta då det är UD som beslutar vilka som ska få arbeta med 

att ta fram innehållet och även komma med synpunkter och idéer. Uppsatsen har visat hur UD 

genom världsutställningarna förmedlar svenskhet, även om detta sker på ett litet annorlunda sätt 

än i vad som belyst i övriga undersökningsfält.  
 

     Vi har härmed konstaterat att ESN, IKEA och UD använt flera tillvägagångssätt för att 

förmedla svenskhet. Härnäst kommer jag att visa några gemensamma karaktärsdrag mellan 

metoderna och de bilder som har behandlats i uppsatsen.  

      Att förmedla svenskhet genom mat- och smakupplevelser är en metod som återkommer hos 

samtliga av mina undersökningsfält. Vid ESN har t.ex. mat- och smakupplevelser en betydande 

roll vid lokala aktiviteter och flera av ESN-sektionerna arbetar aktivt för att erbjuda 

utbytesstudenterna svensk mat såsom sill, kräftor, köttbullar och älgkött. Under AGM äger den 

s.k. Eurodinner rum och där har bland annat nyponsoppa, köttbullar och rödbetssallad, svenska 

snapsar och kexchoklad fått representera Sverige vid detta internationella knytkalas.  

      Ser vi till IKEA är det framförallt genom varuhusens restauranger genom mat- och 

smakupplevelser. I restaurangutbudet finns köttbullar med potatis, gräddsås och lingonsylt, biff á 

la Lindström, silltallrik, wraps med olika svensk inspirerade fyllningar, smörgåsar med räkor med 

mera. Dessutom finns butiken Swedish Food Market i anslutning till bistron, utanför 

utgångskassorna som erbjuder svenska produkter. Här får kunderna möjlighet att inhandla 

produkter som t.ex. köttbullar för att i det egna hemmet kunna tillaga flera av maträtterna som 

serveras på IKEA restaurangerna. IKEA sprider förutom maträtter även svenska recept och 

traditioner, vilket utgör några av de metoder som IKEA använder sig av för att förmedla 

svenskhet. 

    När det gäller UD har jag genom min informant fått vetskap om att det finns planer på att ha en 

egen restaurang inne på den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai. Denna skulle 

i så fall servera mat med svenskt ursprung, men då flera praktiska frågor som exempelvis tullar 
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och vilken mat som får föras in kan komma att påverka menyn och jag kan således inte uttala mig 

om vilka maträtter som kommer att erbjudas. Även i IKEA avsnittet kom jag att behandla hur 

restaurangernas innehåll och hur t.ex. köttbullarnas smak kan komma att påverkas av 

matrestriktioner. 

     Mot denna bakgrund kan vi konstatera att mat- och smakupplevelser utgör en metod som 

samtliga undersökningsfält använder sig av för att förmedla svenskhet. Kanske är det även väldigt 

effektivt, då mat- och smakupplevelser människor tenderar att komma ihåg och känner igen en 

smak under mycket lång tid.  

      På liknande sätt skulle jag kunna lyfta fram och belysa flera andra gemensamma metoder som 

ESN, IKEA och UD använt sig av för att förmedla svenskhet. Till exempel sprider samtliga fält 

kunskap om Sverige, svenskar och den svenska kulturen. Det återfinns även en tanke om 

jämlikhet och rättvisa hos fälten, vilket har behandlats utifrån att ESN-sektionerna strävade efter 

att ha aktiviteter för alla, IKEA försökte underlätta för kunden genom platta paket och orättvisa 

låg bakom beslutet att öppna det första IKEA varuhuset i Östeuropa. I uppsatsens UD-avsnitt 

visade jag att det fanns en strävan efter att ge samtliga nationer en möjlighet att ställa ut på 

utställningen och därmed omsluta alla som vill vara med.  

      Uppsatsens har således behandlat flera metoder som undersökningsfälten har använt sig av 

och analyserat bilder och budskap om Sverige, svenskar och den svenska kulturen som de kan 

tänkas skapa och förmedla. Jag har därmed visat hur ESN, IKEA och UD förmedlar svenskhet.   

       Frågan om hur svenskhet förmedlas genom ESN, IKEA och UD kommer vara en ständigt 

pågående process, då klassifikationer är föränderliga och förhandlingsbara. Dessutom utgör 

klassifikationer snarare en aspekt av en relation än en fast egenskap hos en grupp. Även om 

människor använder exakt samma ord för att beskriva en händelse kommer händelsen att få olika 

betydelser, då människors förståelse och värderingar skiljer sig åt. Mot denna bakgrund skulle jag 

vilja hävda att en liknande uppsats som genomförts av någon annan, trots att samma material och 

informanter har använts, kommer att skilja sig från min undersökning och därmed uppsats. 

 ”Självfallet hade den här utställningen [uppsatsen] kunnat ha ett annat innehåll, en annan form. 

Den är ju bara ett exempel på det den vill skildra: hur vi människor av ett råmaterial bygger upp, 

strukturerar och formar något nytt, hur vi skapar!” (INF T) 
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INF A  Muntlig källa från tjänsteman vid UD-FIM-KULT 2007-10-13 kl. 20.40 [telefon] 

INF B Skriftlig källa från ESN Linköping, Linköpings universitet 2007-10 -29 kl. 12:35 [e-post] 

INF C Skriftlig källa från ESN Lund, Lunds universitet 2007-10-31 kl. 10:56 [e-post] 

INF D Skriftlig källa från VIS, Växjö Universitet 2007-10-06 kl. 00:08 [e-post] 

INF E Skriftlig källa från IC, högskolan i Skövde 2007-11-13 kl. 14:44 [e-post] 

INF F Skriftlig källa från Internationella Fadderiet, Örebros universitet  

            2007-11-14 kl. 10:02 [e-post] 

INF G  Skriftlig källa från ESN Linköping, Linköpings universitet 2007-11-12 [msn] 

INF H Muntlig källa 2007-10-29 kl. 15:50 från marknadsassistent på IKEA Food 

            Services AB [telefon] 

INF I  Muntlig källa 2008-01-02 kl.12:42 från marknadsassistent  

 på IKEA Food Services AB [telefon] 

INF J  Skriftlig källa 2007-10-31 kl. 16:56 från marknadsassistent  

 på IKEA Food Services AB [e-post] 
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 på IKEA Food Services AB [e-post] 
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 på IKEA Food Services AB [e-post] 

INF N Skriftlig källa 2007-11-28 kl. 08:08 från marknadsassistent på  

 IKEA Food Services AB [e-post] 

INF O Muntlig källa 2008-01-01 kl. 15:03 från anställd vid IKEA  

 på Kungens Kurva, Stockholm [besök]  

INF P Muntlig källa från tjänsteman vid UD-FIM-KULT 2007-11-20 kl.11:00 [besök] 

INF Q  Skriftlig källa från tjänsteman vid UD-FIM-KULT 2007-11-20 kl.11:50 [visitkort] 

INF R  Skriftlig källa, power point presentation 2007-12-17 kl. 14:07 [e-post] 
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INF S Skriftlig källa från tjänsteman vid UD-FIM-KULT 2008-01-04 kl. 10:42 [e-post] 

INF T utställning om den skapande människan, etnografiska museumet, Stockholm   
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