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Abstract 

Title (English): The Image of Sweden in the EU of Tomorrow – Public Diplomacy in a Changing 

World  

Title (original): Bilden av Sverige i morgondagens EU – offentlig diplomati i en föränderlig 

värld  

Language: Swedish 

Author: Michelle Sejersen 

Tutor: Jonas Jonsson 

Course: Media and Communication Studies, Bachelor’s Thesis. 

Period: Spring term 2010 

University: Department of Journalism, Media and Communication (JMK) at Stockholm 

University 

Purpose/Aim: The purpose of this paper is to describe how a number of strategically selected 

employees at the Swedish Institute, with the purpose to promote Sweden in the world, look at 

the challenges facing Sweden concerning nation branding in the new era of cooperation within 

the European Union. I examine how these people look upon the work of public diplomacy and 

nation branding in order to actively participate and influence the EU's common communications 

platform. 

Material/Method: The method used in this thesis is qualitative interviews. The reason why I 

chose this method is because I consider it to be the most appropriate in order to collect 

information about how these selected employees at the Swedish institute regard the challenges 

that lay ahead in terms of nation branding within the European Union.  

Main results: On the basis of the results I have gained by dint of the analysis, it can be 

concluded that it is of utmost importance to take the societal changes, which are a result both of 

the worldwide globalization and the EU cooperation, into consideration when designing a future 

communication strategy for the Swedish Institute. The nation-state continues to play an 

important role in Sweden, but its importance is declining as the EU cooperation is progressing. 

The citizens’ identity plays a crucial role in designing a nation’s communications strategy, and 

from the analysis I conclude that we move not from a Swedish to a European identity, but 

towards a pluralistic union where multiple identities meet under one umbrella; the EU.  

Keywords: Nation Branding, Public Diplomacy, Swedish Institute, nation-state, identity, 

communication object and external communication. 
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1. Inledning 

Vi lever i en tid av masskommunikation och ökad globalisering. Sveriges förmåga att nå 

politiska målsättningar, främja handel, dra till sig investeringar och besökare samt delta 

i utbytet av talangfulla och kreativa studenter och forskare beror i hög grad på hur 

landet uppfattas. Att sätta Sverige på kartan och skapa intresse och förtroende för vårt 

land blir allt viktigare. Därmed har även Sveriges betydelse som kommunikationsobjekt 

och hur andra länder ser på oss blivit allt viktigare. För att uppnå dessa mål använder 

sig Sverige av offentlig diplomati och nation branding i sina relationer med omvärlden, 

och det är den statliga myndigheten Svenska institutet som har huvudansvaret för detta 

arbete. Nation branding är ett område som av flera anledningar är viktigt att belysa ur 

ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv, särskilt eftersom det sätt på vilket Sverige 

som kommunikationsobjekt kommuniceras gentemot omvärlden har en avgörande 

betydelse för vår plats i världen. 

Sedan Sverige gick med i Europeiska unionen har det börjat ske en omdaning på den 

internationella politiska arenan. EU växer sig starkare och Sverige, tillsammans med 

övriga medlemsländer, går från att vara en enskild nationalstat till en delstat i en union. 

Utmaningen för samtliga stater inom Europa är att hitta sätt att presentera och 

representera både historiska och samtida prestationer på sätt som är nya och relevanta, 

och som även tilltalar en yngre publik. Här uppstår en tydlig paradox. Nationalstatens 

framtida betydelse inom EU är oklar. EU har i och med Herman van Rompuy, 

ordförande i Europeiska rådet, 1 och Cathy Ashton, vice ordförande i Europeiska rådet,2 

fått vad man i folkmun kallar sin första president och utrikesminister. Dessa tillsattes i 

slutet av 2009 och ska föra unionens gemensamma talan gentemot omvärlden. 

Samtidigt satsar Sverige allt mer på offentlig diplomati och arbetet med att ”sätta 

Sverige på kartan”.3  

                                                 
1 European Council, The President. <www.european-council.europa.eu/the-president.aspx> 
2 European Union, Vice President of the European Union. < http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/ashton/index_en.htm> 
3 Personlig intervju med Olle Wästberg. Stockholm, 11 maj 2010 
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Frågan är hur Sveriges framtid och vår känsla inför identitet kommer att gestalta sig i 

ljuset av EU:s utveckling. Kanske går vi mot ett enande av EU:s medlemsstater, där alla 

nationer i allt högre utsträckning börjar likna och anpassa sig till varandra. Kanske 

leder denna uppluckring av nationsgränserna till att olika nationaliteter blir mer 

medvetna om sina egna rötter och finner ett ökat behov att hävda sitt ursprung. 

Offentlig diplomati och nation branding är arbetsområden som på senare tid 

uppmärksammats alltmer inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga 

forskningen. Politisk kommunikation är dock tvärvetenskaplig till sin karaktär, och i 

min uppsats granskar jag mina resultat i relation till teorier som sprungit ur såväl 

sociologi, statsvetenskap och internationella relationer som medie- och 

kommunikationsvetenskap. Min förhoppning är att därigenom lyfta fram ett akademiskt 

fält som annars lätt hamnar mellan de olika disciplinerna, och samtidigt visa på 

förtjänsterna med att betrakta ämnet i första ur hand ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur ett antal strategiskt utvalda personer, 

anställda på Svenska institutet och med uppdrag att marknadsföra Sverige i världen, ser 

på sitt arbete med att marknadsföra Sverige som kommunikationsobjekt. Jag har även 

för avsikt att undersöka hur dessa personer ser på de utmaningar vårt land ställts inför i 

och med EU-samarbetet, och på vilket sätt de betraktar arbetet med offentlig diplomati 

och nation branding för att aktivt vara med och påverka EU:s gemensamma 

kommunikationsplattform. För att få en så mångfacetterad bild som möjligt av de 

utmaningar som väntar Svenska institutet vad gäller utformandet av framtida 

kommunikationsstrategier, ämnar jag även analysera hur dessa personer ser på 

nationalstaten Sveriges roll i framtiden och hur synen på vår identitet förändras. 
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1.3. Frågeställningar 

 Hur betraktar Svenska institutet arbetet med att marknadsföra Sverige som 

kommunikationsobjekt gentemot EU? 

 Hur ser Svenska institutet på nationalstaten Sveriges framtid sett i relation till 

EU? 

 Hur ställer sig Svenska institutet till frågan om huruvida vi går mot en europeisk 

identitet eller om nationella identiteter växer sig starkare? 

 

1.4. Material och avgränsningar 

Valet av informanter i denna studie grundade sig på att personerna i fråga måste vara 

väl insatta inom studiens område, det vill säga offentlig diplomati och nation branding. I 

Sverige är det den statliga myndigheten Svenska institutet som arbetar med dessa 

frågor. En djupare presentation av Svenska institutet återfinns i kapitel 2.1. Denna 

studie har genomförts med kvalitativa intervjuer med Liselott Bergman och Hans Lepp 

som arbetar på avdelningen för analys och samordning, Thomas Carlhed, chef för 

avdelningen för analys och samordning samt tillförordnad generaldirektör, och Olle 

Wästberg, tidigare generaldirektör. Avdelningen för analys och samordning ska bidra till 

att organisationen samverkar effektivt och löpande utvecklar verksamheten så att Svenska 

institutet på bästa möjliga sätt uppfyller sitt uppdrag. Intervjun med Liselott Bergman 

utfördes i explorativt syfte. Flertalet frågor rörde därför andra områden inom nation 

branding, men visst material från den intervjun har tagits med i denna studie eftersom 

det som sades är relevant för mitt syfte. Nedan följer en kort presentation av samtliga 

informanter. 

Liselott Bergman, analytiker på avdelningen för analys och samordning. Liselott 

Bergman arbetar främst med att kartlägga omvärldens bild av Sverige samt 

omvärldsbevakning och målgruppsanalys.  
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Hans Lepp, kulturråd och verksam vid avdelningen för analys och samordning. Hans 

Lepp är Senior Advisor på Svenska institutet, där han arbetat sedan 1994. Under åren 

1997-2005 var han chef för SI:s då största enhet som arbetade med presentationer av 

svensk kultur i utlandet. I dag arbetar han i huvudsak med frågor som rör Svenska 

institutet och dess relationer med EU. Hans Lepp är Sveriges representant i EUNIC, 

European Union National Institutes for Culture . 

Thomas Carlhed, avdelningschef på avdelningen för analys och samordning samt 

tillförordnad generaldirektör för Svenska institutet från och med 1 maj 2010. Som 

tillförordad generaldirektör ansvarar Thomas Carlhed för verksamheten och fastställer 

budget, verksamhetsplan och årsredovisning. 

Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet från 1 mars 2005 till och med 30 

april 2010. Generaldirektören är utsedd av regeringen och beslutar ensam om allt SI 

gör.  Olle Wästberg har bland annat blivit uppmärksammad för att vrida SI till en mer 

renodlad kommunikationsorganisation, att etablera en svensk ambassad i den virtuella 

världen Second Life och att driva en framgångsrik kampanj för bevarandet av det 

svenska kulturhuset i Paris. 

Intervjuerna genomfördes mellan 22 mars och 11 maj 2010 i Svenska institutets lokaler 

i Stockholm med undantag för intervjun med Olle Wästberg, vilken ägde rum i hans 

bostad. 

Då syftet med denna studie är att beskriva hur dessa strategiskt utvalda personer 

anställda på Svenska institutet ser på de utmaningar vårt land ställs inför i och med EU-

samarbetet, har jag begränsat mitt empiriska material till just dessa intervjuer. Jag har 

således inte granskat något tryckt material från Svenska institutet, så som faktablad, 

informationsbroschyrer etcetera.  
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1.4.1. Disposition 

Kapitel 1 innehåller en introduktion till forskningsämnet, syfte, frågeställningar, 

material och avgränsningar samt definitioner av begreppen offentlig diplomati, nation 

branding och nationalstat.  

Kapitel 2 tar upp bakgrunden till detta ämnesområde. I detta kapitel presenterar jag 

Svenska institutet och den kulturpolicy de arbetar efter, hur det kulturella samarbetet 

inom EU ser ut samt tidigare forskning kring nation branding och offentlig diplomati.  

Kapitel 3 tar upp de teorier jag tar avstamp från i analysen av mitt material. Jag 

beskriver Jürgen Habermas teori om den postnationella konstellationen, diskuterar hur 

olika forskare och praktiker ställer sig till nation branding i relation till offentlig 

diplomati samt resonerar kring teorier som behandlar huruvida det är möjligt att skapa 

ett EU som varumärke. 

Kapitel 4 innehåller en presentation av den metod jag valt att använda i denna uppsats; 

kvalitativa intervjuer. Här för jag även en kritisk diskussion kring mitt metodval, 

resonerar kring de etiska överväganden jag ställts inför samt tar upp frågan om validitet 

och reliabilitet i denna typ av studie. 

Kapitel 5 innehåller resultat och analys. Kapitlet är indelat i tre delar som motsvarar de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Var och en av dessa frågeställningar 

analyseras sedan utifrån de svar mina informanter givit mig samt utifrån de teorier som 

presenterades i kapitel 3.  

Kapitel 6 innehåller slutsatser och diskussion, där jag sammanfattar resultaten från 

kapitel 5.  
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1.5. Definitioner 

Vissa begrepp som förekommer i denna studie är abstrakta och/eller omdebatterade. I 

detta avsnitt tar jag därför upp dessa begrepp och definierar vad jag avser med dessa 

inom ramen för min studie. 

 

1.5.1. Offentlig diplomati 

Offentlig diplomati är en disciplin nära besläktad med public relations.4 United States 

Information Agency (USIA) myntade begreppet på 1960-talet, och definierade det då 

som att "Public Diplomacy seeks to promote the national interest […] through 

understanding, informing and influencing foreign audiences."5 Till skillnad från 

traditionell diplomati, vilket i första hand handlar om kommunikation och relationer 

mellan olika länders regeringar, syftar offentlig diplomati främst till att kommunicera 

och bygga upp relationer direkt med allmänhet, media, civilsamhälle, 

universitet och företag i utlandet. Offentlig diplomati handlar om att förstå, informera, 

påverka och skapa relationer med människor i andra länder och på så sätt skapa goda 

förutsättningar för Sverige att nå politiska och ekonomiska mål. Det blir enklare för 

Sverige att delta i det internationella samarbetet och möjligheten att föra en dialog med 

omvärlden om framtidens möjligheter och utmaningar ökar. 6 

 

1.5.2. Nation branding 

Begreppet nation branding blir allt vanligare förekommande inom medie- och 

kommunikationsvetenskaplig forskning.  Branding, vilket närmast översätts till 

varumärkesprofilering, är det sätt på vilket en organisation kommunicerar, särskiljer 

                                                 
4 S Anholt, Competitive Identity. Palgrave Macmillan, Hampshire, 2007, s. 18 
5 Public Diplomacy Alumni Association, What is Public Diplomacy? < www.publicdiplomacy.org/1.htm> 
6 Svenska institutet, ”Public diplomacy” allt viktigare. <www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-
varlden/Offentlig-diplomati> 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palgrave_Macmillan
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati%3e
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati%3e
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och symboliserar sig själv gentemot omvärlden.7 Nation branding är detsamma, men för 

ett helt land. Ett land kan naturligtvis inte enbart ses som ett varumärke. Men Svenska 

institutet använder i vissa sammanhang begreppet ”varumärket Sverige” för att visa på 

att Sverige har ett tydligt värde. 

Nation branding bör närmast ses som en kommunikationsstrategi inom offentlig 

diplomati och behandlar det sätt på vilket man arbetar för att förbättra landets 

anseende i utlandet. Nation branding som koncept är jämförbart med marknadsföring 

och reklam för en produkt. I vissa avseenden är detta en korrekt jämförelse. I vår 

alltmer ekonomiskt och handelsmässigt sammanlänkade värld är varje enskilt land i allt 

högre grad såväl spelare och produkt på den globala marknaden, och inte längre bara 

ett geografiskt område. 

 

1.5.3. Nationalstat 

I denna uppsats återkommer jag till begreppet nationalstat, då diskussionen i mångt och 

mycket handlar om hur nationalstatens framtid ser ut givet hur EU-samarbetet 

fortsätter att utvecklas. Nationalencyklopedin definierar nationalstat som en 

”statsbildning vars befolkning utgör en i stort sett språklig, kulturell och etnisk enhet”.8 

Fred Halliday skriver i The Globalization of World Politics att systemet med 

nationalstater bygger på att varje nationalstat kan representera sitt folk. Därav följer 

även principen om nationell suveränitet, vilket alla nationalstater åtnjuter.9 

  

                                                 
7 Svenska institutet, Nation branding. <www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-
diplomati/Nation-branding> 
8 Nationalencyklopedin, Nationalstat. <www.ne.se/nationalstat> 
9 F Halliday i J Baylis & S Smith, The Globalization of World Politics. Oxford University Press Inc., New York, 
2005, s. 542 

http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati/Nation-branding%20(19
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati/Nation-branding%20(19
http://www.ne.se/nationalstat
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1.5.4. Kommunikationsobjekt 

Som kommunikationsplanerare måste man definiera det objekt kring vilket man 

konstruerar sin kommunikation.10 Inom ramen för denna uppsats är det Sverige i bred 

bemärkelse som avses med kommunikationsobjekt. Man kan givetvis även betrakta de 

kampanjer Svenska institutet genomför som kommunikationsobjekt, men då jag inte 

har haft för avsikt att närmare granska dessa refererar begreppet endast till nationen 

Sverige.  

 

                                                 
10 S Windahl, B Signitzer & J T. Olson, Using Communication Theory. Sage Publications, London, 2005, s. 
107 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel tar jag avstamp från texten i inledningen för att ge läsaren en fördjupad 

inblick i området offentlig diplomati. Jag presenterar sedan hur Svenska institutet 

arbetar med detta, samt hur EU har hanterat frågan om en gemensam identitet och 

kommunikationsplattform. 

Det finns i dagsläget motstridiga uppfattningar om huruvida ett utvidgat EU kommer att 

ha en konvergerande effekt på medlemsstaternas identitet.11 Globaliseringen har alltså 

medfört att alla länder konkurrerar med varandra på i stort sett alla plan. Den 

geografiska platsen har blivit mindre väsentlig samtidigt som den mentala bilden av ett 

land och vilka värderingar som associeras till det blivit allt viktigare.12  

Europeiska unionen förändras och förnyar sig ständigt för att utnyttja sina möjligheter 

och kunna anta aktuella utmaningar som globalisering, rörlighet, konkurrenskraft, 

migration, och klimatförändringar. Dagens EU är större och brokigare än någonsin 

tidigare och måste hantera alltmer komplicerade frågor såväl inom unionen som utåt 

mot omvärlden.13 

 

2.1. Svenska institutet 

Svenska institutet är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet och ska öka 

omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom 

kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv ska Svenska institutet främja samarbete och 

långsiktiga relationer med andra länder. Kort sagt – skapa förutsättningar för att Sverige 

                                                 
11 K Kubacki & H Skinner, Poland: Exploring the relationship between national brand and national culture i 
The Journal of Brand Management. Vol. 13, nr 4-5. Palgrave Macmillan, Hampshire, 2006, s. 284-299 
12 Svenska institutet, Sveriges internationella position och förutsättningar i en tid av ökad globalisering. 
<www.si.se/Svenska> 
13 Kommissionens arbetsprogram för 2010 – Tid för handling. Vol. 1. Europeiska kommissionen, Bryssel, 
2006 

http://www.ingentaconnect.com/content/pal/bm;jsessionid=2dhsasbxpe64o.alexandra
http://en.wikipedia.org/wiki/Palgrave_Macmillan
http://www.si.se/Svenska
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ska kunna dra nytta av globaliseringens möjligheter och möta de utmaningar som följer 

därav.14 

 

2.1.1. Svenska institutets kulturpolicy 

Svenska institutets arbete med att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige 

inkluderar i högsta grad även den svenska kulturen. Kultur i bred bemärkelse är ett bra 

medel för att skapa intresse och förtroende för Sverige, menar Olle Wästberg, tidigare 

generaldirektör för Svenska institutet.15 Kulturen, menar han, ger en mångfacetterad 

bild av Sverige, skapar mötesplatser och samlar människor i ett gemensamt intresse.  

Svenska institutet ska därför inrikta sig på att presentera nyskapande, samtida och 

öppna kulturaktiviteter. 

I den offentliga diplomatin ingår kultur som ett naturligt inslag. Det handlar både om att 

sätta Sverige på kartan och att påverka målgrupperna eller samarbetsparterna. Det kan 

bland annat vara att få dem att börja studera i Sverige, läsa svenska, ta del av svensk 

kultur, resa till Sverige, handla svenskt, sympatisera med svenska värderingar 

etcetera.16 Svenska institutet ska fungera som regeringens främsta verktyg inom 

utrikespolitiken för att bland annat genom kulturaktiviteter främja Sveriges 

utrikespolitiska mål.17 

 

2.2. Kulturellt samarbete inom Europeiska unionen 

Sedan 1970-talet har flera resolutioner antagits och andra pådrivande initiativ tagits för 

att driva arbetet med EU:s gemensamma kultur framåt.18 Det var dock först 1991 som 

                                                 
14 Svenska institutet, Sveriges främsta globaliseringsmyndighet. <www.si.se/Svenska/Innehall/Om-
Svenska-institutet/Sveriges-framsta-globaliseringsmyndighet> 
15 Personlig intervju med Olle Wästberg. Stockholm, 11 maj 2010  
16 Svenska institutet, Kulturpolicy för Svenska institutet. <www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-
institutet/Strategi-och-prioriteringar/Kulturpolicy-for-Svenska-institutet> 
17 Ibid. 
18 Europeiska kommissionen, Cultural cooperation. 
<http://ec.europa.eu/culture/portal/action/cooperation/coop_en.htm> 

http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Sveriges-framsta-globaliseringsmyndighet%3e%20(12
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Sveriges-framsta-globaliseringsmyndighet%3e%20(12
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Strategi-och-prioriteringar/Kulturpolicy-for-Svenska-institutet%3e%20(12
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Strategi-och-prioriteringar/Kulturpolicy-for-Svenska-institutet%3e%20(12
http://ec.europa.eu/culture/portal/action/cooperation/coop_en.htm
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EU officiellt började behandla kulturfrågan. I Maastrichtfördraget, som undertecknades 

1992, introducerades ett europeiskt medborgarskap. Med medborgarskapet följde att 

en rad områden, så som utbildning, kultur, konsumentskydd och folkhälsa blev en del av 

EU:s jurisdiktion.19 I fördraget fördjupades det kulturella samarbetet genom införandet 

av artikel 128 (nuvarande artikel 151) som lyder: ”The Community shall contribute to 

the flowering of the cultures of the Member States while respecting their national and 

regional diversity and at the same time bringing the common heritage to the fore”.20 

EU-initiativ ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov 

stödja och komplettera deras åtgärder. Målet är att främja skapandet av ett ”europeiskt 

kulturområde”, vilket Europaparlamentet betonade i sin resolution från den 5 

september 2001, som handlade om kulturellt samarbete i Europa. Kulturellt samarbete 

inom EU ska nu uppmuntras bland annat med hjälp av Kulturprogrammet, och utöver 

detta även genom särskilda insatser som finansieras genom andra EU-program. Dessa 

omfattar EU-samarbetet i bred bemärkelse, eftersom de flesta av programmen är öppna 

både för medlemsstaterna i Europeiska unionen och för kandidatländerna.21  

Genom Kulturprogrammet, som inleddes på grundval av artikel 151 i 

Maastrichtfördraget, stärker EU sitt stöd för kulturell verksamhet. Syftet är att främja 

samarbete och därigenom bidra till upprättandet av ett gemensamt kulturområde för 

EU:s samtliga medborgare. Inom ramen för detta hoppas man utveckla konstnärligt och 

litterärt skapande, främja kunskaper om europeisk historia och kultur och dess 

internationella spridning, samt utveckla det europeiska kulturarvet. Slutligen vill man 

genom detta program uppmuntra till interkulturell dialog och social integration.22 

 

                                                 
19 C Shore, Building Europe – The Cultural Politics of European Integration. Routledge, London, 2000, s. 53 
20 Maastrichtfördraget, artikel 128. Maastricht, 1992 
21 Korsa gränser – Förena kulturer: Kulturprogrammet (2007-2013). Europeiska kommissionen, Bryssel, 
2007 
22 Europeiska kommissionen, Cultural cooperation. 
<http://ec.europa.eu/culture/portal/action/cooperation/coop_en.htm> 

http://ec.europa.eu/culture/portal/action/cooperation/coop_en.htm
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2.3. Tidigare forskning 

Det övergripande resultatet efter den databassökning som gjorts inför denna studie är 

att även om det finns en uppsjö vetenskapliga artiklar och uppsatser som behandlar 

nation branding, offentlig diplomati, EU och bilden av Sverige var för sig, så är 

vetenskapliga texter som behandlar europeiska länders framtida utmaningar vad gäller 

offentlig diplomati och nation branding i en EU-kontext få. Jag har heller inte funnit 

några artiklar som utgår från Sverige. Jag hoppas därför med min uppsats 

uppmärksamma denna lucka och inspirera till vidare studier inom detta område. Här 

följer en kortare redogörelse för tidigare forskning inom nation branding och offentlig 

diplomati. 

Janine Widler kastar i Nation branding: With pride against prejudice ett kritiskt ljus över 

nation branding-diskursen. Hon vill i artikeln ge teoretiska svar på frågan om varför 

nation branding ”förutsätter att vissa befolkningsgrupper hålls utanför detta arbete”.23 

Slutsatsen är ett det finns tre frågor man som praktiker måste komma till rätta med för 

att kunna bedriva nation branding framgångsrikt. För det första måste man grundligt 

definiera begreppet nation. För det andra måste medborgarnas del i processen 

definieras och sluta behandlas så pass marginellt som är fallet i dag. För det tredje 

måste man helt och fullt vara på det klara över i vilken omfattning man ämnar 

marknadsföra nationen.24 I synnerhet den första frågan som gäller begreppet nation är 

av hög relevans för denna uppsats. 

Huruvida en nation kan behandlas som ett varumärke är en mycket intressant fråga, i 

synnerhet vad gäller möjligheten att överföra detta på unionsnivå. Denna fråga 

diskuteras i artikeln Treating the Nation as a Brand: Some Neglected Issues av John 

O’Shaughnessy och Nicholas Jackson O’Shaughnessy. Deras slutsats är att den 

övergripande bilden av en nation är alldeles för oklar för att detta ens ska vara möjligt, 

vilket är en hållning som går igen hos flertalet forskare inom detta fält. Om 

                                                 
23 J Widler, Nation branding: With pride against prejudice i Place Branding and Public Diplomacy. Vol. 3, nr 
2. Palgrave Macmillan,  Hampshire, 2007, s. 144 
24 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palgrave_Macmillan
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marknadsföringen ska grunda sig på att utnyttja bilden av en nation, bör det helst vara 

landets höga förtroendekapital, menar författarna.25 

I National Branding – Sverige som varumärke kommer Mina Khoshnood fram till att det 

moderna Sverige är dynamiskt och förändringsbenäget, multikulturellt, 

internationaliserat, samarbetsvilligt, socialt medvetet, kreativt och förknippat med 

kvalitet.26 Hon pekar dock på att kunskapen om Sverige varierar väldigt mycket och att 

många fortfarande är alltför ointresserade av Sverige. Därför måste den kontinuerligt 

uppdaterade Sverige kommuniceras, på ”rätt sätt” och till ”rätt målgrupp”. Khoshnood 

trycker, liksom Widler, på vikten av att landets befolkning, som ju är en del av 

varumärket, måste ha ökad kunskap om vad Sverige och Sverige innebär och står för.27 

Khoshnood lyfter fram aspekter av Sverige som givetvis påverkar våra förutsättningar 

att bedriva välriktad nation branding gentemot EU. 

 

                                                 
25 J O’Shaughnessy & N Jackson O’Shaughnessy, Treating the Nation as a Brand: Some Neglected Issues i 
Journal of Macromarketing. Sage Publications, London, 2000, s. 20-56 
26 M Khoshnood, National Branding – Sverige som varumärke. Stockholms universitet, Stockholm, 2006, s. 
41 
27 Ibid, s. 42 
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3. Teori 

I detta kapitel går jag in på de teorier som ligger till grund för såväl frågeställningar som 

analys i denna uppsats. Inledningsvis tar jag upp och diskuterar teorier kring den 

postnationella konstellationen, där Jürgen Habermas ställer sig frågande till 

nationalstatens framtid. Jag går sedan in på teorier kring nation branding, hur synen på 

begreppet har ändrats över tid och hur det förhåller sig till offentlig diplomati. Vidare 

lyfter jag fram teorier kring Europa som varumärke; i vilken mån det är möjligt att 

skapa ett sådant varumärke och vilka hinder vi måste vara beredda på att möta under 

arbetets gång. 

 

3.1. Den postnationella konstellationen 

Jürgen Habermas skriver i Den postnationella konstellationen att både ansvar och 

behörighet i dag förskjuts från nationell till över- eller transnationell nivå, som 

exempelvis FN och EU, och att detta skapar legimitetsluckor för nationalstaten.28 Detta 

är intressant utifrån nation branding-perspektiv eftersom frågan om nationalstatens 

betydelse i dag och i framtiden är av yttersta vikt då vi utformar och legitimerar 

varumärket Sverige. Habermas diskuterar huruvida globaliseringen påverkar den 

kultur som vuxit fram inom nationalstatens ramar. En mobilisering av medborgarna 

över nationsgränserna kräver kulturell integration av befolkningen, menar Habermas, 

och här är idén om nationen av yttersta vikt. Nationen hjälper medborgarna att utveckla 

en ny, kollektiv identitet, som överskrider den historiska lojaliteten mot familj eller 

by.29 Folksjälen, skriver Habermas, ”utgör en kulturell symbol som skapar en, om än 

skenbar, enhet”30, och det är först genom den symboliska konstruktionen av ett ”folk” 

som den moderna staten förvandlas till en nationalstat. Habermas påpekar emellertid 

att den politiska fragmentering som nu sker inom Europas gränser innebär att 

                                                 
28 J Habermas, Den postnationella konstellationen. Daidalos, Göteborg, 2000, s. 45 
29 Ibid., s. 37 
30 Ibid. 
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nationens murbruk börjar spricka.31 Han pekar på två aspekter; dels de ”kognitiva 

dissonanser” som leder till att den nationella identiteten stärks när olika kulturella 

levnadssätt krockar med varandra, liksom en clash of civilisations så som Samuel 

Huntington förebådar.32 Dels de ”hybrida differentieringarna”, som löser upp likartade 

levnadssätt eftersom det inte finns något annat alternativ än att införliva den 

dominerande världskulturen i respektive lands inhemska kultur.33  

Frågan är då hur ett EU som korsbefruktats på det kulturella planet skulle se ut. Det 

faktum att individen är beroende av att dela traditioner med sina medmänniskor och att 

vara en del av olika identitetsskapande gemenskaper innebär med stor sannolikhet att 

skapandet av en gemensam kommunikationsplattform kommer att bli en svår och 

långdragen process. Kultur uppstår inte till följd av politiska beslut, utan är något som 

växer fram efterhand. ”En politik som eftersträvar en jämlik samexistens mellan olika 

etniska gemenskapers, språkgruppers och religiösa samfunds levnadssätt, sätter 

naturligtvis igång en lika prekär som smärtsam process i historiskt anrika nationalstater”, 

skriver Habermas.34  

Frågan om vilken roll etnocentrism spelar inom området nation branding diskuteras 

även av Vladimir Lebedenko i boken Nation Branding.35 Etnocentrism som begrepp 

innebär att man betraktar resten av omvärlden utifrån egen etniska position. 

Lebedenko skriver att insikt och förståelse för de grundläggande dragen hos den 

nationella identiteten är en förutsättning när man ska utveckla en strategi för nation 

branding. De grundläggande dragen, menar han, är ett historiskt territorium eller 

hemland, gemensamma myter och historiska händelser, en gemensam masskultur, 

gemensamma legala rättigheter och skyldigheter för alla medlemmar samt en 

gemensam ekonomi.36 Ansvaret för de senare har förskjutits från statlig- till EU-nivå, 

                                                 
31 Ibid., s. 45 
32 Foreign Affairs, The Clash of Civilisations? av Samuel Huntington, 2003. 
<www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations> 
33 J Habermas, op.cit., s. 46 
34 Ibid., s. 48 
35 K Dinnie, Nation Branding – Concepts, Practices and Issues. Elsevier Ltd., Oxford, 2009, s. 104-129  
36 V Lebedenko i K Dinnie, op. cit., 2009, s. 112 



 20 

och tanken med exempelvis Kulturprogrammet är att skapa en gemensam masskultur 

inom unionen.  

Habermas går närmare in på EU:s specifika problematik då han skriver att ”För att 

skapa ett handlingskraftigt Europa genom en integrerad politik på flera nivåer måste 

Europas medborgare, som till en början bara kännetecknades av sitt gemensamma pass, 

lära sig att också se bortom de nationella gränserna och erkänna varandra som 

tillhörande en och samma gemenskap”.37 Han hävdar även att den medborgerliga 

solidariteten, som hittills har begränsat sig till nationalstaten, måste utvidgas så att den 

omfattar alla unionens medborgare.38  

 

3.2. Nation branding i relation till offentlig diplomati 

Begreppet nation branding myntades av Simon Anholt 1996. Anholt anses vara den 

främste auktoriteten vad gäller att mäta och förvalta nationell identitet, och han sitter 

även med i Storbritanniens Foreign Office’s Public Diplomacy Board.  

Nation branding har under lång tid använts av strateger och varumärkeskonsulter, men 

har också, enligt Anholt själv, misstolkats. Därför tar han numera visst avstånd från 

begreppet, och i boken Competitive Identity ersatte han det med skapandet av en 

konkurrenskraftig identitet (competitive identity).39 Anledningen till att Anholt har 

ändrat ståndpunkt vad gäller termen nation branding är att detta inte bara innebär 

värdet av varumärket i den mening som avses inom den kommersiella sektorn, utan 

också nationell identitet. En nation och dess nationella identitet kan inte behandlas som 

vanliga produkter.40 

Anholt anser emellertid att alla länder i viss mån kan ses som varumärken, eftersom 

omvärlden ser dem som sådana. Han säger att det finns fler skillnader än likheter 

                                                 
37 J Habermas, op. cit., s. 75 
38 Ibid., s. 76 
39 S Anholt, op. cit., 2007 
40 Ibid., s. 7-9 



 21 

mellan länder och företag, och de flesta teorier och tekniker för varumärkeshantering 

kan tillämpas inom offentlig diplomati.41  

Nation branding kan därmed ses som ett instrument för att upprätta och utvärdera 

strategier som används inom ramarna för offentlig diplomati. Brian White skriver i The 

Globalization of World Politics att offentlig diplomati har vissa likheter med traditionell 

diplomati, men att skillnaden ligger i att man inom offentlig diplomati i högre grad är 

inriktad på att påverka utländsk publik och samhälle, snarare än staters regeringar.42 

Vidare menar White att offentlig diplomati innebär en pånyttfödelse av etatism i en tid 

av ökad globalisering.43 Etatism definieras av Manuel Castells som ”ett sätt att ordna en 

nation så att staten är helt tongivande”.44 Detta resonemang knyter an direkt till 

Habermas teori om den postnationella konstellationen. 

Som synes har akademiker från vitt skilda discipliner, däribland internationella 

relationer, närmat sig området de senaste åren. ”A state has become something to sell 

through an image which effectively promotes its strengths and downplays its weaknesses” 

skrev Christopher Hill redan 1993 i artikeln The Capability-Expectations Gap, or 

Conceptualizing Europe’s International Role.45 Även Anholt menar att alla demokratiska 

staters regeringar bör, på uppdrag av folket, institutioner och företag, utveckla en 

strategi för att förbättra och förstärka uppfattningen om landet. För att lyckas med detta 

arbete måste landet bygga upp och upprätthålla ett positivt rykte kring samhälle, 

ekonomi och politik.46 Att använda sig av vad Anholt åtminstone inledningsvis kallade 

nation branding kräver mycket mer i form av en samordnad insats än traditionell 

offentlig diplomati. Nation branding kräver en mobilisering av alla krafter som verkar 

                                                 
41 Ibid. 
42 B White i J Baylis, & S Smith, The Globalization of World Politics. Oxford University Press Inc., New York, 
2005, s. 401 
43 Ibid. 
44 M Castells, The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing, 2010, s. 13 
45 C Hill, The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role. Journal of 
Common Market Studies, 1993, s. 305-328 
46 S Anholt, op. sit., s. 2 
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för nationen och som kan bidra till att främja landets image utomlands, menar César 

Villanueva Rivas, doktor i statsvetenskap.47  

Fan Ying, professor i marknadsföring, är emellertid av en helt annan uppfattning än 

Anholt. Han tror inte att man har något att vinna genom att jämföra nationen med ett 

varumärke. Vidare menar han att även om man i teorin kan förbättra landets image i 

utlandet genom att aktivt arbeta med nation branding, så finns det i realiteten alltför 

många faktorer som påverkar den uppfattning omvärlden har av landet, och de flesta av 

dessa är omöjliga att kontrollera. Därför, menar Ying, spelar nation branding en 

obetydlig roll.48  

 

3.2.1.  EU som varumärke 

Inför EU:s 50-årsjubileum 2007 diskuterades det, såväl internt som externt, hur bilden 

av Europa egentligen ser ut. Europeiska kommissionen utlyste samma år en 

studenttävling som innebar att man skulle designa en logga och en slogan för Europa för 

att fira årsjubileet. I boken Places – Identity, Image and Reputation skriver Simon Anholt 

att detta inte var någon slump.49 Anledningen till detta var, menar Anholt, att EU 

genomgår ett slags identitetskris och att det därför vore bekvämt om unionen skulle 

kunna enas under en enda slogan och logga.50 Tävlingen genomfördes utan större 

seriositet, men den reflekterar en viktig poäng med arbetet med en plats anseende: 

precis som kommersiella varumärken grundar sig ett lands, eller i detta fall en unions, 

varumärkesidentitet på en stark och enad gemenskaphetstanke inom själva 

organisationen. Utan ett gemensamt syfte och mål finns ingen stark gemenskap 

(community), och utan en stark gemenskap kan ingen gemensam identitet skapas, 

skriver Anholt.51 Vidare menar han att anledningen till att EU som varumärke ännu inte 

                                                 
47 C Villanueva Rivas, Representing cultural diplomacy. Växjö universitet, Växjö, 2007, s. 52-53  
48 F Ying, Branding the nation: What is being branded? Brunel Business School, Brunel University, 
Uxbridge, 2006  
49 S Anholt, Places – Identity, Image and Reputation. Palgrave Macmillan, Hampshire, 2010, s. 110 
50 Ibid., s. 109 
51 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palgrave_Macmillan
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slagit igenom vare sig internationellt eller internt är att unionen saknar ett kraftfullt och 

brett förankrat internt varumärke, en känsla för gemensamma mål och gemensam 

identitet.52 Att då påbörja det arbetet genom att efterfråga en logga och en slogan vore 

därför att börja i helt fel ände. 

Att utkristallisera och definiera bilden av EU är därför av största vikt, och lika viktigt är 

det att förankra detta hos den europeiska befolkningen. Anholt framhåller att den 

största utmaningen för alla länder inom EU är att hitta olika sätt att ”continually 

presenting and re-presenting their past cultural achievements alongside their modern 

equivalents in ways that are fresh, relevant and appealing to younger audiences”.53 Många 

länder, däribland Sverige, behöver nu ompröva det sätt på vilket vi definierar oss själva 

och kommunicera den identiteten ut mot resten av världen, menar Anholt. Samtidigt 

framhåller han att en anledning till att EU som varumärke är så pass svagt i dag beror 

på medlemsstaternas tendens att tillskriva nationella framgångar till den egna 

regeringen, medan misslyckanden i högre utsträckning tillskrivs EU.54  

Simon Anholt anser att en av de största utmaningarna EU har framför sig på 

kommunikationsområdet handlar om att internt definiera vilka mål som finns och hur 

man tillsammans ska arbeta mot dessa under den kommande 50-årsperioden.55 Om 

denna uppgift inte framstår som relevant, trovärdig och inspirerande hos de människor 

som EU i grund och botten är till för, det vill säga dess medborgare, ”the brand of 

Europe-as-institution will never be more than a weak shadow of the brand of Europe-as-

continent”.56 

Anholt menar att EU:s medlemsstater redan i dag reflekterar en ökad betoning på 

identitetsskapande och vilken uppfattning omvärlden har om landet. De flesta av EU:s 

medlemsstaters utrikesdepartement är nu själva, eller genom myndigheter som 

Svenska institutet i Sverige, aktivt involverade i offentlig diplomati. Det är i dag allmänt 

                                                 
52 Ibid. 
53 Ibid., s. 110 
54 Ibid., s. 111 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 111-112 
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erkänt att diplomater måste vara experter inom mediehantering, export- och 

investeringsfrämjande och kulturella relationer i lika hög grad som politiska frågor.57 

 

                                                 
57 Ibid., s. 113 



 25 

4. Metod 

Då jag i min uppsats ämnar studera och analysera hur fyra strategiskt utvalda personer 

anställda på Svenska institutet ser på de utmaningar man ställs inför vad gäller 

marknadsföringen av Sverige i ljuset av EU:s utveckling, har jag valt att utgå från en 

kvalitativ forskningsansats.  

 

4.2. Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativ forskning används ofta för att få en förståelse för ett visst fenomen, vilket 

även är syftet med denna uppsats. Jag har valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, hellre än strukturerade eller ostrukturerade sådana. Anledningen till det är 

att den semistrukturerade intervjun ger mig större flexibilitet vid intervjutillfället än 

den strukturerade, men samtidigt har en på förhand bestämd struktur, vilket 

underlättar vid analys eftersom intervjuguiden medför ett strukturerat fokus.58 

Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan transkriberas. Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant med undantag för att syftningsfel har rättats till av mig.  

De intervjuer jag gjort under denna studie är så kallade elitintervjuer59, vilket innebär 

att man pratar med personer som är särskilt kunniga inom den kontext man forskar 

inom. De befinner sig på maktpositioner till följd av sin erfarenhet och kunskap och är 

därför en oerhört viktig resurs för studien. Gillham skriver att ”De kommer oundvikligen 

att vara mer ”politiskt” medvetna, och därför måste forskningen ta hänsyn till deras 

utsatta position”.60 Gillham menar vidare att det därför är särskilt viktigt att fråga sig 

varför man får just de svar man får och våga ifrågasätta informanten, vilket jag tog med 

mig in i intervjusituationerna. 

                                                 
58 L Larsson i M Ekström & L Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap.  Studentlitteratur, Lund, 
2007, s. 59 
59 B Gillham, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 83-90 
60 Ibid., s. 87 



 26 

En positiv aspekt av semistrukturerade intervjuer är att det uppstår en relation mellan 

intervjuaren och informanten.61 Det är ett mycket enkelt, effektivt och praktiskt sätt att 

få uppgifter om saker som inte enkelt kan observeras. Dessutom ges utrymme att tala 

om komplexa frågor och problem, och det finns möjlighet att förtydliga, inte enbart från 

informantens sida utan även från intervjuarens. Det är även ett sätt att försöka undvika 

att intervjuarens fördomar får en alltför stor betydelse för intervjuns innehåll.62 Att helt 

och hållet undvika att intervjuarens fördomar spelar in vid intervjutillfället är dock 

svårt, eftersom man alltid går in i en situation med en viss förförståelse. Att som 

forskare ha insikt kring detta menar jag är oerhört viktigt, och man bör även föra en 

kritisk diskussion med sig själv om varför man valt att fokusera på och lyfta fram vissa 

aspekter av resultaten framför andra.  

 

4.1.1. Kritik av metod 

Det finns givetvis vissa nackdelar med den semistrukturerade intervjun. Bland annat 

beror kvaliteten på de data man får på hur pass skicklig man är som intervjuare, 

exempelvis vilken förmåga man har att tänka ut nya följdfrågor under intervjun och hur 

rappt och vältaligt man svarar på informantens inlägg.63 Som intervjuare kan man också 

omedvetet sända ut signaler till informanten som styr dennes sätt att svara, exempelvis 

genom gillande eller ogillande miner, uppmuntrande huvudskakningar eller att man 

tittar bort.  

I en studie som involverar ett flertal personer kan resultaten bli svåra att analysera, om 

intervjun tenderar att bli alltför ostrukturerad och informanterna går in på olika 

saker.64 Därför har jag mot slutet av varje intervju gått igenom de teman jag satt upp i 

intervjuguiden för att se att vi har gått igenom alla områden. På grund av att jag använt 

detta arbetssätt har intervjuerna delvis olika upplägg, och även om mina grundfrågor 

besvarats av samtliga informanter skiljer sig stora delar av intervjuerna åt eftersom 

                                                 
61 L Larsson i M Ekström & L Larsson (red.), op. cit., s. 51 
62 Ibid., s. 53 
63 B Gillham, op. cit., s. 105 
64 Ibid., s. 214-215 
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ordningsföljden och följfrågorna varierade dem sinsemellan. Detta är emellertid en 

naturlig situation då man genomför en kvalitativ studie. Det enda konkreta problem 

som detta har medfört är att jag efter varje intervju kom på fler infallsvinklar och frågor 

som jag ville ha svar på, vilket medförde att strukturen på nästföljande intervju 

anpassades efter detta.   

Efter att ha genomfört längre intervjuer med ett flertal personer har man ett gediget 

material. Det kan därmed vara svårt att ta ställning till vad som är relevant och 

representativt, det vill säga vad som ska tas med i uppsatsen.65 För att underlätta för 

analys har jag därför kategoriserat de uttalanden som jag funnit intressanta för min 

studie utifrån mina fyra frågeställningar. I själva analysen har jag sedan återkopplat 

mitt empiriska material till relevanta delar av teorin. Genom att strukturera det på så 

vis att jag följer mina frågeställningar i analysen hoppas jag underlätta för läsaren.   

Slutligen är det svårt att generalisera kring sådana svar som ges i en semistrukturerad 

intervju. Detta gäller emellertid för all kvalitativ forskning och är något man som 

forskare bör vara medveten om. 

 

4.1.2. Etiska överväganden 

Jag har tidigare arbetat på Svenska institutets enhet i Paris, Centre culturel suédois. Då 

jag senare praktiserade på press- och informationsenheten på svenska ambassaden i 

Paris hade jag också ett tätt samarbete med Svenska institutet. I min nuvarande roll som 

skribent och pr-assistent på en kommunikationsbyrå arbetar jag återigen tillsammans 

med Svenska institutet, men denna gång som konsult. Jag informerade inledningsvis 

samtliga informanter om detta, för att de skulle få en bättre förståelse för mina 

utgångspunkter. Inför intervjutillfällena var jag även noga med att tala om vilket 

universitet och vilken institution jag kommer ifrån, och vad syftet med min uppsats är. 

Utöver de etiska aspekterna underlättar en noggrann presentation även informantens 
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förståelse för vilken information jag eftersöker.66 Jag bad vidare om tillåtelse att spela in 

intervjun och försäkrade informanten om att ljudfilen kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att andra inte har tillgång till det, men att materialet däremot kommer att 

transkriberas och finnas tillgängligt i pappersform. Därefter gav jag informanten 

möjlighet att läsa igenom materialet för att förtydliga sådant som kunde ha 

missuppfattats eller misstolkats. Eftersom de intervjuer jag genomfört är så kallade 

elitintervjuer är detta särskilt viktigt, eftersom högt uppsatta tjänstemän av flera 

anledningar måste vara måna om att det som sägs uppfattas på ett korrekt sätt.67 I 

efterhand hade informanterna emellertid inget att anmärka på vad gäller innehållet. 

 

4.1.3. Validitet och reliabilitet 

En kvalitativ studie måste utföras på ett sådant sätt att man säkrar både validitet och 

reliabilitet.68 Validiteten i en studie beror på i vilken grad det går att säkerställa om 

studien faktiskt undersöker det man avser att undersöka.69 I en kvalitativ intervjustudie 

som denna beror detta i hög grad på huruvida man ställer rätt frågor. Genom detta 

metodval har jag, genom att ställa öppna frågor till informanterna, velat göra det möjligt 

att få information som går på ett djupare plan. Då kan informanterna tala fritt och deras 

svar begränsas inte genom förutbestämda frågor som eventuellt kan begränsa mängden 

och kvaliteten på den information man får fram. Eftersom intervjuerna spelades in på 

diktafon kan andra forskare i efterhand gå tillbaka och studera materialet, vilket 

ytterligare stärker dess validitet.70 Resultatet analyseras därefter i enlighet med mina 

frågeställningar.  

Studiens reliabilitet syftar till huruvida resultatet i studien är tillförlitligt.71 Vad gäller 

reliabiliteten för semistrukturerade intervjuer menar jag att en sådan intervju är svår, 

                                                 
66 Ibid., s. 30 
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69 Ibid. 
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för att inte säga omöjlig, att upprepa exakt eftersom frågorna inte till hundra procent är 

förutbestämda och informanten uppmuntras att tala fritt och detaljerat. I vilken ordning 

frågorna kommer skiljer sig också oftast åt från intervju till intervju. Informanterna 

svarar därför olika på samma frågor beroende på ett antal faktorer som exempelvis 

vilken insyn och förförståelse de har, vad de har för relation till intervjuaren etcetera, 

saker som är svåra för intervjuaren att kontrollera. Om semistrukturerade intervjuer 

generellt kan sägas att reliabiliteten är medelhög.72 Att kunna generalisera utifrån en 

studie som utgått från denna metod är emellertid oftast inte avsikten, utan syftet med 

denna typ av studie är snarare att få inblick i och förståelse för just det fenomen som 

studeras.  

Något som också påverkar reliabiliteten är bland annat kvaliteten på intervjuerna, 

transkriberingen av dem samt analysen av materialet. För att en studie ska ha en hög 

reliabilitet krävs det att samma studie ska kunna genomföras av någon annan och ge 

samma resultat.73 En faktor som kan bidra till sänkt reliabilitet i kvalitativa studier som 

denna är att det under intervjuernas gång ställs en rad följdfrågor för att förtydliga eller 

utveckla vissa resonemang. Följdfrågorna kan i vissa fall ha påverkat utgången för vad 

intervjupersonerna har svarat. Reliabiliteten för denna studie kan dock sägas vara hög 

då resultatet är giltigt utifrån de teoretiska utgångspunkter som används i studien.74 

Det finns dock en viss problematik i att bedöma en studies reliabilitet på detta 

vedertagna sätt. Gillham skriver i Forskningsintervjun (2008) att ”såvida forskaren inte 

använder sig av en mycket ytlig ansats när han eller hon analyserar sitt intervjumaterial 

[---] skapar han eller hon oundvikligen någon sorts tolkande konstruktion av vad 

intervjupersonen säger”.75 Eftersom intersubjektivitet är kärnan i alla sociala situationer, 

även forskningssituationer, medför detta att reliabilitetsfrågan är komplicerad. 

 

                                                 
72 Ibid., s. 61 
73 Ibid., s. 75 
74 S Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, 1997 
75 B Gillham, op. cit., s. 23 
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5. Analys 

I detta kapitel presenterar och analyserar jag de empiriska data jag samlat in. Analysen 

följer rent strukturmässigt de frågeställningar som presenterades inledningsvis; Hur 

betraktar Svenska institutet arbetet med att marknadsföra Sverige som 

kommunikationsobjekt gentemot EU?, Hur ser Svenska institutet på nationalstaten 

Sveriges framtid sett i relation till EU? respektive Hur ställer sig Svenska institutet till 

frågan om huruvida vi går mot en europeisk identitet eller om nationella identiteter växer 

sig starkare?  

 

5.1. Svenska institutets arbete med att marknadsföra Sverige som 

kommunikationsobjekt gentemot EU 

I detta avsnitt analyserar jag frågeställningen Hur betraktar Svenska institutet arbetet 

med att marknadsföra Sverige som kommunikationsobjekt gentemot EU? utifrån de 

teorier som presenteras i kapitel 3. 

 

5.1.1. Hur marknadsföringen av Sverige påverkas i och med EU-samarbetet 

Att betrakta hur informanterna i denna studie ser på Svenska institutets arbete med att 

marknadsföra Sverige som kommunikationsobjekt gentemot EU utifrån teorin om den 

postnationella konstellationen har potential att ge svar på avgörande frågor. En av de 

mest grundläggande principerna inom PR och nation branding är att man som praktiker 

måste vara på det klara med vilka förutsättningar man arbetar efter. I detta fall handlar 

det om huruvida man kan skönja en ny världsbild, vilket Habermas teori förebådar. 

Denna nya världsbild innebär bland annat att alltmer ansvar och beslutsrätt förskjuts 

från nationell till övernationell nivå, så som EU.76  

                                                 
76 J Habermas, op. cit., s. 45 
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Thomas Carlhed ger i sin framtidsvision uttryck för en tro på ökat samarbete de 

europeiska länderna emellan, och han är övertygad om att Svenska institutets arbete 

kommer att se annorlunda ut inom en femårsperiod. Framför allt tror Thomas Carlhed 

att kopplingen till ett europeiskt integrationsarbete i bland annat Östeuropa och 

Mellanöstern kommer att bli allt tydligare.77 Även Olle Wästberg ser att Svenska 

institutets roll i kommunikationen gentemot EU är på väg att ändras. Han poängterar att 

mycket av den politiska kommunikationen sker via Utrikesdepartementet, men tror att 

Svenska institutet i framtiden kommer att få en större roll i detta arbete. 78 

Förhållandet de politiska institutionerna emellan innebär naturligtvis att 

marknadsföringen av Sverige som kommunikationsobjekt mot omvärlden är en fråga 

som fler än endast Svenska institutet kan och måste förhålla sig till. Men som Sveriges 

främsta globaliseringsmyndighet med ett utpräglat kommunikationsuppdrag är det 

givetvis av yttersta vikt att vara på det klara med vilka förutsättningar man arbetar efter 

och hur omvärlden ser ut. Om Sveriges roll i EU är på väg att ändras måste detta givetvis 

följas upp i kommunikationen kring och marknadsföringen av landet. 

Baserat på den information informanterna gett mig finns det en del som talar för att vi 

är på väg mot en i vissa avseenden ny världsordning. Europasamarbetet både breddas 

och fördjupas inom flera områden. Varje dag fattas beslut som påverkar Sverige och 

dess befolkning, och för Svenska institutets del är det av den anledningen viktigt att 

kunna spana in i framtiden för att se hur man på bästa sätt ska fördela sina resurser och 

planera sina kommunikationssatsningar framöver.  

 

5.1.2. Marknadsföring av den egna nationen eller av nationella värden 

Hans Lepp upplever att Svenska institutets arbete med nation branding, så som det 

hittills bedrivits, har gett goda resultat. Han menar emellertid att Sverige borde tillmäta 

sig en större roll i EU och att vi inte får tro att vi är så okända som vi själva inbillar oss 
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att vi är.79 Samtidigt trycker han på ett faktum som i sammanhanget kan upplevas som 

paradoxalt. Hans Lepp menar att en av de viktigaste lärdomarna han dragit av sitt 

arbete med att främja Sverige i utlandet, är att ett land har långt mycket mer att vinna 

på att vara mottagligt för önskemål och behov hos de länder man önskar marknadsföra 

sig gentemot, än att tillämpa envägskommunikation och enkelriktad marknadsföring. 

[A]tt vara lyhörd, det är viktigt. Och det kan jag säga att det tycker jag inte att vi är så bra på 

här på Svenska institutet, om jag ska vara ärlig och kritisk mot miljön. Inte enskilda kollegor 

som sådana, men ett bra institut måste vara väldigt lyhört. Kanske är vi det i omgångar, i 

vågor, men det är fruktansvärt viktigt att lyssna på vad omvärlden är intresserad av innan 

man producerar något som man levererar.80 

Hans Lepp jämför marknadsföringen av Europas medlemsstater gentemot varandra 

med en konstutställning, och menar att man ur ett kulturvärdeperspektiv vinner mer 

på att presentera konsten utifrån dess egenvärde snarare än nationell härkomst. Att 

bara hänga upp nationsflaggan och sedan tro att man därmed har köpt marknaden är 

enligt Hans Lepp ingen vinnande kommunikationsstrategi.81 För Svenska institutets 

arbete med att marknadsföra Sverige som kommunikationsobjekt gentemot EU gäller 

då att de svenska värdena ska bedömas utifrån sitt egenvärde, snarare än att det är just 

Sverige som för fram dem.  

Detta framstår vid första anblick som en oerhört ödmjuk och blygsam inställning till 

hur Sverige på bästa sätt ska bedriva arbetet med nation branding. Men är det 

försvarbart att lägga skattepengar på att promovera svenska värden i världen utan att 

samtidigt göra en direkt hänvisning till landet? Detta är en fråga som torde komma att 

aktualiseras såväl för Svenska institutet som för andra nationella kulturinstitut inom 

EU. Det är även en fråga som är intimt förknippad med identitetsbegreppet. En stark 

nationalstat har förmodligen inget större intresse av att spendera medborgarnas 

skattepengar på kommunikationskampanjer som inte direkt syftar till att stärka bilden 

av landet i fråga, och i förlängningen även landets finansiella ställning på 
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80 Personlig intervju med Hans Lepp. Stockholm, 6 april 2010 
81 Personlig intervju med Hans Lepp. Stockholm, 6 april 2010 
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världsmarknaden. Men för en nation som i första hand identifierar sig som EU-

medlemsstat snarare än nationalstat kan man tänka sig att detta ligger närmre till 

hands, eftersom blicken då redan har lyfts över de historiska nationsgränserna.  

Som nämndes i kapitel 3.2. finns det emellertid andra åsikter om nation branding än de 

Simon Anholt uttrycker. Fan Ying menar att man inte har någonting att vinna på att 

jämföra nationen med ett varumärke, och att det i realiteten finns alltför många 

faktorer som påverkar den uppfattning omvärlden har av ett land för att nation 

branding ska ge någon klar effekt.82 Den ödmjuka inställning jag möter hos Hans Lepp 

på Svenska institutet kan vara ett resultat av denna insikt. Sverige är inte en produkt 

som går att sälja på en annan befolkning. Det finns givetvis flera vägar mot ökad 

kännedom om ett land, och det är viktigt att låta målgruppen välja sin egen färdväg. 

 

5.1.3. Vikten av att vara med och påverka EU:s gemensamma varumärke 

Hur förhåller sig då informanterna till EU som varumärke i sitt arbete med att 

marknadsföra Sverige? Simon Anholt menar att den största utmaningen inom nation 

branding för Sverige, liksom för alla andra medlemsstater, är ”to find ways of continually 

presenting and re-presenting their past cultural achievements without  marginalizing or 

seeming to ignore the multiracial reality of the country’s modern day population”.83 

Anholt menar alltså inte att vi inom EU ska enas om ett enda lands kultur som skulle bli 

allenarådande, och inte heller att ”varumärket EU” skulle vara något nytt, något som 

konstrueras på tomma grunder. Det han menar är att vi måste hitta sätt att lyfta fram 

varje enskild medlemsstats specifika kultur och historia och fläta samman detta med 

övriga medlemsstaters bidrag.  

Skapandet av ett EU-varumärke har tagit sin början i och med arbetet med den 

gemensamma kommunikationsplattformen, där exempelvis Kulturprogrammet spelar 

en viktig roll. Olle Wästberg menar att det är väldigt viktigt att Sverige är med och 
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påverkar EU:s kommunikationsplattform, och framhäver att Sverige givetvis har ett 

intresse av hur resultatet blir i slutändan. Hans förhoppning är främst att den blir 

öppen mot omvärlden. Denna öppenhet är något han även ser som typiskt svenskt, och 

därför menar han att det främst är detta som Svenska institutet bör arbeta med att få in 

i kommunikationsplattformen.84 Även Hans Lepp ger exempel på de svenska värden 

som han ser som viktigast att framhålla i arbetet med att marknadsföra Sverige som 

kommunikationsobjekt gentemot EU. 

[P]å de här platserna visar vi upp ett antal föreställningar, filmfestivaler, olika typer av 

samhällsrelaterade events, eller utställningar, som på något vis ska få åskådarna att få en sorts 

vibration av att Sverige är ett progressivt land som värdesätter ett antal, som vi kallar det, 

kärnvärden, eller grundvärden, där både respekt och ömsesidighet finns med. Respekt för 

naturen, respekt för demokratin och sådant, som vi på något sätt lever med every day. Och de 

skiljer sig inte så mycket från de finska eller danska kärnvärdena, de är ungefär samma i alla 

civiliserade länder i Europa, men vi har kommit så långt att vi har kokat ned dem, eller 

åtminstone mejslat ut dem. Och redan det är vackert.85 

Sammantaget är detta alltså de kulturella värden som Svenska institutet arbetar med 

för att promovera Sverige externt. Simon Anholt menar att anledningen till att EU som 

varumärke ännu inte slagit igenom vare sig internationellt eller internt är att unionen 

saknar ett kraftfullt och brett förankrat varumärke och en känsla för gemensam 

identitet.86 Förhoppningsvis är dessa svenska värden så pass gångbara att de kan 

appellera till stora delar av den europeiska befolkningen, och därmed ge möjlighet för 

Sverige att vara med och sätta ramarna för en gemensam identitet och ett gemensamt 

varumärke. Å andra sidan är risken med att vårt nationella ”bidrag” till det 

gemensamma varumärket är så pass brett och gångbart att avsändaren av budskapet 

blir otydlig. Det är, som Hans Lepp påpekar, inte några unika svenska värderingar det är 

fråga om. Om man vill att de värden Sverige ska tillföra till det gemensamma 

varumärket ska ha en tydlig avsändarlapp som det står Sverige på, så måste man också 

kraftfullt stå upp för sitt budskap och noga hänvisa till det egna landet.  
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5.2. Nationalstaten Sveriges framtid sett i relation till EU 

I detta avsnitt analyserar jag frågeställningen Hur ser Svenska institutet på 

nationalstaten Sveriges framtid sett i relation till EU? utifrån de teorier som presenteras i 

kapitel 3. 

 

5.2.1. Nationalstatens framtid inom EU 

Den starka kontrasten mellan medborgerliga och etniska föreställningar om nationen 

har ifrågasatts av många. De komplexa relationerna mellan etnisk bakgrund och 

historiska nationsbildande processer gör det svårt att ställa sig bakom en polariserande 

nationsmodell. En nation som Sverige är uppbyggd av båda delarna, på samma sätt som 

EU är det.   

Jürgen Habermas skrev i Den postnationella konstellationen att både ansvar och 

behörighet i dag förskjuts från nationell till över- eller transnationell nivå, som 

exempelvis EU. Habermas menar att detta skapar legimitetsluckor för nationalstaten, 

och frågan om nationalstatens betydelse i dag och i framtiden är av yttersta vikt då vi 

utformar och legitimerar varumärket Sverige.87  

Det är svårt att helt separera frågeställningarna om hur Svenska institutet ser på 

nationalstaten Sveriges framtid respektive hur de ser på Sveriges framtida identitet, 

eftersom svaren på dessa frågor i viss mån är beroende av varandra. Av den 

anledningen förekommer vissa hänvisningar till informanternas syn på identitet såväl i 

detta avsnitt som i avsnitt 5.3.  

Liselott Bergmans tro är att även om nationalstatens betydelse på många sätt blir 

mindre och mindre när vi ingår i allt fler och större nätverk och unioner, så kommer 
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behovet av en särpräglad nationell identitet att öka även om betydelsen av 

nationalstaten minskar. 

[M]an inser mer och mer att om världen blir mer och mer global, och man har andra 

communities på andra sätt, så innebär inte det att identiteten blir mindre viktig. Och på ett 

sätt blir den ännu viktigare på något vis, något att hålla fast vid och som differentierar på 

något vis. Vi får vara öppna för förändringar, men i dag är det fortfarande viktigt med 

nationalstaten. Så får vi se hur det är i morgon.88 

Tron på att betydelsen av den nationella identiteten och grupptillhörigheten kommer 

att öka delas av Thomas Carlhed, även om han ser en tillbakagång av den traditionella 

nationalismen. 

[P]aradoxalt nog, den nationella identiteten, grupptillhörigheten, blir viktigare i 

globaliseringen. Trots att gränserna försvinner, eller kanske just därför. Gränser suddas ut, 

och man har ett behov av att på något sätt definiera sig mot en större skara aktörer, i regioner 

där kännedomen är väldigt låg om till exempel Sverige. Och då blir det också viktigt att ”Det 

här är vi”. Men samtidigt är det också … Nationalismbegreppet är ju väldigt komplext. För 

svenskar är det någonting som man generellt, det är min bild, tar avstånd från. Man vill inte 

vara nationalist eller patriot. Det känns som den gamla världen, på många olika sätt. Det man 

kan prata om är en ny form av nationalism, eller, ja, i brist på andra ord.89 

Även Olle Wästberg har en klar uppfattning i frågan. Han lyfter fram den paradox jag 

talar om inledningsvis i denna uppsats, då han poängterar att nationalstaten betyder 

mindre och mindre i och med att vi överför mer och mer beslutsrätt till EU, samtidigt 

som länderna satsar alltmer på att markera sin egen identitet. Han säger även att han 

liksom många andra trodde att vi skulle få ett regionernas Europa, men att vi trots, eller 

kanske på grund av, EU:s utvidgning fortfarande i hög grad har ett nationalstaternas 

Europa.90 

Situationen är som sagt ytterst paradoxal. Anledningen till att vi uppfattar det som sker 

inom EU, och som på många sätt bereder vägen för en postnationell konstellation, som 

en i första hand politisk utmaning är möjligen att vi fortfarande betraktar det ur ett 
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nationalstatligt perspektiv. Eftersom det bara är inom nationella ramar som idén om ett 

demokratiskt samhälle historiskt sett har funnits, kan detta skapa en oro över hur 

nationalstatens framtid ter sig inom EU. Olle Wästberg delar dock inte denna oro. 

Jo, jag tror att vi kommer att ha … Att Europa kommer att fortsätta vara ett nationalstaternas 

Europa. Jag kan inte riktigt se att vi skulle ha någon upplösning av nationalstaten. Men 

däremot fattas ju fler och fler beslut på EU-nivå. Om man ser på svenska riksdagen, så har ju 

svenska riksdagen en begränsad … I väldigt många beslut man fattar, är förutsättningarna 

givna genom EU-beslut. Så Sverige kommer att fortsätta som en nationalstat, vi kommer att 

fortsätta som en stark kulturell identitet, men fler och fler beslut kommer i realiteten att 

fattas i EU.91 

En nationalstat definierad som en statsbildning vars befolkning utgör en i stort sett 

språklig, kulturell och etnisk enhet92 har kanske potential att överleva de 

samhällsförändringar som EU-samarbetet medför i vissa avseenden. Men om 

definitionen förutsätter att alla kriterier uppfylls kan man däremot se att vi är på väg 

bort från nationalstaternas Europa. Vad gäller etnisk enhet är det svårt redan i dag att 

hävda att Sverige uppfyller detta krav, och därav följer både kulturella och språkliga 

skillnader. De samarbeten informanterna talar om banar dessutom väg för ännu större 

integration de olika europeiska identiteterna emellan. 

 

5.2.2. Nationalstatens betydelse som kommunikationsobjekt 

Själva termen nation branding förutsätter att det finns en nation att marknadsföra. 

Svenska institutets uppdrag från regeringen är därmed att marknadsföra nationalstaten 

Sverige. Den motsättning som uppstår i och med att Sverige bland andra medlemsstater 

satsat alltmer på sin egen marknadsföring samtidigt som EU-samarbetet innebär ökad 

konvergens blir särskilt uppenbar ur denna synvinkel. Det finns emellertid inget givet 

svar på hur Svenska institutet bör förhålla sig till detta på sikt, eftersom det är en 

myndighet som inte har mandat att agera efter eget gottfinnande. Thomas Carlhed 

menar dock att Sverige är en bra europeisk representant för de värden Europa står för 
                                                 
91 Personlig intervju med Olle Wästberg. Stockholm, 11 maj 2010 
92 Nationalencyklopedin, Nationalstat. <www.ne.se/nationalstat> 

http://www.ne.se/nationalstat
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internationellt, och ser Sverige som en ansvarstagande nation ur ett multipolärt, globalt 

perspektiv.93 Han går även in på att marknadsföringen av Sverige i framtiden i allt högre 

grad oundvikligen kommer att integreras i marknadsföringen av EU. Men just det 

faktum att medlemsstaterna satsar alltmer på nation branding säger mycket om den 

svåra balansgång denna process innebär. Hans Lepp diskuterar betydelsen av att 

profilera sig som en nation: 

[V]i har blivit mycket mer nationsfäiga sedan vi gick med i EU. Och då kan man ställa sig 

frågan: varför det? Är det oron att inte synas för att fru Merkel och herr Sarkozy dominerar? 

Eller är det för att engelskan och franskan, och i viss mån tyskan, dominerar? Vad är det som 

har hänt egentligen med det här? Och varför är det så fruktansvärt viktigt att profilera sig som 

nation, och inte bara säga ”Hej, här kommer vi med ett intressant projekt som handlar om 

svensk natur och svenskars relation till naturen, take it or leave it, det här är ett sätt att förhålla 

sig till saker och ting”?94 

Häri ligger i mångt och mycket pudelns kärna. Hans Lepp liksom andra på Svenska 

institutet ser värdet av att profilera sig inte enbart som nationalstat, eller nation, utan 

att i stället kommunicera de värden som landet står för, enligt tron på att dessa värden 

kan leda till förbättringar på andra håll inom EU. Samtidigt pekar mycket mot att det 

blir svårt att bedriva arbetet på det sättet, eftersom det under ytan pågår något av en 

kapplöpning medlemsstaterna emellan. Att som kulturinstitut hävda att man gärna 

skulle vilja arbeta med att promovera värden snarare än den specifika nationen låter sig 

väl göras, men att i verkligheten lägga om kommunikationsarbetet efter dessa 

premisser ligger ännu långt borta. Att vara med och definiera EU:s gemensamma 

identitet är självklart viktigt, men möjligen låter de flesta länder sin nationella stolthet 

gå före en altruistisk tanke om att göra EU till en öppnare och kulturellt sett mer 

prestigelös plats. Thomas Carlhed tror även att betydelsen av vi spelar roll i denna 

process.  

Jag tror fortfarande att svenskar i hög grad definierar de andra medlemsländerna som de 

andra. Man sätter sig lite i en särställning i ett europeiskt perspektiv. Med rätta, kanske. 

Skandinaver har en intressant värderingsstruktur och historia som skiljer sig också från 

                                                 
93 Personlig intervju med Thomas Carlhed. Stockholm, 5 maj 2010 
94 Personlig intervju med Hans Lepp. Stockholm, 6 april 2010 
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kontinenten, som domineras av stora makter under lång tid. Men jag tror att det blir mer och 

mer… Ju större världen blir, desto större blir också den interna gruppen, vi.95 

Det är emellertid så att parallella processer kan pågå samtidigt; på samma gång som 

Svenska institutet arbetar för att ”sätta Sverige på kartan” och därmed förankrar bilden 

av vårt land inte bara externt utan även internt, så pågår andra processer i EU som har 

till syfte att promovera hela unionen gentemot omvärlden. Även detta påverkar givetvis 

såväl svenskar som övriga européer i och med att en mental bild av vad EU egentligen 

representerar träder fram. Eftersom detta är ett arbete som måste bedrivas internt i 

unionen blir de enskilda medlemsstaternas medborgare därmed mottagare av den bild 

som kommuniceras. 

 

5.2.3. Är nationalstaten möjlig inom ramen för ett EU som varumärke? 

Givet hur den globala konkurrensen ser ut med grupperingar av länder som 

sinsemellan liknar varandra i värderingar och internationell ”rangordning”, måste varje 

land formulera sina styrkor och svagheter. För att bedriva effektivt och målinriktat PR- 

och marknadsföringsarbete måste man kunna se vilka stater man konkurrerar med och 

vilka man önskar ha ett bredare samarbete med. Tanken med ett EU-varumärke och 

med ett fördjupat samarbete medlemsstaterna emellan är att vissa synergieffekter ska 

uppnås. Detta skulle alltså vara något som samtliga medlemsstater förväntas vinna på. 

Men vad innebär detta för Sverige? Hans Lepp belyser vissa svårigheter på området och 

pekar på att det europeiska samarbetet på flera sätt var enklare förr än det är nu, 

därför att så länge vi inte var en union så var det naturligt att ha ett internationellt 

utbyte. Nu för tiden är det dock inte självklart att man jobbar på det viset, menar han, 

därför att utrikespolitik på flera sätt har blivit inrikespolitik.  

Men i gengäld har det blivit lite av en kapplöpning om att vara intressant, och få världens 

uppmärksamhet till sig, och jag tycker att det finns någonting i detta, nation branding och hur 

man ska promovera sig själv i världen, alltså det finns något där som haltar gentemot EU.96 

                                                 
95 Personlig intervju med Thomas Carlhed. Stockholm, 5 maj 2010 
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Så även om samarbete och integration uppmuntras såväl på statlig som på överstatlig 

nivå, framstår det på sätt och vis som om medlemsstaterna har mycket att vinna på att 

köra ett slags dubbelspel. Detta kan emellertid i hög grad förklaras genom att man tittar 

på vilka aktörer som står bakom vilka initiativ. Nationella nationsmarknadsförare som 

exempelvis Svenska institutet och British Council har i över ett halvt decennium arbetat 

med att promovera det egna landet97, och kursen har inte ändrats på ett avgörande vis 

efter respektive lands inträde i EU. Vad som verkligen har förändrats är den politiska 

agendan och verksamheten på riksdagsnivå. Men hur nationalstaten Sveriges framtid 

än ter sig i en EU-kontext pekar Hans Lepp på att det finns andra aspekter av nation 

branding som är värda att lyfta. 

Jag tror att man skulle vinna på om man kunde se över det där [nationalstatens betydelse], 

och i stället se på de värden som finns i ett samhälle. Det är ett samhälle i stark förändring just 

nu. Se förändringarna, och försöka profilera dem där det kan behövas. Det är ungefär som att 

vara en bra konstnär, då behöver man inte tala om att konstnären är född och målar i ett 

bestämt land. Målar man riktigt bra tavlor så skiter ju åskådaren varifrån han eller hon 

kommer. [---] Alltså, odla den här styrkan i en nation, på något sätt. Vad är vi bra på, hur kan 

vi växa, hur kan vi… Hur kan vi göra oss synliga i Europa, så att vi blir tagna för det vi är 

duktiga på, inte bara att vi tycker att det är viktigt att.98 

Samtidigt lyfter Hans Lepp ett varnande finger då han påpekar hur viktigt det är att vi 

inte låter EU:s större stater ta för stor plats i denna process. Han menar att det är viktigt 

att det finns en balans så att de större nationerna som Frankrike, England, Spanien och 

Tyskland inte brer ut sig för mycket och därigenom stjäl en del av ”vår” yta.99 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en reflektion kring medlemsstaternas presumtiva vilja 

att förenas under ett och samma varumärke. Även om denna vilja finns, så finns det i 

realiteten ett i dagsläget inneboende hinder för detta, som rör det Simon Anholt skriver 

om och som gäller vikten av gemensamt syfte och identitet.100 Det faktum att 

medlemsstaterna har för vana att tillskriva succéer till det egna landet, medan 

                                                                                                                                                        
96 Personlig intervju med Hans Lepp. Stockholm, 6 april 2010 
97 British Council, Our History. <www.britishcouncil.org/history.htmt> 
98 Personlig intervju med Hans Lepp. Stockholm, 6 april 2010 
99
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misslyckandena i högre grad tillskrivs EU, menar jag är en anledning till att EU i dag har 

ett så pass svagt varumärke. Det är inte omöjligt för ett folk att ha flera lojaliteter, 

exempelvis en kommun, religion, politisk åsikt, land och kontinent. Men där lojaliteten 

är som svagast uppstår en möjlighet hos nationella politiker och andra opinionsbildare 

att använda detta som syndabock eller soptipp för allt som inte går enligt plan, och på 

sikt försämrar detta möjligheten att gå från det särpräglat nationella varumärket till EU 

som varumärke. 

 

5.3. Gemensam europeisk identitet eller starkare nationella identiteter 

I detta avsnitt analyserar jag frågeställningen Hur ställer sig Svenska institutet till frågan 

om huruvida vi går mot en europeisk identitet eller om nationella identiteter växer sig 

starkare? utifrån de teorier som presenteras i kapitel 3. 

 

5.3.1. Känslan för identitet behöver inte vara ett nollsummespel 

I Den postnationella konstellationen diskuterar Jürgen Habermas på vilket sätt 

globaliseringen påverkar enskilda staters kulturer och den medborgerliga solidaritet 

som har vuxit fram genom historien.101 I dag finns det vissa tecken på att EU:s 

medlemsstaters nationella murbruk har börjat spricka. Att vi på somliga plan går mot 

en gemensam europeisk identitet är en inställning som delas av samtliga informanter i 

denna studie, även om det inte går att urskilja en enhällig uppfattning bland dem om 

hur pass önskvärt eller eftersträvansvärt detta är. Men tvärtemot hur diskussionen ofta 

förs så behöver detta inte vara ett nollsummespel, vilket Thomas Carlhed framhåller.  

Paradoxalt nog ökar den lokala identiteten, samtidigt som andra identiteter kan växa sig 

starkare. Vi kan ha flera olika identiteter på ett annat sätt i dag, det är min känsla, än vi kunde 

tidigare. Så det är inget nollsummespel. Och det gör livet bara mycket rikare.102 

                                                 
101 J Habermas, op. cit. 
102 Personlig intervju med Thomas Carlhed. Stockholm, 5 maj 2010 
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Vår känsla inför identitet är inte konstant, och dessa känslor behöver inte 

nödvändigtvis projiceras på en enda gemenskap. Själva grundtanken med EU var som 

bekant att ena ett antal nationer genom gemensamma handelsavtal för att undvika 

framtida konflikter. Att därutöver verka för en fullständig övergång från nationella 

identiteter till en gemensam europeisk identitet är inte nödvändigtvis 

eftersträvansvärt. Vi har lyckats med att åstadkomma en europeisk union, och med 

tanke på kontinentens splittrade historia har detta gått förhållandevis snabbt. Särskilt 

med tanke på att EU:s medlemsländer i många fall har mer som skiljer dem från 

varandra än för dem samman.  

Vi har de facto en mångfacetterad kulturell verklighet att ta ställning till inom EU. 

Frågan är vad vi gör av denna verklighet. Vi kan verka för att bevara och befästa 

nationella kulturella intressen, eller så kan vi verka för ett konvergerat EU, där antingen 

Europas befintliga kulturer integreras med varandra i den mån det är görligt. Ett tredje 

alternativ vore att verka för en ny gemensam kultur och identitet som skapas vid sidan 

av de mer anrika.  

 

5.3.2. Svenska institutets roll i EU i framtiden utifrån identitetsaspekter 

Genom att analysera hur informanterna i denna studie ställer sig till frågan om vi går 

mot en gemensam europeisk identitet eller om nationella identiteter växer sig starkare 

utifrån teorier om nation branding har man möjlighet att besvara en mycket viktig 

fråga, nämligen hur Svenska institutets roll kommer att se ut i framtiden. Även här blir 

den paradox jag talar om inledningsvis i denna uppsats tydlig, mer tid och resurser 

läggs på att marknadsföra den egna nationen, samtidigt som EU arbetar för såväl 

politisk som kulturell integration. Olle Wästberg har inte ett givet svar på frågan om 

huruvida en gemensam europeisk identitet är efterfrågad eller önskvärd.  För egen del 

anser han dock inte att någon sådan är önskvärd, utan att det är bra och givande att 

man i Sverige exempelvis läser andra böcker än man gör i Spanien, och att man får lära 

sig olika saker i skolan. Däremot anser Olle Wästberg att samtliga europeiska 

medborgare borde få lära sig mer om Europas kulturella bas; det europeiska 
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kulturarvet.103 Samtidigt lyfter han fram vad jag tror är det främsta skälet till varför vi 

har en så outvecklad känsla för gemensam identitet inom EU: 

Det [en gemensam kulturell identitet] är ju inte vad befolkningen kräver, eller tycker, eller 

funderar på eller så. Det finns inga poäng att ta på, det finns liksom poäng att ta på vad gäller 

ekonomisk stabilitet, eller på gemensamma lagar och förenklingar. Men inte på att vi ska ha 

en europeisk kultur. Och här har vi ju också naturligtvis språkfrågorna. För kultur är i så hög 

grad knutet till språket. Och det avgränsar. Så jag tror ju att språkkultur och kultur i övrigt, 

det är ganska identiskt.104 

Simon Anholt konstaterar i boken Places – Identity, Image and Reputation att hela EU 

genomgår ett slags identitetskris, och att arbetet med unionens varumärkesidentitet 

måste grunda sig på en stark och enad gemenskaphetstanke inom organisationen. 105  

Hans Lepp riktar uppmärksamhet i samma riktning då han konstaterar att EU inte har 

kommit så långt med detta arbete ännu. Han ser två problem i det hela, dels att vi 

fortfarande söker en kulturell identitet, dels att vi inte har någon organiserad institution 

som manifesterar eller på något vis har helhetsansvaret för att promovera EU kulturellt 

i världen.106 

Att nation branding måste grunda sig på en gemensam identitet är därmed fastslaget av 

såväl Simon Anholt som informanterna i denna studie. För att kunna överföra den typ 

av marknadsföring som Svenska institutet arbetar med för Sveriges räkning på EU-nivå 

skulle det med andra ord krävas andra förutsättningar än vad vi har i dag. Det finns i 

dagsläget ingen gemensam kulturell identitet att bygga någon ”union branding” på, och 

kanske är detta inte heller önskvärt. Det övergripande målet med EU:s kulturpolitik 

måste i mitt tycke vara att skapa ett mervärde och stimulera till kulturell integration 

och utveckling. Risken finns att man genom att forcera detta arbete utarmar de vitt 

skilda kulturer som dagens EU representerar. Kanske vore det därför bättre att i den 

mån en ny, gemensam identitet bör skapas, så ska denna bygga på de kulturella grunder 

som uppstått på senare tid, efter det att EU först grundades. Att på så sätt skapa en 
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parallell identitet tror jag inte bara är en möjlighet; det är även en trolig utveckling av 

ett samarbete som med nödvändighet sträcker sig in på den kulturella domänen.   

 

5.3.3. En europeisk identitet som riktmärke för varumärket 

Simon Anholt menar att anledningen till att EU som varumärke ännu inte slagit igenom 

vare sig internt eller internationellt är att unionen saknar ett kraftfullt och brett 

förankrat internt varumärke, en känsla för gemensamma mål och gemensam 

identitet.107 Frågan om hur informanterna i denna studie ser på en europeisk identitet är 

därför ytterst central. Identitet bygger i mångt och mycket på kultur, och för att skapa en 

gemensam identitet skulle det därför krävas en större integration på det kulturella 

planet. Olle Wästberg diskuterar begreppet kultur: 

Vi kan ta de två sorts kulturerna … Om vi talar om kultur i den mer snäva bemärkelsen, alltså 

Leonardo da Vinci, Picasso, Habermas eller vad katten som helst, alltså den rent intellektuella 

kulturen, så är inte EU en sändare av sådan kultur, det är de enskilda länderna. [---]Sedan kan 

man säga att det finns en sorts politisk kultur, ett sätt att närma sig frågor, som har utvecklats 

till en EU-kultur. Det handlar väldigt mycket om fredliga lösningar, förhandlingar, att lösa 

grejer med byråkrati i stället för med våld. Men det är kultur i en överförd bemärkelse.108 

Olle Wästberg menar med andra ord att kultur i överförd bemärkelse har utvecklats till 

att bli en gemensam EU-kultur, ett sätt att närma sig frågor som blivit en del av den 

europeiska identiteten. Men även om han har sett en naturlig utveckling vad gäller den 

mer politiska europeiska identiteten, så tror han inte att det från omvärldens sida finns 

någon efterfrågan på en europeisk kulturell identitet. Däremot menar han att det finns 

en efterfrågan på en tydlig politisk identitet, och lyfter han fram det klassiska exemplet 

med Henry Kissinger som sa att ”Jag vet inte vem jag ska lyfta på luren till när jag vill 

tala med Europa”.109 
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För att kunna skapa ett varumärke som skulle ligga till grund för ett framtida arbete 

med nation branding av EU är det viktigt att utkristallisera och definiera bilden av EU. 

Att döma av de svar jag fått från informanterna är detta inget tydligt mål från Svenska 

institutets sida. Däremot uttrycker bland andra Thomas Carlhed åsikten att det ändå 

finns en poäng med att lämna det rent nationella perspektivet till förmån för ett 

bredare, europeiskt sådant på sikt. 

[A]tt ha det perspektivet, att lämna den renodlade nationella agendan, och se på den globala 

agendan och värderingsagendan; hur vill vi att världen ska se ut? Och där tror jag att Europa 

har en jättestor potential i framtiden. Att vara en stark röst och en tydlig aktör. Om man 

pratar om position i människors … Vi har en stor potential att vara världens knutpunkt. Vi 

kanske inte är den största aktören inom ekonomi, eller försvar, eller hela den biten. Men 

världen möts här. Vi består av en kontinent med så många olika kulturer, som samverkar.110 

Thomas Carlhed går även ett steg längre när han talar om den svenska identiteten, det 

som i nuläget är det vi som vi definierar oss starkast som. Han framhåller att denna 

grupp inte längre är definierad av blodsband, utan består av en grupp som folk i hög 

grad kan ansluta sig till eller från frivilligt. Han tror även att Sverige mer och mer 

kommer att inbegripa den europeiska skalan i vi:et.111 

Detta pekar på ett faktum som kan tyckas motsägelsefullt; både Olle Wästberg och 

Thomas Carlhed uttrycker ett personligt tvivel vad gäller en gemensam europeisk 

identitet. Samtidigt tror de båda att vi är på väg mot en sådan. Kanske har detta tvivel 

sin grund i att arbetet Svenska institutet utför är svar på direkt efterfrågan från 

regeringen via Utrikesdepartementet, medan arbetet för att profilera EU i dagsläget inte 

har någon tydlig avsändare och ännu mindre någon tydlig utförare. Olle Wästberg 

sammanfattar diskussionen genom att påpeka att den kulturella processen är oerhört 

långsam, men att den trots allt bara kan gå i en riktning, nämligen mot större 

konvergens.112  
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Samtidigt vill jag återkoppla till resonemanget i avsnitt 5.3.1., som handlar om att vår 

känsla inför identitet inte är konstant, och att dessa känslor inte nödvändigtvis behöver 

projiceras på en enda gemenskap. Men frågan om huruvida vi går mot en europeisk 

identitet eller om nationella identiteter växer sig starkare saknar uppenbarligen ett 

samstämmigt svar. Och man ska förmodligen akta sig för att se på frågan utifrån ett 

deterministiskt perspektiv. Stora processer som dessa kan inte gå framåt enbart med 

hjälp av en styrande hand ovanifrån, det krävs att folket engagerar sig. Men, som 

Thomas Carlhed säger, så finns det ingen naturlig slutpunkt för denna utveckling. 

Däremot är det en brinnande het fråga; vart är den europeiska identiteten på väg? 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Som svensk myndighet med uppdrag att marknadsföra Sverige i världen står Svenska 

institutet inför avgörande strategiska utmaningar. Paradoxen som uppstår när länder 

som Sverige lägger alltmer kraft på att marknadsföra sig externt samtidigt som målet 

från EU:s sida är ökad kulturell integration och konvergens, pekar tydligt på att detta är 

en fråga som det är viktigt att förhålla sig till. Ur kommunikationsvetenskaplig aspekt 

ser jag dessa frågor som oerhört relevanta och avgörande. Att enbart granska och 

utvärdera det arbete Svenska institutet till dags dato utfört kan ge värdefull insikt om 

vilka resultat deras kommunikationsstrategi har lett till, men jag anser att det inför 

framtiden är viktigt att lyfta blicken och se till de utmaningar som möter oss på vägen i 

det framtida arbetet med att marknadsföra Sverige som kommunikationsobjekt mot 

omvärlden. Det handlar helt enkelt om att sätta kommunikationen av vårt land i ett 

större sammanhang.  

Utifrån intervjuerna med studiens informanter drar jag slutsatsen att den europeiska 

integrationen är något som påverkar Svenska institutets framtida arbete med nation 

branding och offentlig diplomati.  

Resultatet har även viss bäring på teorin om den postnationella konstellationen, även 

om en fullskalig övergång från nationalstat till medlemsstat under överskådlig framtid 
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inte är trolig för Sveriges del. I dagsläget måste man tillstå att vi än så länge lever i ett 

nationalstaternas Europa. Att nationen fortfarande spelar en stor roll för hur 

informanterna ser på sitt arbete visar sig tydligt när exempelvis kulturrådet Hans Lepp 

påtalar att vi har mer att vinna på att lyssna och ta in önskemål från andra nationer och 

kulturer, snarare än att via envägskommunikation överföra vårt budskap mot 

omvärlden. Å andra sidan uttrycks en önskan om att avsändaren inte ska behöva vara 

av störst betydelse i sammanhanget, utan att budskapet, syftet, ska vara i fokus. Här 

uppstår en i mitt tycke intressant frågeställning som dock inte kan få sitt svar inom 

ramen för denna studie: hur skulle man motivera att svenska skattepengar läggs på 

marknadsföring av Sverige gentemot EU, men som inte har till syfte att promovera 

landet i sig och där avsändaren är av sekundär betydelse? 

Att vi på vissa sätt går mot en gemensam europeisk identitet är en inställning som delas 

av samtliga informanter, även om uppfattningen om hur pass önskvärt och 

eftersträvansvärt detta är skiljer sig åt. En viktig insikt som framkommit är att frågan 

om identitet inte är något nollsummespel. Medborgarnas känsla inför identitet är inte 

konstant, och dessa känslor behöver inte nödvändigtvis projiceras på en enda 

gemenskap. Detta leder till en komplex syn på såväl Sverige som Europa som 

kommunikationsobjekt. En nations identitet är ett sätt att definiera sig själv samtidigt som 

den spelar en viktig roll i positioneringen mot konkurrerande nationer, och att ha en klar 

identitet är en grundläggande faktor vad gäller såväl PR som mer enkelriktad 

marknadsföring.  

Genom den analys som gjorts utifrån intervjuerna har jag fått tillfredsställande svar på 

de frågeställningar som ligger till grund för studien. Resultaten visar även på vikten av 

att ta de samhälleliga förändringar som är en konsekvens både av den världsomfattande 

globaliseringen och av EU-samarbetet i beaktning vid utformandet av en framtida 

kommunikationsstrategi för Svenska institutet.  
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6.1. Förslag till vidare forskning 

Resonemanget kring identitet leder in på en fråga som inte har behandlats inom ramen 

för denna studie, men som vore intressant att gå vidare med; hur ser Europas 

medborgare på sin egen identitet? Det vore även intressant att analysera enskilda 

marknadsföringskampanjer som Svenska institutet bedriver eller har bedrivit mot den 

europeiska marknaden, utifrån de teorier jag presenterar i denna studie. Slutligen vore 

det av intresse att jämföra hur synen på dessa frågor varierar mellan EU:s 

medlemsstater. Vid en sådan studie skulle man med fördel även kunna titta på hur detta 

tagit sig uttryck i form av exempelvis kommunikationsstrategier och kampanjer. 
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