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Purpose/Aim: The purpose of my research study is to, through the use of political 

science theories on soft power and marketing theories about nation 

branding and in comparison to previous studies on the image of 

Sweden in Italy, gains a better understanding of the image of 

Sweden in Italy, with special focus on national political institutions 

and young Italians. 

Method: The method of analysis is a combination of qualitative methods: 

interviews where information about the image of Sweden amongst 

national political institutions were gathered and a survey where 

information was gathered about the image of Sweden amongst 

young Italians. 

Main results: On the basis of the results I have gained it can be concluded that a 

positive and well informed image of Sweden emerges when it 

comes to cultural and social factors but a more restricted and 

somewhat negative image come to light when asking national 

political institutions and young citizens in Italy about their views 

and knowledge on Swedish domestic and international politics and 

economics. 

Keywords: Soft power, Public Diplomacy, Nation Branding, Images of 

Sweden, Italy. 
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1. Inledning 

 

”Det finns många svenskar som är heltidsanställda för att försöka få in denna  

Sverigebild och ännu fler vars yrke det är att försöka få ut bilden, eller vad man menar 

är den korrekta Sverigebilden ute i världen. Få länder är i själva verket så upptagna 

av sin egen bild som just Sverige. 

 

 (Författaren Herman Lindqvist, angående Sverigebilden i utlandet, i radioprogrammet ”God 

morgon, världen!”, 1988) 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under min tid på Svenska ambassaden i Rom, där jag spenderade sex månader som praktikant, 

hade jag en kväll ett samtal med Fredrik Wetterqvist, ämnesråd och chef för avdelningen för 

Kulturfrämjande och Sverigebilden på Utrikesdepartementet 
1
, gällande Sverigesfrämjande. 

Fredrik berättade om den vikt som Utrikesdepartementet (UD) lägger vid Sverigefrämjande och 

hur de flesta svenska statliga institutioner, som på ett eller annats sätt är verksamma utanför 

Sverige, är inblandade i arbetet att förstärka Sverigebilden i utlandet.
2
  

 

Fredrik Wetterqvist hänvisade till Svenska Institutets (SI) hemsida www.si.se när han förklarade 

varför Sverigefrämjande är så viktigt för Sverige under 2000-talet. På hemsidan står att läsa att ”i 

en tid av demokrati, masskommunikation och ökad globalisering är ett lands förmåga att nå 

politiska målsättningar, främja handel, attrahera investeringar och besökare samt delta i utbytet 

av talang och kreativitet i hög grad beroende av hur landet uppfattas. Att sätta Sverige på kartan 

och skapa intresse och förtroende för vårt land blir allt viktigare.”
3
 

 

                                                           
1
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3028 

2
 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/Rapportserie-Sverigebilden 

3
 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden 

http://www.si.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3028
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/Rapportserie-Sverigebilden
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden
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Fredrik berättade vidare att även i Italien finns en särskilld arbetsgrupp för koordinering av 

Sverigefrämjande. De som deltar i detta arbete är Sveriges ambassad i Rom, Exportrådskontoret i 

Milano, Turistrådet/VisitSweden (Milano), Handelskammaren Assosvezia (Milano) samt 

generalkonsulatet i Milano, i egenskap av representant för den konsulära kåren.
4
 

 

När jag efter min tid som praktikant på ambassaden i Rom fick ett undantagstillstånd från UD 

och godkändes för ytterligare en praktik, denna gången för att praktisera och arbeta på 

Exportrådet i Milano under sex månader
5
, bestämde jag mig för att tillvarata den möjlighet jag 

hade fått för att göra något för Sverige genom att försöka ge Utrikesdepartementet, Svenska 

insitutet och övriga organisationer som arbetar med Sverigefrämjande en bättre kunskapsbas att 

stå på när de ska forma sitt arbete i Italien. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Sveriges utveckling och framtida välfärd hänger på starka relationer med omvärlden och ett mer 

aktivt utbyte med andra länder inom många olika områden. Det blir bara möjligt om fler känner 

till Sverige och blir intresserade av vilka vi är och vad vi har att erbjuda. Idag är omvärldens 

kunskap om Sverige liten, och bilden är ofta för otydlig och föråldrad. 

(http://www.sweden.se/eng/pages/Sverigebilden-20/Att-uppdatera-Sverigebilden) 

 

 

Citatet ovan kommer från Sveriges officiella hemsida, www.sweden.se, och sammanfattar den 

syn som Sveriges statliga institutioner har om Sverigebilden i utlandet.  

 

Tankar kring Sverigefrämjande och vikten av ökad kunskapen om Sverigebilden i utlandet 

sammanhänger ofta med statsvetenskapliga teorier om hård kontra mjuk makt. Stater ska se 

bortom den traditionella hårda makten, som militär och ekonomisk makt, och se hur de med 

                                                           
4
 http://www.swedenabroad.com/Page____21011.aspx 

5
 http://www.swedishtrade.se/Templates/Pages/CountryPage.aspx?id=135460&epslanguage=sv 

http://www.sweden.se/
http://www.swedenabroad.com/Page____21011.aspx
http://www.swedishtrade.se/Templates/Pages/CountryPage.aspx?id=135460&epslanguage=sv
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hjälp av mjuk makt, som politik och kultur, kan påverka sitt lands förutsättningar att stärka sin 

position och få igenom sin agenda på den internationella arenan. 

 

Den huvudsakliga instansen för frågor kring Sverigefrämjande är Nämnden för Sverigefrämjande 

i utlandet (NSU). NSU bildades 1995 och är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett 

effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande. Ordförande i nämnden är chefen för 

Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s inre marknad.
6
 Övriga ledarmöter är 

cheferna för Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), Svenska institutet, VisitSweden, UD:s 

enhet för press, information och kommunikation och Näringsdepartementets enhet för forskning, 

innovation och näringslivsutveckling.
 7

 

 

I arbetet med Sverigefrämjande i utlandet - och Sveriges utövande av mjuk makt - har NSU 

skapat en gemensam plattform som ska användas i den offentliga diplomati och i Sveriges nation 

branding. Den fungerar således som ett praktiskt arbetsredskap och innehåller ett koncentrerat 

budskap om Sverige.
8
 Grund till denna plattform skapades mellan åren 2003 och 2006 och 

presenterades för första gången offentligt den 24 september 2006 i form av studien ”Bilder av 

Sverige i Utlandet – En studie om förändrngar, nuläge och mätmetoder”, förkortad SASU. 

 

SASU utfördes genom litteraturgenomgångar, intervjuer med svenska och utländska företrädare, 

enkäter till svenska utlandsmyndigheter, besök i huvudstäder och deltagande i seminarier. 
9
 

Dessa intervjuer skedde i en rad länder, däribland även Italien.
10

 Anledningen till att just Italien 

valdes var att landet är ett av de fyra stora EU-länderna med Europas tredje största ekonomi och 

en befolkning av samma storlek som Frankrike och Storbritannien. Förutom detta är de även 

medlemmar i EMU och NATO, och Rom är huvudsäte för FN-organen FAO, WFP och IFAD.
11

 

Italien blir således ett prioriterat land för Sverige, för regeringen, och så också för 

Utrikesdepartementet som vill förbättra de svensk-italienska relationerna på politiska, 

handelspolitiska och kulturella områden samt inom Sverigefrämjandet.
12

  

                                                           
6
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2868/a/16243 

7
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3028 

9
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/85/28/45fa35a8.pdf 

10
 Ibid 

11
 http://www.swedenabroad.com/Page____10494.aspx 

12
 Ibid 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2868/a/16243
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3028
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/85/28/45fa35a8.pdf
http://www.swedenabroad.com/Page____10494.aspx
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Trots den värdefulla information som SASU inbringade gällande Sverigebilden i världen finns 

luckor i informationen. På sida 195 i SASU, i kapitlet ”Sammanfattning och analys” och under 

rubriken ”Ungdomar och Sverigebilden efter ”september 2003”” står följande text: 

 

”Ambassaderna har vanligen mest kontakter med redan etablerade personer och  kontakter med 

yngre – morgondagens beslutsfattare – blir därför inte så bred. Även urvalet intervjuade för 

studien har varit personer i opinionsbildande professioner och därför har bara någon enstaka 

person under 30 år deltagit.” 

 

Morgondagens beslutsfattare, exepmelvis de unga medborgarna i EU:s medlemstater
13

, fick 

således inte så mycket utrymme i SASU då deras intervjuobjekt sällan var över 30 års ålder.  

 

Gällande Italien saknar även NSU:s studie djupgående kunskaper om Sverigebilden bland 

dagens beslutsfattare - alltså landets politiska instiutioner. Detta står klart då det visar sig att 

enkäten som användes vid SASU:s undersökning av Sverigebilden i Italien endast skickades ut 

till svenska ambassaden i Rom och svarades på av endast en tjänsteman (se bilaga 1). I enkäten 

ombads ambassaden besvara ett antal frågor gällande Italien och de skulle svara enligt direktivet: 

”Frågorna om vad folk/de tycker ect. avser vad ambassaden med sin erfarenhet av anställning 

spontant tror.”
14

 

 

Trots att detta var ett medvetet, och kanske för studiens skull nödvändigt, val vid genomförandet 

av SASU finns det alltså en stor kunskapslucka i studien och även då i den plattform som NSU 

har skapat och således också i det arbete som i dagsläget görs med att förmedla och förstärka 

Sverigebilden i Italien och i världen.  

 

I plattformen står skrivet att SI alltid måste veta vad som intresserar målgruppen för att kunna 

kommunicera ett budskap som de vill och kan ta till sig.
15

 Om man vill få bäst genomslagskraft 

                                                           
13

 http://www.generation-europe.eu/about 
14

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/85/28/45fa35a8.pdf 
15

http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Brand_Sweden/Trycksaker/Plattform%20f%C3%B6r%20en%20g

emensam%20Sverigebild.pdf 

http://www.generation-europe.eu/about
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/85/28/45fa35a8.pdf
http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Brand_Sweden/Trycksaker/Plattform%20f%C3%B6r%20en%20gemensam%20Sverigebild.pdf
http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Brand_Sweden/Trycksaker/Plattform%20f%C3%B6r%20en%20gemensam%20Sverigebild.pdf
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för sitt Sverigefrämjande i Italien måste man då inte ytterligare undersöka Sverigbilden i Italien? 

Om man saknar kunskaper om Sverigebilden hos unga i Italien, borde man då inte undersöka den 

för att få bästa genomslagskraft hos just denna grupp, de som kallats morgondagens 

beslutsfattare? 

 

De politiska institutioner i Italien som har mest kontakt med Sverige, och således också de som 

arbetar mest med Sverigebilden i Italien, är de institutioner som samarbetar med särskillda 

arbetsgrupp för koordinering av Sverigefrämjande i Italien. Då de svenska medlemmarna i denna 

grupp har daglig kontakt med sina italienska samarbetspartners, behöver de då inte ett bättre 

underlag i sitt arbete med Sverigefrämjande? Vidare, behöver inte denna grupp veta vad deras 

respektive på den italienska sidan tycker och tänker om Sverige för att kunna arbeta med 

Sverigefrämjande enligt de direktiv som givits i NSU:s plattform? 

 

1.2.1 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att med hjälp av statsvetenskapliga teorier om mjuk makt, i 

kombination med problimatiserande av varumärkesteorier kring nation branding och i 

jämförelser med tidigare studier om Sverigebilden i Italien, få en bättre förståelse för 

Sverigebilden i Italien, med speciellt fokus på nationella politiska institutioner och unga. 

 

1.2.2 Problemformulering 

Baserat på ovanstående funderingar och frågor vill jag undersöka Sverigebilden i Italien, med 

särskillt fokus på dagens och morgondagens beslutsfattare. Med denna studie vill jag utreda 

följande frågeställningar:  

1. Hur ser Sverigebilden ut bland de nationella politiska institutioner som Sverige jobbar 

aktivt med gällande Sverigefrämjande i Italien? 

2. Hur ser Sverigebilden ut bland unga italienare i dagens Italien? 
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2. Teori 

2.1 Tidigare studier 

 

”Svenska institutet har i dagarna kommit med rapporten Sverigebilden 2010. Det är den femte i 

raden av mätningar (Anholt Nation Brands Index) av det svenska varumärket. Uppfattningarna 

om Sverige och 49 andra länder mäts i paneler i 20 länder. Det är viktigt att göra den här typen 

av mätningar – de är ett verktyg för hur Sverige bäst ska presentera sig utomlands, var vår 

styrka och svaghet finns.” 

(Olle Westberg, Generaldirektör på Svenska insitiutet, i sitt nyhetsbrev 27 april 2010) 

 

 

SASU var Sveriges första stora satsning när det gällde att få fram en enhetlig uppfattning av 

Sverigebilden i utlandet. Efter att SASU presenterades 2006 har Svenska instiutet presenterat en 

undersökning om Sverigebilden i utlandet varje år.  

 

I dessa SASU:s efterföljande studier har, som citatet ovan visar, en annan metod används. Man 

bevakar fortfarande vad som skrivs i internationella medier, och Svenska insitutet gör själva 

studier kring Sverigebilden i utlandet, men huvudsakligen använder man sig av 

varumärkesforskaren Simon Anholts Nation Brand Index (NBI) som är en årlig mätning av 

länders s.k. varumärken, och andra globala index som värderar länders upplevda kvalitet inom ett 

antal nyckelområden. 
16

 

 

Det var Simon Anholt som 2005 utvecklade detta sätt att mäta länders s.k. varumärke. På senare 

år har han, i samarbete med GfK Roper Public Affairs & Media, utökat studien och den kallas nu 

The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index™ (NBI) och den genomför frågeundersökninger 

med 20.000 människor i 20 länder varje år. Undersökningen innehåller mer än 40 frågor där de 

tillfrågade får svara på vad de tycker om ett 50 tal länder. 

 

                                                           
16

 www.sweden.se  

http://www.sweden.se/
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Ett stort antal regeringar, utrikesministerier och andra statliga organ så som turist- och kulturråd 

använder tillsammans med privata bolag i turistnäringen NBI för att få svar på frågor kring folks 

tänkande och tyckande gällande andra länder. NBI ger en analys av internationella uppfattningar 

om ett lands styrelseskick , kultur, investeringsmöjligheter, turism, ekonomi, företagsklimat, 

produkter, tjänster och mycket annat.
17

 

 

2.2 Makt 

Vad är makt? Begreppet makt har alltid varit mycket svårt att definiera och innebörden av ordet 

kan förändras beroende på vilken kontext det används i. Genom åren har dock statsvetare och 

forskare försökt definiera begreppet och en av de mest framstående är statsvetaren och 

teoretikern Steven Lukes. Lukes menar att makt kan beskrivas som ett kausalsamband som 

beskriver att A på något sätt påverkar B.
18

 Lukes argumenterar vidare att det i det här 

kausalsambandet dock saknas något. Lukes menar att alla sociala eller statliga aktörer påverkar 

varandra, oavsett kontext, och att detta betyder att A måste påverka B på ett betydande och 

specifikt sätt för att utöva makt.
19

 Det som då återstår är frågan vad som är en betydande orsak – 

det vill säga vad det är som gör att den påverkan som A har på B är betydande? 

 

I sin bok ”Soft Power: The means to Success in World Politics” menar statsvetaren och 

teoretikern Joseph Nye att makt inte är enbart åstadkommandet av att få någon att göra som du 

vill. Det faktum att någon gör som du vill betyder således inte att du har makt över den samme. 

Detta för att om du inte har någon vetskap om den andres vilja kan du inte heller veta om det är 

just dina kommandon som gjort att motparten har agerat som du vill, eller om det helt enkelt är 

så att din vilja går hand i hand med den andres tidigare intressen.
20

 

 

Nyes tankar kring makt går hand i hand med den definition som Lukes använder sig av när han 

menar att den orsak som är betydande – således vad som definierar makt – är om A får B att 

agera mot sin vilja. Lukes menar att den betydande orsaken är att A:s påverkan skulle gå emot 

                                                           
17

 http://www.simonanholt.com/Research/research-the-anholt-gfk-roper-nation-brands-index-sm.aspx 
18

 Lukes, (2005), s. 30 
19

 Ibid 
20

 Nye (2004), s. 2 

http://www.simonanholt.com/Research/research-the-anholt-gfk-roper-nation-brands-index-sm.aspx
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B:s intressen. Definitionen av makt blir således att A utövar makt på B om A påverkar B på ett 

sådant sätt att det går emot B:s intressen.
21

 

 

Inom statsvetenskaplig teori talar man vidare om hård och mjuk makt. Makt är som definitonen 

ovan beskriver möjligheten att få någon att agera som de annars inte hade agerat. Hård makt kan 

beskrivas som förmågan A har att tvinga B att agera så. Men bortom denna makt, den hårda, har 

det alltid funnits ett annat sätt att påverka. Man kan antingen locka eller tvinga, använda sig av 

piska eller morot. Det andra sättet att påverka har i relationer mellan stater kallats maktens andra 

ansikte och inom den statsvetenskapliga teoribildningen kommit att kallas för den mjuka 

makten.
22

 

 

2.2.1 Mjuk makt 

Joseph Nye beskriver i sin bok ”Soft Power: The means to Success in World Politics” mjuk makt 

som något som inbjuder till samarbete, snarare än något som tvingar till det. Nye menar att i 

utövande av mjuk makt så gäller det att forma motpartens preferenser på så vis att det passar den 

egna viljan.
23

 

 

Ett ord som återkommer i Nyes teori om mjuk makt är attraktion. Nye menar att både hård och 

mjuk makt utövas genom att A förändrar B:s preferenser men det är först när det görs via en 

attraktion eller genom en gemensam uppfattning och ett förhållande som det kan ses som en 

mjuk makt. Det man då åstadkommit är att bägge parter kommit att dela samma ideal och 

värderingar – och detta för att nå den maktutövande partens syfte.
24

 

 

Om man ser på hård makt som något som ges av en stark militär eller en stark ekonomi menar 

Nye att man borde se kultur och politiska värderingar som källor till mjuk makt.
25

 

 

                                                           
21

 Lukes (2005) s. 37 
22

 Nye (2004), s. 5 
23

 Ibid 
24

 Nye (2004), s. 6 
25

 Nye (2004), s. 11 
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Nye beskriver kultur som ett samlat begrepp för samhällets normer och värderingar och sättet 

dessa utförs genom. Han skiljer vidare på högkultur och populärkultur, där högkulturen 

innefattar litteratur, konst och utbildning, medan populärkulturen mer handlar om det som når 

den breda massan i form av media och underhållning.
26

 

 

Dock är varken hög- eller populärkultur samma sak som mjuk makt, utan skall snarare betraktas 

som en resurs, ett medel, på vägen till att stärka sin mjuka makt. Om en kultur kan ha universala 

värden och normer är chanserna större att andra individer och kulturer kan identifiera sig med 

dem och kanske även dela dem. Om man delar normer och värderingar infinner sig en känsla av 

gemenskap och attraktion gentemot varandra – eller närmare bestämt, vid utförandet av mjuk 

makt, känner B gemenskap och attraktion av A. Detta ökar möjligheterna för A att nå de uppsatta 

målen genom att de automatiskt legitimeras för B då det finns en känsla av gemenskap och 

attraktion mellan dem.
27

 

 

Förutom värderingar och normer är en annan viktig källa till mjuk makt regeringens politik, och 

då utrikes- såväl som inrikespolitik. Hur man handlar inrikespolitiskt har mycket stor vikt när det 

kommer till att skapa en relation och attraktion till en annan aktör. Om man handlar annorlunda i 

sin inrikespolitik gentemot vad man vill åstadkomma i sin utrikespolitik kommer man aldrig 

kunna påverka sin motpart, då man inte delar samma värderingar och vilja. Att handla 

motsägelsefullt motverkar också möjligheten att legitimera sina värderingar. 
28

 

 

Den hårda maktens utövande består som tidigare nämnts till största del av tvång och lock. Den 

mjuka makten grundas istället genom attraktion och en aktörs möjlighet att sätta agendan. 

Lyckas man förföra motparten och få denna att tro att den vill det man själv vill, har man lyckats 

utöva mjuk makt gentemot den samme.
29

  

 

Att sätta agendan är också ett sätt att få parter att arbeta för samma sak som man själv vill. Om 

man jämför med den hårda maktens sätt att hota eller sanktionera kan man säga att den mjuka 

                                                           
26

 Nye (2004), s. 11 
27

 Nye (2004), s. 12 
28

 Nye (2004), s. 13 
29

 Nye (2004), s. 31 
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maktens primära instrument finns i skapandet av institutioner som kan arbeta efter de uppsatta 

målen.
30

 

 

Den viktigaste rollen för dessa institutionerna blir att sprida sina värderingar genom kultur och 

politik. Är man framgångsrik med detta lyckas man med sin mjuka makt. Då kommer ens 

motpart att sträva efter samma saker som en själv. Om man lyckas med just detta, att få sin 

motpart att sträva efter samma saker som en själv, har man också lyckats med att legitimera sina 

värderingar, vilket är ytterligare ett exempel på ett framgångsrikt utövande av mjuk makt. 

 

Slutgiltigen ska inte institutioner för mjuk makt blandas samman eller förväxlas med 

instatutionerna för den hårda makten. Den mjuka maktens institutioner är, till skilland från 

militär och ekonomisk makt som tidigare nämnts som institutioner för hård makt, medel som 

sprider kultur, och genom dessa medels sätt att förföra motparten att dela ens egna värderingar. 

Exempel på den mjuka maktens institutioner kan vara media i form av radio, tv, musik och 

film.
31

 

 

2.3 Offentlig diplomati 

 

”Public diplomacy (offentlig diplomati) handlar om att förstå, informera, påverka och bygga 

upp relationer med allmänhet, näringsliv och civilsamhälle i utlandet, i syfte att skapa en positiv 

miljö för förverkligande av svenska politiska, kulturella och ekonomiska målsättningar” 

(http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Brand_Sweden/Trycksaker/Plattform%20f%C3

%B6r%20en%20gemensam%20Sverigebild.pdf) 

 

 

Skillnaden mellan traditionell diplomati och offentlig diplomati är att medan traditionell 

diplomati handlar om kommunikation och relationer mellan olika länders regeringar handlar 

                                                           
30

 Nye (2004), s. 8 
31

 Nye (2004), s. 12 
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offentlig diplomati om att kommunicera och bygga upp relationer direkt med allmänhet, media, 

civilsamhäller, universitet och företag i utlandet.
32

 

 

I dagsläget är det praxis att Utrikesdepartement och dess ambassader världen över praktiserar 

olika former av offentlig diplomati i sitt dagliga arbete. USIA (United States Information 

Agency), som var de första att använda termen under tidigt 1960-tal, definierar termen på 

följande sätt: ”Public Diplomacy seeks to promote nation interest (...) through understanding, 

informing and influencing foreign audiences”.
33

 USIA menar idag att under 2000-talet, och 

speciellt efter 11 september 2001, har offentlig diplomati fått ett ökat intresse bland både 

politiker och forskare världen över. Enligt USIA har synen på offentlig diplomati förändrats med 

tiden och tankarna kring vilka aktörer som arbetar med offentlig diplomati har breddats från att 

tidigare bara involvera statliga aktörer till att i dagsläget även inkludera icke-statliga 

organisationer och privata aktörer.
34

 

 

Förutom detta har även faktiska förändingar skett bland statliga aktörer. Synen på diplomatins 

omfång har förändrats och breddats och idag kan man även se en allt högre grad av samarbete 

och samverkan mellan ambassader och olika nationella institutioner och organisationer. Dagens 

diplomater ser det som en del av deras arbete att marknadsföra och stödja det egna landets 

handel, investeringar, turism och kultur, och detta genom att inte bara kommunicera ut det egna 

landets politik. Detta har skapat nya krav på länders representanter i utlandet, och med 

tilltagande effekt förändrat deras arbete.
35

 

 

”2§ Svenska instiutet ska särskilt 

1. inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och förtroende för Sverige samt löpande 

följa och utvärdera Sverigebilden utomlands” 

(Svensk författningssamling (SFS), Förordning 2007:1224) 

 

                                                           
32

 http://www.svenskainstitutet.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati/ 
33

 http://www.publicdiplomacy.org/1.htm 
34

 http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/about/what_is_pd 
35

 Anholt (2007), s.13 
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Enligt SI:s hemsida bygger offentlig diplomati på att lyssna och lära känna sina samarbetspartner 

och målgrupper samt skapa förutsättningar för möten. För att skapa detta och lyckas i sitt arbete 

krävs det öppenhet, dialog och ömsesidighet. I Sveriges fall kräver det att det finns kännedom, 

förtroende och intresse för Sverige hos dem som man vill nå. Man menar att det finns ett starkt 

samband mellan lågt förtroende, lågt intresse och låg kännedom. Därför krävs en tydlig närvaro 

för att man ska bli uppmärksammad och för att nå ut med sitt budskap men det betyder också att 

man behöver utökade kunskaper om Sverigebilden hos de man vill nå ut till.
 36

 

 

2.4 Nation branding 

Nation branding är på många sätt det samma som kommersiell branding, dvs. 

varumärkesbyggande. Men medan traditionell kommersiell branding är varumärkesbyggande i 

liten skala är perpektivet mycket större då nation branding handlar om ett helt land och inte bara 

om ett företag, en organisation eller en produkt. Ett annat sätt att uttrycka det på är att säga att en 

av de största skillnaderna mellan kommersiell branding och nation branding är att inom nation 

branding finns ingen ensam akör som äger varumärket så som företag ofta gör inom kommersiell 

branding. Vidare är det olika aktörer som gynnas inom kommersiell och nationell branding. Om 

man tar Sverige som exempel är det ett helt samhälle som gynnas av att Sveriges image 

förbättras, och inte enbart ett företag. Men på grund av att ingen ensam aktör äger varumärket 

blir antalet aktörer många och marknadsföringen av ett land blir mycket komplext.  

 

Människors syn på ett land – ett lands image – är en produkt av dess politik, geografi, historia, 

kultur och befolkning. Detta medför tyvärr ofta att de flesta länder har en image som är  

stereotyp och en förenkling av vad landet i själva verket är och vad det står för.
37

 Vidare handlar 

det även om mer än bara ren identitet eller image. Det som också är viktigt inom nation branding 

är att ta dessa traditionella kommersiella begrepp och sätta dem i perspektiv till varandra samt till 

de annorlunda förutsättningarna.
38

 

 

                                                           
36

 http://www.svenskainstitutet.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati/ 
37

 Anholt (2007), s.13 
38

 Kotler (2002) s.251 
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Simon Anholt, som tidigare nämnts i studien, är politisk rådigivare, författare och forskare, och 

är även en av de mest framstående inom forskning kring nation branding.
39

 Han är enligt 

tidningen ”The Economist” en av de mest inflytesrika och respekterade rådgivarna till regeringar 

i länder som vill stärka sin nations varumärke på den globala marknaden. Anholt menar att 

branding är ett svårt ord då olika människor använder det i olika sammangang, men om man ska 

försöka definiera nation branding kort så är det sättet på vilket ett land eller en nation 

kommunicerar, särskiljer och symboliserar sig gentemot sina kunder/klienter.
40

 

 

Vidare talar man inom all branding om att ha en varumärkesstrategi. Att ha en 

varumärkesstrategi innebär att man ska känna till och kunna ta tillvara de olika kvaliteter och 

resurser man besitter men samtidigt ska man också veta hur man ska visa dessa för världen. 

Nation branding handlar enligt Anholt om att länder ska ta tillvara på den positiva bild eller 

image som världens befolkning anser sig ha om landet i fråga. Det är just den bild man kan 

arbeta med på olika sätt. Detta för att man inte alltid kan utgå från den bild som man vill 

projecera utan man måste börja med att undersöka vilken bild nuvarande eller potentiella 

kunder/klienter har, och sedan arbeta utifrån den.
41

 

 

2.5 Simon Anholts Nation Brand Hexagon 

 

Nationsvarumärket kan definieras som summan av människors uppfattning av sex nationella 

kompetensområden. Tillsammans skapar dessa områden nationsvarumärkets hexagon. 

Sverigebilden ska fungera inom alla dessa främjandeområden som gemensam argumentation för 

Sverige. 

(http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Brand_Sweden/Trycksaker/Plattform%20f%C3

%B6r%20en%20gemensam%20Sverigebild.pdf) 

 

 

                                                           
39

 http://www.simonanholt.com 
40

 http://www.economist.com 
41

 Anholt (2003) 
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Simon Anholt har sedan 2005 genomfört utredningar om nation branding. Anholt rangordnar i 

denna studie länder efter deras varumärken. Detta görs genom att Anholt utgår från sex olika 

dimensioner som anses vara viktiga för ett lands varumärke. Dessa dimensioner är: 

 

- Export 

- Turism 

- Kultur och traditioner 

- Investeringar och immigration  

- Styrets kompetens och tillit 

- Uppfattningen om folket 

 

Export 

 

Turism    Styre  

 

    

Invånare   Investeringar 

 

Kultur 

 

Export innebär ett lands förmåga att exportera sina produkter. Till denna dimension hör även 

frågan om konsumenterna i ett annat land aktivt undviker produkter från ett specifikt land. 

Förutom export och produkttillit tar denna dimension även hänsyn till ett folks förväntningar 

gällande landets forsking, utveckling och teknologi. 

Styre handlar om hur de tillfrågade människorna i andra länder upplever ett lands styre. 

Kultur innefattar de tillfrågades uppfattning om ett lands kulturella arv samt invånarnas vilja att 

ta till sig och förstå andra länders kulturer. 

Invånare i olika länder bedöms genom att de tillfrågade får förklara hur de uppfattar invånarna i 

det aktuella landet. 

Turism innebär hur de tillfrågades inställning är gällande att åka till ett specifikt land om pengar 

inte vore ett hinder. 
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Investeringar är den sista dimensionen och här mäts bland annat ett lands förmåga och styrka att 

attrahera arbetskraft.
42

 

 

2.6 Bilder av Sverige i utlandet – En studie om förändringar, nuläge 

och mätmetoder (SASU) 

År 2003 beslutade Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) att genomföra en studie om 

Sverigebilden i världen. Denna studie skulle utgöra den kunskapsbas som man sedan skulle 

skapa en arbetsplattform för Sverigefrämjandet i utlandet ifrån. Studien fick namnet Bilder av 

Sverige i utlandet – En studie om förändring, nuläge och mätmetoder (SASU). Enligt de direktiv 

som NSU antog i mars 2004 skulle SASU göra en bedömning av hur Sverigebilden hade 

förändrats sedan slutet av 1980-talet och hur den såg ut 2004. SASU skulle också utveckla olika 

metoder för att mäta Sverigebilden. Uppdraget att genomföra SASU gick till Lars-Olof 

Lundberg, pressråd vid UD:s Press-, informations- och kommunikationsenheten (UD-PIK), med 

NSU:s informationschefer som referensgrupp. 

 

2.6.1 Att mäta Sverigebilden 

I SASU räknas fyra sätt att mäta Sverigebilden upp: 

 

Omvärldsbevakning inklusive internet 

Ambassadernas mediebevakning spelade enligt SASU fortfarande en viktig roll i att utvärdera 

Sverigebilden i utlandet. En del ambassader tar idag även hjälp av företag som är specialiserade 

på klippservice och omvärldsbevakning. 

 

I och med internet har det öppnats nya och förbättrade möjlihet att både bevaka och söka efter 

Sverigerelaterade artiklar 

 

Opinionsundersökningar 
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SASU menar att den mest heltäckande Sverigebilden får man genom att göra 

opinionsundersökningar med ett statistiskt korrekt urval. En av fördelarna med detta är att 

frågorna då kan ställas till precis den grupp man intresserar sig för samt att denna metod har hög 

vetenskaplig trovärdighet. 

 

Men då denna metod är mycket kostsam – SASU menar att man får räkna med att varje 

undersökning, om den ska göras ordentligt, kostar över en miljon kronor – så är en enklare 

variant att göra opinionsundersökningar i form av enkätundersökningar. Dessa genomförs via 

frågeformulär som delas ut direkt, per post, e-mail eller internet. 

 

Fokusgrupper 

För att testa skilda ting som varor och varumärken, politiska program eller nationella bilder 

används metoden fokusgrupper. Dessa fokusgrupper består av mellan 8 till 12 deltagare från de 

områden man vill undersöka och som under ledning av en moderator får samtala och diskutera 

kring ett ämne. Vanligtvis är tidsramen för dessa diskussioner 90 minuter.  

 

En variant av fokusgrupper är seminarier och konferenser som på olika sätt behandlar 

Sverigebilden. 

 

Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer innebär att SASU genomför strukturerade intervjuer direkt eller per telefon 

under 30 – 60 minuter med ett urval som man anser vara relevant för undersökningen. I frånvaro 

av grupptryck och interaktivitet från andra kan man få mer nyanserade och genomtänkta åsikter, 

de intervjuade kan också vara öppnare. Problemet är att hantera den stora mängden olika svar. 

De frågor man ställer bör inledas med mer allmänna frågor för att sedan bli mer specifika.
43

 

 

2.6.2 SASU:s metod 

Vid genomförandet av SASU valdes en kombination av mätmetoder. Man använde sig av 

mediagenomgångar, kvalitativa intervjuer, enkäter och seminarier. 

                                                           
43
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Vid en sammanfattning användes förljande underlag: 

 

1.  En genomgång av vad som rapporterats in till UD:s Press-, informations- och 

kommunikationsenheten (UD-PIK) från utländska medier och samlats på UD:s hemsida 

under ”Sverige i utländska medier”.  

2.  Individuella intervjuer genomfördes med ett hundratals personer.  

3.  En enkät sändes ut till 25 ambassader/generalkonsulat och besvarats av samtliga.  

4.  En enkät gjordes med 40 finskspråkiga svensklärare i Finland.  

5.  Seminarier under 2004.
44

 

 

2.6.3 Sammanfattning av studiens resultat 

- Att Sverige inte är lika känt som många svenskar ofta verkar tro men att vi är mer kända 

än jämförbara europeiska länder.  

- Att det är en överlag positiv bild av Sverige som finns i världen men att kunskaperna om 

landet avtar med det geografiska avståndet. 

- Att gamla klichéer om sex, rikedom, dysterhet lever kvar tillsammans med bilden av att 

alla svenskar är blonda och har blå ögon. 

- Att våra starka områden är nobelpriset, sport, internationella företag och vår öppenhet, 

medan mer diffusa områden är Sverige som investeringsland samt vår internationella roll. 

- Att våra svaga områden är den internationella kunskapen om svensk historia, svensk 

kultur, svensk inrikespolitik, vårt engagemang i EU samt vår sociala kompetens.
45

 

 

2.6.4 Resultat av den enkät som skickades till Sveriges ambassad i Rom  

Slutsatserna av den enkät  som skickades till Sveriges ambassad  i Rom – för frågorna se bilaga 2 

– presenteras nedan: 
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”Sverige är ganska känt (4 av 5) med Ingmar Bergman, Anita Ekberg, välfärd och Nobelpriset 

som mest kända företeelser. Man har en ganska positiv (4 av 5) bild och ser på svenskarna med 

respekt, nyfikenhet och att man vill veta mer. Det finns massor av kulturkrockar när det gäller 

temperament och karaktär. 

Mest uppmärksammade företag i media är Ikea, Volvo, Saab, Ericsson och Tetra Pak. Ikea har 

en särställning då man befinner sig i kraftig expansion. Svenska produkter förknippas i allmänhet 

med hög kvalitet och innovativ teknik. Italienska företag är på grund av sin arbetsintensiva 

struktur generellt mest inriktade på låglöneländer när det gäller investeringar utomlands. Man 

kan absolut tänka sig att turista i Sverige och är intresserade av det som är exotiskt som 

ishotellet, orörd natur, ordning och reda. 

 

Många känner till Ingmar Bergman och svensk design, bokförlag i Milano översätter flera 

moderna svenska författare. Av historien känner man till drottning Kristina och vikingarna. 

Däremot vet man mycket litet om inrikespolitiken. Man känner till den svenska modellen och 

många tror fortfarande på den – förmodligen är det bättre i Sverige än i Italien +säger många. 

Sverige har högt anseende och många italienare vet att vi håller en hög profil i till exempel 

bistånds- och mänskliga rättighetsfrågor. Sverige är sällan någon naturlig allierad till Italien i 

EU-samarbetet. Mordet på Anna Lindh väckte stor bestörtning och man uppmärksammade nej 

till euron mot bakgrund av att många själva är skeptiska. Vi har blivit mer likt alla andra länder i 

Europa. 

 

För det mesta behandlas Sverige välvilligt av medierna. Bland ungdomar är svensk popmusik 

populär. Mest kända namn är Alfred Nobel, Ingmar Bergman, Anita Ekberg, Olof Palme och 

Nils Liedholm.”
46
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

Metodmässigt grundar sig mitt arbete på en fallstudie med två undersökningsenheter – unga 

italienare och de nationella institutioner som Sverige jobbar aktivt med gällande 

Sverigefrämjande i Italien. Fallstudier fokuserar i regel på de sociala relationer och processer 

som pågår inom ramen för det fall som man undersöker – i mitt fall Sverigebilden i Italien. Detta 

för att den detaljerade kunskapen man får fram genom sin fallstudie kan visa på de komplexa 

sammanhang som återfinns i dessa sociala relationer och processer. Mitt mål har varit att 

undersöka mina enheter på djupet och jag har arbetat hermeneutiskt när jag försökt förstå 

Sverigebilden hos mina undersökningsenheter.
48

 

 

3.2 Jämförande fallstudie 

Min studie är vidare en form av en jämförande fallstudie då analysenheterna registrerats inom två 

olika kontexter.
49

 Med bakgrund av vad som presenterades i teorikapitlet har jag för min studie 

valt två av de metoder som SASU använde – opinionsundersökning i form av enkätstudie och 

intervjuer. 

 

I både fall har jag använt mig av samma frågor som Lars-Olof Lundberg använde i SASU. Detta 

för att resultatet av min studie lätt ska kunna implementeras i arbetet som utgår från plattformen 

för gemensamt Sverigtfrämjande i Italien, och för att grunden till mitt insamlade material ska 

vara samma som det material som samlades in till SASU.
50

 

 

Som jämförelse till resultatet av mina analysenheter kommer de slutsatser gällande Sverigebilden 

i Italien som SASU kom fram till – som även den presenterades i teorikapitlet – att gälla. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Det viktiga för mig har varit att genom den information jag samlat in få en djupare och bredare 

förståelse för mitt problemkomplex, det vill säga Sverigebilden i Italien. För att kunna samla in 

så mycket information som möjligt men samtidigt kunna få en djupare förståelse grundar sig min 

empiriska studie på både enkätundersökningar och intervjuer. För att få fram Sverigebilden bland 

unga italienare genomförde jag en enkätundersökning och för att få en Sverigbilden hos italiens 

politiska institutioner genomfördes intervjuer.
 51

 

 

Enkätundersökningen och intervjuerna är primärdata. 

 

3.3.1 Enkätundersökning 

En enkätstudie lämpar sig bäst vid en attitydstudie. Detta för att det ger ett bredare resultat då 

man har många respondenter. Målet med enkätundersökningen var att skaffa mig en uppfattning 

om vilka attidtyder respondanterna har gentemot Sverige – således deras Sverigebild. Några av 

nackdelarna som finns med en enkätundersökning är att det kan ske en del bortfall och en del 

respondanter kan välja att inte svara på vissa frågor eller kan välja att svara oseriöst och oärligt.
 

Min uppfattning är dock att de respondanter jag har tagit hjälp av har varit förstående då de fått 

information om studiens syfte och intygat att de ska svara ärligt och uppriktigt.
 52

 

 

På grund av geografiska begränsningar, närmare betämt det faktum att jag först bodde i Rom och 

sedan i Milano, så var alla mina respondanter bosatta i antingen Rom eller i Milano vid tiden för 

enkätens genomförande. 

 

I enkäten finns både kvalitativa och kvantitativa inslag då både bundna och öppna frågor 

förekommer.  
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3.3.2 Intervjuer 

Jag valde att använda mig av personliga intervjuer när det kom till att undersöka Sverigebilden 

hos italienska politiska institutioner. Detta för att denna informationsamlingsmetod har många 

fördelar och få nackdelar, men även för att jag hade ett begränsat antal informanter då jag 

begränsat mig till att intervjua personer som arbetar inom någon av NSU:s organisationer i 

Italien eller inom politiska institutioner i Italien som samarbetar med Sverige ambassad i Rom. 

Dessa informanter var enligt min bedömning av största betydelse för min undersökning. 

 

Dessa avgränsningar gjordes även av praktiska skäl; inom ramen för denna c-uppsats var jag 

tidsbegränsad så jag ville tidsmaximera och använde mig därför av det kontaktnät jag, som 

praktikant på först Sveriges ambassad i Rom och sedan på Exportrådets kontor i Milano, fick 

bland exempelvis NSU:s organisationer i Italien och Sveriges alla konsulat i Italien. Jag fick lätt 

tillgång och kontakt med dessa personer och de svarade villigt på mina frågor.  

 

En nackdel med denna metod var att många av de tillfrågade hade ett fullspäckat arbetsschema 

och var ibland inte tillgängliga för en personlig intervju. I dessa fall genomförde jag ofta istället 

telefonintervjuer. Rent teoretiskt är ofta problemen med telefonintervjuer att alltför komplicerade 

frågor är svåra att ställa då möjligheten att läsa undertoner och kroppsspråk går förlorad.
53

 Men 

jag är av åsikten att frågorna jag ställde inte var av så komplicerad art att allt för många 

undertoner och nyanser försvann. 

 

Ett antal intervjuer kunde inte genomföras varken personligen eller per telefon utan genomfördes 

istället per e-post. I dessa fall ombads informanten att svara i form av skriftliga diskussioner 

kring intervjumallen. För att undvika många av problemen kring denna metod bad jag alltid 

informanten om lov att få återkomma med frågor om det fanns saker som behövde förtydligas 

eller kompletteras. Detta gjorde jag för att försöka få lika mycket djup som i de personliga 

intervjuerna eller i telefonintervjuerna.
54
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3.4 Urval 

3.4.1 Enkätundersökning 

Enkäten delades ut på universtet, caféer, barer och på gator runt om i Rom och i Milano. Då jag 

inte hade något möjlighet att få ett obundet slumpmässigt urval (OSU) – som jag hade föredragit 

– på grund av tids- och resursbrist valde jag istället att personligen ge min enkät till de flesta av 

respondenterna. För att vinna tid tog jag, vid universitetet La Sapienza i Rom, hjälp av två 

vänner som delade ut och samlade in enkäter runt om på universitetsområdet. 

De tillfrågade ombads skriva sin ålder på enkäten. De som senare visade sig vara under 15 år 

eller över 30 års ålder sorterades i efterhand bort då dessa inte var aktuella för just denna studie.  

Jag antecknade vidare hur många kvinnor och män som svarat – bad även mina vänner att göra 

det samma – samt förde statistik över hur många svarande som hade eftergymnasial utbildning 

och hur många som inte hade det.   

Som tidigare nämn hade jag föredragit att använda mig av OSU men då varken min tidsram eller 

ekonomiska budget tillät detta genomförde jag min studie som beskrivet ovan. Trots avsaknaden 

av OSU tycker jag mig ändå, utifrån mina förutsättningar, fått ett gott urval och accepterbar 

representativitet över unga italienares Sverigebild.  

Representativiteten blir accepterbar då jag i mitt urval försökt få mina respondenter att efterlikna 

de verkligt rådande förhållandena i Italien mellan män och kvinnor samt deras utbildningsnivå.
55

 

Jag har även försökt få lika många respondenter i Rom och i Milano. 

Tabeller över respondenterna redovisas nedan. 

 

Tabell 1 Antal informanter uppdelade efter kön och utbildning 
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   Män  Kvinnor  Totalt 

Eftergymnasial 42  33   75 

Gymnasial  58  71   129 

 

Totalt   100  104   204 

 

Tabell 2 Antal informanter uppdelade efter kön och stad 

 

   Män  Kvinnor  Totalt 

Rom   46  59   105 

Milano   54  45   99 

 

Totalt   100  104   204  

 

3.4.2 Intervjuer 

Urvalet till mina intervjuer baserades på den särskilda arbetsgrupp för koordinering av 

Sverigefrämjande i Italien. Dessa arbetar dagligen med italienska politiska insitutioner och med 

Sverigefrämjande och de får genom detta arbete en mycket god uppfattning om Sverigebilden 

hos de italienska myndigheter de arbetar med. Jag har intervjuat alla medverkande i denna 

arbetsgrupp och utöver detta ett antal anställda på Sveriges ambassad i Rom som komplement då 

även dessa arbetar dagligen med personer anställda vid italienska politiska institutioner. 

 

3.5 Kritisk granskning av metoden och avgränsningar 

Medan jag innan studien tillbringade otaliga timmar med att reflektera över hur forskningen 

skulle genomföras på bästa sätt så funderade jag under studiens gång på hur den data jag samlade 

in var beroende av kontexten som den inhämtades – det vill säga dess reliabilitet – samt i vilken 

utsträckning mina resultat kommer återspegla det jag syftar att undersöka – det vill säga studiens 

validitet. 
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Gällande validiteten så handlar det om att kunna avgöra i vilken utsträckning empirin förmår 

återspegla det avsedda teoretiska begreppet. Kravet ställs då på forskaren att kunna förlita sig på 

teorin. I enlighet med ett hermeneutiskt tolkningsarbete utgörs en validering genom kontextuell 

förståelse. I min validering har jag arbetat med inre och yttre kontroll. Den inre kontrollen 

innebär ett godtagbart och logiskt inre sammanhang och detta har skett konstant under studiens 

gång eftersom helheten inte kunnat granskas innan uppsatsen tog sin slutgiltiga form. Den yttre 

kontrollen innebär ett logiskt sammanhang med beprövad kunskap och detta har jag gjort genom 

efterforskningar i litteratur som varit relevant för studien. Konstant källkritik har varit ett 

naturligt och genomgående inslag och detta har varit för att uppnå maximal reliabilitet.
56

 

 

Gällande urvalet till enkätundersökningen hoppades jag initialt på att få in mer enkäter för att få 

bättre statistisk säkerhet men tidsramen för undersökningen tillät inte det. Jag anser ändå att 204 

informanter är tillräckligt för att kunna dra relevanta och tillräckligt statistiskt säkerställda 

slutsatser. 

 

Gällande urvalet till intervjuerna anser jag att de skulle blivit mer komplett om jag kunnat 

intervjua politiska insitutioner direkt – istället för att gå omvägen via deras svenska 

arbetspartners – men insåg vid ett tidigt stadie att detta var omöjligt. Även detta på grund av att 

en kandidatuppsats ska genomföras under två eller tre månader och väntetiden på att få besöka 

och intervjua italienska politiker och/eller statligt anställda ofta överstiger denna period. Detta 

till trots tycker jag att jag gjorde det bästa möjliga genom att istället kontakta de kontaktbara i 

form av medlemmarna i den särskilda arbetsgrupp för Sverigefrämjande i Italien. Dessa är 

onekligen experter inom sitt område och de har en mycket god uppfattning om Sverigebilden hos 

sina italienska kollegor och samarbetspartners. 

 

Avslutningvis kan nämnas att ingen sekundärdata är inblandad i min undersökning vilket är 

positivt då all information är primärdata, insamlad för första gången, och jag aldrig hänvisar till 

redan tillgänglig, men kanske inte alltid pålitlig, information. 
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4. Empiri  

 

För att få klarhet i Sverigebilden hos mina undersökningsenheter måste jag tolka min empirin. 

Empirin är uppdelad i en enkätundersökning och intervjuer där svaren även jämförs med SASU:s 

resultat. 

 

4.1 Enkätundersökningen 

För att anpassa SASU:s frågor så att de skulle kunna ställas till unga italienare så var det 

nödvändigt att i första hand ändra frågorna från att ställas om ”dem”, ”de” eller ”folk” till att 

ställas till personen i fråga direkt. 

 

4.1.1 Frågorna 

Se bilaga 3. 

 

4.1.2 Svaren 

Nedan följer en sammanställning och analys av svaren. 

 

1. Hur känt är Sverige för dig? Ange med siffra på skala 1 (okänt) – 5 (mycket känt). 

Respondenterna svarade över hela den numeriska skalan. För vissa var Sverige okänt då de 

svarade med siffran 1 och för andra var Sverige mycket känt och då de svarade med siffran 5. 

Flest svar återfanns dock bland siffrorna 2 och 3.  

 

Vid uppräkning svarade 20 (9 %) av respondenterna 1 på frågan hur känt Sverige var för dem. 79 

respondenter (37 %) svarade med siffran 2. 87 respondenter (41 %) svarade med siffran 3. 19 

respondenter (8 %) svarade med siffran 4 och 12 respondenter (5 %) svarade med siffran 5. 

Således är medianen 3 och medelvärdet 2,7 (2,6588). 

 

Med detta som underlag kan man komma till slutsatsen att Sverige inte är okänt, men inte heller 

känt. I jämförelse med SASU:s slutsats om Sverigbilden i Italien där Sverige var siffran 4 på 
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ovanstående fråga måste slutsatsen bli att Sverige är mindre känt bland unga i Italien än vad 

SASU fastslog att Sverige var i Italien som helhet. 

 

2. Vad är det första Du tänker på när Du hör ordet Sverige? 

Här varierar svaren oerhört. Några få av respondenterna har varit i Sverige och dessa är mycket 

positivt inställda. En av dem skriver: ”Alle varie volte che ci sono stato; un ittimo posto dove 

passare l’estate. Magari, in futuro, ci vado a vivere” vilket på svenska betyder att informanten 

tänker på de olika tillfällen han/hon varit i Sverige, att det är en underbar plats att tillbringa 

sommaren, och att han/hon kanske kommer bo i Sverige i framtiden. 

 

Som motsats till dessa finns även ett fåtal respondenter som svarat med enstaka ord som 

”freddo” (kyla) eller ”buio” (mörker).  

 

Utöver dessa mycket eller mindre utförliga svar har större delen av respontenterna svarat att de 

tänker på IKEA, vacker natur, blonda tjejer och killar, musik, Zlatan Ibrahimovic, Stockholm, 

Göteborg, öppen mentalitet och att Sverige är en välfärdsstat samt ett rikt land. 

 

Jämfört med SASU kan man dra försiktiga slutsater kring att kulturella personligheter som 

Ingmar Bergman har bytts ut mot idrottstjärnor som Zlatan Ibrahimovic, att blonda filmstjärnor 

som Anita Ekberg har bytts ut mot blonda svenskar i allmänhet, att Sverige fortfarande är känt 

som en rik välfärdsstat men att Nobelpriset inte är lika känt bland ungdomar som företaget IKEA 

eller storstäderna Stockholm och Göteborg. Vidare är Sverige – precis som nämns i SASU – känt 

för sin musik men även som ett land med vacker natur vilket inte omnämns i SASU:s slutsatser 

om Sverigebilden i Italien. 

 

3. Har Du en positiv eller negativ bild av Sverige? Ange med siffra på skala 1  

(mycket negativ) – 5 (mycket positiv). 

Respondenterna har här svarat med sifforna 3, 4 eller 5. 33 (15 %) av respondenterna svarade 

med siffran 3, 94 (44 %) respondenter svarade med siffran 4 och 87 (41 %) svarade med siffran 

5. Detta resulterar i att medianen är 4 och medelvärdet är 4,3 (4,252). 
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Med SASU som jämförelse kan man se att unga italienare – på frågan om de har en positiv eller 

negativ bild av Sverige – har samma positiva bild av Sverige som SASU kom fram till att Italien 

har som land. Detta för att de flesta – 94 av 214 eller 44 % av respondenterna – svarade med 

siffran 4 och att medelvärdet av alla svar blev 4,3 (4,252). 

 

4. Hur ser Du på svenskar?  

Synen på svenskar sammanfattas genomgående med ord som ”molto gentile” (mycket trevliga), 

”cordiali” (artiga/vänliga) eller ”amichenoli” (slang: vänliga), ”simpatico” (sympatiska) och 

”molto aperto” (mycket öppna). 

 

Några skriver dock ”gente fredda, peró molto gentile e cortese” vilket översatt till svenka innebär 

att de ser svenskar som ett kallt men snällt och artigt folk och andra menar att svenskar är 

”persone un pó chiuso” dvs. att svenskar är aningen stängda. 

 

Jämfört med SASU ser de flesta unga italienare svenskar som trevliga, artiga, vänliga och öppna 

samtidigt som vi av några uppfattas som kalla och stängda. 

 

5. Tror du det finns det några kulturkrockar mellan italienare och svenskar? 

Denna fråga är den som respondenterna svarat utförligast på. Det finns också stor variation i 

svaren. För att skriva två varierande exempel så svarar en respondent ”Molto! Gli svedesi sono 

molto nazionalisit, amaro il loro paese, hanno una mentalitá aperta, non hanno paura del 

”diverso”” vilket innebär att respondenten tror att det finns många skillnader och att svenskar är 

mycket nationalisitiska, att vi älskar vårt land, att vi har en öppen mentalitet och att vi inte är 

rädda för det ”annorlunda”. En annan skriver att ”svedesi sono piú disponibli, le persone e piú 

aperti colturalmente e intellettualmente piú evoluti”, översatt: svenskar är mycket mer 

tillgängliga och männsikorna är mer kulturella och mer intellektuellt avancerade (...än italienare). 

 

Då svaren varierar till den grad att inget är det andra likt är det svårt att sätta fingret på vilka 

kulturella skillnader som är genomgående för alla respondenter men jämfört med SASU kan 

sägas att unga talar mindre om kulturkrockar gällande temperament och mer om svenskars 

karaktär och om kulturella skillnader mellan Italien och Sverige som länder. Vad SASU menar 
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med karaktär kan anses vara oklart då innebörden i ordet inte förtydligas men vad jag menar med 

karaktär är att italienare har en positiv bild av svenskar då de anser att svenskar – till skillnad 

från italienare – är ett lättillgängligt och öppet folk och att Sverige – till skillnad från Italien – har 

en öppen och välkomnande kultur, att vi är ett intellektuellt och tekniskt avancerat land med högt 

välstånd och att vi inte är rädda för att ta till oss andra kulturer och ser självkritiskt – med vilja 

att utvecklas – på vår egen kultur. 

 

6. Känner Du till några svenska företag och produkter? Ange så många du kan.  

Respondenterna ombads här att ange så många företag de kunde. De flesta har då skrivit mellan 

två och fyra företag. Nedan visas, i fallande ordning, vilka företag som flest respondenter kände 

till: 

 

1. IKEA (161 st) 

2. Volvo (125 st) 

3. Saab (71 st) 

4. H&M (54 st) 

5. Ericsson (52 st) 

6. Scania (36 st) 

7. Absolut Vodka (18 st) 

8. Tetra Pak (15 st) 

 

Vid jämförelse med SASU där Ikea, Volvo, Saab, Ericsson och Tetra Pak var de mest 

uppmärksammade företagen är resultatet att mina respondenter stödjer denna slutsats. Dessa fyra 

förstnämnda företagen ligger fortfarande i topp. Ett undantag från SASU är företaget H&M som 

hamnar på fjärde plats, mellan Saab och Ericsson, i listan. Ett resultat som försiktigt kan tolkas 

som en konsekvens av att H&M gick in i Italien först 2003,
57

 och sedan dess har tagit fler 

marknadsandelar varje år.
58
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Tetra Pak är fortfarande känt bland unga men har gåtts om av sprittillverkaren Absolut Vodka.  

 

7. Vad tycker Du om svenska företag och produkter?  

På denna fråga är svaren kortare men positiva. Svenska företag och produkter har gott rykte och 

beskrivs som pålitliga, hållbara, tekniskt avancerade, moderna, prisvärda och designmässigt 

snygga och minimalistiska. 

 

Detta överensstämmer med bilden i SASU. 

 

8. Vad har Du för inställning till Sverige som investeringsland?  

Här är svaren mycket korta och ibland utestående. Många av respondenterna har svarat ”non 

saprei” vilket innebär att de inte vet eller inte har någon inställning. Några få har inte skrivit 

något alls och ytterligare några få har kortfattat svarat med ”penso buono” (jag tror det är bra). 

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att unga italienare inte tänker så mycket på 

investeringar utomlands, och inte heller på investeringar i Sverige. Vid fråga så väljer de flesta 

att skriva att de inte vet eller så väljer de att inte svara alls.  

 

9. Kan Du tänka Dig att besöka Sverige som turist?  

Här återfinns det mest homogena och det övervägande mest positiva svaret i studien. 203 av de 

204 respondenterna svarar att de kan tänka sig besöka Sverige som turist. Många skriver även att 

det är självklart att de vill besöka Sverige och att de hoppas kunna göra det inom en snart 

framtid. Enbart en informan har skrivit ”non so” (vet ej). 

 

Således blir slutsatsen att unga italienare helt klart kan tänka sig att turista i Sverige och detta 

resultat överensstämmer med SASU 

 

10. Om ja – vad är det i så fall som lockar? 

Svaret om respondenterna kunde tänka sig att turista i Sverige var ju överväldigande positivt och 

jakande och det verkar vara ett antal saker i Sverige som lockar. Naturen och det vackra 

landskapet nämner nästan alla. Vid sidan av att de skriver ”La natura” (naturen) är det många 
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som nämner skogen, sjöarna och snön som det som lockar mest. Vidare vill många åka till 

Stockholm och de har en bild av Sverige som ett mycket gästvänligt och lätt land att turista och 

resa i. 

 

Det måste även tilläggas att många respondenter även har skrivit att det som lockar är ”le 

ragazze” alltså svenska tjejer. 

 

I SASU var slutsatsen är det är ishotellet, orörd natur i kombination med ordning och reda som 

lockade och slutsatsen i min studie är att det fortfarande är natur som lockar men då i 

kombination med huvudstaden Stockholm och att det är lätt att turista i Sverige. För många är 

även svenska tjejer något som lockar. 

 

11. Vet Du något om svensk kultur? 

Respondenterna känner till musik och litteratur– då speciellt svensk rockmusik och författaren 

Stieg Larssons boktrilogi kallad ” La trilogia Millennium” (Millenuimtrilogin). Vidare känner de 

till matkulturen genom måltider på IKEA och några nämner köttbullar och lax som svenska 

maträtter. Några nämner även att de känner till svenska traditioner som midsommar och 

kräftskiva. 

 

Av de respondenter som går på universitetet har många stött på studentlitteratur skrivna av 

svenska författare samt att de önskar tillbringa en tid inom EU:s utbytesprogram ERASMUS i 

Sverige.
59

 

Att de känner till författaren Steig Larssons böcker stämmer överens med SASU där bokförlag i 

Milano – som översätter flera moderna svenska författare – nämns. Istället för svensk design och 

Ingmar Bergman, som i SASU, känner unga istället till svensk populärmusik, svensk matkultur 

och har även kännedom om svenska traditioner. 

 

12. Vet Du något om svensk historia?  

Jämfört med svensk kultur känner respondanterna till mycket lite om svensk historia. Ett antal 

har inte svarat alls eller enbart skrivit ”niente” (inget) men de som har skrivit något mer har i de 
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allra flesta fall skrivit att de känner till vikingar, Sveriges neutralitet under andra världskriget och  

för fyra av respondenterna – mordet på Olof Palme. 

 

Att de känner till vikingarna överensstämmer med SASU men istället för drottning Kristina har 

några av respondanterna – som en av dem skriver – fått läsa om svensk neutralitet under andra 

världskriget. Fyra stycken har hört om mordet på Olof Palme, dock oklart från var, vilket till viss 

del överensstämmer med SASU:s slutsatser om mest kända svenska namn i Italien. 

 

13. Vet Du något om svensk inrikespolitik? 

Gällande svensk inrikespolitik känner respondanterna till nästan ingenting alls.  Nästan alla har 

skrivit ”poco” (lite) eller ”nulla” (ingenting) och vissa har även ursäktat sig med förklaringen att 

det mycket sällan står något om svensk politik i italienska dagstidningar eller visas reportage om 

Sverige på italiensk television. Några erindrar sig att de hört att Sverige fått negativ publicitet i 

italiensk media. 

 

Detta överensstämmer med SASU:s slutsats att man vet mycket litet om svensk inrikespolitik. 

 

14. Vad tycker Du om Sveriges internationella roll och EU-medlemskap? 

Även här har respondanterna svarat mycket kortfattat och många skriver att de inte vet någonting 

alls. De som har en idé och en uppfattning gällande Sveriges internationella roll skriver om 

svensk neutralitet och de känner till Sveriges diplomatiska ansträngningar, medling i olika 

konflikter och att vi värnar om mänskliga rättigheter. Ingen av respondanterna har en uppfattning 

om Sveriges roll i EU. 

 

Gällande vår internationella roll överensstämmer det med SASU gällande Sveriges värnande om 

mänskliga rättigheter och man även till Sveriges diplomatiska ansträngningar. Även gällande 

Sveriges roll i EU-medlemskapet överensstämmer bilden av Sverige som en okänd aktör inom 

EU men oklart är om de ungas okunskap om Sverige i EU beror på att unga vet lite om EU eller 

om det är för att Sverige sällan ses som någon naturlig allierad till Italien i EU-sammanhang, 

som nämns i SASU. 
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15. Har Du hört talas om den svenska modellen? 

Vid en sammanställning har lite mer än hälften av respondanterna hört talas om den svenska 

modellen men enbart ett fåtal har utvecklat sitt svar till att skriva vad de anser att den svenska 

modellen är och vad den innebär. Dock ska nämnas att bland de som skrivit mer utformligt om 

den svenska modellen så har de skrivit att de är mycket imponerade och att de önskar att Italien 

hade tagit efter mer delar av den.  

 

Detta resultat kan sägas överensstämma med SASU där slutsatsen var att man i Italien kände till 

den svenska modellen. 

 

16. Känner Du till några svenska personer? 

Respondanterna har här svarat mycket utförligt och vissa har nämnt så många som tio personer 

medan andra har nämnt en eller två. De två som de flesta av informanterna känner till är Zlatan 

Ibrahimovic och Victoria Silvstedt. Två personer som inte nämns i SASU. 

 

En förklaring till att Zlatan Ibrahimovic är en av de mest kända bland ungdomar kan, med 

författarens restriktion att det är en egen analys, vara att Zlatan Ibrahimovic spelade för det 

italienska fotbollslaget Juventus under säsongerna 04-05 och 05-06 och sedan det italienska 

fotbollslaget Inter under säsongerna 06-07, 07-08 och 08-09. Under denna period vann Zlatan 

Ibrahimovic upprepade gånger pris för både årets bästa utländska spelare och för årets bästa 

spelare. Utöver detta vann han även pris för årets mål och han gjorde mest mål i den italienska 

ligan under 2009. I Italien är fotbollen, utan större konkurrens, den största sporten och får enorm 

medial teckning och således har Zlatan Ibrahimovic omnämnts i både italiensk TV och i 

tidningar med stor frekvens sedan 2004. 

 

Förklaring till Victoria Silvstedt, åter igen med författarens restriktion att det är en egen analys, 

kan vara att hon sedan 2006 medverkat som värd för TV-programmet ”La Routa Della Fortuna” 

(Lyckohjulet). Hon har genom detta syns på italiensk TV, på bästa sändingstid, en gång i veckan 

i Italien sedan 2006 och hon har även fått stora rubriker i media för sitt privatliv vid upprepade 

tillfällen. 
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Utöver Zlatan Ibrahimovic och Victoria Silvstedt är personer som respondanterna känner till 

Steig Larsson, Sven-Göran Eriksson, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Konung Carl XVI 

Gustaf och Drottning Silvia, August Strindberg och Olof Palme. 

 

Många av respondanterna har även skrivit namn på svenska musikartister och grupper som 

ABBA, The Hives, The Knives, Robyn, Hardcore Superstar och The Ark. 

 

Slutsatser som man kan dra av detta är att i jämförelse med SUSU så – likt tidigare i studien –  

har unga italienare kännedom om andra svenska personer än de som nämns i SASU. Alfred 

Nobel, Anita Ekberg och Nils Liedholm är mindre kända och nutida idrotts- och TV-kändisar 

som Zlatan Ibrahimovic och Victoria Silvstedt är de svenskar som unga italienare känner till. 

SASU:s slutsats om att svensk popmusik är populär verifieras genom att respondanterna känner 

till en stor mängd svenska musiker. 

 

4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under 2008 och 2009 i Rom, i Milano, över telefon och per e-post. 

Personer som intervjuades var: 

 

- Anna Nunziata, Handelssekreterare, Exportrådet 

- Therese Neass, Ambassadsråd, Sveriges ambassad i Rom 

- Nina Lindfors, Generalsekreterare, Assosvezia (Svensk-Italienska Handelskammaren) 

- Johan Cavallini, Avdelningschef, Turistrådet/Visitsweden 

- Peter Cottino, Vicekonsul, Sveriges honorärkonsulat på Capri 

- Antonio Morfini, Honorärkonsul, Sveriges honorärkonsulat i Bari 

- Felice Bassi, Vicekonsul, Sveriges honorärkonsulat i Castiglione della Pescaia 

 

Tillsammans arbetar de mot ett stort antal nationella institutioner i Italien som 

utrikesdepartementet, inrikesdepartementet, finansdepartementet, näringsdepartementet, EU-

representationen, kulturdepartementet och delar av den italienska polisen, säkerhets- och 

underrättelsetjänsterna. 
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4.2.1 Frågorna 

Se bilaga 4. 

 

4.2.2 Svaren 

Nedan följer en sammanställning och analys av svaren. 

 

1. Hur känt är Sverige för Dem? Ange med siffra på skala 1 (okänt) – 5 (mycket känt). 

Då de institutioner som mina intervjuobjekt arbetar med jobbar med och mot Sverige på nästan 

daglig basis blir slutsatsen att Sverigekännedomen är mycket stor. Samtliga informanter – när de 

ombeds svara med en siffra – svarar med siffran 4 eller 5, de flesta med siffran 5. 

 

SASU kom fram till att Sverige är ganska känt i Italien och jämfört med mina informanter är 

kännedomen – man kan anta av skälet att de italienska nationella politiska institutioner som min 

undersökning fokuserar på arbetar med Sverige – mindre i Italien som land än bland de 

nationella institutioner jag valt att undersöka. 

 

2. Vad är det första De tänker på när De hör ordet Sverige? 

Sverige förknippas med ordning och reda, politisk korrekthet, den svenska modellen, artigt folk, 

effektiv byråkrati, låg korruption, socialdemokratiskt styre och det lyckade svenska 

ordförandeskapet i EU under 2001 och 2009. 

 

Jämfört med SASU är slutsatserna mycket lika. Svensk politik har ett gott rykte och den svenska 

modellen är känd och ses som ett föredöme. 

 

 3. Har De en positiv eller negativ bild av Sverige? Ange med siffra på skala 1 (mycket negativ) 

– 5 (mycket positiv). 

De flesta informanter menar att nationella institutioner i Italien har en övervägande positiv bild 

av Sverige. De flesta svarar med siffran 4 men det finns även de som svarar med siffran 3 och 

siffran 5.  
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Vad som påverkar bilden varierar. Lätthet i samarbetet med Sverige verkar vara något som 

institutionerna ser mycket positivt på men en del har, genom framförallt sin mediebevakning, 

förstått att Italien och Berlusconi har fått mycket negativ publicitet i Sverige under senare år och 

det är något som inte alla har lika stor förståelse för. De tycker att det är en ensidig bild av Italien 

som framställs i Sverige, och då framförallt i svensk press. 

 

Bilden överesstämmer med SAUS:s. Vad som är nytt – vilket kan bero på att Berlusconi inte 

suttit vid makten lika länge vid SASU – är att en del politiska institutioner ställer sig frågande till 

den ensidigt negativa svenska mediebevakning av Berlusconi och Italien. 

 

4. Hur ser De på svenskar?  

Svenskar ses som goda samarbetspartners, mycket pålitliga, korrekta och artiga i professionella 

sammanhang men aningen tråkiga och ibland tystlåtna privat. Den svenska konsensuskulturen 

krockar ibland med italiensk kultur och politisk tradition. 

 

Även denna syn på svenskar stämmer överens med SASU:s slutsatser om att man i Italien har en 

positiv bild av svenskar men att det finns kulturkrockar både professionellt och privat. 

 

5. Känner De till några svenska företag och produkter? Ange så många Du tror att De kan.  

Här återges ett antal företag vid varje intervju. Ikea, Volvo, Saab, Ericsson, Tetra Pak och H&M 

är företag som alla informanter menar att nationella institutioner känner till och förknippar med 

Sverige. 

 

Näringsdepartementet må ha kunskap om ytterligare svenska företag som är och har varit 

framgångsrika i Italien genom åren – som SKF, ABB och AKZO Nobel, Electrolux och SCA  – 

men då detta enbart gäller en nationell institution kan de ej ses som generell slutsats. 

 

Vid jämförelse med SASU visar det sig att det är samma svenska företag som är kända bland de 

nationella institutionerna som i Italien i stort. Men likt unga i Italien känner de nationella 

institutionerna även till H&M, som måste anses ha gjort en mycket starkt intryck på den 
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italienska marknaden sedan inträdet i Italien 2003 eftersom både unga och de nationella 

institutioner som arbetar med Sverige känner till dem. 

 

6. Vad tycker De om svenska företag och produkter?  

Här återkommer ord som ”mycket pålitliga”, ”tekniskt innovativa” och ”bra kvalitet”. Generellt 

verkar det som att svenska produkter har mycket högt anseende i Italien och bland nationella 

institutioner. Någon institution har till och med nämnt att de har möbler från IKEA på sina 

kontor just för att de är pålitliga och håller hög kvalitet, men även för att de är mycket prisvärda. 

 

I SASU var slutsatsen att svenska produkter i allmänhet förknippas med hög kvalitet och 

innovativ teknik och detta verkar gälla även för nationella institutioner. 

 

7. Vad har De för inställning till Sverige som investeringsland?  

Gällande Sverige som investeringsland är det generellt en försiktig inställning. Många 

institutioner sysslar inte med investeringar och har således inga åsikter. De som har en åsikt är 

försiktigt inställda. De menar att det finns många aspekter – däribland skatter, anställningsvillkor 

och löner – som gör att Italien ofta tittar åt andra håll nar de ska göra sina investeringar. Även det 

faktum att Sverige är en liten marknad, som kräver mycket arbete för att lyckas på för att göra 

vinst, nämns.  

 

Att låglöneländer ibland konkurrerar ut Sverige i kampen om utländska investerare fastslogs i 

SASU men i mina intervjuer har även Sveriges skatter, våra anställningsvillkor och det faktum 

att Sverige är en liten marknad kommit upp som anledningar till att Italien och italienska företag 

ibland funderar två gånger innan de väljer att investera i Sverige. 

 

8. Vet De något om svensk kultur? 

Gällande svensk kultur är ABBA känt som musikaliskt fenomen, Ingmar Bergman inom 

filmindustrin, Steig Larsson inom litteraturen – en del informanter talar om ”Steig Larssons 

segertåg” i Italien, Alfred Nobel inom vetenskapen och drottning Kristina – som är mycket känd 

framför allt i Rom och bland troende – och vikingarna som historiskt fenomen 
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Ingmar Bergman och svensk litteratur nämns i SASU under vad Italien känner till om svensk 

kultur men även Alfred Nobel, drottning Kristina och vikingarna nämns i andra sammanhang i 

SASU så slutsatsen blir att nationella institutioners Sverigebild och den Sverigebild i Italien som 

SASU kom fram till stämmer överens. 

 

9. Vet De något om svensk historia?  

På denna fråga – som i intervjuerna ofta blev en upprepning då vi ofta kom in på svensk historia 

redan på frågan om svensk kultur – så var det oftast drottning Kristina och vikingarna som var 

den huvudsakliga kunskapen om svensk historia. Att Sverige var neutralt under andra 

världskriget nämndes i enstaka fall men annars var 1900-tals historia, och i huvudsak politisk 

historia som den svenska modellen, långt socialdemokratiskt styre, morden på Olof Palme och 

Anna Lind samt Alliansens valvinst och den ”nya politik” som detta ledde till efter 2006, det 

som de flesta nationella institutioner i Italien känner till. 

 

Detta överensstämmer med SASU:s slutsatser om drottning Kristina och vikingarna samt det 

faktum att – som nämns i SASU:s slutgiltiga analys – folk känner till mer om områden som har 

med sin egen sektor att göra, således vet nationella institutioner mer om svensk politisk historia 

än om svensk historia i allmänhet. 

 

10. Vet De något om svensk inrikespolitik? 

Man känner till att Sverige är en monarki och att den svenska politiska scenen har dominerats av 

socialdemokraterna under större delen av 1900-talet. Man känner nästan undantagslöst till den 

svenska modellen och enligt institutionerna  beskrivs den politiskt och i media som ett historiskt 

föredöme som resulterade i att Sverige är en välfungerade välfardsstat idag. I Italien har även 

flera reportage gjorts om den svenska skolan och den svenska sjukvården, där de målats upp som 

ett resultat av den svenska modellen, vilket de nationella institutionerna tagit till sig och det har 

hjälpt till att skapat en positiv bild av svensk inrikespolitik bland nationella institutioner i Italien. 

 

Den svenska modellen nämns i SASU men generellt är det en bättre bild och kunskap om svensk 

inrikespolitik som visas i min studie än den som presenterades i SASU. 
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11. Vad tycker De om Sveriges internationella roll och EU-medlemskap? 

Inom italiensk politik spelar EU en självklar roll och man utgår från att det fungerar så även i 

andra länder. Att det blev ett klart nej i euroomröstningen i Sverige 2003 mottogs med besvikelse 

i Italien och man förstår inte fullt ut den svenska inställningen till EU. De svenska 

ordförandeskapen 2001 och 2009 har varit framgångsrika och lyft fram Sveriges roll i EU. Det 

senaste ordförandeskapet 2009 tycker man att Sverige skötte bra, framför allt givet de 

utmaningar som Sverige hade med strukturomvandlingen. 

 

Sammantaget kan man säga att Italien har en god bild av det svenska arbetet i EU men att man 

inte ser Sverige som en stark aktör och att man inte riktigt förstår de svenska intentionerna med 

medlemskapet eftersom vi röstade nej till euron och i många eurobarometrar visas Sverige som 

ett land som är mycket kritiskt inställt till EU. 

 

Att Italien uppmärksammade att Sverige röstade nej i euroomröstningen visades i SASU men 

utöver det visar mina intervjuer att nationella institutioner i Italien ställer sig aningen undrande 

till det svenska medlemskapet i bemärkelsen att de inte riktigt förstår våra intentioner eller hur 

intigrerade vi vill bli i gemenskapen. Detta till trots tycker de att Sverige sköter sig väl och har 

tagit hand om sina ordförandeskap på ett föredömligt sätt. 

 

12. Har De hört talas om den svenska modellen?  

Även denna fråga kom ofta upp tidigt i intervjustadiet då den svenska modellen är känd i Italien 

och ses som ett föredöme. Svaret på frågan blir alltid ja och den svenska modellen har ett 

oklanderligt rykte. 

 

Detta överensstämmer med SASU:s slutsatser med tillägget att den svenska modellen kanske har 

ett ännu bättre rykte bland nationella institutioner än i Italien som land. 

 

13. Känner De till några svenska personer? 

Förutom de män och kvinnor som är svenskar i utländsk tjänst i Italien känner de flesta 

institutioner till ABBA (återigen enbart bandet, inga personer), Konung Carl XVI Gustaf och 
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Drottning Silvia, Olof Palme, Fredrik Reinfeldt, Göran Persson, Ingmar Bergman, August 

Strindberg, Anita Ekberg och Zlatan Ibrahimovic. 

 

Ingmar Bergman, Anita Ekberg, Alfred Nobel och ABBA nämns i SASU men utöver dessa 

personer finns ytterligare några kända svenska personligheter som nationella institutioner känner 

till. Det svenska kungahuset fick stor uppmärksamhet under statsbesöket 2009 och Fredrik 

Reinfeldt fick stor medial uppmärksamhet 2006 när han blev statsminister och man talade om 

”en ny era” i svensk politik efter närmare 70 år av socialdemokratiskt styre. Bildts regering under 

1990-talet verkar således gått förbi både nationella institutioner och italiensk media obemärkt. 
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5. Analys 

 

Anholt använder sig även av sin hexagon när han presenterar resultaten av sina studier. 

Hexagonen, uppdelad i sex områden, representerar undersökningsobjektens kunskap om 

respektive område. Ytterområdet på hexagonen symboliserar fullständig kunskap och en positiv 

bild av det undersökta området i fråga och centerområdet representerar låg kunskap i 

kombination med en negativ bild.  

Figuren i hexagonen symboliserar undersökningobjektens reella kunskap om respektive 

område.
60

  

 

Således, vid en analys av empirin i enlighet med Simon Anholts Nation Brand Hexagon skulle 

resultatet bli likt illustrationen nedan när det kommer till unga italienares Sverigebild. Mörka fält 

representerar potentiell kunskap och ljusa fält reell kunskap. 

 

Export 

 

Turism    Styre  

 

    

Invånare   Investeringar 

 

Kultur 

 

Starka sidor för Sverige är turism och invånare. Unga italienare känner även till en del om kultur 

och våra stora företag som exporterar varor till Italien medan deras kunskaper om vårt styre och 

vår historia samt hur Sverige är som inversteringsland är färre. 

 

Gällande Sverigebilden bland de nationella politiska institutioner som Sverige jobbar aktivt med 

gällande Sverigefrämjande i Italien skulle resultatet se ut som i hexagonen nedan: 

                                                           
60

 The Anholt-GMI Nation Brand Index Q2 2005 
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Export 

 

Turism    Styre  

 

    

Invånare   Investeringar 

 

Kultur 

 

De nationella politiska institutionerna har i genomsnitt bättre kunskaper om Sverige och dessa är 

till största del positiva. Svenskar, kultur och export är sidor där kunskaperna är stora. Man har en 

något vagare bild gällande Sverige som inversteringsland och likt unga italienare vet politiska 

institutioner mindre, samt  har en mer begränsad bild om, det svenska styret än om övriga delar i 

hexagonen. Biten om kultur saknas då denna kunskap om Sverigebilden inte kom upp i de 

genomförda intervjuerna och således saknas i det empiriska materialet. 

 

Vid en granskning av det empiriska materialet utifrån Nyes teori om mjuk makt kan sägas att 

Sverige – både gällande unga italienare och nationella politiska institutioner – har lyckats 

använda kultur men inte, i lika stor utsträckning, politik som medel. 

 

Om man analyserar det empiriska materialet visar det sig att Sverige på många punkter i Simon 

Anholts Nation Brand Hexagon lyckats med att attrahera mina undersökningsenheter i enlighet 

med Nyes teori om mjuk makt. Kultur (som i hexagonen dock inte innefattar allt som Nye tar 

med i sin definition av begreppet, men stora delar), invånare, turism och export är alla kategorier 

som hamnar högt upp hos både unga italienare och politiska institutioner. Sverige har således 

lyckats bra med att använda kultur – enligt Nye ett samlat begrepp för samhällets normer och 

värderingar och sättet dessa utförs genom – som attraktionsmedel. 
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Gällande politik – som i Simon Anholts Nation Brand Hexagon kan översättas till styre och 

investeringar då båda dessa är frukter av inrikes- och utrikespolitisk – har Sverige lyckats mindre 

bra i sitt uppsåt att attrahera unga och nationella politiska institutioner i Italien. 

 

En försiktig orsaksanalys kan vara att Sverige av båda undersökningsenheter får kritik för att 

Italien, och speciellt Berlusconis styre, fått mycket negativ publicitet i Sverige under senare år. 

Enligt Nyes teori skulle detta – som vi även ser resultatet av i Simon Anholts Nation Brand 

Hexagon – leda till att unga och nationella politiska institutioner i Italien har svårt att attraheras 

av Sveriges styre, och även som investeringsland, då man i Sverige kritiserar Italien. Om Italien 

konstant får kritik för sitt styre blir det svårt för unga och nationella politiska institutioner att 

skapa en relation till Sverige och således tappar vi lite av vår attraktionskraft då man i Italien 

känner att Sverige inte delar samma värderingar och vilja rent politiskt. 
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6. Slutsats 

 

De frågor som jag ställde mig som grund för min empiriska studie var: 

 

Hur ser Sverigebilden ut bland de nationella politiska institutioner som Sverige jobbar aktivt 

med gällande Sverigefrämjande i Italien? 

 

Hur ser Sverigebilden ut bland unga italienare i dagens Italien? 

 

Bland de nationella politiska institutioner som Sverige jobbar aktivt med gällande Sverigebilden 

i Italien är Sverige är mycket känt (5 av 5) med den svenska modellen, välfärd, den kungliga 

familjen, Ingmar Bergman, Anita Ekberg och Zlatan Ibrahimovic som mest kända företeeleser 

och personer. När de tänker på Sverige föreställer de sig ett land i ordning och reda, som är 

politiskt korrekt, har artiga tjänstemän och socialdemokratiskt styre. De ser ganska positivt på 

svenskar och tycker vi är lätta att samarbeta med men kan uppfattas som lite stela i privata 

sammanhang. De ser även ganska positivt på Sverige (4 av 5) men uppskattar och förstår inte 

den negativa publicitet som Italiens styre och Berlusconi fått i Sverige de senaste åren. 

 

De mest kända svenska företagen är IKEA, Volvo, Saab, Ericsson, H&M och Tetra Pak som alla 

är företag som är och har varit mycket framgångsrika samt skapat arbetstillfällen i Italien genom 

åren. Svenska företag har gott rykte och ses som pålitliga, tekniskt avancerade, moderna och 

prisvärda. Tankarna kring investeringar i Sverige är få och man tycker att det svenska 

skattetrycket, löneläget och den begränsade marknaden ibland talar emot Sverige som 

investeringsland. 

 

Gällande svensk kultur står ABBA:s musik, Ingmar Bergmans filmer, Steig Larssons böcker, 

Nobelpriset och drottning Kristinas katolicism för största delen av kunskapen. Rent historiskt är 

det politisk historia som dominerar med den svenska modellen, socialdemokratiskt styre och 

morden på Olof Palme och Anna Lindh som utmärkande kunskaper. 
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Kunskaperna kring svensk inrikespolitik domineras av tankar kring den svenka modellen och 

socialdemokratiskt styre. Den svenska modellen ses som något mycket positivt, och en förebild, 

medan det socialdemokratiska styret mer är ett konstanterande och man har även 

uppmärksammat regeringsskiftet 2006. Sveriges roll i EU möts med undran över Sveriges 

intentioner med sitt medlemskap - mest på grund av att Sverige röstande nej till euron - men de 

medger att vi skött våra ordförandeskap bra. 

 

För unga italienare är Sverige varken känt eller okänt (3 av 5). Mest kända personer och 

företeelser är Zlatan Ibrahimovic, Victoria Silvstedt, svensk populärmusik, natur och våran 

huvudstad Stockholm. Man har trots att Sverige inte är mycket känt en ganska positiv bild av 

Sverige (4 av 5) och svenskar uppfattas som trevliga, vänliga, artiga och öppna i kombination 

med att vi även kan vara reserverade och tystlåtna. Unga tror att kulturkrockar garanterat 

förekommer gällande svenskars och italienares förhållningssätt till nya kulturer och nya 

människor - där svenskar enligt unga italienare är mer öppna och välkomnande - men här finns 

ingen riktigt enhetlig bild. 

 

Svenska företag som är mest kända bland unga italienare är IKEA, Volvo, Saab, H&M och 

Ericsson.Svenska produkter har mycket gott rykte och anses vara pålitliga, hållbara, avancerade, 

moderna och prisvärda med god design. Gällande Sverige som investeringsland är det få unga 

som funderat kring frågan, oklart varför. 

 

I stort sätt alla italienska ungdomar kan tänka sig att turista i Sverige och de ser den svenska 

naturen med skogar, sjöar och snö som mycket lockande tillsammans med resor till Stockholm. 

De tror att det är lätt att turista i Sverige och att de kommer bli bemötta med stor gästvänlighet 

och öppenhet i Sverige. Många av respondenterna nämner även svenska tjejer som ett stort plus 

för landet. 

 

Många unga känner till svensk populärmusik - några av dem mycket väl - och många har läst 

Stieg Larssons böcker. De som går på universitet berättar att de stött på studentlitteratur skrivet 

av svenska författare och att de funderat på att tillbringa utbytesår på svenska universitet i 

framtiden. Många har även ätit svensk mat på IKEA och tycker sig ha kunskaper om svensk mat. 
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Sveriges historia har många unga italienare liten kunskap om och de kan oftast bara erindra sig 

att Sverige var neutralt under andra världskriget och att vikingarna kom från Sverige. Samma 

begränsade kunskaper gäller för svensk inrikespolitik och de anmärker att de tycker att Sverige 

får lite utrymme i italiensk media men att de hört att Italien fått negativ publicitet i svensk media. 

 

I jämförelse med SUSU och nationella institutioner har unga italienare känndedom om andra 

svenska personer och företeelser. Alfred Nobel, Anita Ekberg och Nils Liedholm är mindre 

kända och nutida idrotts- och TV-kändisar som Zlatan Ibrahimovic och Victoria Silvstedt är de 

svenskar som unga italienare känner till. Svensk populärkultur har gjort ett namn för sig i Italien 

och många känner till svensk kultur, musik och mat. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

1. Hur känt är Sverige – ange med siffra på skala 1 (okänt) – 5 (mycket känt)  

2. Vad är det första folk tänker på när de hör ordet Sverige? 

3. Har folk en positiv eller negativ bild av Sverige – ange med siffra på skala 1  

(mycket negativ) – 5 (mycket positiv) 

4. Hur ser de på svenskar?  

5. Finns det några kulturkrockar mellan svenskar och folk i ert anställnings  

land? 

6. Känner de till svenska företag och produkter – ange de fem kändaste varu  

märkena?  

7. Vad tycker de om svenska företag och produkter?  

8. Vad har de för inställning till Sverige som investeringsland?  

9. Kan de tänka sig att besöka Sverige som turister?  

10. Om ja – vad är det i så fall som lockar? 

11. Vet de något om svensk kultur? 

12. Vet de något om svensk historia?  

13. Vet de något om svensk inrikespolitik? 

14. Vad tycker de om Sveriges internationella roll & EU-medlemskap? 

15. Har de hört talas om den svenska modellen?  

16. Vilka fem svenska personligheter (levande eller döda) känner de till? 

17. Hur skiljer sig Sverigebilden hos unga människor (under 25 år) jämfört med som redovisats 

ovan? 

18. Vilken typ av information om Sverige brukar ambassaden ge? 

19. Hur behandlas Sverige av medierna i ert land? 

20. Anna Lindh och nejet i folkomröstningen om euro?  

21. Har ambassaden några övriga synpunkter på Sverigebilden? 
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Bilaga 3 

 

1. Hur känt är Sverige för Dig? Ange med siffra på skala 1 (okänt) – 5 (mycket känt). 

2. Vad är det första Du tänker på när Du hör ordet Sverige? 

3. Har Du en positiv eller negativ bild av Sverige? Ange med siffra på skala 1  

(mycket negativ) – 5 (mycket positiv). 

4. Hur ser Du på svenskar?  

5. Tror du det finns det några kulturkrockar mellan italienare och svenskar? 

6. Känner Du till några svenska företag och produkter? Ange så många du kan.  

7. Vad tycker Du om svenska företag och produkter?  

8. Vad har Du för inställning till Sverige som investeringsland?  

9. Kan Du tänka Dig att besöka Sverige som turist?  

10. Om ja – vad är det i så fall som lockar? 

11. Vet Du något om svensk kultur? 

12. Vet Du något om svensk historia?  

13. Vet Du något om svensk inrikespolitik? 

14. Vad tycker Du om Sveriges internationella roll och EU-medlemskap? 

15. Har Du hört talas om den svenska modellen?  

16. Känner Du till några svenska personer? 
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Bilaga 4 

 

1. Hur känt är Sverige för Dem? Ange med siffra på skala 1 (okänt) – 5 (mycket känt). 

2. Vad är det första De tänker på när De hör ordet Sverige? 

3. Har De en positiv eller negativ bild av Sverige? Ange med siffra på skala 1 (mycket negativ) – 

5 (mycket positiv). 

4. Hur ser De på svenskar?  

5. Känner De till några svenska företag och produkter? Ange så många Du tror att De kan.  

6. Vad tycker De om svenska företag och produkter?  

7. Vad har De för inställning till Sverige som investeringsland?  

8. Vet De något om svensk kultur? 

9. Vet De något om svensk historia?  

10. Vet De något om svensk inrikespolitik? 

11. Vad tycker De om Sveriges internationella roll och EU-medlemskap? 

12. Har De hört talas om den svenska modellen?  

13. Känner De till några svenska personer? 

 


