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1 Inledning 

Det är mycket sannolikt att de flesta som har tillgång till sociala medier vet vad en 

emoji är. De små bildkaraktärerna har sedan 1999 antagligen blivit en av de mest kända 

teknologiska och kulturella innovationerna inom digital kommunikation. Emojier har 

noterats av populärkulturen, statliga organ och akademiska världen. Vita Huset i USA 

publicerade år 2014 ett pressmeddelande om statens ekonomi där man med emojier 

försökte göra innehållet mera attraktivt för millennialer.1 År 2015 valdes den 

gråtskrattande emojin          till årets ord av Oxford Dictionary. Det var första gången ett 

piktogram till valdes till årets ord.2 År 2017 hade den animerade filmen The Emoji 

Movie premiär.3  

Finland och emojier var ett aktuellt samtalsämne år 2015. Instagram hade 

tidigare samma år gjort en utredning om hur dess användaren brukade emojier. I 

utredningen kom det fram att finländaren använde flest av emojier i världen.4 Finland 

uppmärksammades också som den första nationen som lanserade nationella emojier, så 

kallade ”Finland-emojier”.5 Under åren 2015–2017 lanserades en serie på allt som allt 

62 Finland-emojier som beskrev finländska ”ord, vanor och attityder” och avbildade 

Finlands natur och kultur. Finland-emojierna framställde Finland som en naturvänlig, 

jämlik och välutbildad nation med ”konstiga” kulturella egenskaper och uttryck. 

Finland-emojierna lanserades av Finland Promotion Board (FPB) i fyra omgångar och 

fick en spridning som nådde ca 200 miljoner personer och uppmärksammades i ca 2000 

internationella artiklar. Syftet med Finland-emojierna var att skämtsamt avbilda Finland 

men de var också lanserade av den enhet i Utrikesministeriet som ansvarade för 

Finlands offentliga diplomati och arbetet kring nationsvarumärket. Detta påstås också 

vara orsaken till att Finland-emojierna uppmärksammades globalt; en mycket officiell 

 
1 Maya Rhodan, “President Obama…”, Time Magazine, 2014 https://time.com/3484876/obama-emoji/ 

[hämtad 19.10.2020] 
2 Katy Steinmetz, “Oxford's 2015…”, Time Magazine 16/11 2015 https://time.com/4114886/oxford-

word-of-the-year-2015-emoji/ [hämtad 2.9.2021] 
3 IMDB, The Emoji Movie, 2021 https://www.imdb.com/title/tt4877122/ [hämtad 22.6.2021] 
4 Instagram Engineering, Emojineering Part 1: Machine Learning for Emoji Trends, webbartikel, 2015 

https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-

emoji [hämtad 21.9.2020]; Ann-Catrin Granroth & Thomas Silén, ”Finland älskar emojier”, webbartikel, 

Svenska YLE  https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/08/finland-alskar-emojier, [hämtad 21.9.2020] 
5 ThisIsFINLAND, Finland-emoji, 2021 https://finland.fi/emoji/ [hämtad 6.9.2021] 

https://time.com/3484876/obama-emoji/
https://time.com/4114886/oxford-word-of-the-year-2015-emoji/
https://time.com/4114886/oxford-word-of-the-year-2015-emoji/
https://www.imdb.com/title/tt4877122/
https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-emoji
https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-emoji
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/08/finland-alskar-emojier
https://finland.fi/emoji/
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aktör, Utrikesministeriet, låg bakom lanseringen och råkade skapa ett intressant innehåll 

under rätt tidpunkt.6 

De första Finland-emojierna publicerades i den årliga julkalendern på 

webbplatsen ThisisFINLAND (finland.fi), som är Finlands officiella webbplats för 

arbetet kring Finlandsbilden, Finlands rykte. Finlandsbilden bearbetas genom 

teoriramen för nationsvarumärken, med vilket man vill förmedla en attraktiv och positiv 

bild av landet för en internationell publik, vilket i sin tur skall gynna bland annat handel, 

diplomati, turism och medborgarnas självkänsla. Sett ur nationsvarumärkets perspektiv 

var syftet med Finland-emojier att marknadsföra Finlands positiva sidor för att öka det 

internationella intresset för Finland. Nationsvarumärke är ett koncept som skapades i 

början på 2000-talet av Simon Anholt och har sedan dess blivit ett populärt sätt för 

nationer att arbeta på sin självbild. I den alltmer globaliserade världen där 

kommunikationsteknologin ger individer mera frihet och information än någonsin 

tidigare, måste nationalstater aktivt arbeta på sin självbild för att framstå som 

ansvarsfulla aktörer på den globala marknaden, för att attrahera investeringar och främja 

samarbete med andra nationer. Principen bakom nationsvarumärken följer samma 

grundregler som med produktvarumärken; att stå ut bland mängden på ett positivt och 

konkurrenskraftigt sätt.  

Eftersom nationer har en lång historia, som ofta börjar innan nuvarande 

nationalstaternas tid, finns det mycket händelser i det förflutna som det kan vara i 

nations-statens intresse att ta avstånd till för att gynna en positiv självbild, ett positivt 

nationsvarumärke. Att ta avstånd från händelser i det förflutna eller till och med 

glömma eller förneka dem är en form av historiebruk. Med begreppet historiebruk 

menar man att det förflutna används för att skapa mening, legitimera eller hantera 

förändring. Historiebruk kan vara en medveten eller en omedveten handling men det 

handlar alltid om att det förflutna på något sätt binder ihop dåtid med nutid (och 

framtid). Kopplingen kan ske via till exempel föremål, källor, personer och händelser 

som både skapar och utnyttjar ett historiemedvetande med vilket man styr, etablerar och 

reproducerar en historieuppfattning. Detta påverkar bland annat identitetsskapande, 

värdeutveckling och gemenskapsbildande.7  

 
6 Finland Promotion Board, ”Så här byggs Finlandsbilden upp – översikt 2015–2016”, (Finland 

Promotion Board 2017) 21  
7 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, 8 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2004) 
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Mitt intresse för att skriva denna avhandling väcktes då jag upptäckte 

Finland-emojierna och överraskades av den bild av Finland som de förmedlade. Jag 

förnekar inte innehållet som de förmedlar men jag förväntade mig en hel del 

hänvisningar till historiska händelser och personer som inte var närvarande i materialet. 

Även fast jag inte såg den historia jag förväntade mig, såg jag annan historia, och det 

väckte mitt intresse för att ta reda på vad för historia som var dold bland Finland-

emojierna, varför den historian är där och hur den inverkar på Finlandsbilden. 

Syfte & frågeställning 

Denna pro gradu-avhandling studerar historiebruket i den samtida Finlandsbilden 

genom att leta efter spår av det i Finland-emojierna, och funderar på hur historiebruket 

inverkar på den samtida Finlandsbilden. Avhandlingen fokuserar på tre växande samtida 

forskningsområden: historiebruk, nationsvarumärke och bruket av emojier. Finland-

emojierna är ett utmärkt material för att studera den samtida Finlandsbilden, eftersom 

innehållet har skapats av Utrikesministeriet och förmedlar en bild om hurdan Finland 

och finländaren är.8 Studien kan ge en allmän insyn i hur historiebruk förekommer i den 

samtida Finlandsbilden.  

Studiet av historiebruket i samtida Finlandsbilden är ett relevant ämne 

eftersom praxisen i arbetet kring nationsvarumärken och studerandet av historiebruk är 

relativt nya forskningsområden. Finland-emojierna är ett intressant forskningsmaterial 

eftersom de härstammar från japanska bildkaraktärer, emojier. Emojier skapades redan 

år 1999 men har vuxit till ett internationellt fenomen inom digital textbaserad 

kommunikation sedan år 2015. Emojier är därmed ett väldigt relativt och nytt 

forskningsfält för historievetenskap.  

I FPB:s offentliga material om den samtida Finlandsbilden är Finlands 

historia inte ett klart verktyg för att bearbeta Finlandsbilden, men i materialet betonas att 

Finland själv måste berätta sin historia, och att historia inverkar på Finlandsbilden.9 

Oberoende om historiebruket har medvetet eller omedvetet implementerats i materialet 

är min hypotes att historiebruk förekommer och är en del av arbetet kring den samtida 

Finlandsbilden. 

Avhandlingens frågeställningar är:  

 
8 Maabrändivaltuuskunta: ”Tehtävä Suomelle…” (Helsingfors: Utrikesministeriet, 2010), 

https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-

7d87c4b88fc3?t=1525688953572 [hämtad 5.10.2020] 
9 FPB 2017, 3, 5, 20 

https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
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1) Vilka skepnader tar historiebruket i Finland-emojierna? 

2) Hur inverkar historiebruket i Finland-emojierna den målsatta 

Finlandsbilden? 

Disposition 

Kapitel 2 Material presenterar forskningsmaterialet, forskningsmetoden, tidigare 

forskning och redogör för en del centrala begrepp som inte används konsekvent i 

källmaterialet. Kapitel 3 presenterar de delområden som fungerar som bakgrund för 

avhandlingen. 

Kapitel 3.1 Emoji behandlar emojiernas ursprung, dess pragmatiska och 

semiotiska egenskaper och grundar sig på verken The Semiotics of Emoji – The Rise of 

Visual Language in the age of the Internet av Marcel Danesi, professor i semiotik och 

språkvetenskap, samt författare Philip Seargeants bok The Emoji Revolution – How 

Technology is Shaping the Future of Communication. 10 Emojiernas ursprung, och deras 

semiotiska och pragmatiska funktion är viktig att presentera eftersom det ger en inblick 

i emojiernas natur, vilket också berör Finland-emojierna.  

Kapitel 3.2 Varumärke behandlar varumärken och de former och 

funktioner som är väsentliga för denna avhandling. Kapitlet presenterar först grundidén 

bakom varumärket och fortsätter sen med att förklara grundprinciperna i att konstruera 

ett varumärke. Kapitlet följs sedan med en kort historik om varumärken och beskriver 

de varumärkesformer som är väsentliga för denna avhandling. För mångsidighetens 

skull behandlar slutet av kapitlet kritik som speciellt riktats mot nationsvarumärken.  

Kapitel 3.3 Finlandsbilden redovisar kortfattat om hur Finlandsbilden har 

förändrats under självständighetstiden och vad är den samtida strategin för 

Finlandsbilden enligt det offentliga landsbildsmaterialet som FPB har gett ut mellan 

åren 2010–2020. Bägge kapitel 3.2 och 3.3 baserar sig på dokumentet Suomen 

maabrändin rakentaminen, som FPB beställde år 2007, av doktorand i företagsekonomi 

Teemu Moilanen och teknologie doktor Seppo Rainisto. Den slutliga rapporten om 

Finlandsbildens riktlinjer ska grunda sig på Tehtävä Suomelle: miten Suomi ratkaisee 

maailman viheliäisimpiä ongelmia: maabrändivaltuuskunnan loppuraportti som 

Maabrändivaltuuskunta gav ut år 2010.11 För att presentera ett historiskt perspektiv på 

 
10 Marcel Danesi, The Semiotics of Emoji – The Rise of Visual Language in the age of the Internet, 2 uppl. 

(Bloomsbury Publishing 2016); Philip Seargeant, The Emoji Revolution – How Technology is Shaping the 

Future of Communication, 1 uppl. (Cambridge University Press 2019) 
11 Moilanen & Rainisto, 2008, 14–34; Maabrändivaltuuskunta 2010 
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nationsvarumärkesarbete i kapitel 3.2 används verket Beyond Marketing and Diplomacy 

-- Exploring the Historical Origins of Nations Branding, skriven av doktorandkandidat 

Carolin Viktorin, historiker Jessica C.E. Gienow-Hecht, doktorand kandidat Annika 

Estner och doktorand Marcel K. Will.12 För att föra fram olika perspektiv om 

nationsvarumärkens funktion används Melissa Aronczkys uppsats Living the brand: 

Nationality, globality and the identity strategies of nation branding consultants och 

Simon Anholts uppsats Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in 

International Relations. Kapitlen 3.2 och 3.3 redovisar om fenomenet som Finland-

emojierna skapades för och är viktig för att kunna förklara enligt vilka motiv de 

skapades. 

Kapitel 3.4 Nation och historia, introducerar vad historiebruk är och 

grundar sig på professorn i historia Peter Aronssons bok Historiebruk – att använda det 

förflutna, Aleida Assmanns uppsats Transformation between history and memory, Ulf 

Zanders artikel Historiens mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk, Kirsten 

Hastrups bok Kultur - Den flexibla gemenskapen och Benedict Anderssons bok 

Imagined Communities.13 Kapitlet berättar kortfattat hur de moderna nationerna kommit 

till och vilken betydelse historia och berättelser har för deras existens, samt beskriver de 

skepnader av historiebruket som granskningen av materialet strävar till att identifiera. 

Kapitel 4 granskarforskningsmaterialet. Kapitlet redogör i början om vem 

som är mottagare för historiebruket, samt vem som brukar historia och i vilket syfte. 

Efter det behandlas forskningsmaterialet som fyra skilda helheter, i den ordning som de 

har lanserats.  

Kapitel 5 redogör de konklusioner som granskningen av materialet 

kommer fram till och reflekterar kring hur historiebruket lämpar sig för 

nationsvarumärken och emojier. 

I kapitel 6 diskuteras konklusionerna från kapitel 4 och 5. 

 
12 Viktorin et al. 2018,1–26 

13 Aronsson 2004, Aleida Assman, Transformation between history and memory, Social Research: An 

International Quarterly 75, no. 1 (2008): 49-72. muse.jhu.edu/article/527984 [hämtad 6.9.2021]; Kirsten 

Hastrup, Kultur – Den flexibla gemenskapen (Lund: Studentlitteratur 2010); Ulf Zander, Historiens 

mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk (Finsk Tidskrift 2020); Benedict Andersson, Imagined 

Communities, Verso, 2006 (1983) 

https://muse.jhu.edu/article/527984
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2 Material 

Finland-emoji 

Avhandlingens forskningsmaterial består av 62 Finland-emojier som är offentligt 

tillgängliga på den officiella webbplatsen för den samtida Finlandsbilden, 

ThisisFINLAND (finland.fi), som upprätthålls av Utrikesministeriet och lanserades av 

FPB.14 Finland-emoji var ett projekt av där Utrikesministeriets enhet för offentlig 

diplomati tillsammans med art director Bruno Leo Ribeiro15 på marknadsförings- och 

kommunikationsbyrån Hasan & partners, skapade sammanlagt 62 Finland-emojier 

under åren 2015–2017. Finland-emojiernas syfte var att på humoristiskt sätt framföra 

finländska uttryck, känslor och attityder. Finland-emojierna var de första nationella 

emojierna som skapades av en statlig aktör och var en av samtida Finlands mest lyckade 

Pr-kampanjer. Under 2015–2016 nådde Finland-emojierna över 200 miljoner människor 

och skrevs om i över 2000 internationella artiklar. Finland-emojierna belönades i många 

prisgalor inom kategorier som reklam, digital kommunikation, grafisk design och för 

stärkandet av nationsvarumärket.16  

Till forskningsmaterialet hör också alla svenskspråkiga pressmeddelanden 

som statsrådet har gett ut om lanseringen av en ny grupp Finland-emojier, eftersom 

innehållet i pressmeddelandet förklarar det offentliga motivet bakom tematik, tidpunkt 

och syftet bakom respektive grupp Finland-emojier. 

För att läsaren skall kunna, enligt önskan, granska materialet själv finns 

Finland-emoji bilderna med bildtext i sin helhet i Bilaga 1. Statsrådets pressmeddelanden 

som också beaktas i granskningen, men har en sekundär roll, är inte inkluderade i bilagan, 

utan finns tillgängliga på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sve. 

 Det är viktigt att påpeka redan i början att Sauna-, Lost Hopes- och 

Kalsarikänni-emojierna förekommer som både manlig och kvinnlig version, vilket gör 

totala mängden av Finland-emojier till 63 fast det enligt tematiken finns bara 60. Det 

finns en inkonsekvens kring hur mängden meddelas, men i sambandet av lanseringen av 

 
14 ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/ [hämtad 21.1.2020] 
15Statsrådet 239/2015, Finland får egna…, Utrikesministeriet pressmeddelande 239/2015 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-

maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US [hämtad 11.3.2021] 
16 Statsrådet 180/2016, Finland-emojierna fick…, utrikesministeriet, pressmeddelande 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-

saksassa?inheritRedirect=false [hämtad 11.3.2021] 

https://finland.fi/emoji/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-saksassa?inheritRedirect=false%20
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-saksassa?inheritRedirect=false%20
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de sista Finland-emojierna uppgav Utrikesministeriets landsbildsenhet den totala 

mängden för Finland-emojierna vara 62 och jag väljer att använda den siffran.17  

 

De första Finland-emojierna 

De första 30 Finland-emojin lanserades som en del av ThisisFINLAND julkalendern i 

december 2015 och hade finländska känslor och fenomen som kollektivt tema. Under 

lanseringsdagen nådde Finland-emojierna ca 3 miljoner Twitter-användare. De 30 första 

Finland-emojierna var: Bus Stop, Woolly Socks, the Flag, Cup of coffee, Kaamos, Suomi 

mainittu, Finnish love, Karjalanpiiraka, Bear, Meanwhile in Finland, Forest, the 

Christmas Party, Stuck, Iceman, the Handshake, Joulutorttu, Reindeer, Girl Power, 

Happiness, Lost Hopes, Kalsarikännit, Torilla tavataan, Peacemaker, Headbanger, 

Sauna, Unbreakable, Sisu, Perkele, Matti Nykänen, och The Original Santa.  

 
17 Statsrådet, Ålands flagga…, pressmeddelande 109/2017 https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-

emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu [hämtad 14.7.2021] 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu
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Bild 8: De första Finland-emojierna18 

I pressmeddelandet poängterades den humoristiska aspekten bakom skapandet av 

Finland-emojierna men också deras informationsrika innehåll. Chef för 

Utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, Petra Theman, motiverade valet att ge 

sig in i emoji-kulturen; ”emoji används särskilt av unga människor och de har omvälvt 

vår kommunikation på samma sätt som till exempel sms. Med emoji kan man 

kommunicera med bilder i stället för ord och det passar ju finländarna”. Om syftet med 

Finland-emojierna kommenterade Theman att; ”Finland-emoji har tagits fram med 

glimten i ögat, men vi hoppas att de ändå ska förklara våra särdrag lite grann, och 

särskilt våra styrkor, till exempel vår avväpnande ärlighet”.19  

 
18 ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/, [hämtad 21.1.2021] 
19 Statsrådet 239/2015 

https://finland.fi/emoji/


 
 

13 
 

De andra Finland-emojierna 

En kompletterande serie på 17 nya Finland-emojier, med temat sommar, släpptes ut på 

finskhetens dag i maj 2016. De 17 nya Finland-emojierna var: A trusted friend, The 

Voice, Sauna Whisk, Fashinoista Finn, White nights, The King, The Cap, Pesäpallo, 

Out of office, Baby in a box, Four seasons of BBQ, Pusa Hispida Saimensis, Kokko, The 

Conductor, Superfood, Moominmamma och Black gold.  

  

Bild 9: De andra Finland-emojierna20 

I pressmeddelandet motiverade Theman de nya emojierna; ”Vi ville komplettera 

emojierna med ett stycke Sommarfinland, eftersom Finland och finskheten har ett nära 

samband med årstidernas växling och med hur de påverkar oss. Också i planeringen av 

sommaremojierna har vi prioriterat humorn”.21   

 
20 ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/, [hämtad 21.1.2021] 
21 Statsrådet, I de finländska sommaremojierna…, Utrikesministeriet, pressmeddelande 61/2016 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-musisoidaan 

[hämtad 11.3.2021] 

https://finland.fi/emoji/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-musisoidaan
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De tredje Finland-emojierna 

På samernas nationaldag i februari 2017 släpptes ny serie som enligt statsrådets 

pressmeddelande betonade Finlands arktiska förhållanden, minoriteter och 

ursprungsbefolkning. De 7 nya Finland-emojierna var; The Polar bear, the Sámi, Tom 

of Finland, Cross-country skiing, Kicksled, Icebreaker och Aurora Borealis. 

  

Bild 10: De tredje Finland-emojierna22 

Chefen för Utrikesministeriets enhet för Europa och närområdeskommunikation Ville 

Cantell motiverade de ny emojierna;  

Finland är den nordligaste staten i Europeiska unionen och räknas till den 

arktiska regionen. ”Finland är en av världens ledande nationer tack vare sitt 

nordliga läge, inte trots det. Vi har inte bara anpassat oss till vårt klimat, vi kan 

också njuta av det”. Emojiernas syfte var också att uppmärksamma Finlands 

ordförandeskap i Arktiska rådet som inleddes i maj 2017.23  

I pressmeddelandet betonades samerna; ”…Med den samiska flaggan vill man visa sin 

respekt för Europas enda ursprungsfolk. Flaggan finns inte bland unicode-emojierna…”. 

Sexuella minoriteter representerades av Tom of Finland-emojin som också refererade 

till filmen om konstnären Touko Laaksonen som skulle ha premiär i februari samma 

år;” För att hedra premiären och Finlands jämlika äktenskapslag som träder i kraft i 

mars får Tom of Finland en egen emoji”.24  

 
22 ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/, [hämtad 21.1.2021] 
23 Statsrådet, De nya Finland-emojierna uttrycker…, Utrikesministeriet, pressemeddelande 24/2017 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-

vahemmistoista-seka-arktisuus [hämtad 11.3.2021]; FPB 2017, 21 

24 Statsrådet 24/2017 

https://finland.fi/emoji/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-vahemmistoista-seka-arktisuus
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-vahemmistoista-seka-arktisuus
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Finland-emojierna motiverades med; ”Vi har försökt undvika allt för stort 

allvar när vi planerat emojierna. Samtidigt förmedlar de ett tydligt budskap om vad 

Finland värderar: naturens mångfald och avspänd samexistens med naturen och med 

varandra”.25 

De fjärde Finland-emojierna  

Den sista kompletterande serien av Finland-emojierna släpptes 9 juni 2017 på Ålands 

självstyrelsedag. 26 De 6 nya Finland-emojierna var; Åland islands, Swan, Nordic 

Family, Lavatanssi, Association och Education.  

  

Bild 11: De fjärde Finland-emojierna27 

I pressmeddelandet betonades Åland och nordiskhet:  

Den 9 juni är självstyrelsedag på Åland, en svensktalande skärgård med 29 000 

invånare som ligger mellan Sverige och Finland. Åland hör till Finland men har 

ett speciellt självstyre som drar till sig uppmärksamhet internationellt…De 

nordiska färgerna syns också i en annan ny emoji som kallas Nordic Family. 

Finland, som ofta representeras symboliskt av den finska jungfrun (som är 

baserad på landets form på kartan), delar kultur och en lång historia med resten 

av Norden/Skandinavien: Sverige, Norge, Danmark och Island. Liksom i alla 

familjer råder en vänskaplig rivalitet och det bidrar till att de alla ligger i toppen 

på alla internationella listor. Det nordiska samarbetet kan också förstås ha något 

med det att göra. Finlands nationalfågel svanen återvänder till Finlands stränder 

varje vår, och nu har även den fått sin egen emoji. En hel del elegans och kanske 

 
25 Statsrådet 24/2017 
26 Statsrådet 109/2017 
27 ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/, [hämtad 21.1.2021] 

https://finland.fi/emoji/
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till och med uthållighet kan man också se på danserna som hålls i paviljonger vid 

sjöar eller på torg under sommaren. De kallas lavatanssit på finska. Folk hittar 

varandra och dansar kanske tango i sommarsolen, som lyser hela natten uppe i 

norr. De sista två nya emojierna är Association och Education. Den första har att 

göra med Finlands 70 000 kultur- och hobbyföreningar och den samhörighet de 

inspirerar till. Alla sorters körer hör till de mest populära: ungdomskörer, 

blandade körer, damkörer, manskörer, religiösa körer, universitetskörer, 

fackföreningskörer och till och med körer för folk som inte kan sjunga! Finlands 

utbildningsemoji förbereder oss redan inför känslan av första skoldagen – man är 

ivrig men ängslig, på väg att få nya vänner och lära sig om världen.28 

 

Tillgänglighet och natur 

ThisIsFINLAND webbplatsens julkalender översattes år 2015 till tretton olika språk.29 

Finland-emojierna blev tillgängliga för användning i vardaglig textbaserad digital 

kommunikation via Finland emojis -appen som man från och med 1.12.2015 kunde 

ladda ner gratis från Google Play och Appstore.30 Finland-emojierna kunde man också 

ladda ner som bilder från ThisisFINLAND webbplatsen. Utrikesministeriets 

landsbildsenhet ansökte 2016 om att fyra Finland-emojier skulle bli en del av Unicode-

emojier. Av dessa godkändes två; bastu och yllesockor.31 

Finland-emojierna skulle fånga, avbilda och förmedla den finländska 

upplevelsen.32 De innehöll motiv om finsk natur, samhället, kulturella egenskaper och 

teknologiska innovationer. En genomgående tematik var det individuellt och kollektivt 

upplevda, exempelvis den individuella erfarenheten bakom Finland-emojin stuck och 

cross-country skiing, samt det kollektivt upplevda som torilla tavataan, bus stop och 

out of office. Finland-emojierna byggde på samtida individuella och kollektiva 

upplevelser som en finländare kunde relatera till. Även folk från andra regioner, med 

liknande klimat och kultur, kan relatera till innehållet, vilket ifrågasätter påståendet att 

 
28 Statsrådet 109/2017 
29 Om ThisIsFINLAND se kap. Samtida Finlandsbilden 
30 Statsrådet 96/2016 
31 Emojipedia, Sauna Emojis submissions, Ministry for Foreign Affairs of Finland (co-ordinator Petra 

Theman, Director of Public Diplomacy) till Unicode Consortium 13.5.2016, L2/16-197, 

http://www.unicode.org/L2/L2016/16197-sauna-emoji.pdf  [hämtad 6.9.2021];  

Emojipedia, The Socks emoji submission, Ministry for Foreign Affairs of Finland (co-ordinator Petra 

Theman, Director of Public Diplomacy) till Unicode Consortium 2.6.2016 (ändrad 15.8.2016), L2/160–

240, https://www.unicode.org/cgi-bin/GetMatchingDocs.pl?L2/16-240 [hämtad 6.9.2021]  
32 32 Rousi & Silvennoinen, Embodying Finnish culture in emojis – a story of remediation and 

psychosemiotics, (Jyväskylän Yliopisto 2016) 6 

http://www.unicode.org/L2/L2016/16197-sauna-emoji.pdf
https://www.unicode.org/cgi-bin/GetMatchingDocs.pl?L2/16-240
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upplevelserna är specifikt finländska. Rousi & Silvennoinen påpekar att Finland-

emojierna förkroppsligar en kulturell identitet men att åskådaren behöver känna till 

kontexten om att bilderna avbildar Finland för att kunna förstå det.33 

Kritik och andra nationella-emojier 

Finland-emojierna kritiserades för att ha kallats emojier fast de egentligen är emoji-

stickers.34 Utrikesministeriet noterade kritiken och påpekade efter första emojiserien i 

varje pressmeddelande att Finland-emojierna egentligen är stickers.35 Finland-emojierna 

kritiserades också för att vara svåra att ta i bruk på mobilen och av att nya bilder inte 

uppdaterades direkt till appen. Utrikesministeriet påpekade dock att dessa problem 

berodde på utomstående faktorer som de inte kunde påverka.36 

Finland-emojierna kritiserades också för sin avbildning av Finland. 

Konstnärerna Iiris Tuisku och Jarkko Rantakari skapade en egen julkalender med en 

serie egna IsThisFinland -emojier som de hävdade att bättre framför hurdant det är att 

vara finländare.37 IsThisFinland-emojierna kritiserade speciellt den finländska 

nyhetsmedian för att vara inåtvänd, de försämrade möjligheterna att få finansiellt stöd 

för konstnärligt arbete, Finland-emoji seriens bastu-emoji för att ha täckt över brösten 

och att Finland-emojierna inte var tillräckligt mångkulturella. IsThisFinland-emojierna 

avbildade Finlands samhälleliga problem som alkoholism, sexuellt trakasseri och 

rasism.  

   

Bild12: IsThisFinland-emojier38 

 
33 Rousi & Silvennoinen 2018, 9 
34 Teppo Ovaskainen, ”Suomi-emoji ei…”, webbartikel, Uusi Suomi, 13.5.2016 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-

6829-3916-b5ef-f6ea8d228912 2016 [hämtad 21.1.2020]; Se kap. 3.1 Emoji, Unicode 
35 Statsrådet 96/2016; 180/2016; 24/2017; 109/2017 
36 Minna Grünn, Suomi-emojit – kivoja mutta hankalia?..” webbartikel, YLEX 2016 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-

parannettavaa-on [hämtad 19.9.2021] 
37 Samppa Rautio, ”Ku Klux Klan, Leijona-pullo…”, webbartikel, YLE, 8.12.2015 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-julkaisevat 

[hämtad 11.12.2020] 
38 Twitter, Is This Finland, https://twitter.com/isthisfinland [hämtad 3.10.2021] 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-parannettavaa-on
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-parannettavaa-on
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-julkaisevat
https://twitter.com/isthisfinland
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Kring samma tid som Finland-emojierna publicerades lanserades även 

Sveriges motsvarighet Swemoji av reklambyråer. 39 Till skillnad från Finland hade 

Sveriges statliga aktörer inga planer att skapa egna varianter.40  

2.1 Metod 

I granskningen letas det efter spår av historiebruk i både Finland-emoji bilder och i 

texten som varje bild förses med på webbplatsen finland.fi, samt de pressmeddelanden 

som varje lansering av Finland-emojier har försetts med. Studien är kvalitativ. För att 

identifiera i vilka skepnader som historiebruket förekommer i Finland-emojierna 

används Peter Aronssons verk Historiebruk. Granskningen fokuserar på att identifiera 

följande former av historia i materialet; historiebruk, historiekultur, historiemedvetande, 

kulturarv, kollektivt minne, landskap, monument, tradition, och myt. För att mera 

djupgående kunna granska diverse skepnader av minne i materialet kommer Alleida 

Assmanns teori om minneskultur också användas som stöd i granskningen.41 Digitala 

dokumentet Tehtävä Suomelle och Så här byggs Finlandsbilden upp – översikt 2015–

2016, används för att kunna jämföra hur Finland-emojierna stöder målbilden i samtida 

Finlandsbilden.42  

I granskningen av historiebruket i text används en latent innehållsanalys 

och för granskningen av historiebruket i bilder används bildanalys. Metoderna lämpar 

sig bra för att hitta spår av kontextuellt innehåll i material som kräver expertis inom ett 

specifikt vetenskapsområde för att identifiera.  

Granskningen sätter fokus på att hitta skepnader av historiebruk i:  

1) Finland-emoji bilden. 

2) Finland-emoji bildtexten, så som de förses med på finland.fi. 

3) Pressmeddelanden. 

4) Sammanhang som materialet formar i relation till sig själv. 

 

 
39 Swemoji, How Swede can it be? u.å https://swemojis.com/ [hämtad 11.11.2020] 
40 Aftonbladet, ”Finsk emoji start- Sverige avvaktar”,  

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-avvaktar 

[hämtad 15.2.2020] 
41 Aleida Assman, Transformation between history and memory, Social Research: An International 

Quarterly 75, no. 1 (2008): 49-72. muse.jhu.edu/article/527984 [hämtad 6.9.2021] 
42 FPB 2017 

https://swemojis.com/
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-avvaktar
https://muse.jhu.edu/article/527984
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Som frågor för granskningen används:  

1) Förekommer historia i bilden? 

2) Förekommer historia i texten? 

3) Förekommer historiebruk i pressmeddelanden? 

Granskningen av materialet indelas i fyra delar enligt den ordning de lanserades och 

granskas först som skilda helheter vartefter resultatet diskuteras som en gemensam 

helhet. Efter granskningen utformas slutresultatet enligt frågorna som ställs i 

frågeställningen.43  

Avgränsning 

Avhandlingen fokuserar bara på de aspekter av Finland-emojier som är offentligt 

tillgängliga Avhandlingens syfte är inte att mäta vilka resultat som historiebruket har 

uppnått, utan fokuserar bara på att identifiera historiebrukets olika former och dess 

spekulativa syften. Avhandlingen fokuserar på att identifiera skepnader av historiebruk i 

Finland-emojierna enligt den historia som går att känna igen utan externa källor.  

Tulenheimo och Hänninen konstaterar i sina avhandlingar att den 

förmedlade Finlandsbilden har varit relativt oförändrad efter andra världskriget och jag 

väljer därför att inte behandla Finlandsbildens historiska utveckling, utan 

rekommenderar läsaren att bekanta sig med dessa avhandlingar för mer information om 

ämnet.44 Däremot redogör jag kort i kapitel 3.3 om vilka enheter som har ansvarat för 

arbetet med Finlandsbilden.  

2.2 Tidigare forskning 

Studier om historiebruk i kontexten av nationsvarumärken har inte stötts på eller är 

svåra att finna. Viktorin et al. påpekar att historiker inte än har gett sig in i att studera 

ursprunget i det moderna nationsvarumärkespraktiken. Förutom sina egna artiklar i 

antologiverket Nation Branding in Modern History nämner de som undantag till sitt 

påstående studien av Louis Clerc, Nikolas Glover, och Paul Jordan; Histories of Public 

 
43 Se kap. 1 Inledning, Syfte & frågeställning 
44 Jarkko Hänninen, Suomi-brändi ja visuaaliset symbolit, pro gradu-avhandling, (Taiteiden tiedekunta, 

graafisen suunnittelun koulutusohjelma, Lapin yliopisto 2014) 
44 Eeva Maria Tulenheimo, Sisu, Sauna, Sibelius? Suomen tavoitekuva 1950–2000-luvulla, pro gradu-

avhandling, (Valtiotieteiden tiedekunta, Talous- ja sosiaalihistoria, Helsingin yliopisto 2012) 
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Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries: Representing the 

Periphery, och Gienow-Hecht; Nation Branding: A Useful Category.45  

Studier där Finland-emojier fungerar som forskningsmaterial har bara 

förekomit i Silvennoinen & Rousis psykosemiotiska studie om hur Finland-emojierna 

förmedlar den förkroppsliga upplevelsen av en kultur.46 

Finlandsbilden genom tiderna och i samtiden har det skrivits flera 

avhandlingar om. Det finns ett antal avhandlingar som behandlar det målmedvetna 

arbetet kring Finlandsbilden samt Finlands nationsvarumärke. Jarkko Hänninen skriver i 

sin pro gradu -avhandling Suomi-brändi ja visuaaliset symbolit om hur visuell 

kommunikation med symboler fungerar i samband med nationsvarumärken och hur väl 

dessa symboler uppfattas beroende på kulturell bakgrund.47 Eeva Maria Tulenheimo 

utför i sin pro gradu -avhandling Sisu, Sauna, Sibelius? Suomen tavoitekuva 1950–

2000-luvulla en kvalitativ innehållsanalys om hur Finlandsbilden har ändrats under 

1950–2000-talet.48 Tiia Orjasniemi behandlar i sin pro gradu -avhandling SUOMI 

VUONNA 2030? ”LANDET SOM ICKE ÄR”, Merkitysten muodostuminen 

keskustelussa Suomen maabrändistä om hur mening skapas i samband av diskussioner 

om Finlands varumärket.49 Hannah Hermans studerar i sin pro gradu avhandling 

Anspelningar på nationsvarumärket Finland i finländska varumärkens 

varumärkesberättelser -Hur upplevs anspelningarna och vilka mervärden skapar de för 

varumärkenas inhemska målgrupp? hur nationsvarumärken påverkar 

varumärkesberättelser och hur företag kan utnyttja dem för sitt varumärke.50 Milla 

Hujanen skriver i sitt examensarbete Suomibrändi ja Suomi 100-juhlavuoden 

tapahtumia maailmalla om hur Finlandsbilden förmedlades i samband med 

 
45 Carolin Viktorin, Jessica C.E. Gienow-Hecht, Annika Estner, Marcel K. Will, Nation Branding in 

Modern History (Berghahn Books 2018) 11–12; Se även. Louis Clerc, Nikolas Glover, and Paul Jordan, 

Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries: Representing the 

Periphery (Leiden and Boston: Brill/Nijhoff, 2015); Gienow-Hecht, “Nation Branding: A Useful 

Category.”, Diplomacy & Statecraft 30/4 2019 
46 Rousi & Silvennoinen 2018 
47 Hänninen 2014 
48 Tulenheimo 2012 
49 Tiia Orjasniemi, Suomi vuonna 2030? ”LANDET SOM ICKE ÄR”, Merkityksen muodostuminen 

keskustelussa Suomen maabrändistä, pro gradu -avhandling, (politiikkatieteet, Helsingin Yliopisto 2011)  
50 Hanna Hermans, Anspelningar på nationsvarumärket Finland i finländska varumärkens 

varumärkesberättelser -Hur upplevs anspelningarna och vilka mervärden skapar de för varumärkenas 

inhemska målgrupp, pro gradu -avhandling (Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi 

2018) 
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jubileumsåret 2017 då Finland firade 100 år av självständighet.51 Kaisa Hytönen har 

skrivit sin doktorsavhandling om hur interna och externa faktorer inverkar på statens 

nationsvarumärkesarbete.52 

2.3 Begreppsdefinition 

Följande kapitel behandlar ett antal begrepp som är centrala för avhandlingen men vars 

användning har visat sig vara inkonsekvent i käll- och forskningslitteraturen. 

Källmaterialet är skrivet på svenska, finska och engelska, varav av en del är översatt till 

alla tre språk och jag anser därför det vara viktigt att också förklara inkonsekvensen som 

sker på andra språk än svenska, eftersom det inverkar på översättningar. Andra 

forskningar inom ämnet har påpekat samma inkonsekvens. 

Nationsvarumärke 

Nationsvarumärke kallar man den helhet som statliga och icke-statliga aktörer 

tillsammans arbetar för, med syftet att förbättra nationens internationella rykte.53 I 

avhandlingens käll- och forskningslitteratur förekommer det olika variationer på 

begreppets namn, begreppets skrivstruktur och översättningsvarianter.  

Det engelskspråkiga begreppet nation brand har inte enligt SAOL, SO 

eller SAOB en officiell översättning till svenska.54 I de svenskspråkiga källmaterialen 

översätts begreppet nation brand till: nationsvarumärke, nations varumärke, 

landsvarumärke eller varumärket av … (nation i frågan)”. I svenskspråkiga källor 

används också ibland engelskspråkiga begrepp i flera olika varianter av ortografi som 

nation brand, Nation Brand och national branding.55 I Svenska Institutets dokument om 

Sverigebilden översatts nation brand till nationsvarumärke och eftersom Svenska 

Institutet är en officiell statlig aktör i Sverige används i denna avhandling samma 

 
51 Milla Hujanen, Suomi brändi ja Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia maailmalla, examensarbete, 

(Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma, Haaga Helia 2018) 
52 Kaisa Hytönen, Suomen maabrändin taustasyyt ja toimintamallin kehittäminen, doktorsavhandling, 

(Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin Yliopisto 2014) 
53 Moilanen & Rainisto 2008, 15; Viktorin et al. 2018, 1 
54 Svenska Akademiens Ordlista, Svenska Ordbok eller Svenska Akademiens Ordbok. Sökord 

”nationsvarumärke”, ”nations varumärke”, ”nation brand”, ”nation branding”. Senast sökning 12.2.2021 

kl. 18.08 
55 Se. Hasselrot & Holmström, Finlands varumärke i Sverige - En undersökning hur finska företag 

använder bilden av Finland i sin marknadsföring i Sverige, kandidatuppsats, Institutionen för Ekonomi 

och företagande, (Södertörns högskola 2016); Jaccopucci & Gunvaldsson Alexandra Jaccopucci & Maria 

Gunvaldsson, Varumärket Sverige: En fallstudie om hur VisitSweden arbetar med varumärket Sverige 

mot internationella turister, kandidatuppsats, (Södertörns högskola 2012); Hermans 2018 
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begrepp, då det syftas till teorier, praktiker eller arbete som inte handlar om en specifik 

nation.56  

I de engelskspråkiga källmaterialen förekommer nation brand i olika 

former som country brand, national brand och place branding.57 Enligt Hakala et al. 

används ordet nation och country ofta synonymt i engelskan, fast ordet nation syftar på 

en folkgrupp av samma kulturella ursprung medan country är ett geografiskt område 

som är ockuperad av en nation.58 Ordet national är något underställt nationen. 

Begreppet place brand (platsvarumärke) är ett teoretiskt begrepp som handlar om 

platsernas varumärke, vilket har en stark koppling till nationsvarumärken men är en 

egen helhet i sig. 

På finskan heter nationsvarumärke maabrändi, och ordet finns listad i 

Kielitoimiston sanakirja, som sammanställs av Institutet för de inhemska språken.59  

Skaparen av begreppet nation brand, Simon Anholt, har föreslagit att man 

istället för nationsvarumärke skulle använda sig av begreppet konkurrensidentitet 

(competitive identity) för att undvika missförstånd om begreppet varumärket inför. I 

denna avhandling används nationsvarumärke, eftersom begreppet tycks ha starkt 

fotfäste på basen av majoriteten av avhandlingens forsknings- och källmaterial.60  

Landsbild  

Enligt Moilanen och Rainisto kallas en individs egen föreställning om ett land för 

landsbild. Landsbilder består ofta av oplanerade och slumpmässiga helheter och föds av 

individens egna värde- och känsloladdade föreställningar som delvis grundar sig på 

kunskap, erfarenhet, tro och känslor, och delvis på andra delföreställningar vars 

inverkan och betydelse för varann i helhetsbilden är situationella. Landsbilder bygger på 

direkt och indirekt kunskap som individen råkar ut för. Direkt kunskap är empirisk 

kunskap som grundar sig på sinnesiakttagelser och de känslor som de väcker. Indirekt 

kunskap grundar sig på muntliga, skriftliga och bildbaserade källor som mottags via 

 
56 Se. Svenska Institutet, ”Bilden av Sverige utomlands 2019 – Årsrapport från Svenska institutet” 2020:1 

https://si.se/app/uploads/2020/02/bilden-av-sverige-utomlands-2019_klarweb.pdf [hämtad 18.2.2021] 
57 Se FPB 2017; Viktorin et al. 2019 
58 Ulla Hakala, Arja Lemmetyinen, Satu-Päivi Kantola, Country image as a nation-branding 

tool, Marketing intelligence & planning, 31 (5) 2013 538–556. 
59 Kielitoimiston sanakirja, maabrändi https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/maabr%C3%A4ndi 

[hämtad 5.9.2021] 
60 Simon Anholt, Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations, 

Exchange: The Journal of Public Diplomacy: Vol. 2: Iss. 1, Article 1. 2011, 2; Se kap. 3.2 Kritik 

https://si.se/app/uploads/2020/02/bilden-av-sverige-utomlands-2019_klarweb.pdf
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/maabr%C3%A4ndi
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andra människor eller medier. Föreställningen om det egna landet bygger på direkt 

kunskap, medan föreställningen om andra länder grundar sig mera på indirekt kunskap. 

Indirekt kunskap går att omvandla till direkt kunskap genom empiriska upplevelser men 

det kräver att grunduppfattning motiverar till att utsätta sig för upplevelsen.61 

Landsbilden förändras oftast långsamt och i liten grad rån den bild som formas under 

barndomen och påverkas oftast först när man besöker landet.62  

Begreppet landsbild förekommer i de svenskspråkiga dokumenten av FPB 

men inte i Svenska Institutets dokument. Enligt nyckelordsökning i Google och svenska 

nyhetsmedier framkommer sökordet ”landsbild” betydligt oftare i finländska 

svenskspråkiga nyheter och dokument än i svenska. Enligt en sökning användes 

landsbild använts bara av den svenska tidningen Expressen.63 Begreppet ger inga träffar 

i SAOL, SO eller SAOB.64 Landsbild kan därmed tolkas vara en finlandism som är 

översatt från finskans maakuva. Landsbild och maakuva syftar på de ngelskspråkiga 

begreppen country image och nation image.  

Finlandsbilden 

Begreppet Finlandsbilden betyder den helhet dit både det målmedvetna 

nationsvarumärkesarbetet och den slumpmässiga landsbilden om Finland ingår i. 

Finlandsbilden är varumärket och ryktet om Finland.65 I Sverige använder Svenska 

Institutet motsvarande begrepp för Sveriges varumärke, ”Sverigebilden”.66 I 

svenskspråkiga dokument förekommer Finlandsbilden i flera varianter, som Finland 

varumärket, Finlands varumärke, nationsvarumärket Finland och varumärket 

Finland.67  

Översättningar och tidigare bruk av begrepp 

Det är viktigt att förstå att ett begrepp som är entydigt på ett språk kan efter en 

översättning vara mångtydigt på ett annat. Hannah Hermans påpekar i sin avhandling att 

svenskans ord; varumärke, är mångtydigt och översätts till engelskan både som 

 
61 Moilanen & Rainisto 2008, 15; se: Hongisto 1985; Tuohio et al, 2004; FBP 2017, 4 
62 Finland Promotion Board 2017, 6 
63 Se: https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sveriges-nya-exportstrategi-se-ut/ [hämtad 27.8.2021] 
64 Senaste sökning 27.8.2021 kl. 16:02 
65 FPB 2017, 3; Utrikesministeriet, Främjandet av Finlandsbilden, u.å https://um.fi/finlandsbilden [hämtad 

28.9.2020] 
66 Svenska Institutet 2020  
67 Se; FBP 2017; Hermans 2018; Hasselrot & Holmström 2016; Jaccopucci & Gunvaldsson 2012 

https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sveriges-nya-exportstrategi-se-ut/
https://um.fi/finlandsbilden
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trademark och brand.68 I denna avhandling syftar jag med ordet varumärke på det som 

på engelska kallas för brand, vilket Hermans också gör.69  

Hujanen påpekar att den finska översättningen av begreppet landsbild 

(maakuva) och nationsvarumärke (maabrändi) ofta i vardagligt språk används 

synonymt, fast de per definition inte är det.70 Detta framkommer speciellt i materialen 

på finska som FPB publicerar på webbplatsen toolbox.fi om Finlandsbilden, där arbetet 

som enligt definition borde kategoriseras som maabrändi i dokumenten kallas för 

maakuva. Hujanen märkte också att när FPB använder sig av begrepp som syftar på 

maakuva och maakuvatyö använder de i den engelskspråkiga översättningen istället 

begreppet brand. 71 För sin avhandling intervjuade Hujanen den dåvarande chef för 

Utrikesministeriets landsbildsenhet Petra Theman och frågade om 

begreppsöversättningarna, till vilket Theman svarade att Utrikesministeriet valde att 

byta ut maabrändi till maakuva för att de tyckte att det bättre passar det finska språket.72  

Tulenheimo påpekar i sin avhandling att FPB år 2012 bytte namnet på 

webbplatsen maabrändi.fi till maakuva.fi och motiverade valet med att begreppen 

maabrändi och maakuva betyder samma sak och att maakuva är mera konsekvent med 

vad som används i regeringsprogrammet. Hon påpekar att i studien av Moilanen & 

Rainisto om nationsvarumärkets teoretiska ram för Finland, som FPB beställde, betonas 

det att begreppen maabrändi och maakuva per definition inte betyder samma sak.73  

Orjasniemi skriver i sin avhandling att begreppet varumärke bär en stark 

koppling till begrepp om rykte, identitet och image men att man ibland kan se 

begreppsliga skillnader mellan dem. Hon hänvisar till Stock som hävdar att det inte än 

finns konsensus mellan forskaren kring begreppen gällande nationsvarumärken och att 

det därför är vanligt att forskaren använder sig av olika begrepp för att beskriva samma 

 
68 Cambridge Dictionary: Trademark, a name or symbol on a product that shows it was made by 

a particular company, and that it cannot be used by other companies without permission, (egen 

översättning. ett namn eller en symbol på en produkt som visar att den/det har skapats av ett visst företag 

och kan inte användas av andra utan tillstånd.), Cambridge University Press, 2021 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trademark [hämtad 22.2.2021]; Cambridge 

Dictionary: Brand, the act of giving company a particular design or symbol in order to advertise its 

products and services (egen översättning: Branding är handlingen som ger ett företag ett specifikt design 

eller symbol för att kunna marknadsföra sin verksamhet.), Cambridge University Press, 2021, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/branding [hämtad 22.2.2021] 
69 Hermans 2018, 6–7 
70 Se kap 3.2 Varumärke, Att konstruera ett nationsvarumärke 
71 sve. landsbild och landsbildsarbete 
72 Hujanen 2018, 4–5 
73 Tulenheimo 2012, 6–7; Moilanen & Rainisto 2008, 15  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trademark
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/branding
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fenomen, vilket i sin tur har försvårat en konstruktiv akademisk diskussion kring 

nationsvarumärken och dess frågeställningar. Hon väljer att använda det finska 

begreppet maabrändi i sin avhandling eftersom begreppet används i hennes 

forskningsmaterial och att använda ett annat begrepp kunde distansera hennes forskning 

från materialet.74  

3 Bakgrund 

3.1 Emoji 

Vad är en emoji? 

Emojier är bildkaraktärer som förekommer främst i textbaserad digital kommunikation, 

som i chattmeddelanden eller i inlägg på sociala medier. Emojier kännetecknas av att 

vara små färggranna bilder vars funktion är att avbilda och förmedla saker, känslor, 

uttryck och aktiviteter. Begreppet emoji är japanska och betyder ”bildkaraktär” 

(e =bild, moji =karaktär).75  

Majoriteten av emojierna avläses som piktogram och ideogram. Ett 

piktogram är en illustration av ett begrepp, ett objekt eller en plats, som man allmänt 

känner till.76 Till exempel emojin         är en bild på ett hus (ett objekt),         emojin är en 

bild på ett sjukhus (en plats) och     står för begreppet musik. Allmänt kända exempel 

på piktogram är symbolen för giftiga ämnen, Exit-skylten eller dam- och herrtoalett.  

    

Bild 1: Giftiga ämnen77  Bild 2: Exit-skylt78 Bild 3 & 4: dam- och herrtoalett79 

Ideogram är bilder som står för idéer och brukar kräva en förförståelse för att kunna 

uppfattas. Exempelvis kan den ovannämnda emojin         också stå för hem i vissa 

 
74 Orjasniemi 2011, 7–8 
75 Unicode, “Emoji & pictographs”, 2021, https://unicode.org/faq/emoji_dingbats.html#4.2  [hämtad 

19.10.2020] 
76 Danesi 2015, 7 
77 Wikimedia Commons, Skull and crossbones, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg [hämtad 17.11.2020] 
78 Wikimedia Commons, Exit right, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_Exit_-_Right.svg 

[hämtad 17.11.2020] 
79 Wikimedia Commons, Toilet women https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toilet_women.svg 

[hämtad 17.11.2020] ; Male Bathroom, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Bathroom_Symbol.png#file [hämtad 17.11.2020] 

https://unicode.org/faq/emoji_dingbats.html#4.2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_Exit_-_Right.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toilet_women.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Bathroom_Symbol.png#file
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kontexter. Andra exempel på ideogram är symbolen för det matematiska irrationella 

talet pi.80  

  

Bild 5: Symbolen för talet pi81 

Emojier kan också samtidigt vara både ett pikto- och ideogram. Till exempel associerar 

man piktogram emojin          till rökning, men emojin       är både ett pikto- och ideogram, 

för att symbolen      associeras till att något är förbjudet. När de kombineras står de för 

idén att rökning är förbjudet. Läsarens grunduppfattning om kontexten har alltså stor 

inverkan på hur man uppfattar den information som semiotisk skrift förmedlar.82 Till 

exempel, kan emojin      syfta på objektet telefon och idéen att ringa, men modellen 

som avbildas är kanske inte uppfattbar för en yngre generation som aldrig använt eller 

sett en telefon av den modellen.  

Med begreppet emoji brukar man mena de bilder som Unicode hanterar 

men det är vanligt att benämningen också används för så kallade emoji-stickers.83 

Emoji-stickers är piktogram och ideogram som företag och andra aktörer skapar och 

som man på nästan motsvarande sätt kan använda i textbaserad digital kommunikation. 

Skillnaden mellan emojin och emoji-stickers är att emoji är tecken som kan sättas in i 

text medan emoji-stickers är bilder som kan stöda text men inte placeras in i text. 

Unicode-emojier ändrar också utseende med fonten, vilket syns bra när man jämför hur 

emojier ser ut på olika plattformer i sociala medier. Finland-emojierna är ett gott 

exempel på emoji-stickers. 

Ursprung 

Emojier företräddes av diverse andra former av smilisar och typografiska 

kombinationer. Den mest kända är emotikon, där typografiska karaktärer skapar 

kombinationer som i sidoprofil oftast avbildar ansikten, ex. :-) och :-(.84 Emotikonernas 

skapare anses vara dataexperten Scott Fahlman som 1982 föreslog i ett e-

 
80 Seargeant 2019, 21-23 
81 Wikimedia Commons, Pi-symbol, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg 

[17.11.2020] 
82 Eli Dresner & Susan C.Harring, Functions of the Nonverbal in CMC: Emoticons and Illocutionary 

Force, Communication Theory (2010) 249–268 
83 Seargeant 2019, 17-19; FPB 2017, 21 
84 Scott Fahlman, Smiley Lore :), u.å, http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm [hämtad 19.10.2020 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg
http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm
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postmeddelande att man med hjälp av typografiska kombinationer skulle avbilda 

ansikten som skulle antyda ifall man i texten skämtade eller inte. Fahlman hade 

tillsammans med andra märkt att skämt ofta missuppfattades i digital textbaserad 

kommunikation, eftersom texten brukade sakna formuleringar som antydde ton och 

syfte, when using text-based online communication, we lack the body language or tone-

of-voice cues that convey this information when we talk in person or on the phone.85 

Emojier skapades 1999 av japanen Shigetaka Kurita som hade fått till 

uppdrag av det japanska mobilföretaget NTT Docomo att förbättra företagets 

meddelandefunktion, som då begränsades av 250 tecken. Kurita kom på 

att underlätta förmedlandet av känslor med att skapa en serie på 176 små 

bilder, emojier, vars användning sparade på mängden tecken som skulle ha gått åt till 

bokstäver och skiljetecken. Emojierna baserade sig på japansk manga och blev snabbt 

populära, men var bara tillgängliga i Japan fram till år 2010 då de blev en del av 

kodningsstandarden Unicode, den globala industristandarden för hur datorer hanterar 

olika skriftsystem.86 

Unicode 

Emojierna blev populära för att de möjliggjorde snabbare förmedling av information 

och mångfaldigare uttryckningsförmåga. Emotiva teckenkombinationer, som 

emotikoner, var också begränsade till ASCII kodningen, som är bunden till skrivtecken 

som används i engelska språkets. Unicode kodningsstandarden kan däremot hantera en 

mångfaldigare mängd tecken och språk. Unicode-standarden skapades 1992 och 

möjliggör fortfarande att olika skriftsystem är läsbara på olika operativa system och 

tjänster. Unicode standarden upprätthålls av Unicode Consortium, en icke-vinstgörande 

organisation som grundades 1991. Unicode Consortium finansieras genom donationer 

och medlemmarna är aktörer inom globala dataföretag, programvarutillverkare, 

databasförsäljare, statliga ministerier, forskningsinstitutioner, internationella 

myndigheter, olika användargrupper och andra intresserade individer. 87 Unicode har 

som mål att inkludera alla världens skrivsystem. Tack vare Unicode framstår ett tecken 

som”☺”, fortfarande som ett ”☺” och inte som något oförståeligt, som ”ktjkf” trots att 

 
85 Fahlman u.å. 
86 Vincent Rodin, Så gjorde emojin språklig 

revolution, Språktidningen, 5/2018 https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-

revolution [hämtad 17.10.2020]  
87 Unicode, http://www.unicode.org/consortium/consort.html [hämtad 19.10.2020]; Unicode, 

https://unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html [hämtad 19.10.2020] 

https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution
https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution
http://www.unicode.org/consortium/consort.html
https://unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html
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det skickas mellan olika operativsystem. Du använder dig av Unicode varje gång du 

skriver eller läser något med din mobil eller dator. Unicode skapar kodningen men det 

är upp till de operativa systemen och tjänster att designa hur deras fonter, och därmed 

emojier, ser ut. Därför ser, t.ex. en emoji i en Apple produkt annorlunda ut än i en 

Samsung. Bara emojier godkända av Unicode Consortium blir en del av emoji 

tangentbordet som man hittar i vardagliga sociala medier som Whatsapp och Facebook. 

Varje år släpps 50–70 nya emojier och det finns det ca 3633 emojier idag.88 Att skapa 

en ny emoji är mycket annorlunda jämfört med att skapa ett elektroniskt tecken för ett 

gammalt skriftspråk, eftersom emojier är en modern innovation. Processen kräver därför 

noggrann förhandsundersökning om hur användbar, särskiljande och brett tillämpbar 

emojin i fråga kan vara.89  

Emoji pragmatik och semiotik 

Inom internetkulturen finns det ett uttryck som man kallar för Poe’s lag. Poe’s lag har 

fått sitt namn efter användaren Nathan Poe som 2005 skrev ett inlägg i en onlinedebatt 

på webbplatsen christianforums.com om kreationism: Without a winking smiley or other 

blatant display of humor, it is utterly impossible to parody a Creationist in such a way 

that someone won’t mistake for the genuine article.90 Han menade att man kan skriva 

något som är fullständigt överdrivet och förbryllande men att det ändå alltid finns någon 

som kommer att ta bokstavligt det du säger om du inte klart uttrycker i din kommentar 

att du skämtar eller är ironisk. 

Dataexperten Scott Fahlman besvarade kritiken om huruvida emotikoner 

verkligen är nödvändiga, genom en liknelse: före den digitala kommunikationens tid 

kunde det tryckas 100 000 av en bok och 99 % var nöjda och 1 % missnöjda läsningen. 

Om den missnöjda 1 % skulle ha valt att skriva en lång kritisk text och lyckats sprida 

den genom samma distributionskanal som den ursprungliga boken, skulle det ha 

påverkat läsupplevelsen för den resterande 99 %. Eftersom det idag är lätt för folk att 

 
88 Emojipedia, FAQ, https://emojipedia.org/faq/  [hämtad 3.10.2021] 
89 Unicode, Emoji Submissions, https://www.unicode.org/faq/emoji_submission.html [hämtad 

10.12.2020]; Encoding emoji vs other characters http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-encoding-

emoji.pdf [hämtad 6.1.2021] 
90 Christian Forums, Big Contradictions in the evolution theory, Poe’s Law 

https://web.archive.org/web/20170114124412/http://www.christianforums.com/threads/big-

contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580 [hämtad 27.10.2020]; Seargeant 

2019, 39 

https://emojipedia.org/faq/
https://www.unicode.org/faq/emoji_submission.html
http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-encoding-emoji.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-encoding-emoji.pdf
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580


 
 

29 
 

publicera sina tankar på internet har detta enligt Fahlman lett till en epidemi av folk som 

missförstår poängen.91  

Som Poe’s lag antyder, kan vem som helst tolka fel innehållet i en text, 

och som Fahlman antyder, kan vem som helst påverka en massas uppfattning om en 

text. Den sociala medians struktur möjliggör att feltolkningar ofta sker.92  

Kommunikation brukar anpassa sig till teknologisk utveckling och sociala 

trender.93 Emotikonerna och emojierna blev populära för att de uppfyllde ett samtida 

behov på effektivare kommunikation som den digitalteknologiska utvecklingen både 

krävde och möjliggjorde.94 Där den handskrivna eller officiella texten är tidskrävande 

att producera och ibland statisk till sin stil, är digital och informell text snabb att 

producera och möjligen mera dynamisk med emojier och emotikoner.95 Emojier och 

emotikoner kompletterar skriftspråk på ett sätt som traditionella skrivtecken inte lyckas 

med.96 Man kan antyda saker på samma sätt som den verbala kommunikationens 

emotionella och fysiska antydningar gör.97  

Det finns mycket forskning om emojiernas semiotiska och pragmatiska 

funktioner. Många studier antyder att emojier främst används i informella sammanhang 

där man vill upprätthålla en lättsam ton, förmedla känslor eller komplettera textens 

betydelse.98 Till exempel kan en person uttrycka att hen är lättad över att vara hemma 

med att lägga till en leende emoji: hemma      . På samma sätt kan personen förstärka 

betydelsen i det skrivna ordet med att komplettera meningen med en emoji som avbildar 

ett hus: hemma        .  Dessa emojier kan också användas samtidigt för att både uttrycka 

känsla och för att komplettera betydelse i ordet: hemma              ”. Likaså kan emojiernas 

karaktär som pikto- och ideogram förmedla samma meddelande utan text:             .99 Det 

förblir dock en nivå av tolkning kvar beroende på vad syftet med meddelandet är, vilken 

relation sändaren och mottagaren har, samt kontext texten förekommer i.100 

 
91 Fahlman u.å; Seargeant 2019, 39   
92 Seargeant 2019, 36-39   
93 Hamza Alshenqeeti, Are Emojis Creating a New or Old Visual Language for New Generations? A 

Socio-semiotic Study, (Advances in Language and Literary Studies 7(6), 2016, 56; se Jesperson 2013, 7 
94 Seargeant 2019, 35 
95 Danesi 2017, 96-100 
96 Seargeant 2019, 49 
97 Alshenqeeti 2016, 60   
98 Nygård 2019; Seargeant 2019; Danesi 2017; Alshenqeeti 2016 
99 Danesi 2017, 21–25 
100 Dresner & Harring, 2010, 249–268; Se. Susanna Nygård, ”Talar vi samma emojispråk? En studie om 

emojiernas påverkan på textförståelse” 2017, Helsingfors universitet   
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Om emojiernas pragmatiska funktion förklarar Danesi att det av tolkaren 

krävs en hybrid kompetens bestående av kommunikativ, lingvistisk och teknologisk 

kompetens. Man behöver samtidigt kunna kodväxla mellan alfabetiska tecken och 

emojier, mellan formell och informell ton, och mellan online och offlinemedium. I 

samband med uppkomsten av internet och World Wide Webb har det skrivna 

kommunikativa språket lösgjort sig från pragmatiska och ortografiska regler och blivit 

mera abbrevierat och informellt. Onlinespråket mellan två bekanta har en pratsam och 

dialogisk konversationsstil som påminner om det muntliga språket. Den satsliga 

formuleringen är till sin stil mera verbal och stundmässig. Emotikoner och emojier 

förser oss med verktygen att kunna lätt uttrycka våra tankar och känslor som annars 

skulle kräva mera tid att formulera. Eftersom kommunikation med emojier sker snabbt 

finns det också tid att säga mera. Enligt Danesi används emojier huvudsakligen för 

fatiska, emotiva och retoriska syften. Emojier införlivar en vänlig och positiv ton i 

texten och förekommer oftast i meddelanden mellan personer där informell 

kommunikation anses passande; Sorry can't go today is less effective and more 

emotionally ambigious than "sorry        I can’t go today. The former version risks being 

interpreted as conveying a certain nonchalance about being sorry, whereas the emoji 

version does not.101 Danesi utförde en kvantitativ studie där resultatet pekade p att 

emojier inte anses vara passande att använda i formella sammanhang, som i 

vetenskapliga texter eller mellan läraren och studerande, där deras förekomst kan väcka 

negativa reaktioner och associationer.102  

Docent i psykologi Monica A. Riordan, från Chatman Universitet 

genomförde en studie under teoretiska ramen för känsloarbete,103 där hon konkluderade 

att emojier och emotikoner förmedlar affekt. Att le framför en person är en oavsiktlig 

reaktion som antyder att man verkligen är emotionellt närvarande. Att skicka en emoji 

som ler åt en person är en avsiktlig reaktion, vilket inte nödvändigtvis uppfattas som en 

äkta känsla. I det sammanhanget påstås en emotion vara närvarande fast en person inte 

är. Enligt Riordan används emojier för att det är en socialt acceptabel, och förväntad, 

handling. Man antyder affekt med emojier för att undvika de sociala konsekvenserna 

 
101 Danesi 2017, 95–100   
102 Danesi, 2017, 18–21   
103 (emotion work), en sociologisk teori skapad av A.R Hochschild, som beskriver varje ansträngning en 

person måste göra för att hantera känslornas uttryck eller för att fullgöra en social roll. Se. 103 Arlie 

Russell Hoschild, Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure, American Journal of Sociology 

Vol. 85, No. 3 1979), 551-575   
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som uppstår om man inte gör det. Enligt Riordan använder vi alltså inte bara emojier för 

att uttrycka vår känsla för vårt skull, vi gör det för att uttrycka vår känsla för andras 

skull.104 Text med emojier uppfattas som betydligt mera positivt till ton än text som inte 

innehåller. Riordan hävdar att affekt bestäms i texten av det verbala innehållet och en 

emoji kan bara påverka affektens intensitet.105 Emojier kan mjuka till ett negativt 

meddelande men kan inte göra ett negativt meddelande positivt. 

Enligt Professor Shao- Kang Lo från Chinese Culture University finns det 

en betydlig skillnad i hur man uppfattar avsikten i ett meddelande då en emotikon är och 

inte är närvarande och hävdar att emotikoner klart hjälper mottagaren med att identifiera 

sändarens emotion, attityd och intention.106  

Emoji som språk 

Enligt flera studier har emojier potential till att möjliggöra kommunikation över 

språkgränser.107 Det finns dock kulturella skillnader i tolkning som försvårar hur klart 

man kan kommunicera över språkgränser. Samma emoji kan betyda olika saker i olika 

kulturer.108 Till exempel, i Japan betyder den ”skrattgråtande emojin         ” att hålla 

undan sorg.109 Att bara använda emojier för att skapa ord, betydelse eller meningar är 

också komplext, eftersom olika språk följer olika skrivregler och kan till exempel 

placera in substantiv, verb eller adjektiv i olika ställen i en sats. Enligt Danesi kan inte 

ett sådant universellt språk som bara bygger på emojier fungera eftersom det kräver för 

mycket av en läsare att tolka dem.110 Unicode kommenterar själv att emojier inte kan 

ses som ett skriftligt språk eftersom de saknar grammatiken och ordförrådet för att 

ersätta ett riktigt skriftspråk.111 Ju mera emojier används, desto mer naturligt blir 

pragmatiken. Emojierna och texten är bundna till mediumet de förekommer i och den 

mottagaren mediumet har. Mellan två bekanta fungerar kommunikationen på ett 

individuellt plan medan på Facebook, Twitter och Instagram består mottagaren av en 

publik. Påståendet om att emojier kan fungera som språk över traditionella språkgränser 

 
104 Monica A. Riordan, Emojis as Tools for Emotion Work: Communicating Affect in Text Messages, 

Journal of Language and Social Psychology 2017, Vol. 36(5) 549–567, 554   
105 Riordan 2017, 562 
106 Shao-Kang Lao, The Nonverbal Communication Functions of Emoticons in Computer-Mediated 

Communication, Cyberpsychology & behavior, 2008-10, Vol.11 (5), 595-597   
107 Danesi 2017, Alshenqeeti 2016, Seargeant 2019 
108 Danesi 2017, 122–125 
109 Så gjorde emojin språklig revolution, Språktidningen, 5/2018 

https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution [hämtad 17.10.2020] 
110 Danesi 2017, 37  
111 Unicode, unicode.org/faq/emoji_dingbats.html [hämtad 6.1.2021] 

https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution
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bör beakta mediumet, som både tillåter och begränsar påståendet. Enligt Danesi finns en 

möjlighet att vissa onlinespråk, som för tillfället är pidginsspråk, eventuellt kommer att 

till globala kreolspråk.112 Språk som stöds av emotikoner och emojier kanske inte alltid 

ser vackra ut ur perspektivet av mera traditionell ortografiskt skrivande men de fyller en 

socioemotionell roll i medier där det är viktigt att kunna uttrycka det på grund av tempot 

kommunikationen framförs i och informationen den framför. I sociala medier imiterar vi 

den muntliga språktraditionen för att indikera sociala roller och emotikoner och emojier 

hjälper till med att föra in den icke-verbala kommunikationen som inte framkommer i 

texten. Vi tolkar emotikoner och emojier på olika sätt och att förstå det är viktigt för att 

förstå varandra.  

3.2 Varumärke 

Ordet varumärke associeras ofta med kommersiella produkter som Coca Cola, 

McDonalds, Nike eller Apple. De är igenkännbara varumärken som har etablerat sig på 

den kommersiella marknaden och som man sällan blandar ihop med andra. Trots att 

deras konkurrenter kan påstås producera samma produkt och också har ett starkt 

varumärke kan konsumenten skilja åt dem och lätt välja vilken hen vill ha.  

 Begreppet varumärke har många definitioner. Varumärken är den samling 

unika egenskaper som får en produkt, plats eller service att stå ut bland mängden. Till 

dessa egenskaper hör till exempel logo, färger, sloganer, stil och form, men också 

värderingar, kultur, kvalité och annat som ger produkten, platsen eller servicen en 

specifik urskiljbar egenskap.113 Varumärken består alltså av visuella, materiella, 

immateriella, sociologiska och psykologiska egenskaper.114 Enligt Moilanen & Rainisto 

är varumärken den mekanism genom vilken en marknadsförare differerar och uppnår en 

konkurrensfördel, medan de attribut som differentierar varumärket ger kunden fördelar 

som de är villiga att betala för.115 Enligt Anholt kan varumärke betyda tre saker: 

produktens konstruerade identitet, organisationskulturen bakom produkten, eller den 

föreställningen målgruppen har om produkten eller organisationen.116 I denna 

 
112 Danesi 2017, 95-100 
113 Carolin Viktorin, Jessica C.E. Gienow-Hecht, Annika Estner, Marcel K. Will, Nation Branding in 

Modern History, (Berghahn Books 2018) 1-26, 3 
114 Moilanen & Rainisto 2008, 14 
115 Moilanen & Rainisto 2008, 16; Viktorin et al. 2018, 4 
116 Anholt, 2011, 2 
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avhandling definieras varumärke som produktens identitet som konsumenten förhåller 

sig till. 

Att konstruera ett varumärke 

Varumärken blir till genom ett samspel mellan varumärkesinnehavaren och -

konsumenten. Varumärkesinnehavaren skapar en varumärkesidentitet, som innefattar 

hur man vill att varumärket skall se ut, och en varumärkesposition, som är ett 

värderingsförslag för att tilltala målgruppen och differera från konkurrenterna. 

Varumärkesidentiteten marknadsförs åt målgruppen och all kontakt som konsumenten 

har med varumärket kallas för varumärkeskontakt. Den helhet som konsumenten 

konstruerar av den förmedlade varumärkesidentiteten genom varumärkeskontakter 

kallas för varumärkesimage. Varumärkesimage är det egentliga varumärket.117 

 

Bild 5: Relation mellan varumärkesidentitet (brand identity), varumärkesposition (brand positioning) och 

varumärkesimage (brand image) förklarad.118 

Varumärkeskontakter sker via direkta och indirekta källor som kopplar konsumenten till 

varumärket. Här ingår all planerad kommunikation (ex. reklam), 

produktkommunikation (ex. fysiska egenskaper), servicekommunikation (ex. 

kundtjänst) och oplanerad kommunikation (ex. word-of-mouth, tidningsartiklar). 

Varumärkeskontakten har olika värde beroende på vad varumärket är. Till exempel är 

 
117 Moilanen & Rainisto 2008, 14–17, 26–29 
118 Tagen ur Moilanen & Rainisto 2008, 17; (se; Kavaratzis & Ashworth 2006). 
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kundbetjäning en viktigare varumärkeskontakt inom servicebranschen, medan reklam är 

viktigare för varumärken som är fysiska produkter. Moilanen & Rainisto beskriver 

varumärkeskontaktsprocessen som en liknelse av att bygga pussel: olika 

varumärkeskontakter ger olika stora bitar. Varumärkeskontakt via word-of-mouth är 

värdefullare än via tidningsreklam och är därmed en större pusselbit. Den helhet som 

konsumenten konstruerar av varumärkeskontakten (pusselbitarna) bildar konsumentens 

förhållande till varumärket.
119  

Ett varumärke föds alltså inte på planeringsmöten, det föds när majoriteten 

av konsumenterna anser att produkten har ett mervärde i förhållande till andra liknande 

produkter och är eniga om dess egenskaper. Ett varumärke är lika med dess rykte och 

kan därför vara värdefullare än all materiell substans som varumärkesinnehavaren 

äger.120 Framgångsrika varumärken är alltså målmedvetet styrda föreställningar.121  

Varumärken finns till för att skapa en positiv bild som övertalar 

konsumenten till att konsumera, dvs. att "välja”, produkten. Fördelar med varumärken 

är att de differerar, skapar konkurrensfördelar och är svåra eller omöjliga att fullständigt 

replikera.122 Ett väl utarbetat varumärke skyddar varumärkesägarens marknadsposition 

och förser ägaren med långvariga strategiska fördelar. Ett gott varumärke attraherar 

investeringar och innovationer, samt stärker vi-andan i företaget. Det förkortar också 

konsumentens informationssöknings- och beslutsprocess. Varumärken gör det också 

möjligt att koppla ansvar till producenten och ger ett skydd mot eventuella skadliga 

händelser.123 

Varumärkets historia 

Engelskans ord för varumärke, brand, har ursprungligen syftat på att brännmärka 

boskap. Där varumärkesarbetet tidigare handlade om att förmedla information om 

produktens ursprung och dess äganderätt har varumärken i modern tid främst blivit 

kopplade till affärslivet. De första tecknen på moderna varumärken började dyka fram 

under 1800-talet i form av förpackade, marknadsförda och namngivna 

detaljhandelsprodukter och flera nya reklambyråer. Under första halvan av 1900-talet 

engagerade reklamutövaren sig i skapandet av varumärken med att ge dem distinkta 

 
119 Moilanen & Rainisto 2008, 26–27 
120 Moilanen & Rainisto 2008, 22 
121 Moilanen & Rainisto 2008, 25 
122 Moilanen & Rainisto 2008, 14, 18 
123 Moilanen & Rainisto 2008, 18 
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kvaliteter. Den moderna uppfattning om varumärken började ta form när 

konsumtionsvanan ökade och reklamindustrin upplevde en boom under 1950–1960-talet 

i USA. Den ökade konkurrensen gav större orsak till att avskilja produkter från varandra 

med att ge produkten en identitet. Experter strävade också till att förstå 

konsumentbeteende och forskade bland annat i konsumtionsvanor.124 I slutet av 1980- 

och början på 1990-talet förändrades handelsmarknaderna på grund av stora 

geopolitiska förändringar och teknologiska innovationer som ledde till att 

handelsmarknaden blev mera öppen och tävlingen mera global. Tillsammans med 

förändringar i distributionskanaler fick detaljhandelsvaror en större roll och 

investerarrösterna mera makt. Detta påverkade starkt varumärkesadministrationen och -

forskningen.125 Varumärkesarbete har idag blivit en del av allmänna diskursen och 

utövas också bland annat av universitet, museer, kyrkor och nationer.  

Platser och nationer som varumärken 

Platser och nationer som varumärken är mera komplicerade helheter än 

produktvarumärken, eftersom plats- och nationsvarumärken inte enbart konstrueras av 

en person eller enhet (förutom i diktaturer).126 Som exempel på kända platsvarumärken 

är staden Paris, som ofta kopplas till romantiska upplevelser, samt staden New York 

”som aldrig sover”. Som med produkter är platser också beroende av sitt rykte men 

skiljer sig från produktvarumärken fast den teoretiska grunden är densamma. Platser är 

slumpmässigt konstruerade helheter och som varumärken är de mycket svåra att 

kontrollera. För en konsument är en plats, stad eller nation en helhet medan de 

egentligen består av flera mindre enheter som fungerar oberoende av varandra. En stad 

kan inte välja var den befinner sig och vem som bor eller arbetar där, vilket tvingar till 

strategiska samarbeten med en begränsad mängd alternativ.127  

Den teoretiska grunden för platsvarumärken består av flera olika 

forskningsvinklar. Stadsplanering (urban planning) fokuserar på att förbättra platsens 

sociala och ekonomiska faktorer medan studier om produktens ursprungsland (country-

of-origin / made in…) har fokuserat på konsumtionsvanor. Forskningar om 

platsvarumärken har framhävt platsernas mångdimensionella karaktär och dess roll för 

turism, handelsvaror, kultur och sportevenemang. Platsvarumärken tävlar på en global 

 
124 Viktorin et al. 2018, 3–5 
125 Moilanen & Rainisto 2008, 21 
126 Maabrändivaltuuskunta 2010, 255 
127 Moilanen & Rainisto 2008, 31–32 
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marknad om samma arbetskraft, investeringar, företag, turism och inflytelse inom 

offentlig diplomatik. Tävlingen tvingar att utveckla attraherande faktorer och 

marknadsföra så att man står ut ur mängden.128  

Enligt Moilanen & Rainisto är utmaningen med arbetet kring 

platsvarumärken att platsvarumärkens ”produkt” inte bara består av fysiska egenskaper 

utan av flera varu- och serviceföretagen som alla på sitt sätt berör varumärket. Platser 

består ofta av flera aktörer som har mycket olika ändamål med sin verksamhet, vilket 

kan göra det mycket svårt att hitta en kollektiv varumärkesidentitet att enas kring. 

Dessutom kan rösträtten mellan aktörerna fördelas ojämnt eftersom de ofta är av olika 

storlek och värde. Det finns en begränsad mängd med samarbetspartners som en plats 

kan välja mellan och man är tvungen att inkludera också dem som det inte skulle vara 

strategiskt sett bäst att arbeta med. Ett framgångsrikt platsvarumärke producerar värde 

åt flera aktörer men en utmaning är att utarbeta en rättvis finansieringsmodell när 

aktörerna kan vara från flera olika samhällssektorer. En annan skillnad mellan produkt 

och plats är att en plats också kan vara en persons hem. Platsernas mångdimensionella 

karaktär gör det mycket svårt för platsens marknadsförare att kontrollera annat än 

reklamkommunikationen. Konsumenten konstruerar själv sitt platsvarumärke på basis 

av de serviceupplevelser och produkter hen kommer i kontakt med. Det är omöjligt att 

förutse vad en konsument väljer eller råkar på. Marknadsföringen av platser sker utan 

att man med säkerhet kan veta vad slutprodukten för konsumenten kommer att vara, 

vilket gör det omöjligt att kunna försäkra sig över att varumärkets löfte kan garanteras. 

Årstider ändrar platser, exempelvis är Lappland en mycket annorlunda plats under 

sommaren än den är på vintern. Platsvarumärket lever konstant och 

varumärkesidentiteten bör kunna utnyttja den konstanta förändringen. Politiska beslut 

grundar sig på regeringsperioder som ofta är förhållandevis korta för att utveckla ett 

platsvarumärke. På grund av utmaningarna med att kontrollera marknadsföringen har 

det i flera fall lett till att olika företag marknadsför samma plats men ur motsatta 

synvinklar.129 

Nationsvarumärke 

Skapandet av begreppet nationsvarumärke krediteras ofta till den obundna politiska 

konsulten Simon Anholt, som år 1998 iakttog likheter mellan ryktet en nation har och 

 
128 Moilanen & Rainisto 2008, 18 
129 Moilanen & Rainisto 2008, 31–33 
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dess varumärkesimage.130 Nationens rykte inverkar på nationen och enligt Anholt bör 

alla regeringar därför mäta och uppfölja hur världen uppfattar den egna nationen och 

utveckla en strategi för att förvalta den.131 Väl bearbetade nationsvarumärken gynnar 

landets export, turism, arbetskraftsinvandring, investeringar, offentliga diplomati och 

medborgarnas självkänsla och -identitet.132 Nationsvarumärken finns för att förbättra 

nationens internationella ställning men kan också användas för att styra samhällen mot 

internationellt accepterade normer.133 

Syftet med nationsvarumärken är i grunden samma som med produkt-, 

service- och platsvarumärken: att få konsumenten (individen) att ”välja” produkten 

(nationen). Nationsvarumärken handlar om att förbättra nationens, och nationella 

entiteters, konkurrensidentitet på den globala marknaden.134 Effektiva 

nationsvarumärkesstrategier tar hänsyn till både de goda och dåliga komponenterna som 

påverkar landsbilden. Eftersom varumärken handlar om föreställningar, är det viktigt för 

nationer att hantera dessa föreställningar och välja att själv berätta om sig, ”annars gör 

någon annan det”.135  

Nationsvarumärkets historia 

Begreppet nationsvarumärke är relativt nytt men arbetet för att förbättra eller hantera 

föreställningar om ett rike eller nation är inte det.136 Redan i slutet av 1800-talet 

noterade man att konsumeringsbesluten påverkades av en produkts ursprungsland eller -

ort. På mitten av 1900-talet började man studera i country-of-origin effect. Tanken var 

att om landet kan påverka den kollektiva bilden av en produkt kan produkten också 

påverka den kollektiva bilden av ett land.137 

Under de stora strukturella förändringarna inom internationell politik och 

ekonomi på sena 1980-talet och tidiga 1990-talet förändrades också nationens roll i den 

geopolitiska kontexten.138 Förändringarna ledde till utmaningar och möjligheter. Tanken 

om att platser och nationer också kunde vara varumärken uppstod i början av 1990-talet. 

 
130 Viktorin et al. 2018, 9; Anholt 2011, 1; se också: Simon Anholt, “Nation-Brands of the Twenty-First 

Century,” Journal of Brand Management 5, no. 6 (1998) 
131 Anholt, 2011, 4 
132 Moilanen & Rainisto 2008, 19 
133 Viktorin et al. 2018, 2–3 
134 Hakala et al. 2013, 3 
135 Finland Promotion Board 2017, 5 
136 Gienow-Hecht 2019, 756; Viktorin et al. 2018, 6-7  
137 Viktorin et al. 2018, 3–7 
138 Melissa Aronczyk, Living the brand: Nationality, globality and the identity strategies of nation 

branding consultants. International Journal of Communication. 2. 2008, 43 



 
 

38 
 

Storbritanniens försök att förnya sig och skapa ett nytt varumärke under Cool Britannia 

kampanjen var det första nationsvarumärkesprojektet som uppmärksammades på ett 

globalt plan. Kampanjen ändrade synen på vad varumärkesarbete kan göra åt folk, 

produkter och politik.139  

Att konstruera ett nationsvarumärke 

Skillnaden mellan landsbild och nationsvarumärke är att man med nationsvarumärket 

försöker implementera element av identitet i mottagarens föreställningar. Landsbilder 

går också att forma till nationsvarumärken genom målmedvetna konsekventa 

handlingar.140 För att driva en lyckad nationsvarumärkeshelhet krävs integrering, 

samarbetskunnighet och koordinering. Arbetet med nationsvarumärket är ett kollektivt 

arbete som ofta styrs av staten men där det ingår statliga och icke-statliga, samt 

kommersiella och icke-kommersiella aktörer. Enligt Anholt består processen av att 

förbättra en nations rykte av tre delområden som han kallar strategi, substans och 

symboliska handlingar. Till strategin hör att identifiera nationen (både enligt interna 

och externa iakttagelser), nationens målsättningar och hur målsättningarna kan 

uppfyllas. Här är utmaningen att förena olika nationella aktörer, som har egna behov 

och önskningar, under en strategisk målsättning som är inspirerande, genomförbar och 

styr aktörerna mot samma riktning. Med substans menar Anholt att effektivt genomföra 

handlingar som leder till den önskade framgången som definieras i strategin. Dessa 

handlingar kan vara ekonomiska, lagliga, politiska, sociala, kulturella och pedagogiska, 

som skapar innehåll åt strategin. Det tredje steget, symboliska handlingar, är specifika 

sorter av substanssteg om har en inre kommunikativ kraft: det kan vara innovationer, 

strukturer, lagstiftning, reformer, investeringar, institutioner eller politik som är speciellt 

anmärkningsvärda. Viktigast är att de är symboliska för strategin och samtidigt både 

komponenter i att berätta den nationella historien och sätt att berätta den. Som exempel 

ger Anholt Spaniens lagreform som tillät samkönade bröllop och som visade att 

nationens värderingar hade ändrats från Francos tid. 141 

Utmaningen med att skapa och hantera ett nationsvarumärke är samma 

som med platsvarumärken, förutom att en nation består av väldigt många 

platsvarumärken. Det är viktigt att komma ihåg att ett lands varumärkeskontakter 
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kommer från en massa olika direkta och indirekta källor och att skapa en nationell 

identitet som medborgarna kan ena sig kring är det svåraste och mest 

känsloframkallande i processen eftersom nästan alla anser sig vara experter när man 

talar om det egna hemlandet.142  

Nationsvarumärken följs upp och rangordnas årligen av olika indexer, som Ipsos Anholt 

Nation Brand Index, NBI, (förr urförd av: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index). 

NBI använder följande sex kategorier för sin rangordning: export, kultur, människor, 

samhällsstyre, förvaltning, immigration och investeringar.143 NBI mäter styrkan i 50 

länders nationsvarumärken genom enkätundersökningar med 20 000 respondenter i 20 

panelländer, som besvarar frågor om hur de uppfattar länderna utifrån de sex nämnda 

kategorierna.144 Indexen fungerar som betyg och bevis på att ett land verkligen är och 

gör vad det påstår, vilket också fungerar som motivator till att bearbeta 

nationsvarumärket. 

Kritik 

Konceptet nationsvarumärke väcker både intresse och motstånd. För anhängaren är 

nationsvarumärket ett sätt att förbättra nationens internationella ställning genom att 

införa åtgärder som ”förbättrar nationen” och som för mot den önskade föreställningen 

som i sin tur gynnar nationens ekonomiska intressen. Kritiker påpekar att 

nationsvarumärken är problematiska eftersom processen att fokusera på det positiva och 

skymma undan det dåliga med nationen, för att kunna göra en nation till ett varumärke, 

är att förespråka en rad utvalda nationella identiteter, som leder till en generaliserad och 

översimplifierad bild av nationen. De hävdar att nationsvarumärken inte bara är en 

metod för att bygga en positivare bild på nationen utan representerar också en kamp 

mellan de lokala, statliga och icke-statliga aktörer om en definition på vad nationen är, 

för vem och varför.145 Hur är föreställningarna konstruerade, vem konstruerar och med 

vilka metoder?146 

Enligt Anholt har man felaktigt tolkat begreppet nationsvarumärke betyda 

en teknik där man applicerar kommersiella marknadskommunikationstekniker för att 

rakt manipulera en nations varumärkesimage, vilket Anholt hävdar att det inte finns 

 
142 Moilanen & Rainisto 2008, 35 
143 FBP 2017, 8 
144 Svenska institutet 2021 https://si.se/sverige-fortsatt-pa-plats-9-av-50-i-2020-ars-nation-brands-index/ 
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bevis på att det fungerar. Anholt menar att nationernas rykten fungerar på samma sätt 

som ett företags eller produkts varumärkesimage och ryktet är lika avgörande för dess 

framsteg, välstånd och god förvaltning. Även fast de visuella principerna bakom 

produktvarumärken går att tillämpa i hur en nation presenterar sig i offentliga 

sammanhang, menar Anholt att det inte har en önskvärd effekt på hur en nation 

uppfattas av andra. Han betonar att arbetet kring varumärkesidentitet inte fungerar med 

nationer eftersom nationer är redan distinkta från varandra och inte är produkter till salu. 

Hans huvudsakliga tes är att nationer döms enligt vad de gör, inte på basen av vad de 

säger: för att åstadkomma bättre rykte bör man vara som man önskar att framträda. 

Framgångsrika varumärken är framgångsrika för att de satsar på produktutveckling och 

marknadsföring, inte på varumärket. Goda produkter och servicen av goda företag 

bygger en positiv varumärkesimage, som slutligen reflekterar på företaget och blir dess 

primära styrka. På samma sätt kan en nation producera produkter, service, kultur och 

investeringar som också bygger en positiv varumärkesimage, vilket slutligen reflekterar 

på landet och kanske blir dess primära styrka. Det är alltså satsning på 

produktutveckling och marknadsföring som förbättrar varumärket. Anholt tycker att det 

sista ett land borde villa ha är ett nationsvarumärke som i många fall omkonstruerar det 

rika och komplexa i en nation till en ensidig förenkling. En ensidig stereotyp är inte en 

stryka för en nation, det gör nationens rykte mycket lättare att bryta. Nationer behöver 

att folk har en rikare, djupare, komplexare och humanare föreställning om landet, som i 

sin tur att svårare att bryta. Han poängterar att nationsvarumärkesarbete är ett problem 

för nationer, inte en lösning, och att egentliga nationsvarumärkesarbetet utförs av 

landets befolkning och media, inte av staten.147  

Forskare Melissa Aronczyk uttrycker oro över att privata varumärkes- och 

marknadsföringspraktiker tilldelas auktoritet över den demokratisk allmännyttan. 

Aronczyk hävdar att nationsvarumärken som koncept och handling framför en specifik 

konstruerad nationell identitet som förmedlas genom vinstdrivna privatföretagarens 

kommersiella marknadskommunikationsstrategier. Hon hävdar att arbetet kring 

nationsvarumärken är ett sätt att behålla nationsstaten relevant och nödvändig för 

identitet, trohet och anslutning, vilket bevarar och förlänger nationen som en legitim 

entitet i kontexten av globaliserad modernitet. Hon hävdar också att nationsvarumärken 

kan ändra på befolkningens moral grunder om ansvaret av valda statliga myndigheter 
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underlättas med att överföras till proffs inom kommersiell marknadskommunikation, 

som i sin tur indelar diskussionen om nationen till kategorier som privilegierar specifika 

former av kollektiv representation. Hon menar att det inverkar på den kulturella 

kontexten i vilket den nationella identiteten artikuleras och förstås i. Enligt Aronczyk är 

syftet med nationsvarumärken inte bara att tävla om globala resurser utan också att tävla 

om belöningar från den så kallade koncentrationsekonomin. Nationsvarumärken kan 

konstruera en projektion av nationell identitet som innehåller diverse motiv av arv och 

modernisering, inhemska och utländska bekymmer, ekonomisk och moral ideologier i 

projektion av nationell identitet, vilket enligt Aronczyk får det att verka som ett godartat 

sätt att kommunicera nationella intressen, som saknar de antagonistiska och 

chauvinistiska elementen av direkt nationalism. Nationsvarumärke är en form av mjuk 

makt som bättre lämpar sig med de samtida diplomatiska kraven i samtida kontexten där 

nationella intressen utsänds till en större publik, vilket gör traditionell stat-till-stat 

diplomati svårare. Enligt Aronczyk betjänar nationsvarumärken därför en form av 

förebyggande administration och kontroll, en nationell diskurs för en global kontext.148 

3.3 Finlandsbilden 

Medborgarna i ett land berättar alltid gärna om sitt eget land. I bästa fall förs 

Finlands budskap vidare av både människor och företag i Finland. Produkten, 

dvs. Finland, måste vara i skick, men det räcker inte. Vi måste själva berätta vår 

historia. Annars gör någon annan det.149 

Enligt FPB består Finlandsbilden av all direkt och indirekt kunskap som bygger på 

århundranden av handlingar, som man har utfört i Finland eller för Finland, som utförs 

av Finlands nation eller finländaren, som har dokumenterats om Finland eller på ett eller 

annat sätt kan kopplas till Finland.150 Finlandsbilden är en mycket stor och komplex 

helhet som förändras mycket långsamt och kräver systematiskt och långvarigt arbete för 

att kunna påverka den. Finlandsbilden påverkas bland annat av politiska handlingar (EU 

medlemskap), företagsframgång (Nokia), geografiska läget (Norden), förändringar i 

grannlandets läge (Sovjetunionens fall), historia (krigen Finland har varit med om), 

samhällsstruktur (nordiska samhällets välfärd) och kompetens.151 Arbetet kring 

 
148 Aronczyk 2008, 41–65. 
149 Finland Promotion Board, Så här byggs Finlandsbilden upp - översikt 2015–2016, 5 
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Finlandsbildens strävar till att göra Finland synlig genom att fokusera på Finlands starka 

sidor och få en att ”välja” Finland.152 

 

Bild 7: Målet med arbetet för Finlandsbilden153 

Aktörer bakom Finlandsbilden 

Precis som med många andra nationer under historiens gång, har arbetet kring 

Finlandsbilden inte alltid varit konsekvent och olika aktörer inom till exempel turism, 

kultur och handel har förmedlat en bild som gynnat den egna agendan. Aktörer i Finland 

har arbetat kring Finlands självbild redan före Finland blev självständigt och 

nationsbyggandet tog sin form via berättelser och konstverk med nationella motiv. På 

kejsartiden bjöd aktörer in utländska journalister för att skriva om Finland och sprida 

Finlands självständighetstankar runtom i världen. Finland var också bland de första 

nationerna som använde sig av audiovisuellt material för ändamålet att förbättra 

nationsbilden. Detta gjorde med filmen Finlandia 1922.154  

Statsrådet har sedan 1960-talet utnämnt diverse kommittéer för att 

bearbeta Finlandsbilden. 1961 sköttes arbetet av informationsdelegationskommittén, 

1963 av delegationen för Finlands utrikesinformation och 1966 av avdelningen för 

internationella ärenden vid Undervisningsministeriet. 1972 grundade Utrikesministeriet 

tillsammans med Centralen för turistfrämjande, Finlands Utrikeshandelsförbund och 

Finnfacts Instituutti ry. koordinationsgrupp av utrikesinformation (UTKT) vars syfte var 

att samordna informationsverksamheten till utlandet. Finnair anslöt sig senare till 

koordinationsgruppen. På 1980-talet bemöttes finländska internationella företag med 

misstänksamhet av västerlänningar eftersom Finlandsbilden kopplades ihop med 

Sovjetunionen. År 1987 grundade Handels- och Industriministeriet en arbetsgrupp för 
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att undersöka och analysera hur man kunde gynna bland annat Finlands export och 

turism i länder med marknadsekonomi. Arbetsgruppen definierade en idealbild på 

Finland. Finland skulle vara en nordisk demokrati som drev framgångsrik 

neutralitetspolitik och en modern, ekonomiskt högt utvecklad välfärdsstat som stödde 

sig på högteknologi och know-how.155 Idealbilden hindrades av att Finland var en 

internationellt sett okänd nation, språkligt isolerad och att Finlands geopolitiska läge 

felbedömdes ofta av utlänningar. Arbetsgruppen konkluderade att bristen på egna 

internationella företag och finländarnas blyga och slutna attityd var ett problem för 

Finlandsbilden och föreslog större satsningar på allmänbildning och en mer positiv 

attityd gentemot internationalitet. På basen av arbetsgruppens arbete grundade man 

högnivådelegationen för internationell information KANTINE, som var verksam mellan 

åren 1988–1990 och som genomförde den största utredningen av Finlandsbilden man 

någonsin hade gjort. Delegationens huvudsakliga åtgärdsförslag var att i betydligt högre 

grad satsa på utbildning, miljö och kultur. Målsättningarna var att finländarna skulle 

vara Europas högst utbildade européer år 2010, miljöfrågor skulle bli centrala i 

beslutsfattanden och man skulle sträva efter hållbar utveckling samt förbättra kulturens 

ställning med att skapa en beslutsmiljö som skulle gynna konstpolitiska ändamål, stöda 

marginalkulturer och öka vardagstrivseln.  

Arbetsgruppen för koordination av utrikesinformation (UTKT) bytte 2006 

namn till Finland Promotion Board (FPB) som idag ansvarar för arbetet kring 

Finlandsbilden. FPB består av ett nätverk aktörer från första sektorn, tredje sektorn och 

den offentliga förvaltningen. Till FPB:s uppgifter hör också att följa med och mäta hur 

Finland klarar sig i olika undersökningar och framstår i utländska medier. 

Ordförandeskapet för FPB låg tidigare hos Utrikesministeriet men flyttades 2012 till 

statsrådet, i samband med skapandet av nätverket Team Finland. Syftet med flytten var 

att kunna garantera Finlandsbildens utveckling genom att integrera det i statsrådets 

strategiska kommunikation och involvera alla ministerier i arbetet.156 FPB utnämns av 

statsministern och Utrikesministeriets kommunikationsdirektör fungerar som 

ordförande.157 
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”Tehtävä Suomelle” – Uppdrag för Finland 

Arbetet kring att utveckla den samtida Finlandsbilden startade kring år 2006 då FPB 

påbörjade projektet för att skapa ett nationsvarumärke för Finland.158 Den samtida 

Finlandsbilden grundar sig på arbetet av delegationen för Finlands varumärke 

(Maabrändivaltuuskunta) som utnämndes 2008 av dåvarande Utrikesminister 

Alexander Stubb och leddes av Nokias styrelseordförande Jorma Ollila. Syftet var att 

skapa en vision om Finlandsbilden och en långvarig strategi där man genom 

systematiskt arbete skulle förbättra Finlands ekonomi, turism och internationella 

position.159 Delegationens utredning genomfördes under en två års period och hade som 

mål att involvera alla finländare i diskussionen. Diskussion och informationssamling om 

Finlandsbilden samlades via diverse evenemang, seminarier, medier och onlinetjänster. 

Materialet innehöll studier och intervjuer med inhemska och internationella experter 

(som Simon Anholt) och finska medborgare.160 Delegationens slutliga rapport Tehtävä 

Suomelle gavs ut 2010 och konkluderade att Finland hade ett gott internationellt rykte 

men fortfarande var dåligt känt utanför sin direkta inflytelsesfär och inte var bra på att 

marknadsföra sig själv.161 Anholt rekommenderade att Finland borde stärka sin 

nordiskhet genom att djärvare föra fram sin galenhet.162 Delegationen definierade de 

centrala delarna i Finlandsbilden till att finländaren skulle vara världens främsta 

problemlösaren och de tre starka samhälleliga teman skulle vara funktionalitet, 

utbildning och natur.163 För att uppnå de förslagna målen formulerade delegationen en 

lista på konkreta uppgifter åt olika samhällsaktörer, som, ifall utförda, skulle leda till att 

Finland utvecklades och resultera till att Finland skulle nå den önskade målbilden 

Samtida Finlandsbildens rykte 

Resultatet i 2016 NBI164 utredningen gav Finland mycket goda poäng i inhemsk och 

internationell förvaltning. Finland fick också beröm i ämnen gällande miljöfrågor, 

fredsbevaring och jämställdhet. Inom affärsvärlden ansågs Finland producera 

högklassiga produkter och finländaren själv ansågs vara expert på teknologi. 

Livskvaliteten rankades högt och inställningen till utlänningar var vänlig. Finländaren 
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sågs som artiga, vänliga och pålitliga. Finlands svaga sidor hittades inom kultur, turism 

och idrott. Finlands kultur ansågs inte vara intressant och landet hade inte presterat 

något vidare inom idrott, upplevelseutbud och kulturarv.165 I 2019 NBI utredningen 

förbättrade Finland sina resultat inom alla kategorier men var fortfarande svag inom 

kulturarv och i den samtida kulturen.166  

Enligt FPBs översikt från 2017 har Finlandsbilden i medeltal ett gott 

internationellt rykte men blir mindre känt ju längre man geografiskt sett färdas bort från 

Finland. Finland är fortfarande bäst känd för sitt utbildningssystem även om Finland 

inte längre är på första plats i PISA rankingen. Till Finlands svaga sidor hör att Finland 

inte står ut bland resten av de nordiska länderna och att Finland har en liten population, 

vilket försvårar en effektiv informationsspridning om Finland. Inom kultur och turism 

klarar sig Finland inte heller bra.167 

Samtida Finlandsbildens officiella kanal är webbplatsen ThisisFINLAND 

(finland.fi) som publiceras av Utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati på 

engelska, kinesiska, tyska, spanska, franska, portugisiska, ryska och arabiska. Syftet 

med webbplatsen är att vara en informationskanal som presenterar Finland från en 

journalistisk vinkel. Webbplatsen presenterar finländska fenomen, ämnen och 

människor men fungerar också som nyhetskanal i samarbete med YLE:s 

engelskspråkiga nyheter. ThisisFINLAND besöks årligen av ca 2,5 miljoner 

användaren, varav ca 20–25% är finländska besökaren168. ThisisFINLAND har kanaler 

på de populära sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram men är också aktiv i 

ryska VK och kinesiska Weibo och Wechat. Webbplatsen Finland Toolbox tillförser 

användaren med digitalt material, som publikationer, videon, infografer och 

presentationer som vem som helst kan använda för att sprida kunskap om Finland.169 

FPB upprätthåller en årlig temakalender med viktiga evenemang och årliga huvudteman 

och Finlandsbilden framläggs också via Finland-bildbanken, publikationer, 

beskickningarnas webbplatser, journalistbesök och kurser för unga utländska 

journalister.170 Finska ambassader runt i världen har egna webbplatser och Finlands 

 
165 Finland Promotion Board 2017, 7–9 
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ambassad i Tokyo var 2017 en av världens mest följda ambassader på Twitter. I NBI-

utredningen låg Finland år 2016 på 17:e plats.171 

3.4 Nation och historia 

Nation 

Enligt Andersson är en nation en föreställd politisk gemenskap, som är suverän och 

begränsad av dess geografiska gränser.172 När en nation, eller en uppfattning om en 

gemenskap, skapas, skapas också en berättelse om dess ursprung, ett historiskt narrativ 

om ett ”vi”, som är grunden för gemenskapens identitet, mening och som legitimerar 

nationen eller gemenskapen.173 Den berättelsen behandlar och berör det som sker eller 

har skett inom de geografiska gränserna av nationen och i sinnet av populationen, de 

som erkänns som eller identifierar sig som en del av nationen eller folket. Den 

berättelsen lärs också ut i grundskolor och bidrar starkt till att omvandla ett ”jag” till ett 

”vi”.174 Nationen ger individer en kollektiv kultur, historia, styrelseskick och samhälle. 

Idén om nationer och nationalstater föddes på 1700-talet i Europa. Händelser, som 

tryckteknikens framgång och bokpubliceringens kapitalistiska natur, reformationen och 

förändringarna i det latinska språkets maktposition, möjliggjorde föreställningar av nya 

gemenskaper, som slutligen ledde till att gamla dynastier och imperier omvandlades till 

de moderna samtida nationer.175  

Regeringen i nationalstater ses ofta ha en legitim status som berättare av 

den officiella kollektiva berättelsen. En nations historia bär en viktig roll i 

identitetsskapande och hur man uppfattar olika ideologiska, politiska och kulturella 

egenskaper.176 Enligt Aronsson kan dessa berättelser dock ha långvariga politiska och 

kulturella konsekvenser.177 Berättelser om nationen, som är förmedlade av nationella 

eller andra auktoritära figurer, är problematiska för att berättelserna ofta exkluderar folk 

och händelser och drar förenklade kopplingar mellan orsak och verkan. Berättelserna är 

inte individuellt upplevda erfarenheter utan partiska versioner av det kollektiva minnet 

som man kanske försöker motivera till att vara sanna genom att inkludera folket i 
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skapandeprocessen av berättelsen. Nationella berättelser och deras motiv, som 

monument, behöver majoriteten av folkets stöd bakom sig.178 Alla individer förväntas 

ha en nationalitet men inom nationens gränser kan det existera en hel mängd individer 

och gemenskaper, som erkänn sig som en del av nationen men som inte upplever att den 

nationsförmedlade bilden är rätt. Det är en naturlig och oundviklig faktor, men nationell 

självrepresentation har alltid politiska motiv. Det utesluter medvetet eller omedvetet 

delar av nationen, som resulterar i en simplifierad version som inte tar hänsyn till 

nationens mångfaldhet.179 Det kan också förstärka stereotypier. Enligt Leersseen är det 

en urgammal praktik att etnocentriskt peka ut kulturskillnader och tilldela samhällen, 

som nationer, mänskliga personlighetsdrag.180 Nationer består av stora populationer och 

alla individer i en nation kommer aldrig att träffa alla de andra i gemenskapen. Trots det 

delar man, eller försöker definiera, en gemensam uppfattning om gemenskap som 

grundar sig på kultur och historia.181 Politiskt sett kan dessa bestämda narrativ vara till 

nytta för nationen t.ex. i att förstärka en nations utrikespolitiska ställning men kan också 

dra till sig negativ synlighet ifall bilden är för felaktig eller om historiebruket används 

för att upplysa om nationers negativa handlingar, vilket i sin tur kan belysa negativa 

handlingar som den egna nationen varit delaktig i.182 

Historia 

När man talar om historia menar man vanligen det som har skett i det förflutna, men till 

diskussionen hör också att knyta ihop det förflutna med samtiden.183 Begreppet historia 

används då man hänvisar till det förflutnas alla existerande delar, också då man hänvisar 

till kunskapspraktiker, som behandlar det förflutna, eller till förmedlingsprodukter och 

gestaltningsformer som refererar till det förflutna, som till exempel berättelser, konst 

och avhandlingar.184 Begreppet används alltså också då egentlig historia inte 

förekommer men man hänvisar till något som avbildar eller föreställer det vi 

kännetecknar som element av det som har sitt ursprung i det förflutna.  

 
178 Aronsson 2004, 196 
179 Assmann 2008, 54-55 
180 Joëp Leersseen, “Imagology: History and method”, Imagology: The Cultural Construction and 

Literary Representation of National Characters: a Critical Survey, ed. Manfred Beller & Joep Leerssen 

(Amsterdam: Rodopi, 2007), www.imagologica.eu [hämtad 8.8.2021]  
181 Andersson 2006 (1983), 5-7 
182 Aronsson 2004, 214–215 
183 Aronsson 2004, 67 
184 Aronsson 2004, 17 
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Förståelse om hur det förflutna inverkar på framtiden har lett till att 

anspråk på historia allt oftare görs för makt- och identitetspolitiska syften.185 Den 

allmänna uppfattningen om det förflutna, som en fast och oförändbar sak, har ändrats. 

Historiker har inte längre ensamrätt till att bestämma hur det förflutna har utspelat men 

historiker bär fortfarande en betydande roll i att granska och forska historiska källor, 

samt (vid behov) korrigera påståenden som bevisligen är historiskt fel.186 

Historieforskning handlar inte bara om att försöka förstå det verkligen skedda utan 

också om att se sammanhang utanför källmaterialet.187 

Historiebruk 

Vi förhåller oss till det förflutna på olikt sätt och använder oss av det för olika ändamål. 

Enligt Zander är historia försvunnen och det finns bara spår kvar av det som har varit, 

vilket får sin mening när vi sätter in dem i större kontexter.188 Praktiken att använda 

historia, historiebruk, förekommer i flera olika skepnader och på olika 

samhällsnivåer.189 Dess primära syfte är oftast att kombinera det förflutna med det 

samtida, och framtida, för att kunna åstadkomma förmedlarens agenda. Historiebruk 

förekommer ofta i politik och media, för att till exempel legitimera hävdanden eller 

skapa underhållning för kommersiellt bruk. Exempel på en form av historiebruk är 

historiska berättelser i litteratur, film och tv-serier där en fiktiv kärlekshistoria skrivs in 

i en riktig historisk händelse eller en fiktiv äventyrare letar efter en riktig artefakt. I 

dessa berättelser kan man genom historiemedvetande och -kultur till exempel 

kombinera dåtidens miljöer med nutidens värderingar för att locka publiken till 

kommersiell konsumering.190 

I historiebruket samspelar en kommunikationskedja mellan historiekultur; 

det som vi identifierar som källor av olika slag med koppling till det förflutna, och vårt 

historiemedvetande; vår uppfattning om hur det förflutna, samtid och framtid relaterar 

till varandra. Vårt historiemedvetande styrs, etableras och återskapas i historiebruket. 

Historiemedvetande kan också skapas då historiekultur iscensätts i ett historiebruk.191 

 
185 Assmann, 56–57 
186 Assmann, 53–54 
187 Hastrup 2014, 135 
188 Zander 2020, 12 
189 Aronsson 2004, 17, 57 
190 För exempel om historiebruk i film; Läs. Storhannus, Dennis, En illusion av en förgången tid – En 

historiedidaktisk analys av filmen Colorado Avenue, pro-gradu avhandling, Helsingfors universitet, 2019 
191 Aronsson 2004, 17 
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Flera versioner av historiemedvetande kan existera parallellt.192 Historiekulturen och -

medvetandet är inte konstanta utan ändras enligt vem som förmedlar historien, i vilken 

tid, hur och varför.193 Vår uppfattning och relation till framtiden grundar sig på våra 

individuella och kollektiva erfarenheter som vi genom berättelser förmedlar vidare och 

som sen formar en förväntning av det framtida, vilket vi förhåller oss till enligt våra 

minnen om hot och möjligheter.194 Minnet om det förflutna är klarare ju mera individer 

som delar den. Medvetandet om det förflutna växlar mellan det som är självklart och det 

som är så glömt att det inte saknas. Hur vi relaterar till en föreställd framtid definierar 

hur våra erfarenheter kommer att kategoriseras som; historia, minne, tradition eller 

glömska.195 Lyckat historiebruk handlar alltså om hur förmedling av ett historiskt 

samband uppfattas av mottagaren.196 Utan en uppfattning om sammanhang till det 

förflutna är källan värdelös.197 

Det förflutna har länge använts för att skapa mening, grunda legitimitet 

eller hantera förändring. I historiebruk är mening den mest grundläggande syftet och 

uppnås när mindre helheter, som berättelser, ritualer, myter, gestaltningar och 

upplevelser sätts in i större sammanhang. Mening genom historia kan påverka alla 

samhällsnivåer, både den individuella, statliga och andra kollektiv. Förr var meningens 

syfte mera bunden till plats och ursprung och handlade mera om plikt och öde. Enligt 

Aronsson råder det i samtiden en osäkerhet kring hur legitima de kollektiva 

identiteterna är och betydelse kring mening är mera bunden till frågan om identitet - 

vem vi är och varför. Aronsson påpekar också att meningsskapande alltid handlar om att 

definiera sig i förhållandet till något annat.198 

För att mening skall åstadkommas måste det vara väl legitimerat. I 

historiebruk förekommer legitimering i form av hävdande äganderätt eller framsteg. De 

flesta gemenskaper har berättelser som legitimerar och binder ihop dem. Till exempel 

använder nationer dessa metoder när de själv berättar den nationella historian i museer, 

som börjar med en förhistorisk naturlig närvaro som med tidens gång leder till 

grundandet av nationen inom de geografiska gränserna.199 

 
192 Aronsson 2004, 77 
193 Zander 2020, 16 
194 Aronsson 2004, 70 
195 Aronsson 2004, 66–67 
196 Zander 2020 
197 Hastrup, 2014, 137 (se; David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge (Cambridge 

University Press1985), 238) 
198 Aronsson 2004, 57–67 
199 Aronsson 2004, 57-62 
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Att hantera förändring genom historiebruk kan ske på många olika sätt 

beroende på vad man vill hantera; kunskapspraktiker förklarar förändring, kritik av det 

förflutna uppmanar till handling, ödeförklarandet av det förflutna onödiggör handling 

och historiska förebilder inspirerar. Att ha en relation till personer, saker och platser ger 

en uppfattning om ansvar. Enligt Aronsson behöver historiebruket inte bara vara 

positivt utan bruket kan också fokusera på negativa händelser för att uppmana till 

förbättring i samtiden.200  

Aronsson hävdar att historiebruk anpassas och konsumeras inom det 

privata, informella och institutionella, vilka förmedlar, forskar och upplever verklighet 

på olika sätt. Det institutionella, alltså den akademiska världen, förmedlar historia 

genom avhandlingar, forskar genom utbildning och upplever verklighet genom det 

förflutna. Det informella förmedlar historia genom hembygds- och jubileumslitteratur, 

forskar genom studiecirklar och uppdrag, och upplever verklighet genom det 

meningsfulla minnet och kulturarvet. Det privata förmedlar historia genom vardagliga 

möten mellan folk, forskar genom insikter och upplevelser och upplever verklighet via 

handlingar som är betydelsefulla för individen själv.201 

Historiebruk utövas på nationell, regional och lokal nivå och dessa står 

ibland emot varandra. Det nationella och regionala historiebruket bär likheter, men det 

regionala historiebruket har utvecklats lite som en motreaktion till den nationella för att 

framhäva variationer inom den nationella ramen. Det lokala är mera folkligt och 

individorienterat, bunden till plats och erfarenhet. Regioner behöver stå ut, ha ett namn, 

symbolisk representation och legitimeras via institutioner av olika slag för att kunna få 

en tydlig identitet. På de större nivåerna sker gemenskapsbildandet och historiebruket 

primärt via retoriska och uttryckliga representationer som indirekt är en del av 

vardagliga praktiska handlingar.202  

Historiebruk kan också vara aktiv eller omedveten glömska, som orsakas 

av ett kulturellt trauma eller annan politisk agenda. Den politiska agendan som betonar 

glömska strävar ofta till att påverka det kollektiva minnet och uppfattningen om 

kulturarvet för att legitimera auktoritet och handlingar. Kulturella trauman kan vara 

våldsamma händelser, som påverkar en hel generation av individer och deras 
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201 Aronsson 2004, 74 
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individuella minnen, som framkommer genom destruktiva mönstren och aktivt inte talas 

om eller berättas. Minnesbearbetningen kan börja först då traumat blir en del av det 

kollektiva minnet och bearbetas av de yngre generationerna.203  

Kulturarv 

Kulturarv är kollektivt ”ärvda” egenskaper och uppfattningar från de tidigare 

generationerna som man väljer att bevara (eller glömma). Det ärvda kan bestå av 

diskurser, traditioner, reliker eller annat som bidrar och formar historiekulturen och 

historiemedvetandet. Kulturarvet är centralt för existensen av den samtida kulturella 

gemenskapen och fungerar också som en vägledare för framtiden. Det ärvda är något 

som man vill bevara, vårda och skydda för att det ger kulturen en historisk kontinuitet 

och en föreställning om gemenskapens rötter och minnen, vilket definierar och 

legitimerar dess existens.204 Kulturarvet legitimerar en startpunkt, ett hem, som ger en 

mening att leva i och framhäver distinktion från andra gemenskaper.205 Enligt Aronsson 

utformas kulturarvet av 1) pragmatiska orsaker; att vad man vill bevara och vårda? 2) 

vetenskapliga orsaker; vad anser man ha varit viktigt? och 3) genom normativa orsaker; 

vad är viktigt inför framtiden? Kulturarvet definieras och ändras enligt allmän opinion, 

händelser i den uppfattade verkligheten och det som i samtiden anses vara nyttigt för 

framtiden. Diskussionen om vad är kulturarv är komplex eftersom den utformas av flera 

olika aktörer genom en lång politisk, kulturell, aktiv och selektiv, process och därför 

omöjligen kan skapa en helhet som alla i gemenskapen kan eller kommer att relatera 

till.206 Därför är det viktigt att granska hur arbetet kring kulturarvet sker, för vem och av 

vem.207 

Minne 

Kulturarvet är starkt kopplat till det kollektiva minnet som är det bestämda narrativet 

gemenskapen har om viktiga händelser, legender och myter, hur de gick till och hur de 

ska avbildas.208 För att en individ ska kunna vara en del av en gemenskap bör individen 

också anta och dela gemenskapens historia. Gemenskapens kollektiva minne kan 

överskrida individens egen livslängd och lärs ut samt förstärks ofta via traditioner, 

 
203 Aronsson 2004, 189 
204 Aronsson 2004, 40-41, 142 
205 Hastrup 2014, 121 
206 Assmann 2008, 51–52 
207 Aronsson 2004, 171–174 
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symboler, bilder, kognitiv inlärning, spridning i massmedian, märkbara platser och 

monument, som aktiverar minnet och betonar hågkomst.209  

I det kollektiva minnet framstår både det individuellt och kollektivt 

upplevda. Den individuellt upplevda erfarenheten kan inte överföras, men den kan delas 

och memoreras, och bli en del av gemenskapens uppfattning om viktig och väsentlig 

kollektiv historia. Det individuella minnet är socialt men kortlivat och oorganiserat, 

medan det kollektiva minnet är politiskt, kulturellt, långvarigt, organiserat och förlitar 

sig på utomstående representation.210 Det kollektiva minnet måste läras ut och får en 

mening för individen genom deltagande i handlingar som betonar hågkomst.211 

Kollektiva minnet är ett förmedlat minne som större gemenskaper konstruerar enligt 

selektiva processer som ofta drivs av politiska agendor men som behöver folkets 

godkännande för att bli fast. Historia blir minne då det samlas, formas och framförs som 

affektladdade och aktiverande narrativ och symboler.212 

Myt 

Begreppet myt kan betyda flera saker. Vanligen används begreppet för att beskriva 

sagor och fantasier som man känner till att är osanna. Myt kan dock också betyda 

verklighetsbeskrivning, som upplevs som självklar men som egentligen inte är det, eller 

är obevisad men som upplevs som sann. Myter är meningsgivande berättelser som ofta 

handlar om födseln av tillvaro, både lokalt och kosmiskt, och som har ett värde för 

individen men vars sanningsenlighet kan ifrågasättas. Myter ses inte ofta som historia 

men det verklighetsbeskrivande elementet har en koppling till det förflutna.213 

Tradition 

Tradition är en form av handling som betonar hågkomst och aktiverar minnet. De flesta 

av moderna tidens traditioner är uppfunna på 1800-talet i nationsbyggande syfte.214 Med 

traditioner ville man forma och förmedla den kulturella självbilden genom att koppla 

dem till det förflutna. Traditioner är viktiga för gemenskaper för att de skall kunna 

känna igen sig och funktionera.215  

 
209 Assmann 2008, 52, 55 
210 Assmann 2008, 55 
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Landskap 

Landskap innehåller mycket av den historia som förekommer i kulturarvet. Landskapet 

avspeglar det som de tidigare generationerna har gjort, sett, ändrat och där de har gått. I 

ortnamn kan man se och höra ursprung.216 Landskapets kulturella egenskap har formats 

genom konst, politik och andra handlingar genom tiden och är ofta mycket synlig på 

den regionala nivån av historiebruk.217 I den ingår en egen historia som är en aktiv del 

av det kollektiva minnet.218 

Monument 

Monument är konstruerade minnesmärken som är kopplade till kulturarvet och det 

kollektiva minnet. De är ofta en del av landskapet och har som uppgift att framhäva 

specifika händelser som ofta är kopplade till de rumsliga dimensionerna av det 

förflutna. Enligt Aronsson identifierar man monument som något offentligt som strävar 

till att kommunicera. Monument är sällan minnesvärda som sådana men kan bli 

attraktion i sig självt, med egen historia. De kräver av tittaren ett historiemedvetande 

som skapar rätt koppling till det förflutna. Monument är ofta försedda med skyltar eller 

annat beskrivande som underlättar och förtydligar vad monumenten står som 

minnesmärke för. Monumentets värde och autenticitet definieras av dess skapare, 

utrymmet det befinner sig i, dess utseende och den narrativa kontexten. Monumentet 

kan ha bakgrund i folklig tradition eller i folkets vilja men kan också skapas för 

auktoritärt eller i lärande syfte. Syftet kan förmedla en privat eller delad diskurs och 

händelsen kan vara unik eller universell. Syftets tolkning kan dock förändras med tiden. 

I monument förenas flera delområden i formandet av det kollektiva minnet och är alltid 

konstruerade fast de förmedlar en naturlighet.219  

4 Granskning 

Vem är mottagaren av historiebruket? 

Som Aronsson påpekar utgår vi alla från vårt eget historiemedvetande och det är skäl att 

påpeka att detta sker även i mitt fall.220 Historiebruket som jag kan identifiera begränsar 

sig helt till mitt eget historiska medvetande, min historiemedvetenhet och mitt 
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historiemedvetande.221 Tolkarens och mottagarens historiemedvetande påverkar i vilken 

mån historiekultur går att uppfatta och vilken inverkan historiebruket kan ha. Viktigt är 

också att anmärka att eftersom Finland-emojierna är ett nationsvarumärkesprojekt, 

skapade för att främja Finlandsbilden, har de också två skilda målgrupper: den 

utländska och den inhemska. Den utländska skall uppleva känslor av intresse när hen 

ser på materialet och det önskvärda resultatet är att hen vill göra ett beslut som leder till 

att ”välja Finland”. För den inhemska mottagaren är det önskvärda resultatet att hen 

känner igen innehållet som Finland-emojierna avbildar och godtar dem som sanna. 

Materialet skall alltså väcka enbart positiva associationer i målgrupperna. 

Nationsvarumärken måste upplevas vara sanningsenliga för att de ska ha önskvärd 

effekt på de olika delområden som nationsvarumärkesarbetet strävar till att påverka. Jag 

hör inte till målgruppen som behöver övertalas om hur bra Finland är, men jag hör till 

målgruppen som måste känna till och vara överens med innehållet som Finland-

emojierna förmedlar, eftersom jag är finländsk medborgare. Ifall majoriteten av 

målgruppen inte är enig om vad nationsvarumärket är, har arbetet bakom varumärket 

misslyckats. Nationsvarumärket kan inte avbilda en verklighet som är bättre än 

verkligheten är. 222  

Vem brukar historia och varför?  

En central fråga som Zander uttryckligen framhäver att alltid bör besvaras när man 

studerar historiebruket i ett material är vem som brukar historia.223 Eftersom 

Utrikesministeriet skapade innehållet tillsammans med art director Bruno Leo Ribeiro, 

är Utrikesministeriet också brukare av historia. Eftersom materialet publicerades på 

webbplatsen ThisisFINLAND är det också uppenbart att materialets, och 

historiebrukets, syfte är att skapa reaktioner som bidrar positivt till Finlandsbilden.  

Utrikesministeriet påstår att Finland-emojierna skall vara en humoristisk 

avbildning på vad Finland är men trots att avbildningen är satirisk är det också 

historikernas plikt att påpeka vad som är historiskt korrekt och hur historiebruk 

förekommer.224  
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De första Finland-emojierna 

I de 30 första Finland-emojierna förekommer historiebruket och historiekulturen främst 

i former av tradition, landskap och det kollektiva minnet.  

Finland-emojierna Woolly Socks, Christmas Party, Stuck, Lost Hopes, 

Kalsarikännit, Happiness, Iceman och Sauna betonar individuella erfarenheter, 

egenskaper och minnen som framförs och/eller motiveras som kollektivt delade 

erfarenheter.  

All hänvisning till det nationella kan ses som historiebruk eftersom 

begreppet nation går hand i hand med dess historia.225 Det nationella nämns och 

framförs på flera sätt. De mest uppenbara förekommer i The Flag och Woolly Socks. 

Bildtexten i Woolly Socks förklarar på ett sarkastiskt sätt att yllesockor är som ett av 

Finlands nationella plagg. Woolly socks affektladdas med hänvisningen i bildtexten om 

att sockorna ofta är stickade av ens mormor eller farmor, vilket binder de individuella 

erfarenheterna och lokala familjeärvda traditioner till en uppfattning om en kollektivt 

delad egenskap, som därför gör yllesockor till ett ”nationellt” plagg. I The Flag nämner 

bildtexten inget om det nationella men historiebruket infinner sig genom bilden som 

avbildar Finlands flagga. Flaggan är den ultimata meningsgivande symbolen för 

nationer och kopplar starkt till uppfattningen om en lång kontinuitet inom 

gemenskapen; oberoende av tidsperiod är flaggan den samma. I bildtexten beskriver 

man vad färgerna i Finlands flagga symboliserar (himmel och moln, sommarsjöar och 

snödrivor), vilket gör syftet med historiebruket att legitimera nationen via dess 

naturlandskap. Finlands flagga syns också i Torilla tavataan! som också avbildar en 

skara av människor som kan anses representera dagens etniska mångfaldighet i att vara 

finländare, vilket har att göra med att hantera förändring. 

Historiebruket i form av landskap förekommer i många olika skepnader. 

Främst avbildar de det som existerar i Finlands naturlandskap; djur (Bear, Reindeer), 

årstider och klimat (Kaamos, Meanwhile in Finland, Woolly Socks) och natur (Forest), 

men också stadsmiljö framkommer i Torilla tavataan!. Bruket av naturlandskapsmotiv 

ger Finland en rumslig fysisk dimension, som i The Flag, och strävar till att legitimera 

de påståenden som materialet gör om vad Finland och finländsk kultur är. 

Historiebruket i form av landskap framgår också i Finland-emojin om Finlands 

matkultur, Karjalanpiirakka, där bildtexten beskriver den karelska pirogen som ett 
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traditionellt bakverk som äts i hela Finland. Hänvisningen till landområdet Karelen i 

namnet och hänvisningen till den traditionella karaktäristiken i texten kan i kontexten av 

Finland-emojier (där ett statligt organ framför informationen) tolkas som ett försök att 

legitimera Karelen som en del av det som är Finland, i alla fall genom kulturell 

hänvisning. I Torilla tavataan står folk vid fontänen Havis Amanda som infinner sig vid 

Salutorget i Helsingfors. Karjalanpiirakka är den enda Finland-emojin i de första 

Finland-emojierna som nämner en plats vid namn men Torilla Tavataan! är i sin tur den 

enda som avbildar en specifik plats. Joulutorttu hänvisar i sin tur till en återkommande 

kollektiv tradition, vilket också framstår genom ordvalen i bildtexten som poängterar 

nostalgi.  

Historiebruket som utnyttjar historiska händelser förekommer i Girl 

Power där historiebruket går att identifiera i både bilden och bildtexten. Kvinnan i 

bilden poserar på samma sätt som kvinnan i den kända We Can Do It! -affischen från 

1943, vars syfte var att öka på arbetsmoralen bland kvinnoarbetaren under andra 

världskriget i USA och hänvisningen till affischen förekommer också i underrubriken 

The feeling of when women can.226 Största skillnaden mellan Finland-emojin och 

affischbilden är att i bilden bär kvinnan en duk på huvudet, medan i Finland-emojin har 

kvinnan blont hår, som kan referera till konceptet Finlands mö, i likhet med 

uppfattningen om den blonda finländska kvinnan som ofta förekommer i andra 

finländska kommersiella kontexter, som till exempel Elovena-flickan.227 Bildtexten i 

Girl Power berättar att Finland var ett av de första länderna i världen som gav kvinnor 

rätten att rösta och att ställa upp i val.  

Verkliga personer som avbildas i Finland-emojierna är racerförare Kimi 

Räikkönen (Iceman), president Martti Ahtisaari (Peacemaker) och backhoppare Matti 

Nykänen (Matti Nykänen). Alla tre är kända för sina insatser inom internationell politik 

eller idrott och används som analogier för att presentera och beskriva finländska 

kulturella drag. Iceman presenterar finländarnas tillbakadragna, men ärliga, personlighet 

genom att använda Räikkönen som en analogi till påståendet om en kollektiv finländsk 

kulturell egenskap. Peacemaker använder sig av president Martti Ahtisaaris ethos 

genom att fokusera på hans karriär inom fredsförvaltning och Nobels fredspris han 

 
226 Wikipedia, We Can Do It!, https://sv.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It! [hämtad 21.6.2021] 
227 Intressant sak att påpeka är att Elovena-flickans klädsel moderniserades 2020 och påminner flickan i 

Girl Power. Se. https://www.hbl.fi/artikel/raisio-klar-om-elovena-flickan-infor-lansering-i-utlandet/ 

[hämtad 31.8.2021] 

https://sv.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It
https://www.hbl.fi/artikel/raisio-klar-om-elovena-flickan-infor-lansering-i-utlandet/
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tillgavs tack vare arbetet. Peacemaker belägger uppfattningen om ett fredligt och 

fungerande Finland. Matti Nykänen är en känd och älskad figur inom finländsk 

idrottshistoria men var i samtiden mera känd i tabloiderna, vilket får en att fundera ifall 

Finland-emojins syfte mera är att tilltala den finländska målgruppen genom att 

”monumentisera” Nykänen som en Finland-emoji. Eller är syftet att avspegla för 

utlänningar något man kommer att höra talas om när man besöker Finland? 

Historiebruket som betonar glömska, hågkomst och korrigering 

förekommer också. I The Original Santa hänvisar man till Julgubben som en del av det 

finländska kulturarvet och stärker därmed myten om att Julgubben existerar och bor i 

Finland. Glömska och hågkomst förekommer också i bildtexten i Christmas Party, 

vilket anspelar på de finska lillajulsfesterna, där det till kutymen hör att det som händer 

på festen, stannar på festen. Detta är en form av aktiv glömska eller begränsad 

hågkomst på det individuella planen men som också presenteras som en kollektiv 

uppfattning. Också i Happiness kan glömska tydas. Happiness bildtext syftar på en lång 

broderlig relation, historia och tradition mellan Finland och Sverige. Relationen 

beskrivs lekfullt som en broderlig tävlingsanda och lyfter inte fram osämja ur det 

förflutna eller nutiden.  

Den satiriska vinkeln som Finland-emojierna har skapats enligt kan också 

ses som en metod att behandla kollektiv trauma och mindervärdeskomplex. Torilla 

tavataan, Lost Hopes, Suomi mainittu!, Happiness och Sisu bär alla en hänvisning till 

kollektiv triumf eller kollektiv besvikelse. I Happiness framkommer tävlingsandan 

mellan Finland och Sverige, vilket avbildas av två ishockeyspelaren, varav där 

finländaren är glad och svensken är besviken. Bildtexten påstår att; A win isn’t a really 

a win unless it’s against Sweden vilket också kan omvänt ses som att en förlust endast 

räknas som en riktig förlust då det är mot Sverige.228 Torilla tavataan är ett kollektivt 

uttryck för då en lokal, regional och/eller nationell representant vinner eller utmärker sig 

inom idrott- eller kulturtävlingar. Torilla tavataan innehåller därmed en bred skala av 

historiebruk som berör flera olika klass- och regionalnivåer. Lost Hopes avbildar 

finländsk besvikelse. Glädjen i Lost Hopes är en hänvisning till den enda gången 

Finland vann Eurovisionen (2006). Sisu påminner om den hårda viljan att fortsätta 

försöka. Den kollektiva osäkerheten och mindervärdeskomplexet kan tolkas infinna sig i 

 
228 Egen översättning: En vinst är inte en vinst om den inte är mot Sverige 
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Suomi Mainittu! där bildtexten påstår att finländare blir ivriga då vem som helst nämner 

Finland utanför Finland. 

Sisu och Perkele handlar om lingvistisk etymologi och hänvisar till en 

lång ärvd tradition och ett kulturarv. I Sisu förklarar man att den arktiska miljön har gett 

finländaren en hård vilja, sisu, och bildtexten hänvisar delvis till den långa 

kontinuiteten. I Perkele ger man den kända svordomen en förenklad etymologisk 

förklaring. Förklaring och framföring av finska ord förekommer också i Girl Power som 

i bildtexten berättar att personpronomenet hän både är maskulin och feminin.  

 The Unbreakable hänvisar till en lyckad finländsk industri och avbildar 

mobiltelefonen Nokia 3310. The Unbreakable leker med den kända associationen om 

att mobilmodellen är fysiskt oförstörbar. Här förekommer två former av historiebruk. 

Den första är hänvisningen i underrubriken och i första meningen av bildtexten, som 

hänvisar till myten om den sega och okrossbara finnen. Unbreakable används här alltså 

som en analogi för ett identitetsskapande verktyg. Den andra formen av historiebruk är 

Nokia 3310 som historiekultur. Mobilmodellen var globalt populär mellan åren 2000–

2005 och historiebruket anspelar på en form av nostalgi som berör den individuella 

nivån. The Unbreakable tilltalar dem som har använt en Nokia 3310 och förser 

möjligtvis med positiva associationer på grund av telefonens uthållighet, som nuförtiden 

har en kultstatus.  

Finland-emojierna Bus Stop, Cup of coffee, Headbanger, The Handshake 

och Finnish love har inga hänvisningar till de former av historiebruk som avhandlingen 

strävar efter att identifiera. 

De andra Finland-emojierna 

Den andra satsen av Finland-emojierna bestod av 17 nya bilder med sommartema. 

Historiebruket förekommer främst i skepnader av tradition, kollektivt minne och 

landskap. 

Historiebruk genom hänvisning till traditioner förekommer i A Trusted 

Friend, Sauna Whisk, Kokko, Pesäpallo och The Cap. I A Trusted Friend berättar 

bildtexten om ett hundratals år långt kamratskap med hästen, vilket skapar en koppling 

till landskap och föreställningen om den forna finländaren som travar genom landskapet 

med hästen. Texten beskriver också hästen som stark, envis och ”sisukas” som 

finländaren, vilket åter speglar en kollektiv uppfattning om hurdan finländaren är; något 
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som var mycket vanligt i de första Finland-emojierna. Historiebruket i Sauna Whisk 

finns i bildtexten, som berättar att konsten att knyta ihop en bastukvast har en lång 

kontinuitet och har lärts ut inom familjer, vilket gör det till en del av Finlands kulturarv 

och folkminne. Historiebruket i Kokko kommer fram i bilden som avbildar en brinnande 

midsommarbrasan och i bildtexten som hänvisar till högtiden. Pesäpallo nämner 

sporten som nationalsport, vilket kopplar till tradition och idén om kulturarv. The Cap 

avbildar den finländska studentmössan, vilket är en koppling till det individuellt 

upplevda och tradition, för dem som har rätt att bära mössan.  

Historiebruk i form av landskap förekommer i White Nights, Out of Office, 

Superfood och Pusa Hispida Saimensis. Medan White Nights hänvisar till klimatet och 

Superfood till växtlighet, är Out of office en hänvisning till hur landskapet upplevs 

under sommarmånaderna av individer och kollektivet. Pusa Hispida Saimensis är i sin 

tur ett djur som bara finns i sjön Saimaa, vilket är en hänvisning till en specifik regions 

landskap och historia. I bildtexten för Pusa Hispida Saimensis nämner man (och bryter) 

myten om att isbjörnar går på Helsingfors gator.  

Personer som förekommer i de andra Finland-emojierna är Tarja Turunen 

(The Voice), Jari Litmanen (The King) och Susanna Mälkki (The Conductor). Likt de 

första Finland-emojierna representerar eller avbildar personerna en specifik finländsk 

känsla, värdering eller kulturellt drag. Enligt bildtexten i The Voice representerar den 

Finlands kunnande både inom klassisk musik och metalmusik. The Voice representerar 

den finländska mainstreamkulturen, som Headbanger gjorde, men tilltalar också den 

globala minoritetskulturen av metalfans. Historiebruket här är hänvisningen till 

Nightwish-bandets tidiga år då Turunen var medlem (1996–2005) samt anspelningen på 

finländsk framgång i klassisk musik, som man genom historiemedvetandet kan koppla 

till andra kända finländska personer, som Jean Sibelius. Den klassiska musiken får en 

större roll i The Conductor som avbildar dirigenten Susanna Mälkki - en samtida person 

med historiska prestationer. The Voice och The Conductor fortsätter linjen med att 

presentera Finland som en jämställd nation och föregångare i kvinnorättigheter, som 

Girl Power gjorde. Alla tre; The Voice, The Conductor och The King innefattar 

historiebruk, men till skillnad från Girl Power är den mera riktad till en marginell grupp 

av personer som är intresserade av ovannämnda kultur- och idrottsgrenar och 

prestationer. 
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Den akademiska historian förekommer i Moominmamma. Bildtexten 

förklarar att Mumintrollet varit en del av många finländares barndom sedan 1950-talet, 

vilket är en direkt hänvisning till det individuellt och kollektivt upplevda. I bildtexten 

nämns också skaparen av Muminberättelserna, författare Tove Jansson, som är en 

betydande person inom 1900-talets finländska kulturhistoria. Också i bildtexten för 

Black Gold hänvisar man till det förflutna med att beskriva det ursprungliga 

användningssyftet för salmiak, vilket kan göra salmiak till en mera exotisk 

konsumtionsvara för dem som inte känner till det från tidigare. 

 Four seasons of bbq och Fashionista finn har inga hänvisningar till de 

former av historiebruk som avhandlingen strävar efter att identifiera. 

De tredje Finland emojierna 

Den tredje satsen Finland-emojier bestod av 7 nya Finland-emojier vars tema var 

arktiska förhållanden, minoriteter och ursprungsbefolkning. Historiebruket förekommer 

i skepnader av landskap, myter och förändring. 

 The Polar Bear tacklar myten om att det skulle leva isbjörnar i Finland. På 

bilden ser vi en isbjörn utanför Domkyrkan på Senatstorget i Helsingfors. 

Historiebruket i bilden följer stilen av historiska berättelser där en fiktiv händelse insätts 

i en historisk miljö. Bilden ger ingen indikation för i vilken tidsperiod isbjörnen 

befinner sig i och kan vara när som helst mellan 1852–2016.229 Bildtexten nämner att 

isbjörnar inte existerar i Helsingfors eller annanstans i Finland men att många andra 

arktiska djur gör det. Benämningen av Helsingfors och Domkyrkan i bilden är en 

koppling till Helsingfors historia, eller rättare sagt den historia som inte existerar. 

Historiebruket i The Polar Bear handlar om att korrigera en myt som råder utanför 

Finland. Likt de tidigare djurmotiven beskriver och legitimerar landskap som en del av 

Finland men i The Polar Bear sker detta genom att föra fram det som inte finns i 

Finland. Myten om isbjörnen nämndes också tidigare i Pusa Hispida Saimensis.230 

The Sámi avbildar den samiska flaggan. Flaggan är (som i The Flag) den 

ultimata meningsgivande symbolen för en gemenskap och legitimerar dess existens. 

Historiebruket förekommer i bildtexten där det förklaras att den samiska flaggan 

erkändes 1986 och att man idag erkänner samerna som den enda ursprungsbefolkningen 

 
229 Årtalet Domkyrkan blev färdig och årtalet de tredje Finland-emojierna släpptes 
230 Se kap. 4 De andra Finland-emojierna 
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inom EU-området. Också i pressmeddelandet poängterades den samiska befolkningens 

ursprung. Historiebruket innefattar och hanterar förändring samt legitimerar samernas 

ställning. Motsvarande historiebruk kan man se i Tom of Finland, som i bildtexten 

beskrivs som en hyllning åt konstnär Touko Laaksonen, som skapade de homoerotiska 

Tom of Finland illustrationerna under 1950-talet. Underrubriken Finnish pride har en 

dubbelmening som förmedlar både finländsk stolthet om Laaksonens livsverk samt en 

hänvisning till Priderörelsen. Historiebruket i Tom of Finland bildar en historiekulturell 

funktion som framhäver skillnaden mellan dåtida och samtida samhälleliga värderingar 

och attityder gentemot sexuella minoriteter, vilket lyfter fram värdet med Laaksonens 

progressiva konstnärliga arbete. Bildtexten förklarar hur tiderna har ändrats och att 

Laaksonens arbete både då som nu kontribuerat till kampen för mänskliga rättigheter, 

tolerans, respekt och frihet. Pressmeddelandet betonade Laaksonens roll i arbetet för 

mänskliga rättigheter. 

 Cross-country skiing och Kicksled fortsätter med folktraditioner som 

grundar sig på det individuellt upplevda men som sätts in i kontexten av en kollektiv 

upplevelse eller egenskap. Båda har också en koppling till landskap med att hänvisa i 

texten till vintern och idrott, något man kan uppleva i Finland på grund av Finlands 

natur. Historiebruket i Icebreaker och Aurora Borealis är likaså hänvisningar till 

landskap men Icebreaker syftar också på succé inom den finländsk industrin.  

De fjärde Finland-emojierna 

De fjärde och sista Finland-emojierna gick under nordiskt tema och var 6 stycken till 

antalet. Historiebruket förekommer i skepnad av akademisk historia, landskap, mening 

och kulturarv. 

 I Nordic Family förekommer historiebruket både i bild och text. Bilden 

avbildar en glad nordisk familj med Sverige, Norge, Danmark och Island. Medan de 

andra nordiska länderna när mytiska vikingahornhjälmar, bär Finland den finska hatten 

kalotti – även känd som Väinämöisen päähine, vilket kan ses som en hänvisning till 

nationaleposet Kalevala. I bilden avbildas Sverige, Norge och Danmark som skäggiga 

män och Finland och Island som flätade kvinnor. Att Finland befinner sig i mitten på 

bilden beror antagligen på att materialet är skapad av FPB och skall förespråka Finland, 

vilket ur en estetisk synvinkel kommer bäst till synes genom att vara i mitten. 

Anmärkningsvärt är också att alla huvudbonader i bilden innehåller nationsflaggornas 

färger men bara i Finlands flagga kan man urskilja det blåa korset, vilket också bara kan 
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vara ett sätt att förtydliga att huvudbonaden är en kalotti. Det att Finland avbildads som 

kvinna kan vara en hänvisning till Finlands mö, som också framkom i Girl Power. I 

underrubriken förklaras en vänlig tävlingsanda mellan nationerna, vilket Islands 

blinkande med ena ögat antagligen står för. I bildtexten nämns likheten mellan 

statsgränsens form och Finlands mö och den långa gemensamma historian. Sambandet 

mellan de kulturella dragen med de andra nordiska nationerna betonas genom en 

liknelse till att vara en familj. Denna aspekt förstärktes också i pressmeddelandet.231 

Bilden och texten avspeglar den samtida relationen mellan de nordiska nationerna och 

möjliga negativa händelser som någon gång har utspelat sig mellan nationerna hänvisas 

genom relation inom en familjedynamik. Detta kan tolkas som ett sätt att utöva offentlig 

diplomati genom att positivt förstärka status quon som gäller i den nordiska 

gemenskapen. Detta kan också ses som en form av historiebruk som har att göra med att 

hantera det kollektiva minnet, att inte nämna förändring i relationerna genom tiden. I 

pressmeddelandet poängteras den långa gemensamma kulturella och historiska 

utvecklingen mellan nationerna. 

 Åland islands avbildar Ålands flagga som, likt The Flag och The Sámi, är 

historiebruk eftersom flaggor är centrala meningsgivande symboler som legitimerar 

gemenskaper. I bildtexten nämns Ålandsmodellen som hänvisar till Ålandsfrågan 1921 

då Sverige och Finland disputerade om vem Åland skulle höra till. 

 Association och Education syftar på en lång kontinuitet som kan ses som 

en del av kulturarvet. I Swans förekommer historiebruket i benämningen av svanen som 

nationalfågeln och användning av begreppet framtiden i bildtexten. Svanen kopplar 

också till landskapet som representant för floran och faunan i Finland. 

Lavatanssit innehåller inga hänvisningar till de former av historiebruk som 

avhandlingen strävar till att identifiera. 

5 Slutsatser 

Historiebruket i de första Finland-emojierna grundar sig på samtida och ärvda 

individuella och kollektiva upplevelser (och minnen). De avbildar finländska 

kulturtraditioner och landskap som legitimerar beteendemönstren som ”finländska” 

egenskaper. Som helhet presenterar de första Finland-emojierna en satirisk anda om vad 

 
231 Se kap. 2 Material, Finland-emoji, De fjärde Finland-emojierna 
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Finland är, medan de tre följande lanseringarna vinklar sig mera till att presentera 

Finlands centrala värderingar och funktionalitet. Skepnader av historiebruk förekom 

främst i samspelet mellan Finland-emoji bilden och bildtexten men i vissa fall kunde 

historiebruket förekomma endast i bilden eller texten. Pressmeddelanden bidrog bara i 

ett fall med klart historiebruk och stödde Finland-emojierna främst genom retoriska 

medel som citat och påståenden samt upprepning av det som förekom i Finland-emoji 

bildtexterna.  

Tid och kontext 

De flesta Finland-emojierna hänvisar i viss mån till tid och minne. Historiebruket 

refererar oftast till det förflutna men i vissa fall är hänvisningen tidlös eller handlar om 

samtiden (eller framtiden). Alla Finland-emojier delar en samtidighet i form av något 

som är en samtida upplevelse eller något som i samtiden påverkas av det förflutna. Det 

som Finland-emojierna presenterar kan de flesta finländare känna till, uppleva och 

minnas. Mycket av det som i granskningen av Finland-emojierna har identifierats som 

historiebruk, är egentligen i form av historiekultur men blir historiebruk i den kontext 

som materialet har skapats för, som materialet är i och som materialet granskas ur.232 

Historiebrukets skepnad ändras eller försvinner om kontexten blir en annan. 

Bildtexterna som förekommer i anslutning till Finland-emojierna på webbplatsen 

finland.fi hjälper att förstå kontexten, men att känna till skaparen, lanseraren och syftet 

med materialet skapar kontexter där historiebruk förekommer allra mest. Hur 

historiebruket förekommer och fungerar är därmed mycket beroende av sin användare 

och mottagare. Även i de Finland-emojier där historiebruket kan anses vara uppenbart 

krävs det kunskap (historiemedvetande) av mottagaren om Finlands, Nordens och 

västerländsk historia för att historiebruket ska ha önskvärd effekt. Samma regel gäller 

för att kunna peka ut historiebruket. Finland-emojierna är därmed utmärkta exempel på 

hur historiekultur och historiemedvetande fungerar i kontexten av historiebruk. Via 

Finland-emojierna identifierar man källor av olika slag som kopplar till det förflutna 

(historiekultur), och genom historiemedvetandet skapas uppfattningar om hur det 

förflutna relaterar till samtiden och framtiden. Historiemedvetandet återskapas i 

historiebruket genom kontexten som materialet är i och bildtexten som förklarar syftet 

bakom varje Finland-emoji bild. Ett bra exempel är Girl Power; man behöver känna till 

 
232 Zander 2020, 12 
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We Can Do It! -affischen för att historiebruket ska ge bilden kraft. Girl Power strävar 

till att befästa hävdandet om en lång tradition av jämställdhet och uppskattning av 

kvinnor i Finland. Materialet presenterar alltså inte bara det förflutna, utan lär ut 

kunskap om det förflutna. 

Mening 

Syftet med historiebruket i materialet är att ge mening, legitimera och hantera 

förändring. Finland-emojierna består av 62 mindre helheter som tillsammans sätts in i 

ett större sammanhang vars syfte är att beskriva Finland och inverka på Finlandsbilden. 

Samtidigt som syftet är att beskriva Finland för en icke-finländare, beskriver de också 

Finland för finländaren. Meningen med materialet och historiebruket är att förklara vem 

finländaren är och varför, men också att differentiera Finland från andra nationer. Den 

vi-anda som framförs genom Finland-emojierna ger grund och mening för en 

uppfattning om ett kulturarv som är rotad i upplevelsen av att vara finländare eller att bo 

i Finland. Att vänta på bussen, bli fast med tungan i en kall stång, älska kaffe, uppleva 

triumf och besvikelse i samband med internationella sport- och kulturtävlingar beskriver 

en finsk anda som flera finländare påstås kunna relatera till.  

Legitimering 

Legitimering sker genom hänvisning till traditioner och landskap. Legitimeringens 

grundläggande metod är att hävda äganderätt, vilket materialet gör genom 

hänvisningarna till landskap. Landskap ger Finland en rumslig, fysisk dimension och 

Finland-emoji motiven innehåller mycket historia som inte nämns i materialet men som 

går att koppla till den nationella, regionala och lokala nivån. Kaamos, White Nights, 

Forest, Bear, Reindeer, Superfood, Polar Bear och Torilla Tavataan påverkar genom 

att personen kan relatera till innehållet; precis så har vi det också. Bilderna och 

bildtexterna hänvisar i få fall till specifika platser, vilket omformar det sociala 

oorganiserade individuella minnet till ett organiserat kollektivt minne. Likt Anderssons 

beskrivning om boktryckarkonstens inverkan på födseln av nya föreställda gemenskaper 

stärker hänvisningar till landskapet den redan föreställda finländska gemenskapen.233 De 

ända raka hänvisningar till specifika landskap förekommer i Pusa Hispida Saimensis, 

som i bildtexten nämner sjön Saimaa, Torilla Tavataan som avbildar Salutorget i 

 
233 Andersson 2006 (1983) 
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Helsingfors, The Polar Bear med Helsingfors Domkyrka i bakgrunden och 

benämningen av Helsingfors i bildtexten, och landområdet Karelen i Karjalanpiirakka.  

Legitimering genom äganderätt framkommer i Santa Claus där man aktivt 

påpekar att andra tolkningar av Julgubbens ursprung är fel - det är enda fallet som 

strävar till att styra en uppfattning om vad som är sant. Andra former av legitimerande 

historiebruk i materialet förekommer i Unbreakable, Icebreaker, Associations, 

Peacemaker, Tom of Finland, The King, the Voice, The Conductor, Moominmamma, 

Baby in a box, The Cap, A Trusted Friend, Nordic Family, Education, Suomi Mainittu!, 

Girl Power, Happiness, Lost Hopes, Sisu, Matti Nykänen, Torilla tavataan som alla i 

någon form hänvisar till framsteg som Finland eller finländaren varit med om. 

Förändring 

Finland-emojierna hanterar förändring genom att avbilda eller nämna personer som är 

förebilder och kända inom idrott, politik eller kultur (The Voice, The Conductor, The 

King, Peacemaker, Iceman, Matti Nykänen, Tom of Finland och Girl Power) och 

genom att lyfta fram skillnader i dåtida och samtida samhälleliga värderingar /Sámi, 

Girl Power och Tom of Finland). Förändring hanteras också genom hänvisningar till 

negativa händelser, med syftet att uppmana till förbättring.234 Negativa associationer till 

det förflutna förekommer i Åland, där bildtexten hänvisar till Ålandsfrågan 1921, som 

var en tid med sämre relationer mellan Finland och Sverige. I Stuck, Lost Hopes och 

Happiness omvänder man i sin tur tråkiga erfarenheter för att skapa varmare minnen. 

Också i Nordic Family och i Girl Power kan man tyda negativa associationer beroende 

på vem man är och vad man vill se. Vikingarna i Nordic Family avbildas som glada 

men vikingar bär också på negativa associationer eftersom de orsakade en massa 

förödelse i Europa. Girl Power kan också fungera som en påminnelse om en tid då 

kvinnor inte hade rätt att rösta eller ställa upp i val. Detta stärker påståendet om hur 

viktig kontexten är för materialet, samt hur kontexten också styr våra minnen. 

Hänvisning till historia 

Direkta hänvisningar till historiska händelser förekommer bara i Girl Power, Nordic 

Family och Unbreakable. Alla tre innehåller visuella element som är internationellt 

kända och som också förekommer i samtida populärkultur; Girl Power använder sig av 

 
234 Aronsson 2004, 63–67 
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den kända We Can Do It! -affischen, Nordic Family har vikingahjälmar och 

Unbreakable avbildar Nokia 3310 mobilmodellen. I Girl Power och Nordic Family 

framhäver bildtexterna historia och för historiebruket i materialet är bildtexten den 

viktigaste delen i kedjan av förmedlandet av ett historiskt samband. Kännedom om 

syftet och skaparen bidrar till historiekulturen och historiemedvetandet och skapar däri 

historiebruk. Girl Power utmärker sig ur mängden med att bilden lånar sitt bildmotiv ur 

icke-finländsk (eller nordisk) kulturhistoria men ersätter kvinnan i bilden med ett motiv 

som är mera finländsk till utseendet.  

Nordic Family var den enda Finland-emojin vars historiska motiv lyftes 

fram i pressmeddelandet.235 

Kulturarv & kollektivt minne 

Finland-emojierna definierar en nationell självbild, vilket handlar mycket om 

kulturarvet och det kollektiva minnet. Eftersom materialet är skapat och publicerat av en 

statlig aktör och avbildar nationella kulturdrag innehåller materialet historiebruk som 

antagligen har implementerats både medvetet och omedvetet. Ett flertal av Finland-

emoji bildtexterna hänvisar till en lång historisk kontinuitet som legitimerar en del 

påståenden de gör om finländaren och Finland.  

Genomgående historiebruket i Finland-emojierna är att omvandla 

individuella erfarenheter till ett kollektivt minne, med att aktivera minne och hågkomst 

genom avbildning av traditioner, diskurser och landskap.236 Innehållet i Finland-

emojierna består främst av det samtida Finland och ur historiebrukets perspektiv är 

infallsvinkeln att organisera individens kortlivade och oorganiserade minnen till 

långvariga. Finland-emojierna är bra exempel på ett förmedlat, selektivt, enligt politiska 

agendor konstruerat, kollektivt minne, som avbildas med affektladdade motiv men som 

behöver folkets godkännande för att anses vara ”sann”.237  

Det finns orsak att påpeka att Finlands utrikesministerium kan påstås ha 

gjort historia, när de som världens första statliga organ skapade nationella emojier, 

vilket i sin tur betyder att hela materialet, i den rätta kontexten, blir egen historiekultur 

och historiebruk.  

 
235 Statsrådet 109/2017 
236 Assmann 2008, 55 
237 Assmann 2008, 67 
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Monument 

Finland-emojierna bär likheter med monument. Enligt Aronsson identifierar man 

monument som något offentligt som strävar till att förmedla information.238 Som 

enskilda strukturer eller avbilder förmedlar de inte klar information, eller är 

minnesvärda i sig själv, men genom historiemedvetande och informationsskyltar skapar 

de en kedja till det förflutna. Monumentens värde och autenticitet definieras av deras 

skapare, utrymmet de är i, design och narrativa kontexten. Finland-emojierna går att 

identifiera inom alla dessa aspekter: de är offentliga, de kommunicerar, de är inte 

minnesvärda i sig men idéerna de förmedlar gör de intressanta och deras skapare (FPB), 

rum (finland.fi) och narrativa kontexten (”detta är Finland”) gör dem autentiska och ger 

dem värde.  

Finland-emojierna delar också aspekter med principer bakom 

nationsbyggande, som i Finland startade i form av berättelser och konstverk med 

nationella motiv.239 Här kan man tyda samband mellan nationsbyggande och Finland-

emojierna, eftersom de också förmedlar berättelser och bilder, varav en del innehåller 

direkta syftningar till nationella motiv, medan andra får det när kontexten i materialet 

uppenbaras för iakttagaren. 

Koppling till Finlandsbilden 

En del Finland-emojier speglar de teman och värderingar som delegationen för Finlands 

varumärke lade fram i sin rapport 2010, som var att Finland skulle vara världens främsta 

problemlösare med funktionalitet (Associations, Girl Power, Nordic family, Baby in a 

box, Peacemaker, Handshake), utbildning (Education, The Cap, Girl Power) och natur 

(Forest, Bear, Reindeer, Swan, Superfood, Pusa Hispida Saimensis) som centrala 

teman. I Finland-emojierna ser man också finländsk ”galenhet” som man ville framföra 

för att differentiera sig från andra nationer (Fashionista Finn, Kalsarikänni, Meanwhile 

in Finland).240 Finland-emojierna innehåller teman som kan anses vara goda värderingar 

och egenskaper att föra fram i nationsvarumärkessyfte, till exempel Girl Power, vars 

syfte antagligen är att framföra Finland som en föregångare i mänskliga rättigheter och 

jämställdhet mellan könen, The Unbreakable, uppfattningen om finländska produkters 

goda kvalité och finländsk pålitlighet, och The Sámi samt Tom of Finland, vilka 

 
238 Aronsson 2004, 192–197 
239 FPB 2017 
240 se kap. 3.3,”Tehtävä Suomelle” -Uppgift för Finland 
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avbildar Finland som en plats med toleranta värderingar för ursprungsbefolkning och 

sexuella minoriteter.  

Delegationen för utförandet av Finlands varumärke försökte inkludera 

medborgare in i diskussionen om Finlandsbilden men Finlandsbilden är en selektiv 

”sanning” som väljer att fokusera på det som är bra och samtidigt försöker motivera till 

förbättring av det negativa. Också där försöker man hantera förändring; man reflekterar 

det förflutnas relation till samtiden för att kunna hantera framtiden. När 

nationsvarumärken framställer en nation, framställer de också nationens historia i någon 

form. Trots att delegationen påstod att de strävade till att flitigt inkludera medborgaren i 

diskussionen om vad är Finland, så kan det påstås att i den avbilden om Finland, som 

Finland-emojierna speglar, utesluts en hel del nationella faktorer, vilket rapporten också 

senare kritiserades för.241 Det faktum att en statlig aktör, även satiriskt, skapar och 

publicerar en avbild på vad Finland är, har en större definierande auktoritet än vad andra 

entiteter kunde ha. Finland-emojierna påstås ha fått mycket mediesynlighet för att det 

var Utrikesministeriet som skapade och publicerade dem, vilket ger belägg åt påståendet 

att statliga organ har inflytelse i fråga om nationell definiering. Finland-emojierna 

förkroppsligar en kulturell identitet som naturligtvis inte kan delas av alla i Finland, 

vilket lägger fokus på hur partisk brukaren av historia i kontexten är, och vill vara.242 

Att statliga organ och privatföretag definierar en nation blir, enligt Moilanen & 

Rainisto, på grund av selektiviteten en odemokratisk process oavsett försök till att vara 

inkluderande. Detta beror på att olika aktörer är olika stora och spelar olika stor roll för 

nationens intressen.243  

Eftersom materialet är skapat och publicerat av en statlig aktör och 

avbildar nationalkulturella drag finns det orsak att tro att historiebruket har implicerats 

både medvetet och omedvetet. Med tanke på nationsvarumärkes natur kan det vara 

orsaken till att tematiken i Finland-emojierna inte oftare använder sig av raka 

hänvisningar till det förflutna. Orsaken kan vara att det förflutna är omtvistat, osäkert 

och riskerar att dela på folk. Det som sammanför folket kan samtidigt iakttas negativt ur 

ett internationellt perspektiv, beroende på vilken del av det förflutna som man 

sammanförs av. Att presentera äldre händelser från det förflutna öppnar också upp 

 
241 se kap. 2, Material, Finland-emoji, Kritik  
242 Silvennoinen & Rousi 2016, 9; Assmann 2008, 51–52 
243 Moilanen & Rainisto 2008, 31–33 
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diskussion om partiskhet och riskerar att gräva fram ämnen som är känsliga för det 

kollektiva minnets diskurs och att väcka upp diskussioner om ämnet är inte fruktbart i 

med tanke på nationsvarumärkens syfte att göra nationen attraktiv för en internationell 

marknad. Dessutom ökar omtvistade historiska händelser och kollektiva trauman inte 

medborgarnas självkänsla. Exempelvis brukar krigen mellan åren 1939–1945 ses som 

händelser som enade folket, men de fördes mot nationer som man idag vill uppehålla 

goda relationer med. Det förflutna i kontexten av nationsvarumärken kan, i Finlands 

fall, vara en ovis handling att förlita sig alltför mycket på. I nationsvarumärkesarbetet är 

varje medborgare en ambassadör för nationen och därför är det rimligt att peka ut saker 

som medborgarna med säkerhet kan berätta om. Därför avbildar Finland-emojierna inte 

det förflutna utan fokuserar på samtiden. Tuisku och Rantakaris kritik över att Finland-

emojierna inte avbildade en ärlig bild på Finland var rättfärdigad och förväntad eftersom 

diskussionen om kulturarv och kulturell identitet kommer alltid att fortgå. Trots 

bristerna och problematiken som nationsvarumärken för med sig är det frågan om att 

”förbättra” nationen. Att hävda vilket sakinnehåll som gör mera förbättring, Finland-

emojierna eller IsthisFinland-emojierna, handlar om perspektiv och värderingar. För 

motparter kan varandras syften vara irrelevant ur deras egen synvinkel. Inom alla 

nationer finns det aktörer som inte är överens om den förmedlade nationsbilden, men 

som också aktivt vill motarbeta den med avsikten att förstärka sin egen agenda. Med 

tiden kan dock motsatta synpunkter bli allmänt godkända. Inom det nationella 

byggandet på 1800-talet fanns det också konkurrerande agendan som försökte 

genomföra ”rätta” versioner av den finländska nationalidentiteten, men som man kan se 

spår av i dagens identitetsbild, exempelvis fennoman- och svekomanrörelserna.  

Koppling till emoji 

Som det konstaterats i kapitel 3.1 är Finland-emojier inte emojier men de avläses på 

samma sätt som emojier. De är piktogram och ideogram och en medialiserad bild av 

finländsk kultur, men huruvida man uppfattar det har att göra med kontexten för 

materialet. Emojier förmedlar affekt och Finland-emojierna är laddade med positiv 

affekt för att förmedla de goda sidorna av Finland. Att medialisera Finland och 

finländsk kultur till en visuell form lämpad för förmedling av information på digitala 

plattformar låter i samband med Finlandsbilden som en genialisk idé. Ifall bruket av 

Finland-emojierna är tillräckligt enkelt, och följer samma pragmatiska och semiotiska 

funktioner och principer som Unicode-emojier, borde det gynna Finlandsbilden i teorin. 
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Kunskap om den specifika Finlandsbilden kommer då att spridas internationellt genom 

digital word-of-mouth vilket i sin tur förstärker den på förhand bestämda 

föreställningens trovärdighet och sanningsenlighet. Varje användning av en Finland-

emoji skapar en ny varumärkeskontakt, vilket också borde gynna Finlandsbilden. Ur 

historiebrukets synvinkel ökar påståendens trovärdighet och ”sanningsenlighet” då 

minnen om det förflutna stärks. I teorin kan man med Finland-emojierna hantera 

föreställningar om Finland men som i fallet med IsthisFinland fungerar inte den 

förmedlade bilden om inte mottagaren är införstådd med den.244 I praktiken är Finland-

emojiernas kommunikativa syfte antagligen för specifikt för att enbart kunna användas 

för syften som förmedlar information om Finland. Bara en handfull Finland-emojier kan 

ses vara användbara så i den mån att de alltid förmedlar den information som de 

avbildar. Dessa Finland-emojier är mest sannolikt de med nationella symboler, som 

flaggor. Resten behöver introducera information om kontexten för att mottagaren skall 

förstå att bilderna handlar om Finland. För Finlandsbilden är det både en bra och en 

dålig sak. Det betyder att Finland-emojierna kan användas på ett mycket brett sätt och 

kan i teorin få en mycket bred spridning. De kan spridas likt Trojanska hästen och bli 

bekanta för mottagaren innan deras skapade syfte uppenbarar sig. Syftet kan lämna 

starkare minnesspår i mottagaren, eftersom hen redan associerar bilderna med något 

mera personligt och kanske därmed senare bättre minns att de har skapats för ett annat 

specifikt syfte. Varumärkeskontakter är all form av kontakt med varumärket i fråga, 

även de som mottagaren inte direkt medvetet uppfattar som en. Likt Unicode-emojier 

bestämmer användaren, mediumet och kontexten också Finland-emojins 

kommunikativa syfte, vilket betyder att varumärkeskontakter om Finland inte 

nödvändigtvis föds varje gång en Finland-emoji används eller förekommer.  

Enligt källorna från pressen fungerade Finland-emoji appen inte på 

önskvärt sätt och, tillsammans med att felaktigt presentera Finland-emojier som 

emojier, inverkade det antagligen negativt på hur mycket spridning Finland-emojierna 

sist och slutligen fick.245 Att applicera emoji-stickers och använda dem kan vara svårt 

för personer som inte är vana med digital teknologi. Dessutom krävs det ett egentligt 

intresse för de ifrågavarande bilderna för att användaren skall tycka att nedladdning av 

appen och de andra förberedelserna är värt arbetet. Finland-emojierna har dock tagit nya 

 
244 se kap. 2 Material, Finland-emoji, Kritik och andra nationella-emojier 
245 Se kap. 2, Material, Finland-emoji 
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former; t.ex. på Whatsapp kan man söka efter Finland-emoji gif-animationer och en del 

av Finland-emojierna är lätt tillgängliga via det. Dock saknar de också en rak koppling 

till Finland; deras syfte bör kännas till för att det ursprungliga syftet, att förmedla 

information om Finland, blir uppenbart.  

Finland-emojiernas största bidrag till Finlandsbilden är antagligen deras 

funktion som går att jämföra med monument - de är något man vill se och uppleva men 

inte nödvändigtvis skicka vidare till andra. 

6 Diskussion 

Arbetet med avhandlingen har gjort det klart för mig att historiebruk, 

nationsvarumärken och emojier har likheter gällande ändamålen de används till. Alla tre 

delar ett kommunikativt syfte som strävar till att påverka, hantera och förmedla 

uppfattningar om identitet. De delar också en likhet i att de är beroende av mottagarens 

uppfattning om kontexten. Brukarens intention, oberoende om bruket har att göra med 

historia, nationell självbild eller emojier, behöver en klar kontext för att informationen 

skall förmedlas rätt. Brukaren bör känna till målgruppens subjektiva kunskaper, känslor 

och tolkningar. Historiebrukaren behöver känna till mottagarens historiemedvetande, 

nationsvarumärket bör förmedla en bild på en verklighet som mottagaren upplever vara 

sann och brukaren av emojier bör veta att vilket medium emojierna kommer att avläsas 

och hur mottagaren kommer att uppfatta dem. Alla tre delområden är också mycket 

bundna till affekt, vilket gör det svårt att skapa objektiva forskningsresultat som 

överstiger den subjektiva erfarenheten.  

Historiebruk, nationsvarumärken och emojier är alla grundade på 

erfarenheter som är mer eller mindre obestämda. Historiebruket kräver att man känner 

till och har en uppfattning om det förflutna, utan att ändå tolka det förflutna som något 

oföränderligt. Individuella och kollektiva erfarenheter samt minnen kan skilja på sig 

mycket från varandra. Nationsvarumärken definierar föreställda gemenskaper genom 

processer som selektivt väljer ut egenskaper ur individuella och kollektiva erfarenheter 

samt minnen som kan vara motstridiga med varandra. Ett nationsvarumärke som 

inkluderar alla landsbilder är därför en omöjlig uppgift och gynnar inte de målsättningar 

som nationsvarumärken brukar ha. Användningen av emojier styrs inte av samhällets 

auktoritära entiteter. Deras kommunikativa värde och innehåll definieras utgående av 

användarens egna sociala krets.  
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I funderingen kring hur väl historia brukas i Finland-emojierna så kan det 

spekuleras att med tillgång till bildtexterna och uppfattning om kontext är historiebruket 

mångsidigt och konsekvent. Funderar man på hur väl historiebruket lämpar sig med 

tanke på Finland-emojiernas natur som ideogram, kan det vara mycket svårt att uppfatta 

den ursprungliga kontexten och syftet. Att skapa bilder som berättar om nationen och 

som sedan används i kommunikativt syfte, likt word-of-mouth, låter som en genialisk 

metod för att sprida kännedom om nationen. Problemet är att bilderna får helt ny 

innebörd enligt sin användares nåd och den ursprungliga informationen bara förmedlas 

om användaren och/eller mottagaren känner till informationen från förr, vilket också 

Rousi & Silvennoinen påpekar.246  

Historia är berättelser om det förflutna och berättelser går att återge på 

olika sätt. Beroende på mottagaren kan samma historiska händelser uppnå olika 

reaktioner och resultat. Historieförmedlingens selektiva natur kan i vissa delar av 

världen räknas som propaganda men i många fall är det praktiska orsaker som definierar 

vad som berättas och för vem. Historia konstrueras och förmedlas därför på olika sätt 

och i olika versioner. Det har en mycket viktig roll för nationernas skapelse, 

sammanhållning och självbild. Argumenten för och emot nationsvarumärken är 

begripliga men nationsvarumärken har sin plats i samtiden och är nödvändiga för 

moderna nationalstater. Nationsvarumärken legitimerar moderna nationens existens och 

statens position. Utan att förstärka nationsbilden och statens närvaro är det möjligt att 

den regionala och lokala gemenskapsbilden övertar den nationella, vilket kan ha ett 

flertal konsekvenser på både ett nationellt och internationellt plan.  

Hur väl lämpar sig Finlands historia för att användas i kontexter som ska 

gynna Finlandsbilden? Är Finlands historia intressant? Finland har inte en lång historia 

att presentera, i jämförelse med andra västerländska välfärdsstater. Med drygt 100 år av 

självständighet och några decennier till med konsekvent nationellt identitetsbyggande 

har Finland kanske inte så mycket historia att framföra för en internationell publik. 

Finland under den ryska tiden, vinter- och fortsättningskriget, Eurovisionsvinsten 2006 

och VM-guld i ishockey 1995 är ett urval av händelser och meriter ur Finlands historia 

som man kan förvänta sig att en samtida finländare berättar om. Eurovisionsvinsten 

2006 nämns i Lost Hopes och VM-1995 refereras i Torilla Tavataan! samt Happiness 

 
246 Rousi & Silvennoinen 2018, 9 
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men krigen eller tiden under Ryssland infinner sig inte alls i Finland-emojierna. De 

bortlämnade historiska händelserna förmedlar kanske inte den bästa versionen av 

Finland eller tilltalar inte på bästa sätt den målgrupp som man med arbetet med 

Finlandsbilden vill nå och påverka. Krig är alltid kontroversiellt och historiebruk som 

berör gamla krig kan skapa negativa associationer. Att minnas och diskutera negativt 

laddade historiska händelser är viktigt men att aktivt föra fram gamla trauman gynnar 

troligen inte Finlandsbilden. Jämförelsevis är Tysklands situation omvänd. Tysklands 

roll under andra världskriget kommer alltid att påverka Tysklandsbilden men offentlig 

bearbetning av det kollektiva traumat är positivt eftersom bearbetningen är något som 

omvärlden kräver och förväntar sig. I teorin kan Tyskland bli förlåten ifall landets 

förflutna aldrig glöms. Tysklands nationsvarumärke är idag världens starkaste.247 

Finlands krigshistoria är annan och för Finlandsbilden är den bättre lämnad osagd, men 

inte glömd. Det är kanske delvis därför som Finland-emojierna speglar en samtida bild 

på Finland, istället för en förfluten. Att också föra fram de sämre sidorna i en nation är 

mycket viktigt för att kunna ”förbättra” nationen men i kontexten av nationsvarumärken 

är de inte rätta forumet att peka ut, om inte förbättringen är det som pekas ut. Finlands 

styrkor ligger i samtiden. FPB diskuterar i Så här byggs Finlandsbilden upp, översikt 

2015–2017 att arbetet med Finlandsbilden kunde försöka bli mera målgruppsinriktad. I 

dessa fall kunde också krigen användas och gynna Finlandsbilden, eftersom det tycks 

finnas internationellt intresse för vinter- och fortsättningskriget bland Finland-

entusiaster.248  

I denna avhandling har det forskats i vilka skepnader historiebruket 

förekommer i Finland-emojierna och slutresultaten pekar på att historiebruk 

förekommer i den samtida Finlandsbilden. Eftersom Finland-emojierna avspeglar de 

värderingar och tematik som Finlandsbilden vill förmedla är det sannolikt att samma 

former av historiebruk även förekommer i andra sammanhang i statsdrivna projekt som 

har att göra med Finlandsbilden. Avhandlingens forskningsresultat vore intressant att 

jämföra med andra liknande studier om nationsvarumärken. Det vore också intressant 

att forska djupare i historiebruket som avhandlingen har pekat ut. Vilka var motiven 

bakom Finland-emojiernas tematik och vad utelämnades och varför? Varför nämner 

Finland-emojierna t.ex. inte den finlandssvenska kulturen? Svenskspråkiga kulturen får 

 
247 Anholt Ipsos Nation Brands Index, “Germany maintains top..” 19.10.2021 

https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2021 [hämtad 9.11.2021] 
248 FPB 2017, 30 

https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2021
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synlighet via Åland men Åland och ålänningar representerar inte den svenskspråkiga 

kulturen på fastlandet. Intressant vore också att studera hur olika mottagaren upplever 

historiebruket i Finland-emojierna. Zander påpekar att mottagarens reaktion på 

historiebruk vore nyttigt för historiebrukets studieområde; ”Det finns alltför få analyser 

av mottagarnas reaktion på olika slags historiebruk. Och i en värld präglad av 

digitaliserande versioner av historia har det i många fall blivit allt svårare att identifiera 

historiebrukarna. Historiebrukarnas resultat kan nå miljoner men deras syfte kan förbli 

dolt”.249 Historiebrukets relation till det samtida arbetet med nationsvarumärken vore 

viktigt att forska mera i för att kunna förstå och jämföra i vilken mån som historia 

inverkar på dem.250 Det förflutna är grunden till det som nationsvarumärken idag 

konstrueras kring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
249 Zander 2010 
250 Viktorin et al. 2018 11–12 



 
 

75 
 

7 Käll- och litteraturlistor 

Aftonbladet 2016 ”Finsk emoji start- Sverige avvaktar”, 

webbartikel, Aftonbladet, 6.11.2015 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyhete

r/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-

avvaktar [hämtad 15.2.2020] 

Alshenqeeti 2016 Hamza Alshenqeeti, Are Emojis Creating a 

New or Old Visual Language for New 

Generations? A Socio-semiotic Study, 

Advances in Language and Literary Studies 

7(6) (2016) 56-69   

Andersson 2006 Benedict Andersson, Imagined Communities, 

Verso, 2006 (1983) 

Anholt 2011 Simon Anholt, Beyond the Nation Brand: The 

Role of Image and Identity in International 

Relations, Exchange: The Journal of Public 

Diplomacy: Vol. 2: Iss. 1, Article 1. (2011), 2 

Anholt-Ipsos Anholt Ipsos Nation Brands Index, “Germany 

maintains top..”,19.10.2021 

https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-

2021 [hämtad 9.11.2021] 

Aronczyk 2008 Melissa Aronczyk, Living the brand: 

Nationality, globality and the identity strategies 

of nation branding consultants, International 

Journal of Communication. 2. (2008)  

Aronsson 2004  Aronsson Peter, Historiebruk – Att använda det 

förflutna, (Lund: Studentlitteratur 2004)  

Assmann 2008 Assmann Aleida, Transformation between 

history and memory, Social Research: An 

International Quarterly 75, no. 1 (2008) 49-

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-avvaktar
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-avvaktar
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/xRVjaG/finsk-emoji-start-sverige-avvaktar
https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2021
https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2021


 
 

76 
 

72. muse.jhu.edu/article/527984 [hämtad 

6.9.2021] 

Cambridge Dictionary a Cambridge Dictionary, Trademark, Cambridge 

University Press, 2021 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng

lish/trademark [hämtad 22.2.2021] 

Cambridge Dictionary b  Cambridge Dictionary, Branding, Cambridge 

University Press, 2021 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng

lish/branding [hämtad 22.2.2021] 

Christian Forums Christian Forums, Big Contradictions in the 

evolution theory, Poe’s Law, 2005 

https://web.archive.org/web/20170114124412/

http://www.christianforums.com/threads/big-

contradictions-in-the-evolution-

theory.1962980/page-3#post-17606580 

[hämtad 27.10.2020] 

Danesi 2016  Danesi, Marcel, The Semiotics of Emoji: The 

Rise of Visual Language in the Age of the 

Internet (Bloomsbury Publishing 2016) 

Dresner & Harring 2010 Eli Dresner & Susan C.Harring, Functions of 

the Nonverbal in CMC: Emoticons and 

Illocutionary Force, Communication Theory 

(2010), 249–268 

Emojipedia   Emojipedia, FAQ, u.å. 

https://emojipedia.org/faq/ [hämtad 

27.10.2020] 

Emojipedia 2016a  Sauna Emojis submissions, Ministry for 

Foreign Affairs of Finland (co-ordinator Petra 

Theman, Director of Public Diplomacy) till 

https://muse.jhu.edu/article/527984
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trademark
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trademark
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/branding
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/branding
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580
https://web.archive.org/web/20170114124412/http:/www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-the-evolution-theory.1962980/page-3#post-17606580
https://emojipedia.org/faq/


 
 

77 
 

Unicode Consortium 13.5.2016, L2/16-197, 

http://www.unicode.org/L2/L2016/16197-

sauna-emoji.pdf  [hämtad 6.9.2021]  

 

Emojipedia 2016b The Socks emoji submission, Ministry for 

Foreign Affairs of Finland (co-ordinator Petra 

Theman, Director of Public Diplomacy) till 

Unicode Consortium  

2.6.2016 (ändrad 15.8.2016), L2/160-240, 

https://www.unicode.org/cgi-

bin/GetMatchingDocs.pl?L2/16-240 [hämtad 

6.9.2021] 

Fahlman Scott Fahlman, Smiley Lore :), u.å, 

http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm  

[hämtad 19.10.2020] 

FPB 2017 Finland Promotion Board, ”Så här byggs 

Finlandsbilden upp - översikt 2015–2016”, 

(Finland Promotion Board 2017)  

Gienow-Hecht 2019 Gienow-Hecht Jessica, “Nation Branding: A 

Useful Category for International History”, 

Diplomacy & Statecraft (2019) 30:4, 755-779 

Granroth & Silén 2015  Granroth, Ann-Catrin & Silén, Thomas, 

Finland älskar emojier, webbartikel, Svenska 

YLE 2015 

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/08/finland

-alskar-emojier, [hämtad 21.9.2020] 

Grünn 2016 Grünn Minna, Suomi-emojit – kivoja mutta 

hankalia? Ulkoministeriö myöntää: 

Parannettavaa on, webbartikel, YLEX 2016 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-

http://www.unicode.org/L2/L2016/16197-sauna-emoji.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2016/16197-sauna-emoji.pdf
https://www.unicode.org/cgi-bin/GetMatchingDocs.pl?L2/16-240
https://www.unicode.org/cgi-bin/GetMatchingDocs.pl?L2/16-240
http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/08/finland-alskar-emojier
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/08/finland-alskar-emojier
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-parannettavaa-on


 
 

78 
 

emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-

myontaa-parannettavaa-on [hämtad 19.9.2021] 

Hakala et al. 2013 Hakala Ulla, Lemmetyinen Arja, Kantola Satu-

Päivi, “Country image as an nation-branding 

tool”, Marketing intelligence & planning 

(2013) 31 (5), 538–556.  

Hasselrot & Holmström 2016 Hasselrot Pia & Holmström Bettina, Finlands 

varumärke i Sverige - En undersökning hur 

finska företag använder bilden av Finland i sin 

marknadsföring i Sverige, kandidatuppsats, 

Institutionen för Ekonomi och företagande, 

(Södertörns högskola 2016) 

Hastrup 2014 Hastrup Kirsten, Kultur – Den flexibla 

gemenskapen, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur 

2010) 

Hermans 2018 Hermans Hannah, Anspelningar på 

nationsvarumärket Finland i finländska 

varumärkens varumärkesberättelser Hur 

upplevs anspelningarna och vilka mervärden 

skapar de för varumärkenas inhemska 

målgrupp? pro gradu-avhandling, Ekonomisk-

statsvetenskapliga fakulteten (Åbo Akademi 

2018) 

Hiltunen 2014 Hiltunen, Kati, Just another cold, faraway 

Nordic Country? – Finland’s Country Image in 

China, pro gradu – avhandling, (Helsingfors 

universitet 2018)  

Hujanen 2018 Hujanen, Milla, Suomi-brändi & Suomi 100 –

juhlavuoden tapahtumia maailmalla, 

examensarbete, (Haaga-Helia 2018) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-parannettavaa-on
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/suomi-emojit-kivoja-mutta-hankalia-ulkoministerio-myontaa-parannettavaa-on


 
 

79 
 

Hänninen 2014 Hänninen, Jarkko, Suomi-brändi ja visuaaliset 

symbolit 2014, pro gradu-avhandling, (Lapin 

yliopisto 2014) 

IMDB Internet Movie Database, The Emoji Movie, 

https://www.imdb.com/title/tt4877122/ 

[hämtad 22.6.2021] 

Instagram Engineering 2015  Instagram Engineering, Emojineering Part 1: 

Machine Learning for Emoji Trends, 

webbartikel,  https://instagram-

engineering.tumblr.com/post/117889701472/e

mojineering-part-1-machine-learning-for-emoji  

[hämtad 21.9.2020] 

Jaccopucci & Gunvaldsson 2012 Jaccopucci Alexandra & Gunvaldsson Maria,  

Varumärket Sverige: En fallstudie om hur 

VisitSweden arbetar med varumärket Sverige 

mot internationella turister, kandidatuppsats, 

(Södertörns högskola 2012) 

Kielitoimiston sanakirja Kielitoimiston sanakirja, maabrändi 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/maabr

%C3%A4ndi [hämtad 5.9.2021] 

Leerssen 2007 Leerssen, Joëp: “Imagology: History and 

method”, Imagology: The Cultural 

Construction and Literary Representation of 

National Characters: a Critical Survey, ed. 

Manfred Beller & Joëp Leerssen (Amsterdam: 

Rodopi, 2007) www.imagologica.eu [hämtad 

8.8.2021] 

Lowenthal 1985 Lowenthal David, The Past is a Foreign 

Country, Cambridge (Cambridge University 

Press 1985) 

https://www.imdb.com/title/tt4877122/
https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-emoji
https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-emoji
https://instagram-engineering.tumblr.com/post/117889701472/emojineering-part-1-machine-learning-for-emoji
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/maabr%C3%A4ndi
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/maabr%C3%A4ndi
http://www.imagologica.eu/


 
 

80 
 

Maabrändivaltuuskunta 2010  Maabrändivaltuuskunta, Tehtävä Suomelle: 

miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä 

ongelmia: maabrändivaltuuskunnan 

loppuraportti, (Helsingfors: Utrikesministeriet, 

2010) 

https://um.fi/documents/35732/48132/maakuva

raportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-

7d87c4b88fc3?t=1525688953572 [hämtad 

5.10.2020] 

Moilanen & Rainisto 2008  Moilanen, Teemu & Rainisto, Seppo, ”Suomen 

maabrändin rakentaminen”, (Finland 

Promotion Board 2008) 

Mosendz 2014  Mosendz Polly, “Why the White House is 

using emoji”, webbartikel, The Atlantic, 

https://www.theatlantic.com/technology/archiv

e/2014/10/why-the-white-house-is-using-

emojis/381307/ [hämtad 9.3.2020] 

Nygård 2019  Nygård, Susanna, Den ironiska emojin: En 

kvalitativ studie på emojiers påverkan på 

textförståelse, pro gradu-avhandling, 

(Helsingfors universitet 2019) 

Ovaskainen 2016,  Ovaskainen Teppo, Suomi-emoji ei oikeastaan 

ole emoji – miksi, ulkoministeriö?, 

webbartikel, Uusi Suomi 13.5.2016 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-

ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-

ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-

f6ea8d228912  [hämtad 21.1.2020] 

Rautio 2015 Rautio Samppa, ”Ku Klux Klan, Leijona-pullo 

ja vapaat nännit – taiteilijat julkaisevat 

vaihtoehtoiset Suomi-emojit”, webbartikel, 

YLE, 8.12.2015 

https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/why-the-white-house-is-using-emojis/381307/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/why-the-white-house-is-using-emojis/381307/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/why-the-white-house-is-using-emojis/381307/
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomi-emoji-ei-oikeastaan-ole-emoji-miksi-ulkoministerio/16f6de0d-6829-3916-b5ef-f6ea8d228912


 
 

81 
 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-

klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-

julkaisevat [hämtad 11.12.2020] 

Rhodan 2014 Rhodan, Maya, “President Obama is Reaching 

out to Millennials About the Economy 

Using…Emoji”, Time Magazine 9/10 2014 

https://time.com/3484876/obama-emoji/ 

[hämtad 19.10.2020] 

Rodin 2018 Rodin, Vincent, ”Så gjorde emojin språklig 

revolution”, Språktidningen, 6.9.2018 

https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-

gjorde-emojin-spraklig-revolution, [hämtad 

9.3.2020]  

Rousi & Silvennoinen 2016 Rousi, Rebekka & Silvennoinen Johanna, 

Embodying Finnish Culture in Emojis, 

(Jyväskylän yliopisto 2016) 

https://www.sdu.dk/-

/media/files/om_sdu/institutter/idk/konferencer

/nordcode/papers/rrjhfinnish+emojis+rousi+sil

vennoinen+final.pdf, [hämtad 21.9.2020] 

Sergeant 2019  Sergeant Philip, The emoji revolution: how 

technology is shaping the future of 

communication, Cambridge, (Cambridge 

university Press 2019) 

Statsrådet 239/2015 Statsrådet, Finland får…, Utrikesministeriet 

pressmeddelande 239/2015, 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-

omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-

maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni

_languageId=en_US [hämtad 11.3.2021] 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-julkaisevat
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-julkaisevat
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/08/ku-klux-klan-leijona-pullo-ja-vapaat-nannit-taiteilijat-julkaisevat
https://time.com/3484876/obama-emoji/
https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution
https://spraktidningen.se/artiklar/2018/06/sa-gjorde-emojin-spraklig-revolution
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/idk/konferencer/nordcode/papers/rrjhfinnish+emojis+rousi+silvennoinen+final.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/idk/konferencer/nordcode/papers/rrjhfinnish+emojis+rousi+silvennoinen+final.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/idk/konferencer/nordcode/papers/rrjhfinnish+emojis+rousi+silvennoinen+final.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/idk/konferencer/nordcode/papers/rrjhfinnish+emojis+rousi+silvennoinen+final.pdf
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US


 
 

82 
 

Statsrådet 61/2016 Statsrådet, I de finländska…, 

Utrikesministeriet, pressmeddelande 61/2016 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-

kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-

musisoidaan [hämtad 11.3.2021]  

Statsrådet 180/2016 Statsrådet, Finland-emojierna fick…, 

Utrikesministeriet, pressmeddelande 180/2016 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-

palkittiin-digital-communications-awardsissa-

saksassa?inheritRedirect=false [hämtad 

11.3.2021] 

Statsrådet 24/2017 Statsrådet, De nya Finland-emojierna…, 

Utrikesministeriet, pressmeddelande 24/2017, 

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-

emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-

ja-vahemmistoista-seka-arktisuus [hämtad 

11.3.2021] 

Statsrådet 109/2017  Statsrådet, Ålands flagga…, pressmeddelande 

109/2017, https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-

suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-

lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu 

[hämtad 14.7.2021] 

Statsrådet 2019 Statsrådet, Allt positivare…, Utrikesministeriet, 

pressmeddelande 28.11.2019 

https://valtioneuvosto.fi/-/allt-positivare-

uppfattningar-om-finland [hämtad 12.3.2021] 

Steinmetz 2015 Katy Steinmetz, “Oxford's 2015 Word of the 

Year Is This Emoji“, Time Magazine 16/11 

2015 https://time.com/4114886/oxford-word-

of-the-year-2015-emoji/ [hämtad 2.9.2021]  

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-musisoidaan
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-musisoidaan
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomalaisissa-kesaemojeissa-grillataan-pesapalloillaan-ja-musisoidaan
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-saksassa?inheritRedirect=false
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-saksassa?inheritRedirect=false
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/suomi-emojit-palkittiin-digital-communications-awardsissa-saksassa?inheritRedirect=false
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-vahemmistoista-seka-arktisuus
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-vahemmistoista-seka-arktisuus
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusia-suomi-emojeita-yhdistaa-ylpeys-alkuperaiskansasta-ja-vahemmistoista-seka-arktisuus
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/uusissa-suomi-emojeissa-teemoina-ahvenanmaan-lippu-pohjoismainen-yhteistyo-ja-kesan-kutsu
https://valtioneuvosto.fi/-/allt-positivare-uppfattningar-om-finland
https://valtioneuvosto.fi/-/allt-positivare-uppfattningar-om-finland
https://time.com/4114886/oxford-word-of-the-year-2015-emoji/
https://time.com/4114886/oxford-word-of-the-year-2015-emoji/


 
 

83 
 

Suomen ev.-lut. kirkko 2020  Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 

Anteeksiantamisen emojia ei hyväksytty 

kansainväliseen emojivalkioimaan, 

https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-

/items/item/34517/Anteeksiantamisen+emojia+

ei+hyvaksytty+kansainvaliseen+emojivalikoim

aan [hämtad 2.10.2020] 

Svenska institutet 2021  Svenska institutet 2021, Sverige fortsatt på 

plats 9 av 50 i 2020 års Nation Brands Index, 

https://si.se/sverige-fortsatt-pa-plats-9-av-50-i-

2020-ars-nation-brands-index/ [hämtad 

13.4.2021] 

Svensson 2015 Niklas Svensson, ”Så ska Sveriges nya 

exportstrategi se ut”, Expressen 2015 

https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-

sveriges-nya-exportstrategi-se-ut/ [hämtad 

27.8.2021] 

Swemoji Swemoji, “How Swede can it be?” u.å 

https://swemojis.com/ [hämtad 11.11.2020] 

ThisisFINLAND Finland Emoji, https://finland.fi/emoji/, 

[hämtad 21.1.2020] 

Tulenheimo 2012 Tulenheimo, Eeva Maria, Sisu, Sauna, 

Sibelius? Suomen tavoitekuva 1950-2000-

luvulla, pro gradu -avhandling, Valtiotieteiden 

tiedekunta, Talous- ja sosiaalishistoria 

(Helsingin Yliopisto 2012) 

Unicode a  “Emoji & Pictographs”, 

https://unicode.org/faq/emoji_dingbats.html#4.

2  [hämtad 19.10.2020] 

https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/34517/Anteeksiantamisen+emojia+ei+hyvaksytty+kansainvaliseen+emojivalikoimaan
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/34517/Anteeksiantamisen+emojia+ei+hyvaksytty+kansainvaliseen+emojivalikoimaan
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/34517/Anteeksiantamisen+emojia+ei+hyvaksytty+kansainvaliseen+emojivalikoimaan
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/34517/Anteeksiantamisen+emojia+ei+hyvaksytty+kansainvaliseen+emojivalikoimaan
https://si.se/sverige-fortsatt-pa-plats-9-av-50-i-2020-ars-nation-brands-index/
https://si.se/sverige-fortsatt-pa-plats-9-av-50-i-2020-ars-nation-brands-index/
https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sveriges-nya-exportstrategi-se-ut/
https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sveriges-nya-exportstrategi-se-ut/
https://swemojis.com/
https://finland.fi/emoji/
https://unicode.org/faq/emoji_dingbats.html#4.2
https://unicode.org/faq/emoji_dingbats.html#4.2


 
 

84 
 

Unicode b  “The Unicode Consortium”, 

http://www.unicode.org/consortium/consort.ht

ml [hämtad 19.10.2020]  

Unicode c  “What is Unicode”, 

https://unicode.org/standard/WhatIsUnicode.ht

ml [hämtad 19.10.2020] 

Unicode d  Emoji Submission, 

https://www.unicode.org/faq/emoji_submission

.html [hämtad 10.12.2020]  

Unicode e  Encoding emoji vs other characters 

http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-

encoding-emoji.pdf [hämtad 6.1.2021] 

Utrikesministeriet Utrikesministeriet, Främjandet av 

Finlandsbilden, u.å https://um.fi/finlandsbilden 

[hämtad 28.9.2020] 

Utrikesministeriet 2015 Utrikesministeriet, Finland får egna emoji som 

första land i världen, pressmeddelande 

239/2015, 

4.11.2015,  https://um.fi/ajankohtaista/-

/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi

-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-

maana-maailmassa [hämtad 15.2.2021] 

Viktorin et al. 2018  Carolin Viktorin, Jessica C.E. Gienow-Hecht, 

Annika Estner, Marcel K. Will, Nation 

Branding in Modern History (Berghahn Books 

2018) 

Wikipedia Wikipedia, We Can Do It!, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It! 

[hämtad 21.6.2021] 

http://www.unicode.org/consortium/consort.html
http://www.unicode.org/consortium/consort.html
https://unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html
https://unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html
https://www.unicode.org/faq/emoji_submission.html
https://www.unicode.org/faq/emoji_submission.html
http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-encoding-emoji.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2018/18044-encoding-emoji.pdf
https://um.fi/finlandsbilden
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-julkaisee-omat-emojinsa-ensimmaisena-maana-maailmassa
https://sv.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It


 
 

85 
 

Zander 2020 Ulf Zander, Historiens mångfald – reflexioner 

kring nutida historiebruk, Finsk Tidskrift, 

1/2020 

8 Bildlista 

Bild 1: Wikimedia Commons, Skull and crossbones, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg [hämtad 

17.11.2020] 

Bild 2: Wikimedia Commons, Exit right, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_Exit_-_Right.svg [hämtad 17.11.2020] 

Bild 3: Wikimedia Commons, Toilet women 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toilet_women.svg [hämtad 17.11.2020] ; 

Bild 4: Male Bathroom, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Bathroom_Symbol.png#file [hämtad 

17.11.2020] 

Bild 5: Wikimedia Commons, Pi-symbol, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-

symbol.svg [hämtad 17.11.2020] 

Bild 6: Tagen ur Moilanen & Rainisto 2008, 17; (se; Kavaratzis & Ashworth 2006) 

Bild 7: Målet med arbetet för Finlandsbilden, Finland Promotion Board 2017 

Bild 8–11: ThisisFINLAND, Finland emojis, https://finland.fi/emoji/, [hämtad 

3.10.2021] 

Bild 12: Twitter, Is This Finland, https://twitter.com/isthisfinland [hämtad 21.1.2021] 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_Exit_-_Right.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toilet_women.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Bathroom_Symbol.png#file
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg
https://finland.fi/emoji/
https://twitter.com/isthisfinland


 
 

86 
 

Bilaga 1: Finland-emojierna med bildtext 

1. Bus Stop 

2. Woolly Socks 

3. The Flag  

4. Cup of coffee 

5. Kaamos 

6. Suomi mainittu 

7. Finnish love 

8. Karjalanpiiraka 

9. Bear 

10. Meanwhile in 

Finland 

11. Forest  

12. The Christmas Party 

13. Stuck 

14. Iceman 

15. The Handshake 

16. Joulutorttu 

17. Reindeer 

18. Girl Power 

19. Happiness 

20. Lost Hopes 

21. Kalsarikännit 

22. Torilla tavataan 

23. Peacemaker 

24. Headbanger 

25. Sauna 

26. Unbreakable  

27. Sisu 

28. Perkele 

29. Matti Nykänen 

30. The Original Santa. 

31. A trusted friend 

32. The Voice 

33. Sauna Whisk 

34. Fashionista Finn 

35. White nights 

36. The King 

37. The Cap 

38. Pesäpallo 

39. Out of office 

40. Baby in a box 

41. Four seasons of 

BBQ 

42. Pusa Hispida 

Saimensis 

43. Kokko 

44. The Conductor 

45. Superfood 

46. Moominmamma 

47. Black gold 

48. The Polar bear 

49. The Sámi 

50. Tom of Finland 

51. Cross-country skiing 

52. Kicksled 

53. Icebreaker 

54. Aurora Borealis 

55. Nordic Family 

56. Åland islands 

57. Association 

58. Education 

59. Swan 

60. Lavatanssi



1. Bus Stop 

 

2. Wolly socks 

  

3. The Flag 

  

4. Cup of coffee 
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5. Kaamos  

  

6. Suomi mainittu 

  

7. Finnish Love 

  

8. Karjalanpiirakka 
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9. Bear 

  

10. Meanwhile in Finland 

  

11. Forest 

  

12. Christmas Party  
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13. Stuck  

  

14. Iceman 

  

15. The Handshake 

  

16. Joulutorttu 
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17. Reindeer 

  

18. Girl Power 

 

19. Happiness 

  

20. Lost Hopes  
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21. Kalsarikännit 

  

22. Torilla tavataan 

  

23. Peacemaker 

  

24. Headbanger  
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25. Sauna 

  

26. Unbreakable 

 

27. Sisu 

  

28. Perkele 

  

 

 

 

https://finland.fi/emoji/unbreakable/
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29. Matti Nykänen 

  

30. The Original Santa 

  

31. A trusted Friend 
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32. The voice 

  

33. Sauna Whisk 

  

34. Fashionista Finn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
96 

 

35. White Nights 

  

36. The King 

  

37. The Cap 
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38. Pesäpallo 

  

39. Out of office 

  

40. Baby in a box  
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41. Four seasons of bbq  

  

42. Pusa Hispida Saimensis  

  

43. Kokko 
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44. The Conductor 

  

45. Superfood 

  

46. Moominmamma 
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47. Black Gold 

  

48. The Polar Bear 

  

49. The Sámi 
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50. Tom of Finland 

  

51. Cross-country skiing 

  

52. Kicksled 

  

53. Icebreaker 
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54. Aurora Borealis 

  

55. Nordic Family 

 

56. Åland islands 
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57. Associations 

 

58. Education 

 

59. Swans 
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60. Lavatanssit 

 

 

 


