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Sammanfattning  
Svenska institutet är en statlig myndighet vars uppdrag är att sprida en positiv och aktuell bild 

av Sverige. Detta har enligt dem själva blivit allt viktigare i och med globaliseringen. Då 

världen allt mer homogeniseras blir det viktigare för en nation att vara konkurrenskraftig och 

visa sin särart för att locka hit handelspartners, investerare, studenter, turister samt arbetskraft.  

 

Den här uppsatsen diskuterar Svenska institutets arbete med bilden av Sverige och de tankar 

och strategier som ligger bakom det informationsmaterial de producerar. Med hjälp av 

bildanalys undersöks filmen Open Skies Open Minds och broschyren Sweden & Swedes som 

båda ska illustrera det samtida Sverige. Vi har även analyserat intervjuer med projektledaren 

för filmen Cecilia Sundstrand, producenten för både filmen och broschyren Claes Britton samt 

Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg. I analysen tar vi stöd av teorier och tankar 

kring nationalism. 

 

Denna studie konstaterar att Svenska institutet har en väl utarbetat varumärkesstrategi som 

ska fungera som en ledstjärna för alla de som arbetar med Sverigerepresentation. Detta för att 

ge enhetlig Sverigebild och därmed stärka varumärket Sverige. Materialet visar på kulturella 

stereotyper och de värdeord som Svenska institutet har tagit fram. Ett av huvudresultaten är 

att materialet anspelar på känslor och värderingar istället för att marknadsföra fysiska platser 

och produkter.  
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Inledning  
En porlande fjällbäck, barn som springer lekandes på klipporna, en flicka som plockar 

blommor på ängen; bilder som skapar stämning och associationer till ett naturskönt land. Så 

här kunde Sverige beskrivas i en skolbok för 200 år sedan.  

 

Bildmediet blev under 1800- talet viktigt för etableringen av en ny svensk nationell 

referensram eftersom bilden ofta hade större genomslagskraft än det tryckta ordet. Detta i och 

med att alla i befolkningen inte fick chansen att lära sig att läsa. Fosterländska bilder med 

pittoreska vyer illustrerade nationen och förekom ofta på skolplanscher, i fotoböcker och så 

småningom på film. År 1939 kom filmen Sveriges folk i bild och ton. Filmen består av ett 

antal scener och situationer som tillsammans skulle visa den samtida bilden av Sverige. 

Betande kor, gymnastiserande ungdom, brusande vattenfall, tysta skogar, kung Gustav och 

skördetröskor över skånska sädesfält är några exempel på scener ur filmen.1 Denna film hade 

för avsikt att iscensätta det samtida Sverige. Idag skulle kanske kommentatorns röstläge och 

tonsättningen klingat komiskt men poängen är att var tid väljer sitt sätt att framställa Sverige 

på. I dag finns Svenska institutet vars uppgift är just detta, att gestalta Sverige genom att 

vårda och sprida en positiv Sverigebild.2 Detta sker genom till exempel, hemsida, reklamfilm, 

broschyrer, utställningar samt evenemang världen över.  

 

Svenska institutets arbete har under året 2009 diskuterats i media i och med de hotade 

nedläggningarna av kulturhus, konsulat och ambassader världen över. Deras verksamhet och 

relevans har ifrågasatts men även försvarats av många. Debatten kring Svenska institutet fick 

oss att bli intresserade av deras verksamhet och eftersom det är en statlig myndighet tycker vi 

att det är viktigt att granska deras arbete. Den här uppsatsen diskuterar hur varumärket 

Sverige marknadsförs genom det material Svenska institutet producerar och vilka strategier 

och tankar som ligger bakom marknadsföringen. Vi har genomfört en bildanalys på filmen 

Open Skies Open Minds samt på broschyren Sweden & Swedes som båda illustrerar Sverige 

inom flera områden. Vi tittar även på hur globalisering och nationalism påverkar Svenska 

institutets arbete. 

 

                                                 
1 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige, (1993) s. 135. 
2 Sverigebild är ett ord som Svenska institutet använder sig av för att förklara hur allmänheten runt om i världen 
ser på Sverige. http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/, hämtad 2009-11-05. 
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Bakgrund  
Utrikesdepartementet hade i år 2009 ett underskott på 85 miljoner kronor.3 För att spara 

pengar lade utrikesministern Carl Bildt fram sitt förslag på ett sparpaket; 40 miljoner skulle 

sparas genom att stänga fyra konsulat, i New York, Los Angeles, Kaliningrad och i Kanton. 

Även kulturhuset i Paris samt ambassaden i Alger hotades av nedläggning. Den hotade 

nedläggningen av kulturhuset i Paris, som är det enda svenska kulturhuset i världen, 

uppmärksammades i media och i nätverk i Sverige, Frankrike och USA. Över 90 

kulturpersonligheter gav stöd i en protestartikel i Göteborgsposten, samtidigt som Uppsala 

Nya Tidning publicerade en debattartikel skriven av företrädare för sju kungliga akademier, 

även de uttryckte sitt stöd. Artiklarna innehöll budskapet att det vore en katastrof för Sverige 

och dess kulturella anseende i Frankrike och i världen om kulturhuset skulle läggas ner, 

framför allt nu år 2009 när Sverige har ordförandeskapet i den Europeiska Unionen.4 Men det 

var inte bara i tidningar den hotade nedläggningen uppmärksammades. En grupp på Facebook 

skapades som den 13 oktober 2009 hade 7685 medlemmar som uttryckte sitt stöd.5 Den 14 

juli, på Frankrikes nationaldag, anordnades en stödgala med en rad olika kända svenska 

artister i Stockholm till förmån för kulturhuset.  

 

Men samtidigt som människor upprörs över den hotade nedläggningen och därmed genomför 

olika protester, ifrågasätter minst lika många relevansen av en sådan verksamhet som Svenska 

institutet bedriver. Artikeln ”Svenska kulturhuset i Paris” publicerad i Svenska Dagbladets 

nätupplaga den 22 juli 2009 har kommenterats av läsare som är kritiska till verksamheten och 

ser inga problem med nedläggningen. Kommentatorn Tad tycker att det vore, som han 

uttrycker det, fräschare att ha ett kulturhus i Kina eller Indien istället för Paris som endast 

ligger två timmar bort. Martin skriver att de borde lägga ner genast. Han säger sig ha gått 

förbi många gånger och då har det alltid varit tomt, detta har lett till att han har blivit väldigt 

negativt inställd till verksamheten och han tycker med samma pengar kan göra betydligt bättre 

saker för svensk kultur.6  

 

                                                 
3 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3083605.svd, hämtad 2009-10-22. 
4 http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=43557&page=18001&preview=article& 
print=true&more=2, hämtad 2009-11-19. 
5 http://www.facebook.com/group.php?gid=119657748135, hämtad 2009-10-13. 
6 http://www.dn.se/kultur-noje/svenska-kulturhuset-i-paris-raddas-1.916652, hämtad 2009-11-30. 
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Svenska institutet 

Svenska institutet (Si) är en statlig myndighet som har i uppdrag att marknadsföra och stärka 

Sverigebilden utomlands.7 De samarbetar med svenska ambassader och konsulat världen över 

och genom kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv 

skapar de samarbeten och relationer med andra länder. Idag finns det 90 anställda varav 11 

arbetar på Sveriges kulturhus i Paris. I Sverige har Si sitt huvudkontor i Stockholm på 

Slottsbacken 10. 

 

Si grundades år 1945 eftersom det efter andra världskrigets slut kändes aktuellt att förbättra 

Sveriges rykte och skapa en positiv bild av landet. Främst var man intresserad av att förbättra 

relationen med USA, i egenskap av handelspartner, som efter Sveriges neutralitet under 

kriget, hade en nästintill fientlig inställning mot Sverige. Si var till en början en förening som 

senare år 1970 blev en stiftelse och vidare år 1998 en myndighet. Uppgiften har alltid varit 

densamma, att sprida kunskap om Sverige och underlätta kontakter och utbyten med andra 

länder. På Svenska institutets hemsida kan man läsa om historiken och att Sverigefrämjandet 

de senaste åren ”upplevt en renässans” vilket gör att Si nu spelar en mer aktiv roll.8 Enligt Si 

har deras verksamhet blivit allt viktigare i och med ökad globalisering och 

masskommunikation. Sverige konkurrerar inte bara med traditionella parter i närområdet utan 

med alla länder, därför menar Si att varumärket Sverige är viktigt att sprida och vårda.9 Så här 

beskriver Si själva hur globaliseringen påverkar deras arbete: 

I globaliseringens spår suddas traditionella gränser ut av ökad rörlighet av människor, kapital, 

idéer och kunskap. Nästan all information finns tillgänglig och allt mer av produktionen är 

rörlig. Världen framstår som mindre. Utvecklingen har långtgående effekter för Sverige och 

förutsättningarna för vår framtida utveckling, säkerhet och välfärd. Överallt ökar länder sina 

ansträngningar för att synas på världsscenen och bygga långsiktiga relationer med omvärlden. 

Konkurrensen om uppmärksamhet och kontakter blir allt skarpare. Ett lands förmåga att nå 

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

talang och kreativitet är i hög grad beroende av hur landet uppfattas utomlands.10 

                                                 
7 Fortsättningsvis använder vi oss av förkortningen Si då vi nämner Svenska institutet, i genitivform skriver vi 
dock ut hela namnet; Svenska institutets. 
8 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Historia/, hämtad 2009-10-21. 
9 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Gemensam-plattform-for-Sverigebilden/, hämtad 2009-
09-18.  
10 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Uppdrag/Sverigeframjande/, hämtad  2009-10-21. 
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Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg skriver i artikeln 

”Globaliseringsparadoxen” om hur globaliseringen ofta bidrar till att stärka den nationella 

identiteten, att ett europeiskt medborgarskap framför ett svenskt ligger långt fram, minst en 

generation bort. Inom EU-kommissionen lades förslaget fram att man skulle införa Europa 

som ursprungsland för produkter producerade inom unionen. Förslaget på ”Made in Europe” 

fick inte medhåll från Europas regeringar då det nationella varumärket anses starkare än det 

gemensamma europeiska.11 

Nation branding   

På Svenska institutets hemsida beskrivs varumärkesprofilering, ”branding” som ett sätt för en 

organisation att kommunicera, särskilja och symbolisera sig själva gentemot omvärlden. 

Nation branding är detsamma, men för ett helt land och innebär profilering, marknadsföring 

och information kring landet. Syftet med Nation branding är att hjälpa landet att bli 

konkurrenskraftigt i en omvärld som präglas av ett överflöd av val och erbjudanden.12 

När Si beskriver deras arbete använder de ord som ”Nation branding”, 

”Varumärkesplattform” och ”Uppdaterad Sverigebild”, ord hämtade från affärsvärlden och 

Simon Anholt. Anholt konstruerade i slutet av 1990-talet konceptet ”Nation Brand” och 

”Nation Brand Index” Simon Anholt är författare och forskare och har specialiserat sig på 

områden som national identity, public diplomacy och brand images. Idag spelar han en 

ledande roll inom området och har rådgivit regeringar i mer än 40 länder. Sverige är ett av 

dessa.13 År 2005 skapade Anholt tre stora internationella undersökningsformer, detta för att 

kunna mäta ett lands, en stads eller stats popularitet och varumärkesprofil. Anholt-GfK Roper 

Nation Brands Index, en årlig analytisk undersökning som rankar länders varumärken, är en 

undersökningsform som drygt 50 länder deltar i, däribland Sverige.14 Undersökningen består 

av enkäter som besvaras via internet av omkring 25000 människor i 35 länder som anses 

utgöra ett representativt tvärsnitt av befolkningen. Enkäten undersöker människors attityder 

och upplevelser inom sex områden; export, samhällsstyrning, kultur och kulturarv, 

befolkning, turism och talangmagnet.  

 

                                                 
11 http://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=240, hämtad 2009-11-12. 
12 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Offentlig-diplomati/Nation-branding/, hämtad 2010-01-
12. 
13 http://www.simonanholt.com/Explained/explained-about-simon-anholt.aspx, hämtad 2009-10-22. 
14 http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html/, hämtad 2009-10-22. 
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Si har i sin tur sedan år 2007 årligen givit ut Sverigebildsrapporten, en sammanfattning av den 

aktuella Sverigebilden som bygger på den årliga globala mätningen.15 I Sverigebilden 09 kan 

vi förutom att läsa om hur Sverige uppfattas år 2009, läsa hur Si arbetar för att stärka 

Sverigebilden. I sammanfattningen nämns att Sverige uppfattas som ett öppet, välfungerande 

välfärdssamhälle. Många tycker att Sverige är bäst på jämställdhet samt att man gärna skulle 

anställa en svensk. Vacker natur och miljöfrågor är också något som rankas högt. De mindre 

positiva sakerna är att Sverige i många länder är ett okänt land, eftersom Sverige har få kända 

företag och de svenska universiteten inte står sig i den internationella konkurrensen.   

Varumärkesstrategi 

Si arbetar att marknadsföra varumärket Sverige. De använder sig av samma 

marknadsföringsknep som företag använder för att sälja en produkt. Oavsett storlek på företag 

eller vad de sysslar med finns det vissa utmärkande drag hos starka varumärken. Det innebär 

att ha en stark vision, passionerad ledare och starka värderingar, något unikt och autentiskt 

som skapar en familjär känsla och kvalité. För att lyckas kommunicera en identitet är det 

viktigt att veta vem man själv är. Detta för att kunna föra fram ett trovärdigt budskap.16 

 

Varumärken spelar på drömmar och ”possible lives”- möjliga liv av lycka och 

självförverkligande när rätt varumärke konsumeras. Uppfattningen om vad som är ett 

varumärke skiljer sig åt. En del menar att det är ett namn, en logotyp, en produkt andra att det 

kan vara en upplevelse eller en känsla. Ett varumärke kan ses som ett löfte som lovar 

tillfredställelse och lycka. Eller en osynlig förtroendelänk mellan konsumenten och 

produkten. När varumärket håller vad det lovar förstärks förtroendet och konsumenten blir 

mer lojal till märket. En del varumärken är så starka att de övergår till att bli ”vänner”, att 

man i dess närhet känner trygghet, omtanke och en känsla av samhörighet med andra som 

konsumerar samma märke. Men de flesta är överens om varumärkets målsättning, nämligen 

att uppnå en unik föreställning i konsumenternas medvetande. Branding, 

varumärkesbyggande, är den process som företag och marknadsförare använder sig av när de 

skall bygga upp och befästa ett varumärke i människors medvetanden. Genom branding 

                                                 
15 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/Rapportserie-Sverigebilden/, 
hämtad, 2009-09-25. 
16 AlinaWheeler, Designing Brand Identity, (2006) s. 17. 
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skapas, upprätthålls och sprids varumärken, de blir till mentala bilder och associationer i vårt 

kollektiva medvetande.17  

 

Nämnden för Sverigefrämjandet (NSU) i utlandet, har tagit fram en varumärkesplattform för 

Sverige. I NSU ingår Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), Näringsdepartementet, 

Svenska institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden. Denna varumärkesplattform ska 

ligga till grund för en kraftfull presentation av Sverige utomlands. Varumärkesplattformen 

återfinns i Sverigebilden 2.0, som är en guide till alla som arbetar med att representera 

Sverige. Detta för att alla ska kommunicera samma sak och därmed ge en enhetlig starkare 

bild av Sverige. Att stärka bilden av Sverige innebär att skapa en tydlig position för Sverige i 

världen. Enligt Sverigebilden 2.0 ska Sverige vara en unik plats i människors medvetande, ett 

land som skiljer sig från andra länder. För att bli tydliga måste det finnas en gemensam 

nämnare för svenska företeelser och man måste våga prioritera bland alla associationer som 

finns till Sverige. Något som har varit en grundläggande utgångspunkt är att Sverigebilden 

ska vara ärlig och att både människor i och utanför Sverige ska känna igen sig i den bild som 

presenteras. Det som presenteras måste också vara särskiljande och attraktivt. Det måste 

finnas något som gör Sverige unikt och som attraherar människor idag, då det enbart inte 

räcker med geografiska skillnader eller kulturella uttryck som mat eller hantverk.  Enligt 

guiden krävs det också att vi visar våra unika värderingar, vår livsstil och vårt sätt att tänka.18  
 

Tillsammans med positionen Progressiv, beskriver kärnvärdena Sverige, våra 

värderingar och vårt beteende, och därmed vad vi erbjuder. De används som 

interna riktmärken, exempelvis som en checklista för vilka projekt vi vill stödja 

och vilken kommunikation vi vill ha. Kärnvärdena ska ses som en helhet, som tillsammans 

stödjer vår ställning som progressivt land.19 

 

                                                 
17 Stipan Kopilovic, Sonya M´Rad, (2005), s. 10.  
18 http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_SWE_080117.pdf, 
hämtad 2009-09-18.  
19 http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_SWE_080117.pdf  
s.8, hämtad 2009-00-23. 
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Detta är en bild från broschyren Sverigebilden 2.0, den visar de fyra kärnvärdena och 

grundordet progressiv. Bildtexten lyder: 

 
Graden av progressivitet är det som särskiljer Sverige från andra länder och det som därför gör 

oss intressanta för andra. Det är en sammanfattning av det vi som grupp i hög grad tror på, och 

det som vi därmed erbjuder omvärlden. Det är grunden för arbetet med att skapa en ny, samtida 

Sverigebild.20 

 

Det som utgör varumärkesplattformen är ordet progressiv tillsammans med fyra kärnvärden 

som ska genomsyra Svenska institutets arbete. De har kommit fram till ordet progressiv 

genom att titta på resultaten i Nation Brands Index, undersökningarna som regelbundet görs. 

Där ligger Sverige i topp som ett utvecklingsinriktat och öppet land. Si beskriver ordet 

progressiv så här: 
 

På ett övergripande plan handlar progressivitet om att ha en stark tro på framtiden, och 

en vilja till att steg för steg göra världen till en lite bättre plats. Det handlar om en tro på 

människors skaparkraft och förmåga att ta ansvar för sina liv. Om att samarbeta och att 

vara öppen mot omvärlden och framtiden för att ta tillvara dess möjligheter. 

 

Si har valt ut fyra karaktärsdrag som beskriver ordet progressiv, dessa kallas för kärnvärden 

och består av orden nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet.21 ”Nytänkande” står för 

ett kunskapsintensivt näringsliv och samhälle, pappaledighet, sambolag, registrerade 

                                                 
20 Ibid.  
21 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Gemensam-plattform-for-Sverigebilden/, hämtad 2009-
10-23. 
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partnerskap, samt banbrytande design, mode och populärkultur och slutligen stark 

uppfinningsrikedom. ”Öppenhet” står för ett internationellt näringsliv och trendkänslig 

testmarknad, ett öppensinnat och resande folk, en folkbildnings- och föreningstradition samt 

offentlighetsprincip och allemansrätt. ”Omtänksamhet” står för strävan efter jämställdhet och 

medbestämmande, ombudsmannasystemet, ett brett miljöengagemang, livslångt lärande för 

alla samt ett internationellt engagemang med aktivt bistånds- och fredsarbete.  Värdeordet 

”äkthet” står för en kvalitetstradition, levande traditioner och kulturarv, informell stil och 

pålitlighet i affärer, en nära relation till natur och årstider samt hög etik inom livsmedel och 

djurhållning.22  

Sverigerepresentation 

Si representerar Sverige på olika sätt. Information sprids antingen via tryckt- eller i digital 

form men även genom utställningar och evenemang över hela världen. Den trycka 

informationen som Si ger ut syftar, enligt dem själva, till att ge läsaren en introduktion till 

Sverige eller till vissa teman för att skapa ett intresse och nyfikenhet kring dem. Merparten av 

den tryckta informationen sprids ut i världen genom de svenska ambassaderna och 

generalkonsulaten, vid de evenemang som Si och Sverige arrangerar utomlands samt från 

Svenska institutets egen internetbokhandel Sweden Bookshop.23 Si ger även ut skrifter och 

foldrar på ett 30-tal språk som behandlar de områden Si arbetar med generellt och kan 

exempelvis handla om allmän fakta om Sverige, traditioner, kända svenskar så som Astrid 

Lindgren eller Ingemar Bergman, kultur i form av film, dans eller design samt samhällsfrågor, 

som till exempel hållbarhet och jämställdhet.  

 

Sweden.se - The official gateway to Sweden, är Sveriges officiella webbportal.24 Den syftar till 

att ge en samtida bild av Sverige på många olika språk. NSU står bakom webbportalen med Si 

som producent. Webbportalen sweden.se innehåller mycket information. Besökaren kan 

lyssna på svenska artister i varierande genrer, lära sig dagens ord där besökaren kan höra 

uttalet av ett svenskt ord, se på svenska filmer, titta på bilder och besöka Svenska institutets 

internetbokhandel. Det finns även möjlighet för besökarna att lämna kommentarer i form av 

gästboksinlägg. 

 
                                                 
22 http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_SWE_080117.pdf, 
hämtad 2009-10-23. 
23 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Information-om-Sverige/Tryckt-kommunikation/, hämtad 2009-10-01. 
24 http://www.sweden.se, hämtad 2009-10-23. 
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Sommaren 2007 klev Si och den svenska ambassaden i Washington i den virtuella världen 

Second Life. På ambassaden kan besökarna delta i events som Lucia eller midsommarfirande 

eller få en guidad tur av ambassaden och i de aktuella utställningarna. Att använda sig av 

Second Life är ytterligare ett sätt för Si att sprida Sverigeinformation.25 

 

Syfte och frågeställningar  
Syfte  

Vi vill undersöka vilken Sverigebild Svenska institutet producerar, vilka tankar och strategier 

som finns bakom varumärket Sverige samt hur detta återspeglas i det bildmaterial Svenska 

institutet producerar. Vi har valt ut bilder ur filmen Open Skies Open Minds och broschyren 

Sweden & Swedes. Vi har upptäckt att det finns en bristfällig kunskap kring Svenska institutet 

och deras verksamhet, eftersom Sveriges befolkning är en del av Sverigebilden som 

produceras tycker vi att detta bör uppmärksammas och diskuteras. Svenska institutet är en 

statlig myndighet, därför tycker vi att det är viktigt att granska deras arbete och den 

Sverigebild de producerar. 

Frågeställningar  

- Vilken Sverigebild är det som produceras av Svenska institutet?  

- Vilka tankar och strategier finns bakom varumärket Sverige? Och hur återspeglas detta 

i det analyserade materialet.  

Teori 
Vi vill analysera vårt undersökningsmaterial med hjälp av teorier kring nationalism. För att få 

förståelse för nationalism nämner vi globaliseringen.  

Nationalism  

Nationalism och nationalitet är begrepp som ofta används för att utjämna uppenbara 

skillnader och motsättningar inom ett land eller för att inom en folkgrupp öka den inre 

sammanhållningen. Det handlar också om kollektiva vi-känslor inom grupper av människor 

som mer eller mindre grundar sig i föreställningen om en gemensam historia och en 

                                                 
25 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Information-om-Sverige/Digital-kommunikation/Second-House-of-
Sweden-i-Second-Life/, hämtad 2010-01-12. 
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gemensam kultur. Ett drag av nationalism är även behovet av att definiera den egna 

självbilden genom kontrasten till de andra, där svenskheten till exempel förstärks i mötet med 

andra nationaliteter. Det är även vanligt förekommande att man jämför sitt land med andra 

länder i försöket att hitta jämförelseobjekt. Säger man till exempel att sydeuropéer är 

hetlevrade och passionerade, blir ofta nordeuropéer tillbakadragna och blyga. På så vis skapas 

kulturella stereotyper. En stereotyp är en allmän vedertagen föreställning och utmärkande 

egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel en nation, en religion eller kön.26 

 

En av de forskare som har studerat nationella identiteter är socialantropologen Benedict 

Anderson. Andersons definition av det han kallar ”den föreställda gemenskapen” är välkänd 

inom området. En föreställd gemenskap kan exempelvis vara en nation, den Europeiska 

Unionen eller liknande. Den är föreställd eftersom människorna i gemenskapen aldrig 

kommer att känna, träffa eller ens höra om mer än en minoritet och ändå lever bilden av en 

gemenskap i varje medlems medvetande.27 Den föreställda gemenskapen skapas främst med 

hjälp av olika medier. Till exempel kan tv-program och tidningar skapa känslan av en 

gemenskap. Att ta del av samma information gör att alla får liknande verklighetsuppfattning. 

Nationens folk fungerar som ett abstrakt ”vi” i både tid och rum. Tiden är historien som 

symboliserar ett gemensamt förflutet likväl som en gemensam framtid. Med rummet menar 

Anderson statens yttre gränser som ofta symboliseras av tecken som kartbilden och flaggan.28  

 

Under 1800-talet blomstrade nationalismen. Olika naturmiljöer nationaliserades och laddades 

med starka känslor. Innerliga vemodiga och stilla landskap, blånande storskogar och små röda 

torpstugor. Dessa motiv avbildades av de nationalromantiska målarna i jakt på att fånga 

fosterländsk kärlek till naturen. Ett exempel är målningen På berget, Fiskebäckskil av Carl 

Wilhelmsson som gestaltar fiskare sittandes på en klippa och blickar vemodigt ut över 

skärgården.29 

 

För Sverige har nationalism liksom i andra länder varit betydelsefull, trots det har Sverige 

påståtts vara ett icke-nationalistiskt land. Genom att fokusera på modernitet och klasskamp 

anses Socialdemokratin ha gjort upp med den nationalistiska retorik som blomstrade under 

                                                 
26 http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197, hämtad 2009-12-01. 
27 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen - reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 
(2005) s. 7.  
28Urban Lundberg, Mattias Tydén, Sverigebilder- Det nationellas betydelser i politik och vardag, (2008) s. 17.  
29 Se bilaga 4.  

10 
 



1800-talet. Folkhemmet och välfärdsstaten kan betraktas som ett led i nationalisering av 

befolkningen. Christina Johansson menar att begreppet ”folkhem” anspelar på just en 

nationalistisk retorik genom att förena föreställningarna om ett folk och ett gemensamt hem. 

Vidare ledde folkhemmets homogenisering till att olika avvikelser motarbetades. Invandring 

av specifika grupper motarbetades och en Svensk steriliseringslag infördes år 1929.30  

 

Globaliseringen konkurrerar med nationstanken eftersom globaliseringen handlar om något 

som är större än nationen eller tanken om ett världssamhälle. Trots detta har nationstanken 

blomstrat upp på nytt. Men förpackningen är inte densamma som under nationalismens 

höjdpunkt kring sekelskiftet år 1900. Nationalism är ett ord som ofta förknippas med negativa 

associationer, ett ord som ofta utsätts för kritik. Större identitetsprojekt som till exempel 

Europatanken blir positiva motmedel mot nationalism trots att de i stort sätt handlar om 

samma funktion fast i större skala. 

 

Globalisering har blivit ett modeord och många sociologer menar att vi idag befinner oss i en 

övergångsfas liknande den hundra år tillbaka då nationalismen blomstrade. Då utgjorde 

nationstanken en förenande kraft i en tid av social oro i och med industrialismen. Att 

upprätthålla fiktionen om en gemensam identitet fungerade då som ett sammanhållande kitt 

inom nationsgränsen. Dagens övergång handlar om anpassningen till ett system där den 

nationella nivån ska mäta sig med strukturer på ett högre globalt plan. Kommunikation och 

transport över nationsgränserna sker idag snabbt och enkelt och avstånden krymper. Miljö- 

och klimatfrågan tvingar fram diskussioner och lösningar på en global nivå. Det finns 

sociologer som menar att det nationella medborgarskapet kan komma att ersättas med ett 

kosmopolitiskt medborgarskap i framtiden, vilket utgår från föreställningen om ett 

världssamhälle.31 Men trots globaliseringen, där nationernas gränser suddas ut, eller kanske på 

grund av den, ser man de senaste decennierna en förstärkning av den nationella tanken.32 

 

 

 

                                                 
30 Christina Johansson, ”Svenska flyktingpolitiska visioner. Självbild eller verklighet”, Urban Lundberg, Mattias 
Tydén, (red) (2008) s. 115. 
31 Urban Lundberg, Mattias Tydén, (2008) s. 18.  
32 Ibid, Et passim.  
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Tidigare forskning  
Sverigebilder - Det nationellas betydelser i politik och vardag 

Urban Lundberg och Mattias Tydén är redaktörer för boken Sverigebilder - Det nationellas 

betydelser i politik och vardag som är en antologi som diskuterar tankar kring nationalismens 

betydelser under 1900-talet fram till idag och hur nationsbegreppet rör sig mellan tradition 

och förnyelse. Den pekar på hur det nationella fått en renässans på senare år och hur 

globaliseringen påverkat nationstanken. I introduktionskapitlet diskuteras Svenska institutets 

arbete och funktion, att deras arbete fortfarande, likt för hundra år sedan, handlar om att 

upprätthålla fiktionen om ett homogent land och ett nationellt ”vi”.33 Något som också 

diskuteras är begreppen god och ond nationalism. Författarna menar att det finns en 

föreställning om två olika typer av nationalism, varav den goda anses trevlig och ofarlig. Att 

fira nationaldagen, gratulera kungen och fira att Sverige vinner i idrott ger glädje och identitet 

till alla i nationen. Den onda nationalismen utpekas som krigshetsande, främlingsfientlig och 

extrem. Att stärka den svenska nationskänslan anses också vara bra för att motverka 

främlingsfientlighet och rasism och att återta sina nationella symboler från extrema grupper 

som missbrukar dem.34 Beslutet att göra nationaldagen 6 juni till helgdag togs 2005, en 

politisk majoritet var då enig om att den nationella identiteten borde stärkas.  

 

Patrik Hall skriver i kapitel sju ”Flaggor och loggor” om nationer och organisationer som 

imaginära gemenskaper. Hall jämför nationell och organisatoriskt identitetsskapande och 

menar att organisationer har kommit att bli likställda med nationer. Han skriver att de senaste 

decenniernas globala managementrecept på ett nytt sätt skapat en global generaliserbar modell 

för hur en organisation ska se ut. Detta skapar likriktning samtidigt som organisationer och 

nationer förväntas ha en unik identitet och profilera sig.35  

Svenska bilder- översyn av Sverigeinformationen 

På uppdrag av chefen för Utrikesdepartementet fick Magnus Faxén i uppgift att göra en 

översyn av vissa aspekter av informations-, kultur- och erfarenhetsutbytet med utlandet som 

berör Svenska institutet och deras samverkan med andra institutioner och företag. Denna 

                                                 
33 Ibid, s. 20. 
34 Urban Lundberg, Mattias Tydén, (2008) s. 30. 
35 Patrik Hall, ”Flaggor och loggor”, i Sverigebilder, Urban Lundberg, Mattias Tydén (red), (2008) s.131 ff.  
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utredning använder vi till att få mer inblick i Svenska institutets verksamhet samt vilken 

Sverigeinformation som finns och vilka aktörer som står bakom den.  

National Branding – Sverige som varumärke  

Som inspiration till denna undersökning har vi valt att läsa magisteruppsatsen, National 

Branding – Sverige som varumärke, skriven av Mina Khoshnood vid Stockholms Universitet,  

Företagsekonomiska institutionen under vårterminen 2006. Uppsatsen klargör begreppet 

”Nation branding” och hur detta fungerar för Sverige. Mina Khoshnood har bland annat 

intervjuat Thomas Carlhed, Brand Manager på Svenska Institutet och Karin Serenander på 

Utrikesdepartementets informationsenhet. En av uppsatsens slutsatser är att en uppdaterad 

Sverigebild kontinuerligt måste kommuniceras på rätt sätt till rätt målgrupp. Sveriges 

befolkning är en del av varumärket och måste ha kunskap om vad Sverigebilden innebär och 

står för och känna sig stolta över varumärket Sverige. En annan slutsats är att kungahuset är 

en stark symbol för Sverige men det krävs fler symboler och associationer kring Sverige för 

att ge en sann och uppdaterad Sverigebild. Till skillnad från Khoshnoods uppsats undersöker 

vår uppsats samspelet mellan Svenska institutets strategier och det informationsmaterial de 

producerar.  

Sverigebilden – marknadsföring av Sverige i utlandet 

Magisteruppsatsen Sverigebilden, skriven av Jonas Appert och Edit Heijbel från Södertörns 

Högskola, diskuterar marknadsföringen av Sverige i utlandet. Uppsatsens syfte är att beskriva 

och förklara hur den svenska staten bygger upp och utvecklar bilden av Sverige mot 

omvärlden. De ställer sig frågan hur det kommer sig att Sverige har ett av världens starkaste 

varumärken när landet inte på något sätt är världens rikaste. Till skillnad från vår 

undersökning är denna uppsats mer inriktad mot ekonomi och näringsliv men den har givit 

oss idéer till vår egen undersökning.  

Försvenskningen av Sverige 

I boken Försvenskningen av Sverige skriver de tre professorerna Billy Ehn, Jonas Frykman 

och Orvar Löfgren om nationell identitet, hur nationell identitet skiftar form och innehåll över 

tid och hur den tar sig i uttryck.  I 1800-talets början formades romantikens tanke om en 

nationell identitet. Och det var först när man började tala om vilka egenskaper som svenskar 

hade, vilka sånger de sjöng och vilka seder som utmärkte dem som man började se dem som 

13 
 



nationella. På så vis skapades en samhörighet och identitet, berättelserna om gemensamma 

drag gjorde att man upptäckte drag hos sig själv och letade efter liknande drag hos andra.36  

 

Berättelser om den nationella identiteten bygger på citat och tankar ur olika tidsepoker. Ur 

dessa berättelser hämtar människor föreställningar som passar och där man känner igen sig.37 

I kapitlet ”Nationella ord och handlingar”, skriver Jonas Frykman om behovet att ha en 

identitet. Han menar att en nationell identitet blivit allt viktigare i ett föränderligt samhälle där 

kyrkan, partiet och samhällsklassen fått mindre betydelse. I en turbulent samtid kan det 

kännas tryggt att blicka tillbaka på traditioner. Nostalgi blir något stabilt och pålitligt. Utan 

tradition tvingas individen till val och att försöka hitta en identitet på egen hand. 

 

Material och urval 
Vårt material är en film, en broschyr samt en kvalitativ intervju38 med Svenska Institutets 

bildredaktör Cecilia Sundstrand, och mailintervjuer med Claes Britton, delägare i 

reklambyrån BrittonBritton och Olle Wästberg, Svenska institutets generaldirektör.  

 
Filmen heter Open Skies, Open minds, och broschyren Sweden & Swedes vilka båda är framtagna av 

reklambyrån BrittonBritton på uppdrag av Svenska institutet. Anledningen till att vi valde just den filmen är att 

den är den enda i sitt slag och det är den senaste officiella filmen om Sverige som används utomlands vid 

Sverigerepresentation. Vi valde broschyren Sweden & Swedes för att den ger en allmän bild av Sverige och 

innehåller många bilder. Vi har valt ut fem stycken bildsekvenser ur filmen samt fem bilder från broschyren. Vi 

tycker att bilderna ger en representativ bild av materialet då vi valde bilder ifrån olika teman i filmen och i 

broschyren, men även de typer av bilder som var mest och minst förekommande. 

Filmen 

Naturbilder och ljudet av fågelkvitter, en sjö med vattenringar på ytan. Ordet ”Sweden” tonas 

in, sedan orden ”Open skies, Open minds”. Bild av fötter i vattnet. Musiken går igång 

samtidigt som kvinnoögon tittar in i kameran. Under filmens fyra minuter färdas vi genom 

Sveriges landskap, natursköna vyer blandas med storstadspuls. Återkommande är närbilder på 

människors ansikten, med fokus på ögonen. Filmen är mestadels i färg men ibland 

förekommer svartvita sekvenser. I övergången mellan naturbilder och storstaden ökar 

                                                 
36 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren, (1993) s. 135. 
37 Ibid, s. 161. 
38 Lars Kaijser, Etnologiskt fältarbete, (Stockholm 1999) Et passim.  
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klippens takt, Stockholmsbilderna blir en kontrast mot den lugna naturen. De människor som 

förekommer i filmen är övervägande unga kvinnor. Olika nationaliteter finns med. Mot slutet 

av filmen presenteras industri och forskning. Medicin, bilindustri och design är något som 

lyfts fram. Filmen är länkad från första sidan på sweden.se. Den ligger även under fliken 

”lifestyle” och är daterad 23 september 2007. 

Broschyren 

Broschyren Sweden & Swedes trycktes år 2003 men reviderades år 2004 och 2006. 

Broschyren är på 32 sidor och innehåller bilder och texter som behandlar ämnena kultur, 

samhälle, natur, ekonomi, traditioner och kända svenskar. Broschyren finns att köpa på 

Sweden Bookshop och ges ut på engelska, tyska, spanska, japanska, ryska och spanska.   

Intervjuer 

Nedan presenterar vi en sammanfattning av de tre intervjuerna. De citat som kommenterar 

analysmaterialet redovisar vi i samband med analysen. Intervjuerna finns att läsa i sin helhet i 

bifogade bilagor.  

Intervju med Cecilia Sundstrand 

Cecilia Sundstrand arbetar som bildredaktör på avdelningen för kommunikation och PR på 

Svenska institutet, hon var projektledare för filmen Open skies, Open minds. Vi stämde träff 

med Sundstrand för att samtala kring institutet och det material de ger ut.  

 

Sundstrand berättade att det finns tre olika typer av broschyrer. Dels de som handlar om 

Sverige som land, andra som handlar om till exempel jämställdhet eller miljöarbete samt de 

som handlar om olika projekt som drivs av institutet. De skriver ingenting själva och gör 

heller ingen egen layout utan de anlitar skribenter och layoutare externt. När de år 2008 

gjorde en broschyr om svensk film anlitade de kulturjournalisten Fredrik Sahlin för att 

sammanställa det de ville förmedla i text. Då broschyrerna nästan alltid är på engelska och 

numer allt oftare på tyska, franska, spanska, ryska, kinesiska och japanska, anlitar de 

översättare ute i landet med uppdaterad språkkunskap. Om det är något statsbesök på gång 

översätter de även broschyrer till detta språk. Si arbetar alltså främst som uppdragsgivare.  

 

Bilderna som Si använder kommer från egna uppdragsfotograferingar men även ifrån 

bildbyråer och fristående fotografer. När det gäller rörlig bild kontaktar de filmbolagen ifråga 
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och får bilder därifrån. De fyra värdeorden är något som Sundstrand och de andra arbetar efter 

men eftersom de är, enligt henne själv, ganska abstrakta och går att tolka väldigt olika, blir det 

mycket tycke och smak när de väljer ut bilder. Sundstrand berättade att hon tror att ju längre 

bort man kommer ifrån Sverige desto mindre vet man oftast och det man vet är ofta en väldigt 

stereotyp bild. Det är föreställningar om röda stugor, blonda flickor, isbjörnar, självmord och 

höga skatter.  

 

Att marknadsföra Sverige och välja ut det som ska representera Sverige är inte oproblematiskt 

för Sundstrand och hennes arbetskollegor. Det finns många områden att täcka in och det är 

dyrt att trycka broschyrer, då är det lättare att använda sig av hemsidan där de ständigt kan 

uppdatera information inom olika områden. Sundstrand anser att Svenska institutet endast 

bidrar en liten del till hur människor i andra länder ser på Sverige. Enligt Sundstrand skapas 

bilden främst genom kontakter eller via företag.  

 

Sundstrand var projektledare för filmen vi i denna uppsats analyserar, hon berättar att tills för 

några år sedan fanns det väldigt lite filmmaterial om Sverige. Det fanns endast kommersiella 

filmer som man kunde köpa på Sweden Bookshop i Stockholm men de var ”turistiga” och 

fokuserade nästan enbart på slottet och Gamla Stan. Invest in Sweden Agency (ISA) och 

Exportrådet var intresserad av att visa andra sidor av Sverige och när diskussionen kring 

filmen kom upp i NSU, insåg alla att det skulle kosta mycket pengar att producera en film så 

de beslutade sig för att samarbeta, Svenska institutet, ISA, Exportrådet, Visit Sweden och 

Utrikesdepartementet. Inom NSU togs det fram en gemensam synopsis till reklambyrån där 

alla inblandade hade fått vara delaktiga och säga vad de ville få med i filmen.   

 

Det fanns en problematik med att flertalet organisationer var inblandade och hade olika 

förväntningar på filmen. Exportrådet och Invest Sweden Agency tyckte att det var alldeles för 

lite näringsliv medan Visit Sweden tyckte att det var för lite turism. Man diskuterade 

möjligheten att göra två nya versioner av materialet som filmats, en med mer näringslivsfokus 

och en annan med turistfokus. Men planerna lades ner på grund av tidsbrist. 

Sundstrand tycker inte att filmen ger en rättvis bild av Sverige. Hon menar att den är så pass 

kort och inte täcker alla områden.  Sundstrand säger att den fungerar som en ”aptitretare på 

Sverige” Vidare berättade hon att filmen fått många kommentarer på hemsidan. Det som går 

att utläsa av kommentarerna är att Svenskarna är mer negativa till filmen medans människor 

utomlands tycker den är fin och bra. Filmen är producerad för en utländsk målgrupp och 
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Sundstrand berättade för oss att den fått positiv respons bland annat när ambassaden visat den 

på mottagningar. 

 

Vi frågade Sundstrand vilken problematik som kan uppstå när man ska försöka presentera ett 

land i en kort film. Hon svarar att det är svårt att hitta en balans mellan att marknadsföra 

Sverige utan att det känns för mycket som reklam. Det måste kännas trovärdigt, äkta och inte 

för tillrättalagt samtidigt som det handlar om marknadsföring. 

Intervju med Claes Britton 

Claes Britton är delägare i reklambyrån BrittonBritton som han driver tillsammans med sin 

fru Christina Sollenberg Britton. BrittonBritton är en kreativ kommunikationsbyrå som 

arbetar med svenska och internationella uppdrag och projekt. Förutom deras arbete inom 

mode, design, konst, lyx och livsstil arbetar de med nation branding, det vill säga profilering, 

marknadsföring och information kring ”varumärkena” Sverige och Stockholm. Vi var 

intresserade av att veta mer kring arbetet med reklamfilmen Open Skies Open Minds som 

BrittonBritton producerade på uppdrag av Si. Vi har därför genomfört en intervju via email 

med Claes Britton.  

 
Det var enormt många direktiv som BrittonBritton fick av Svenska institutet i uppdraget med 

reklamfilmen. Filmen skulle illustrera Sveriges nya internationella kommunikationsplattform 

med de fyra värdeorden öppenhet, nytänkande, äkta och omsorg, samt det övergripande 

värdeordet progressiv. Vidare var filmen tvungen att innehålla vissa delar så som natur, 

människor, forskning, industri, design och mode et cetera. Sedan skulle även filmen täcka in 

bilder från alla delar av landet och under de fyra årstiderna. Den frihet som fanns i 

produktionen var att BrittonBritton själva fick välja vilka bilder som skulle finnas med för att 

illustrera de olika kärnvärdena som var tvungna att vara med. BrittonBritton gjorde alla 

filmsekvenser själva. Med filmen Open Skies Open Minds ville de utöver alla direktiv 

förmedla en känsla av landet och landets skönhet, det vill säga att ge en attraktiv bild av 

Sverige.  

Intervju med Olle Wästberg 

Olle Wästberg är sedan år 2005 generaldirektör för Svenska Institutet. Tidigare har Wästberg 

arbetat som Sveriges generalkonsul i New York och har en bakgrund både inom politiken och 

i mediebranschen. Vi har genomfört en intervju via mail.  
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Det vi främst var intresserade av var att höra hur han och Si ställer sig till i frågor om 

globalisering och global gemenskap, hur de arbetar kring de olika kärnvärderna samt om det 

kan vara problematiskt att hävda att det finns något som heter våra beteenden och våra 

värderingar.  

Olle Wästberg skrev att det både är intressant och paradoxalt med globalisering. Desto mer 

internationaliserad världen blir, desto mer tycks länder ha behov av att betona sin särart. 

Wästberg hänvisade till sin artikel Globaliseringsparadoxen, vilken handlar om hur det 

nationella stärks i stället för det globala.  

När länder måste urskilja sig ifrån mängden arbetar de själva, kanske skulle de förlora sin 

särart om de samarbetade över gränserna. Wästberg sa intervjun att vissa samarbeten fungerar 

bra som till exempel Scandinavia House i New York och även samarbetet med Si och British 

Council som driver ett kultur- och yttrandefrihetsprojekt i Balkan. Men en del andra 

samarbeten som till exempel de gemensamma skandinaviska paviljongerna på konstbiennalen 

i Venedig och världsutställningen i Japan har misslyckats. Eftersom länder konkurrerar 

ekonomiskt väljer man att främst arbeta själv.  

Metod 
Det finns flera olika tillvägagångssätt och teorier kring bildanalys. Vi ger här några exempel. 
 

Enligt Bo Bergström i boken Bild & Budskap inleds en analys med en beskrivning av bilden. 

Till hjälp ställs dessa frågor; Vad föreställer bilden? Hur är den uppbyggd? I vilken kontext 

uppträder den? Vem vänder den sig till? Vem är sändaren? Vilket syfte har bilden?39  
 

Gert Z Nordströms bok skriver i boken Bilden i det postmoderna samhället om det visuella 

språksystemet. Han delar upp bilden i olika funktioner blanda annat språklig funktion; bildens 

betoning, om bilden har en emotiv funktion, informativ funktion, poetisk funktion eller 

konnativ funktion. Han pratar också om semantik; relationen mellan bildens grundbetydelse 

och den symboliska betydelsen.40 

Vi har valt att använda oss av den analysmetod som beskrivs i boken Visuell retorik. Där 

börjar analysen med en bildbeskrivning utan tolkningar och värderingar. Detta kallas 

                                                 
39 Bo Bergström, Bild & Budskap, (2001), Et passim.  
40 Gert Z Nordström, Bilden i det postmoderna samhället, (1989), Et passim.  
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denotation. Att uttrycka det man ser i ord anses skärpa seendet och är en viktig referenspunkt i 

det fortsatta tolkningsarbetet. Vanligtvis börjar man beskriva eventuella människor eller vissa 

föremål som har en central plats i bilden. Nästa steg heter konnotation och innebär att man 

beskriver sina associationer, det vill säga vad en bild får oss att tänka på.41  

När vi presenterar bilderna från filmen har vi även tagit med den föregående och den 

efterföljande bilden. I filmen visas bilderna i följd. Detta för att sätta in bilden i en kontext. 

Huvudbilden kallas för A, bilden innan för B och den efterföljande för C. Det är främst bild A 

vi analyserar. För att sätta in bilderna från broschyren i en kontext tar vi hänsyn till de texter 

som samspelar med bilderna. I analysen redovisas de intervjucitat som kommenterar de 

utvalda bildsekvenserna och bilderna. När vi slutligen lägger fram våra egna tankar och 

analyserar materialet tar vi stöd av tidigare forskning och teori. Vi kopplar även ihop bilderna 

med värdeorden vi tycker oss se i bilderna. 

Analysproblematik  

De bilder vi analyserar är alla producerade av Si vilket gör att beställarens mål och budskap 

blir detsamma. Vi är medvetna om vår egen påverkan på analysmaterialet. Våra associationer 

bygger på egna erfarenheter och dessa bilder hade kanske analyserats på ett annat sätt av 

andra personer. Intervjuerna redovisas i sin helhet i bifogade bilagor. 

                                                 
41 Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt, Visuell Retorik, (2008) s. 16. 
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Analys 
Film 
                                                         Bild 1 00:47 

 
Open Skies, Open Minds, Svenska institutet, 2007. 

 

Beskrivning: 

Bild A föreställer en ung kvinna i 25-års ålder som ler emot kameran. Hon har ej märkbart 

smink, är lätt solbränd och har vita tänder. Vinden blåser i hennes blonda hår. Kvinnan är det 

centrala och det enda vi ser. Bilden är en fotografisk svartvit bild medan bild B och C är i 

färg. Bild B är en svepning över skärgårdsmiljö med klippor. Detta gör att vi får känslan av att 

hon är i samma miljö som de andra bilderna. Hon står på en klippa där vinden blåser lätt.  

 

Analys:  

Vi frågade Claes Britton vad de ville förmedla med filmen och han svarade: ”Vi ville 

förmedla en känsla av landet samt landets skönhet – ge en attraktiv bild av Sverige.” 

 

Vissa filmsekvenser är i svartvitt medan andra är i färg, vi frågade Britton om det finns det en 

funktion med detta? Han svarar: 

 
Det finns inga andra funktioner än de rent visuella och känslomässiga. Svartvitt blir helt enkelt 

väldigt vackert på 16-millimetersfilm och ger en skön känsla. Det blir också vackert att blanda 

svartvitt och färg.42 

 

                                                 
42 Claes Britton, för hela intervjun se bilaga 3. 
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Att marknadsföra ett land och en befolkning kan för den oinvigde verka väldigt svårt.  

Sundstrand berättade att det är problematiskt att sticka ut hakan och säga ”det här är vi” på ett 

snyggt sätt. Hon berättade att många ifrågasatte att alla är ”för snygga” i filmen men berättar 

att filmteamet inte använt sig utav modeller utan människor som fanns på plats. 

 

Kvinnan är en klassisk skönhet och med det menar vi, naturligt vacker. Kvinnan känns som en 

stereotyp för svenska kvinnor med blont långt hår. Kvinnans utseende känns igen från 

reklamfilm, hon hade kunnat vara med i en reklam för tandkräm eller schampo. Bilden är 

vacker och harmonisk och det finns en mystik i bilden.  Uttrycket ”naturligt vacker” är något 

vi kopplar ihop med naturen. Bildens budskap tycks vara att Sverige har vacker natur och 

vackra människor. Bilden kan kopplas i hop med kärnvärdet ”äkthet”, som enligt Svenska 

institutets beskrivning betyder att ”äkthet är att vara naturlig och okonstlad”.  

Cecilia Sundstrand sa under intervjun att filmen inte använder sig av några modeller. Även 

om filmen inte använder sig av modeller, liknar de flesta människor i filmen, speciellt 

kvinnorna, de modeller som ofta förekommer i reklamfilm. Sundstrand nämnde att många 

tittare tyckte att många var ”för snygga” i filmen. Detta främst genom den gästboksfunktion 

som finns på sweden.se där filmen visas. Detta kan ifrågasätta filmens autencitet och om den 

ger en rättvis bild av Sverige. Självklart vill man använda attraktiva människor i en sådan här 

film för att som Britton säger ”ge en attraktiv bild av Sverige”. 

 

Bilderna visar upp en stolthet över den svenska naturen som är en del av den svenska 

folksjälen. Det finns en stolthet över att ha mycket orörd natur och det vi kallar 

allemansrätten. Detta kan kopplas till värdeordet ”öppenhet”. Si beskriver öppenhet som 

främjandet och utrymmet för individens idéer och åsikter liksom fysiskt utrymme att röra sig 

fritt utan hinder, staket och trängsel i vår fria natur, i städer och mellan platser.  

 

Britton säger att svartvita sekvenser är estetiskt vackert i kontrast till färgbilder. Den svartvita 

bilden har en känslomässig funktion. Paralleller kan dras till reklam och marknadsföring där 

man ofta appellerar på känslor och drömmar. I boken Brand new life pratar man om ”possible 

lives” ett slags löfte om ett lyckat liv när rätt varumärke konsumeras. Bilderna representerar 

drömmen om ett fritt liv i samklang med naturen. 
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Bild 2 01:05 

 
Open Skies, Open Minds, Svenska institutet, 2007. 

 

Beskrivning: 

En flicka i sju- årsåldern står på en äng och plockar blommor. Hon är iklädd folkdräkt, gul 

klänning med förkläde och huckle på huvudet.  Hon har blont hår. Flickan tittar inte in i 

kameran utan vi som tittare observerar henne lite på håll. Bild B visar ett sällskap i en stor 

roddbåt också iklädda folkdräkt och bild C visar resning av midsommarstång i Dalarna.  

 

Analys:  

Vi frågade Claes Britton hur de resonerat kring bilderna på midsommarfirandet, eftersom det 

är den enda tradition som visas i filmen. Britton svarade:  

 
Bilderna är rent dokumentära, filmade i Dalarna. Självklart har detta mycket stort intresse för 

den utländska publik som filmen vänder sig till. Även vi svenskar är ju mycket måna om våra 

traditioner. Det är därför vi använder oss av midsommarstänger.43 

 

Denna bild visar på en stark tradition, en tradition som vårdas väl. Detta kan kopplas till 

kärnvärdet äkthet som står för levande traditioner och kulturarv. Midsommarscenerna utspelar 

sig i Dalarna, detta ser syns genom den speciella midsommarstången och folkdräkterna. De 

tankar vi har om Dalarna är att där firar man midsommar traditionsenligt. Eftersom vi inte 

kommer från detta landskap eller besökt en liknande tillställning kan vi inte relatera till den 

här typen av midsommarfirande, folkdräkt känns exotiskt även för oss.  

 

                                                 
43 Claes Britton, se bilaga 3. 
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Det är intressant att Britton nämner att det finns ett mycket stort intresse för sådana 

filmsekvenser hos den utländska publiken. På så sätt produceras bilder som mottagaren 

förväntar sig. 

 

Bild 3 01:44 

 
Open Skies, Open Minds, Svenska institutet, 2007. 

 

Beskrivning: 

Bild A föreställer två unga flickor med sjal på huvudet. Flickorna är i nio- årsåldern. Flickan 

till vänster äter något och den andra flickan tittar lite snett in i bild men inte direkt in i 

kameran. Vi får ingen ögonkontakt med barnen. Bilden visar inte på någon särskild plats, men 

vi anar ett träd med avspärrningsband i bakgrunden. Klippet förekommer bland de från 

Stockholm. Bild B visar på trafik i storstaden och bild C föreställer en kvinna som ler mot en 

annan kvinna som är vänd med ryggen mot kameran. Kvinnan med ryggen mot kameran bär 

huvudsjal.   

 

Analys: 

Vi frågade Sundstrand hur de resonerat kring mångfald i filmen. Sundstrand berättade att de 

ville ge en bild av mångfald och att detta diskuterades mycket innan filmen klipptes ihop. Det 

var ett problem med de filmsekvenser från arbetsplatser och kontor som filmades, eftersom 

det inte arbetade några invandrare där. Alternativet var att plocka in en modell och det kändes 

fel. De valde att inte placera ut människor i miljöer. Samma sak var det med 

midsommarbilderna från Dalarna: ”Det hade varit jättekul om det hade varit mångkulturellt 

men det ser inte ut så i verkligheten, tyvärr”.44 

 

                                                 
44 Cecilia Sundstrand, för hela intervjun se bilaga 1.  
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Problemet är hur denna bild framställs jämfört med de övriga bilderna där barn förekommer. 

Många andra bilder i filmen visar skrattande blonda barn i natursköna miljöer medan denna 

bild känns passiv och ger ingen direkt känsla. Miljön där flickorna befinner sig i är 

svårdefinierad och ger ingen stämning, de utför heller ingen speciell handling utan är passiva. 

Till skillnad från de flesta av de andra barnen i filmen får vi ingen ögonkontakt och relation 

till flickorna i denna bild.  

 

Bilden visar snarare på ett segregerat samhälle än ett mångkulturellt. Det är förvånande att 

flickorna gestaltas på detta sätt, ett sätt som skiljer sig från de övriga barnen i filmen. Det är 

konstigt att man valde just denna bild när man kunde valt en där flickorna var aktiva eller 

befunnit sig i en mer attraktiv miljö. Det är en orättvis gestaltning av flickorna. Sundstrand 

berättade i intervjun att de inte ville placera ut människor i miljöer, troligtvis för att ge en 

autentisk bild. Många andra bilder med barn känns mer regisserade, till exempel finns det en 

bild där barn springer på en klippa (se bild C under rubrik 1), dessa barn känns utplacerade. 

Trots att Sundstrand säger att de inte vill placera ut människor i miljöer tycker vi att det är 

precis det de gör i många bilder. Därför tycker vi att de kunde ha valt en annan miljö till dessa 

flickor. 

 

Si vill förmodligen visa på värdeordet ”öppenhet” i denna bild, öppenhet står för att visa ett 

öppet samhälle där olika kulturer möts. Även värdeordet ”omtänksamhet” tycks passa in, då 

omtänksamhet enligt varumärkesplattformen handlar om att värna om varje individ, att 

erbjuda trygghet och säkerhet samt att respektera och inkludera alla människor. Det är tydligt 

vilka värdeord de försökt att visa men vi tycker att de har misslyckats med gestaltandet av 

dem.  
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Bild 4 02:33 

 
Open Skies, Open Minds, Svenska institutet, 2007. 

 

Beskrivning:  

Bild A föreställer två kvinnor som kysser varandra. De befinner sig på en restaurang- eller i 

en nattklubbsmiljö. Kvinnorna är välklädda. De bär svarta kavajer. Den ena har halsband och 

den andra en röd sjal. De har varsin likadan drink i handen. Kvinnorna är i trettioårsåldern. 

Man anar folk i bakgrunden och vi ser väggmålningar.  Bild B och C visar på uteliv i en 

nattklubbsmiljö. 

 

Analys: 

Samtalet med Sundstrand kom in på en scen i filmen där två kvinnor kysser varandra i en bar. 

Sundstrand berättade att de två kvinnorna var ett par på riktigt och att de kände en i 

filmteamet och på så sätt filmades kyssen. Denna scen med kyssen är en sekvens med tydlig 

koppling till kommunikationsplattformen, där NSU enats om att Sverige står för öppenhet, 

omtanke och tolerans. Det diskuterades mycket om kyssen skulle vara med i filmen eller inte. 

Sundstrand berättar vidare:  
 

Det är svårt att veta var gränsen går, om vi skulle kunna ha med den här sekvensen eller inte.  

Vi, jag ville gärna ha kvar den… när jag såg andra länders filmer, blir det ganska, när det blir 

snällt blir det också väldigt urvattnat. Så att det är oftast lite natur och lite stad och lite mat o.. 

inte så mycket som sticker ut, så den fick vara kvar… men det var ganska mycket diskussioner 

kring den.45 

 

                                                 
45 Cecilia Sundstrand, se bilaga 1. 
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Det var många gaytidningar runt om i världen som tyckte det var jättebra men det fanns också 

vissa ambassader som tyckte att de absolut inte kunde visa filmen. Ämnet var ibland känsligt 

att ta upp och därför valde vissa ambassader att inte visa denna scen. Sundstrand förklarade:   
Ambassaderna får ju känna sitt land så pass bra, om de kan visa den eller inte. Vissa visar den 

inte alls, vissa tror jag klippte bort den sekvensen och vissa tyckte den var jättebra. Äntligen tar 

vi ställning i någonting, annars säger vi ingenting.46 

 

När vi frågade Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg om det faktum att denna bild 

klippts bort av vissa svarade han så här: 

Si har inte i något sammanhang klipp i filmen. Den står ju också till förfogande för alla 

ambassader och vi vet att ambassaden i Abu Dahbi klippte bort kyssscenen. Vi har också hört att 

man har avstått från att visa filmen, av detta skäl, på något annat ställe. Si:s uppfattning är att 

filmen är en helhet, ger uttryck för en svensk uppfattning och kultur och ska visas i sin helhet. Vi 

medverkar inte till något annat.47 

Det centrala i bilden är kyssen. Kvinnorna befinner sig på en officiell plats, vilket visar på en 

öppenhet. Värdeordet ”öppenhet” betyder att bejaka den fria tanken och olikheter mellan 

människor, kulturer och livsstilar. Även värdeordet ”nytänkande” passar in då det bland annat 

står för att inte låta sig begränsas av invanda föreställningar eller traditioner. Det visar på ett 

land där det finns fria, självständiga moderna kvinnor. 

 

De befinner sig i storstaden på ett fint uteställe. Väggmålningar och stora glasfönster ger en 

elegant känsla. Bilderna ska visa att Sverige är ett fördomsfritt och öppet land. Jämställdheten 

är, till skillnad från många andra länder i Europa, hög. Den eleganta miljö de befinner sig i 

ger kvinnorna hög status och beteendet mer accepterat. Detta är en företeelse som inte göms 

undan utan som förekommer ute i det offentliga. Den här bilden är den bilden som vi starkast 

minns då den sticker ut mest. Bilden tar ställning i en aktuell debatt. Att stå för sina 

värderingar, även när det inte är det mest bekväma är något som står under värdeordet 

”äkthet.” Därför tycker vi det är fegt att vissa ambassader valt bort just denna bild. Wästberg 

menar dock att Svenska institutet står för uppfattningen att filmen skall visas i sin helhet. 

 

Sundstrand tycker att det är denna bild som tydligast knyter an till värdeorden och hon sa att 

”Äntligen tar vi ställning i någonting, annars säger vi ingenting.” Hon menar att många 

                                                 
46 Cecilia Sundstrand, se bilaga 1. 
47 Olle Wästberg, för hela intervjun se bilaga 3. 
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länders reklamfilmer lätt blir intetsägande när de inte tar ställning utan att de visar ”lite natur, 

lite stad och lite mat”. Denna scen är det enda i filmen som tar ställning och säger något, 

annars innehåller filmen just bara ”lite natur, lite stad och lite mat”. 

 

Detta är dock en bedömning som färgats av att vi själva är svenskar. Från ett annat perspektiv 

hade det kanske varit häpnadsväckande med de bilder som visar kvinnor i ledarpositioner och 

kvinnor som arbetar inom industrin. Många saker som vi tycker är självklara hade kanske 

andra reagerat över 

 

 

Bild 5 03:28 

 

 
Open Skies, Open Minds, Svenska institutet, 2007. 

 

Beskrivning:  

I slutet av filmen visas ett flertal bilder från industri och forskningsmiljöer. Vi får se bilder på 

medicin, lastbilskarosser, löpande band, varvat med människor. Den bild vi valt att analysera 

närmare är en robot i en industrilokal med gröna väggar. Logotypen ABB syns tydligt på två 

ställen. Roboten är vit och blank och gör en snabb rörelse. Bild B visar en baby och bild C en 

tjej, båda bilderna är närbilder med fokus på blicken. 

 

Analys: 

Under intervjun med Cecilia Sundstrand diskuterade vi logotyper, och det faktum att det finns 

ytterst få logotyper med i filmen. Sundstrand sa så här om det: 
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Det var också en diskussion från början om man skulle lägga in loggor, så att det fanns, för det 

är ändå många som känner till, men då hade det blivit liksom en annan typ av film också för det 

känns som många som väljer väg, något som är lite mer reklam.48 

 

 

Bild A för tankarna till högteknologi, framtid och en stark forskning som bidrar till 

samhällsutvecklingen. Bilden visar på ett Sverige som ligger i framkant när det gäller 

forskning och teknik. ABB-logotypen är den enda svenska logotypen vi ser genom hela 

filmen, på så sätt blir bilden en tydlig reklambild. Anmärkningsvärt är att det bara 

förekommer en logotyp och inte fler, man hade kunnat förvänta sig IKEA- eller H&M-

logotypen. Sundstrand berättade att det fanns funderingar på fler logotyper i filmen men att 

det då hade blivit en annan typ av film. Detta kan tolkas att Si inte ville göra en renodlad 

reklamfilm utan en inspirationsfilm, och att de tagit ett medvetet val kring detta. 

 

Den här bilden tillsammans med bild B och C visar på ”nytänkande”, ett värdeord som 

handlar om att se saker i ett nytt perspektiv, att se möjligheter och lösningar och att tro på en 

bättre framtid. Nya generationer ger framtidstro och hopp. 

 

                                                 
48 Cecilia Sundstrand, se bilaga 1. 
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Broschyr 
 

Bild 1. 11 
 

 
Sweden & Swedes, Svenska institutet, 2003, sid 10. 

 

Beskrivning: 

En svartvit bild på strand, hav och horisont, två barn springer i vattenbrynet. Bilden är 

avskalad och enkel. De två barnen är klädda i svarta långärmade tröjor och benen är bara. Det 

ena barnet ler mot den andra som gör ett skutt ut i vattnet. Som betraktare av bilden står man 

en bit ifrån barnen och får ingen ögonkontakt med dem. 

 

Den här bilden finns inte bara på första uppslaget intill förorden utan även i kapitlet Nature 

som handlar om det natursköna Sverige där kärlek och respekt för nordisk natur har en stor 

plats i den svenska själen och i det moderna samhället. Enligt texten i broschyren, älskar vi 

svenskar vår natur, nästintill med religiös intensitet. 

 

Analys: 

Att gestalta människor fria i naturen är inget nytt. I Försvenskningen av Sverige skriver Jonas 

Frykman om de fotografier blev allt mer förekommande under 1930- och 1940- talet där 

individer på bild förekom i en ny kontext, män, kvinnor och barn i skärgårdsmiljöer, i skogar 

och på campingplatser. Det fanns en strävan efter harmoni där människor avbildas som delar 

av ett landskap eller ett natursceneri. Naturen förkroppsligades och gavs mänskliga mått.49  

 

                                                 
49 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren (1993) s. 183. 
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Tankar om att vara naturlig och okonstlad och ha en nära relation till natur och årstider 

grundar sig i värdeordet ”äkthet”. Bilden framkallar känslor av frihet och lekfullhet. Vi tycker 

att bilden visar på ett fritt och öppet Sverige där man kan springa halvnaken och leka längs 

stränder.  

 

Materialet spelar på föreställningen om att svenskarna är stolta över sin natur. I Sverige finns 

det inte många historiska monument eller byggnader, så som Paris har Eiffeltornet och Aten 

har Akropolis. Därför tror vi att naturen ofta lyfts fram och värdesätts i marknadsföringen av 

Sverige. I Sverige finns det mycket orörd natur vilket idag kan ses som en lyx och något att 

exportera till länder där det är mer sällsynt. 

 

Bilden i sig, rent estetiskt påminner om det som anses vara typiskt svensk design och form, 

det vill säga ljusa färger, enkelhet och sofistikerad elegans. Det som var intressant med den 

här bilden tycker vi inte bara är det faktum att människan gestaltas i en slags symbios till 

naturen eller att själva gestaltningen utav bilden känns svensk utan det som kom fram under 

intervjun med Cecilia Sundstrand. När vi frågade om det förekom diskussioner mellan henne 

och hennes arbetskollegor när de väljer ut bilder som på olika sätt ska representera Sverige 

berättar Sundstrand att de diskuterar mycket i fall det är någon bild som skulle kunna vara 

kontroversiell för någon publik. Denna bild är ett exempel på en sådan bild. Sundstrand 

berättar:  
 […] den är lite retuscherad, tröjan är lite nerdragen för att man inte ska se en rumpa. För oss är 

inte det något känsligt men i USA är det jättejättekänsligt och det går inte och då skulle inte vi 

kunna ge ut den där broschyren.50 

 

Är bra eller dåligt att anpassa bilder efter mottagaren? Värdeordet ”äkthet” innebär att man 

står för sina värderingar även när det inte är som mest bekvämt, ändå redigeras bilderna 

beroende på mottagarland. Men och andra sidan är Sverige ett litet land och beroende av bra 

relationer till andra länder för att ha ett utbyte med varor, tjänster och idéer. Genom att inte 

stöta sig med någon försämras inte heller någon relation. 

 

 

 

 

                                                 
50 Cecilia Sundstrand, se bilaga 1.  
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Bild 2. 

 
Sweden & Swedes, Svenska institutet, 2003, sid 6. 

Beskrivning: 

Under rubriken Culture, Fashion & Design finns denna bild. Bilden föreställer en kvinna iförd 

en klänning som är röd och upptill mönstrad, över klänningen har hon en svart kavaj och runt 

halsen hänger en röd mönstrad sjal. Kvinnan ser även ut att ha något på huvudet men detta 

syns inte tydligt i bild. Bakgrunden är både grå och röd och vitmönstrad. Texten runt kvinnan 

handlar om att tradition kan vara trend och att många av dagens svenska designers hämtar 

inspiration från traditionellt hantverk. 

 

Analys: 

Kläderna som kvinnan har på sig har färger och mönster som för tankarna till en folkdräkt och 

utifrån texterna runt bilden förstår vi att kläderna ska vara inspirerade utav gammal 

hantverkstradition. Kvinnan ser ut som en modell utifrån det kroppsspråk och den blick hon 

har. Kontexten blir en annan när det är en modell som bär kläderna i jämförelse med en liten 

flicka på en äng eller i någon annan äldre miljö. Detta gör att det känns mer modernt.  

 

I den här bilden ser vi både ”äkthet” och ”nytänkande”. En banbrytande design och mode som 

blandas med kulturarv. Det finns en stolthet över gamla traditioner och textilt hantverk då 

svenska designers hämtar inspiration från gammalt traditionellt hantverk. Här tycker vi 

globaliseringen blir tydlig då den bidragit till att stärka inhemsk kultur och öka intresset för 

den egna hantverkstraditionen. I Försvenskningen av Sverige skriver Billy Ehn att mångfalden 

och globaliseringen har bidragit till att svenskarna under de senaste decennierna börjat alltmer 

intressera sig för sitt nationella kulturarv och sina historiska rötter.51 I föränderliga tider finns 

ett större behov av att ”hitta” tillbaka till sina ”nationella” rötter för att känna trygghet och 
                                                 
51 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren (1993) s. 265. 
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stabilitet. Genuint hantverk och mode så som handsydda kläder eller virkade vantar har idag 

fått en hög status. Strävan efter något unikt och autentiskt kan ha uppkommit ur ett så kallat 

slit och slängsamhälle där till exempel kläder både massproduceras och masskonsumeras.   

 

Bild 3. 

 
Sweden & Swedes, Svenska institutet, 2003, sid 23. 

Beskrivning: 

På den vänstra bilden ser vi ett stort antal män i frack, endast en kvinna finns på bilden. 

Bilden till höger är ett äldre svartvitt fotografi föreställande en man.  

 

Analys: 

Utifrån den text som finns till bilderna och utifrån våra egna erfarenheter vet vi att det är 

bilder från Nobelfesten och på Alfred Nobel, mannen som anses vara en av de mest kända 

svenskarna, inte för hans personlighet utan för de pris som årligen delas ut i hans namn. 

Nobelfirandet är en tradition från 1901 som äger rum den 10 december varje år där 

pristagarna kommer ifrån hela världen och är verksamma i olika yrkes - eller 

forskningsområden.  

 

I de här bilderna ser vi kärnvärderna ”äkthet” och ”nytänkande”, nytänkande i den 

bemärkelsen att de stödjer ny uppfinningsrikedom och därmed se saker ur nya perspektiv och 

äkthet för att det kan anses som stark kvalitetstradition, en levande tradition och ett kulturarv. 

Men eftersom det är en tradition som har funnits över hundra år kan material kring ämnet 

kännas ganska ointressant och tungt. För några år fick Si uppdraget att göra en broschyr om 

Nobel och Sundstrand berättade hur svårt det var att få den intressant: 

 
Vi gjorde en nobelskrift för två år sen och där var formförslaget som vi fick från början kändes 

väldigt historietugnt och väldigt historiskt, för Nobel kan ju vara väldigt historisk. Vi tänkte att 
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vi inte kan göra såhär utan vi måste tänka om och försöka koppla till nutid, alltså koppla till 

moderna uppfinningar, där Nobelpriset stöder innovativt tänkande eller utveckling idag.52 

 

Om nu de försöker ge Nobelfirandet ett modernt uttryck kunde de ha valt andra bilder till 

broschyren. En bild på ett flertal äldre herrar eller en svartvit bild på Alfred Nobel känns inte 

speciellt nytänkande. Dock ska broschyren fungera som information, kanske för de som ännu 

inte vet så mycket om Sverige och då kanske det är bra med en bild av Alfred Nobel. Sen att 

det är mest män på den andra bilden är kanske just för att det är främst män bland pristagarna 

och diskussionen kring jämställdhet inom Nobelfirandet får inte plats i den här 

undersökningen.  

Bild 4. 

 

Sweden & Swedes, Svenska institutet, 2003, sid 19. 
Beskrivning: 

Dessa två bilder finns intill texten The New Swedes. Till vänster ser vi, vad vi tror är en 

kvinna. Hon bär ett par röda stora solglasögon, en färgglad prickig skjorta och i hennes höger 

öra har hon ett örhänge. Hon plutar med sina läppar mot kameran. I bakgrunden skymtar 

många människor, de flesta sitter på marken.  

 

Bilden till höger föreställer en man och två barn. Mannen har mörk hy, bär en svart hatt, gör 

en grimas och tittar in i kameran. Stora delar av barnens ansikten är bortskurna. På barnet till 

vänster ser vi endast den övre delen av huvudet och på flickan till höger syns endast hennes 

högra ansiktshalva. 

 

 

 
                                                 
52 Cecilia Sundstrand, se bilaga 1.  
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Analys: 

I dessa bilder visas värdeorden ”omtänksamhet” och ”öppenhet”. ”Omtänksamhet” som 

betyder att erbjuda trygghet och säkerhet samt att respektera och inkludera alla människor. 

”Öppenhet” innebär bland annat att man bejakar den fria tanken och olikheter mellan 

människor, kulturer och livsstilar.  

 

Det är anmärkningsvärt att de här två bilderna skiljer sig ifrån de övriga i broschyren. Båda 

bilderna är på något sätt komiska. Den ena visar en människa som bär stora färgglada 

glasögon och plutar med sina läppar, den andra en man som gör någon grimas tillsammans 

med sina barn som inte ens får vara med helt i bild. Bilden ser ut att vara tagen i en 

fotoautomat vilket ger ett oseriöst intryck till skillnad om det hade varit en fotograf som hade 

tagit bilden. Dessa två bilder representerar ”The New Swedes” men vi tycker inte det är en 

rättvis bild av de nya svenskarna. Det är fel att välja ut dessa bilder, att ha en bild där 

människors ansikten är beskurna tycker vi är respektlöst.   

 

I kapitlet Nationell inlevelse i boken Försvenskningen av Sverige skriver Billy Ehn om hur 

utrymmet för den kulturella mångfalden definieras till stor del av den svenska 

samhällsapparaten som består av institutioner på statlig och kommunal nivå, av företag och av 

media. Många invandrare bidrar till att försvenska Sverige och förstärka de inföddas 

nationella medvetande. På olika sätt kan de bidra till att renodla och förtydliga det som 

kännetecknas som det svenska jämfört med andra nationer. Genom att vara annorlunda och 

”osvenska” definierar invandrare det svenska.53 Det har broschyren på ett sätt lyckats med. 

Genom att visa bilder som skiljer sig ifrån de andra både innehållsmässigt och estetiskt skiljer 

vi dem ifrån de andra och ”de nya svenskarna” står i kontrast till de övriga svenskarna i 

broschyren.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren, (1993) s. 262.  
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Bild 5. 

 

Sweden & Swedes, Svenska institutet, 2003, sid 30. 
Beskrivning:  

Bilderna föreställer prinsessorna Victoria och Madeleine, drottning Silvia och kung Carl 

Gustaf XVI. Båda prinsessorna är klädda i klänningar och har båda håruppsättningar. De ser 

ut att vara klädda för festligheter. Även drottningen och kungen bär finkläder, drottningen bär 

tiara och andra smycken och kungen bär kostym och fluga.  

 

Bilden och information om kungafamiljen finns i kapitlet Swedes och under rubriken Royalty. 

Där finns kort historia om kungafamiljen och ätten Bernadotte samt ett påstående att trots att 

kungafamiljen inte längre har politiskt inflytande anses de vara en stor del av det ”svenska”. 

 

Analys: 

Det kärnvärdet som skulle kunna appliceras på de här bilderna är ”äkthet” som bland annat 

står för levande tradition och kulturarv. Kungahuset är en stark nationell symbol och 

internationellt igenkännbar. Ett av resultaten i Mina Khoshnoods magisteruppsats är att 

Sverige blir mer synligt internationellt tack vara kungahuset och att många företag kan lära 

sig av hur kungahuset vårdar sitt varumärke, nyckeln är att tänka långsiktigt. För kungahusets 

del kan det handla om att i vissa fall avstå från att synas i vissa sammanhang, som också 

företag i vissa fall bör avstå från affärer som på kort sikt verkar bra, men som i det långa 

loppet snarare skadar varumärket.54 

 

                                                 
54 Mina Khoshnood, National Branding – Sverige som varumärke, magisteruppsats, Stockholms Universitet, 

Företagsekonomiska institutionen, (2006), s. 31.  
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Orvar Löfgren skriver i Försvenskningen av Sverige om kungafamiljen som en samlande 

symbol och som den främsta representanten för landet. Monarkin håller samman nationen 

eftersom kungen ska vara opolitisk och därmed stå över intressemotsättningar mellan 

medborgare. I och med det symboliserar kungen ett icke politiskt och ett nationellt vi.55  Men 

att ha en kungafamilj som inte har någon direkt politiskt inflytande tycker vi känns omodernt 

och inte alls progressivt. Ur marknadsföringssynpunkt är kungafamiljen bra då han är folkets 

talesman, nationens röst utåt. Problemet blir den mottsättning som finns inom Sverige där 

vissa är för kungahuset och andra emot. Si talar om att det är nödvändigt att ha samma 

uppfattning om landet, samma Sverigebild, för att kunna kommunicera en trovärdig bild utåt. 

Den stolthet som visas i informationsmaterialet representerar inte alla svenskar utan är en 

generaliserad officiell bild. 

 

Nästa år stundar ett kungabröllop och många blickar kommer att vara riktade hit. Eftersom det 

blir många journalistbesök i samband med bröllopet och många blickar som kommer vara 

riktade hitåt berättar Sundstrand att de kommer försöka använda uppmärksamheten för att 

lyfta fram något annat som har med Sverige att göra.  
 

 
 
     

                                                 
55 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren, (1993) s. 53. 
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Resultat  
Alla som arbetar på Si med Sverigerepresentation arbetar utifrån den varumärkesplattformen 

som NSU har tagit fram. Det handlar om kärnvärden som ska representera det Si anser är våra 

värderingar och våra beteenden, som i sin tur ska fungera som ledord i deras arbete för att ge 

en enhetlig stark bild av Sverige. Det övergripande ordet som beskriver Sverige är progressiv 

och de fyra kärnvärdena är nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet.  

 

I filmen Open Skies Open Minds syns dessa kärnvärden tydligt. Ett homosexuellt par som 

kysser varandra samt bilder på människor från andra länder ska visa på ett öppet Sverige där 

öppenheten enligt varumärkesplattformen betyder att vi ska bejaka den fria tanken och 

olikheter mellan människor, kulturer och livsstilar. Scenerna visar även på en viss 

omtänksamhet då det innebär att respektera och inkludera alla människor. Natursköna vyer 

över skogar, ängar, skärgårdsmiljöer och åkermarker är något som kan härledas till kärnvärdet 

”äkthet” som innefattar bland annat den nära relationen vi har till naturen. Bildsekvenser från 

näringsliv och industri visar på ett nytänkande Sverige där kärnvärdet ”nytänkande” betyder 

att man ser saker i nya perspektiv, att se möjligheter och lösningar samt att tro på en bättre 

framtid. Värdeordet inkluderar även en stark uppfinningstradition samt ett kunskapsintensivt 

näringsliv och samhälle.  

 
Broschyren Sweden & Swedes innehåller även den de kärnvärden som finns. Liksom 

reklamfilmen innehåller broschyren natursköna bilder som till exempel bilden på de barn som 

springer längs vattenbrynet. Men i broschyren finns även andra, mer klassiska bilder. Här 

presenteras kungafamiljen, vilka enligt texten har ett starkt nationellt stöd. Bilden på 

kungafamiljen likväl som på kvinnan i folkdräkt passar in under värdeordet ”äkthet” vilket 

associeras till ett starkt kulturarv.  

 

Den övergripande Sverigebild som produceras i det material som vi har analyserat är en bild 

av ett öppet och fritt land där vi respekterar och välkomnar alla människor och där vi värnar 

om vår natur, våra traditioner och kulturarv. Bilden visar också på ett Sverige där nytänkande 

prioriteras. Filmen och broschyrens fokus ligger inte på bestämda platser eller föremål utan 

snarare på värderingar och känslor.  
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Det vi reagerar över är hur de ”nya svenskarna” framställs i bild, både i broschyren och i 

filmen.  Då de andra bilderna i broschyren ser professionella ut liknar dessa bilder 

amatörmässiga. I filmen visas de nya svenskarna inte i samma natursköna miljöer eller ens i 

samma bild som de etniska svenskarna. Detta medför att materialet visar på ett segregerat 

Sverige. Sundstrand berättade att de inte ville placera in människor i vissa miljöer utan att 

filmen skulle ha en dokumentär känsla. Trots detta känns det konstigt att de inte hittade mer 

likvärdiga bilder där de nya svenskarna gestaltas med respekt.  

 

Materialet är väldigt stereotypt, det innehåller nationella, etniska, kulturella och könsbundna 

stereotyper. Detta gestaltas till exempel genom att visa kvinnor och barn främst i natursköna 

miljöer, invandrare med attribut så som huvudslöja och dansande människor kring 

midsommarstång som en kulturell stereotyp. Materialet befäster de befintliga stereotyperna 

snarare än att ge en progressiv och nytänkande bild av Sverige.  

 

Globaliseringen har påverkat det informationsmaterial vi har analyserat. Inte bara i materialet 

utan också i vår samtid ser vi att intresset för till exempel historia, hantverk och traditioner har 

ökat. Till exempel genom Herman Lindqvists historiebeskrivningar och Jan Guillous böcker 

om Arn. Beslutet att göra Sveriges nationaldag till helgdag togs 2005 efter en politisk 

majoritet, ett tecken på att den nationella identiteten borde stärkas. 

 

I filmen ser vi ett traditionsenligt midsommarfirande med en flicka i folkdräkt och i 

broschyren en modell också i traditionell folkdräkt. Detta beror på att vi lever i ett högst 

föränderligt samhälle och att det känns tryggt och stabilt att blicka tillbaka och vara 

nostalgisk. Svenska institutet säger själva att Sverigefrämjandet de senaste åren upplevt en 

renässans. Vi ser likheter med 1800-talets nationalromantiska bilder med de bilder som Si 

producerar idag . Till exempel de bilder där människor är i symbios med naturen. Under 

1800-talet kunde det vara målningen På berget, Fiskebäckskil av Carl Wilhelmsson som 

gestaltar fiskare sittandes på en klippa i skärgården.56 Denna bild skulle kunna jämföras med 

de bildsekvenser i filmen på människorna som befinner sig i skärgårdsmiljön. Det är samma 

typ av nationalism fast i ny förpackning. Idag kallas det Nation branding för att legitimera 

nationsbyggandet så att det inte förknippas med den så kallade onda nationalismen som leder 

tankarna till främlingsfientlighet och extremism.  

                                                 
56 Se bilaga 4.  
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Diskussion  
Si använder sig av ordet Sverigebild. Är det möjligt att producera en Sverigebild? Är en 

statlig myndighet i stånd till att producera en enda bild av Sverige? Vi anser att Svenska 

institutets uppgift är svår, det är problematiskt att ge en enhetlig bild av Sverige. Det handlar 

snarare om att korrigera andra människors bilder och föreställningar om Sverige. Finns ingen 

personlig kontakt eller erfarenhet till landet blir bilden ofta en stereotyp bild.  

 

Svenska institutets marknadsföring av Sverige spelar roll men även andra faktorer som media, 

företag och svenskarna själva, bidrar till människors bild av Sverige. De Sverigebilder som 

produceras i utlandet kommer ofta tillbaka till Sverige, främst genom media, vilket har stor 

betydelse för vår egen uppfattning om oss själva och vårt land. När man är ute och reser stöter 

man på andra människors uppfattningar om Sverige, dessa uppfattningar bidrar och påverkar 

formandet av våra egna Sverigebilder. Får man höra att man är på ett visst sätt så är det lätt att 

ta efter det specifika beteendet. Deras föreställningar kan bli våra sanningar.  

 

Det går att se tydliga kopplingar mellan romantikens nationsbyggande och Svenska institutets 

arbete. Skillnaden är vilka det riktar sig till. I slutet av 1800-talet tycktes det finnas ett behov 

av att stärka nationen. Man skrev nationalsånger, dikter, byggde monument och uppmanade 

befolkningen att känna kärlek till fosterlandet. Detta behov tycks ha kommit tillbaka i och 

med globaliseringen. En effekt av globaliseringen är ett ökat behov av trygghet och att känna 

tillhörighet i världen både som nation och individ. Svenska institutets Sverigebilder riktar sig 

utåt men påverkar även Sveriges befolkning. Detta eftersom effekten av bilderna kommer 

tillbaka.  

 

Claes Britton berättade att det finns en viss efterfrågan av vissa traditionella bilder som till 

exempel bilderna från midsommarfirandet i Dalarna. Genom att producera dessa efterfrågade 

bilder bekräftas människors föreställningar om Sverige. På så sätt bekräftas stereotyper och 

lever vidare. Stereotyper är effektivt för att skapa igenkännedom och fungerar bra i 

marknadsföringssyfte. Stereotyper lever kvar och är starka just för att de är förankrade i 

historien. Att komma med nya Sverigebilder som inte har förankring tar lång tid att etablera i 

människors medvetande. Svenskarnas kärlek till naturen var något som togs upp under 1800-
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talets nationalromantik. Denna bild lever fortfarande kvar och är ett stort inslag i både 

broschyren och filmen vi analyserat. Svenska institutets arbete med att ge en aktualiserad 

Sverigebild kan därför bli problematiskt eftersom gamla Sverigebilder alltid finns med i 

medvetandet. Det kan vara svårt att ändra dessa associationer och föreställningar, snarare 

handlar det om att korrigera och komplettera dem, det vill säga ge en uppdaterad Sverigebild. 

Detta tycker vi är en av Svenska institutets främsta uppgifter.  

 

Flera personer som förekommer i filmen Open skies, Open minds uppfattar vi som modeller. 

Under intervjun med Cecilia Sundstrand fick vi reda på att så inte var fallet. Alla 

medverkande i filmen är ”vanliga” människor som hittats på plats. Detta har vi svårt att tro på 

i vissa fall, till exempel bild 1, kvinna i svartvitt. Hon ser ut som en klassisk reklammodell. 

Det går inte att komma ifrån att filmen är en reklamfilm som ska sälja varumärket Sverige. 

Det enda som sticker ut från en annars intetsägande film är scenen med kyssen. Kärnvärdet 

”äkthet” innebär att vara rak, enkel, tydlig och att stå för sina värderingar, även om det inte är 

det mest bekväma. Scenen med kyssen är ett exempel på detta. Sundstrand berättade i 

intervjun att hon tycker det är bra att NSU äntligen tar ställning till någonting och att en film 

som inte säger så mycket blir platt och ointressant. Tyvärr har den här scenen klippts bort i 

vissa länder. Vi antar att det är för att undvika kulturkrockar och inte förstöra relationer vilket 

vi kan förstå. Samtidigt visar det på dubbelmoral genom att säga emot sig själva. På så sätt 

kan vi konstatera att Sverigebilden korrigeras beroende på vilket land som är mottagaren. 

 

Den Sverigebild som visas i filmen tycker vi är påverkad av uppdragsgivarna, det vill säga 

NSU. Vi tror att bilden hade sett annorlunda ut om andra organisationer eller företag hade 

varit uppdragsgivare. Vi tycker att det fattas många områden i filmen som till exempel 

föreningsliv och musik som vi anser spelare en viktig roll i det svenska samhället. Vi tycker 

att uppdragsgivarnas intressen lyser igenom i filmen, där till exempel Exportrådet och Sweden 

Invest Agency vill ha bilder som representerar industri och välfärd och VisitSweden vill ha 

natursköna bilder som attraherar potentiella turister. Om Svenska idrottsförbundet funnits med 

som uppdragsgivare hade vi säkert sett bilder från föreningsliv och sportaktiviteter.  

 

Vi förstår intentionen och behovet av att marknadsföra Sverige men vi ser också dess 

komplexitet. Kan man överhuvudtaget ge en enhetlig bild av ett land? Vi ser det som en 

omöjlig uppgift då hela nationen måste stå bakom det Si kallar för ”våra värderingar”. Om 

inte alla håller med och känner igen sig i den Sverigebild som produceras blir bilden inte lika 
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trovärdig. För att kunna skapa en enhetlig Sverigebild behöver Si ha en starkare 

kommunikation inåt i landet. Sveriges invånare behöver vara medvetna om att Si finns och 

vad de arbetar för. Under den här arbetsprocessen har vi märkt att det är få i vår omgivning 

som ens vet vad Si är och vad de gör.  

 

I Svenska institutets varumärkesplattform kan man läsa detta:  

 
Graden av progressivitet är det som särskiljer Sverige från andra länder och det som därför gör 

oss intressanta för andra. Det är en sammanfattning av det vi som grupp i hög grad tror på, och 

det som vi därmed erbjuder omvärlden. 

 

Målet med ett varumärke är att uppnå en unik plats i människors medvetande. Det gäller att 

hitta något autentiskt, något som ” särskiljer Sverige från andra länder”. Det är detta som Si 

vill lyfta fram i sin marknadsföring. Si pratar om ett kollektivt ”vi” och att Sveriges 

befolkning är en grupp med något särskilt att ”erbjuda omvärlden”. I globaliseringens tid har 

det blivit allt viktigare att profilera sig för att klara av konkurrensen. Att bygga upp en egen 

unik identitet är viktigt för alla, såväl företag, människor och länder.  

 

I filmen och broschyren ser vi många människor, människor som representerar ett speciellt 

folkslag. Vi tror att det är ett smart marknadsföringsknep att skapa känslan av att det finns ett 

folk med gemensamma värderingar. Visar man en splittrad bild av befolkningen ger det inte 

en känsla av sammanhållning och trygghet och bilden uppfattas inte som trovärdig. Si är med 

och konstruerar det Benedict Anderson benämner som imaginär gemenskap. Si ser svenskarna 

som en grupp med gemensamma egenskaper och värderingar och likt för hundra år sedan 

handlar det om att upprätthålla fiktionen om ett homogent land och ett nationellt ”vi”. Vi 

anser dock att Si har misslyckats med att inkludera ”de nya svenskarna” i detta nationella ”vi” 

Vi ser ingen interaktion mellan ”de nya” och de etnisk svenska i materialet.  

 

En marknadsföringsstrategi är att spela på människors drömmar och önskningar om ett bra 

liv. Materialet anspelar på ett attraktivt liv. En välfärdsstat där det finns möjlighet att 

förverkliga sina drömmar. Strategier för att marknadsföra ett land, nation branding, har 

kommit att likna sättet att marknadsföra en produkt. Vi ser en liknande utveckling mellan 

produktreklam och att marknadsföra en nation. Reklam har idag kommit att handla om livsstil 

och känslor till skillnad från att enbart fokusera på produkten. Tidigare reklamfilmer om 
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Sverige har handlat om svenska symboler så som kungahuset och kända personer. Något som 

vi tycker syns tydligt är hur nationen har gått från att vara ett land med tydliga gränser till att 

vara en mental plats. För att ta del av svensk kultur eller att ”känna” sig svensk behöver man 

inte befinna sig i landet. Det Si använder sig av för att marknadsföra Sverige är inte bara 

fysiska platser utan det handlar om egenskaper, värderingar och känslor. Det handlar om att 

skapa positiva associationer kring vad Sverige är och hur svenskar är. Svenska institutets 

marknadsföring kan jämföras med hur stora varumärken marknadsför sig själva genom att 

sälja en livsstil. Genom att köpa till exempel jeans från Diesel får du enligt reklamen en 

attraktiv livsstil.  På samma sätt säljer nationen Sverige attraktiva egenskaper och värderingar. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i denna uppsats undersökt Si som sändare och producent av informationsmaterial. Det 

vore intressant att utveckla denna undersökning genom att analysera mottagaren av materialet. 

Detta för att se genomslagskraften av materialet och hur Svenska institutets 

marknadsföringsstrategier fungerar i praktiken.  Man skulle även kunna göra en jämförande 

studie där informationsmaterial från två olika länder analyseras och jämförs. 
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Bilaga 1.  
Intervju med Cecilia Sundstrand, bildredaktör, Svenska Institutet 
 
S. Hur många är det som jobbar här?  
C. På institutet totalt sätt är vi 90 personer tror jag ungefär. 
E. Mhm, det är ju många. 
C. Ja det är ganska många, då sitter vi, nästan alla sitter här och sen har vi en avdelning i 
Paris.  
S. På kulturhuset där? 
C. Mm precis. Så där är det väl XX personer totalt som jobbar med gästbostäderna, 
utställningarna, caféet och så vidare. Här sitter vi uppdelat i tre avdelningar och jag är på 
avdelningen för kommunikation och pr och det är vi som ger ut trycksaker och 
webbinformation och så. Sen har vi ett projekt, Pop, projekt och presentationer som gör mer 
som utställningar eller anordnar filmveckor och såna saker, lite större projekt liksom och sen 
så har vi en avdelning som heter, ja en relationskapande avdelning som jobbar med stipendier 
för både in och utresande svenskar som ska ut i världen och för att locka hit studenter också. 
Ja, så kan man säga att det är uppdelat ungefär. 
 
E. Vi är ju intresserade av bildmaterialet, både den här filmen och broschyrer.  
C. Man kan säga att det finns tre olika typer av broschyrer eller så där. Dels har vi det som 
liksom handlar om Sverige typ som den här där det finns information om Sverige som land 
eller det kan vara den här om jämställdhet eller miljöarbete till exempel. Och om Svensk film 
finns det. Och så har vi en del trycksaker om projekt eller om Si som Eco Chic o om 
stipendier och så har vi en site för studenter med information om alla universitet som har 
utbildning på engelska och så vidare. Ehm, och sen är de det som är rena liksom kopplat till 
projekten.  
S. Ni gör dessa själva eller? (Broschyrerna) 
C. Ah eller det ser ut som så att vi på vår avdelning är det jag som håller på med bilder och 
sen är det tre redaktörer och en faktor heter det. Jag vet inte om man säger det nuförtiden men 
typ produktionsledare kan man säga, det är ett mer modernt ord för det. Hon håller i 
tryckerikontakter och pappersbeställningar och allting sånt och ser till att det blir så här, ah 
men typ här ska det vara lackat och här ska det inte vara lackat och såna grejer. Så det är vi 
fem som egentligen jobbar med trycksakerna.  Eh men vi skriver ingenting själva och vi 
formger ingenting utan vi har skribenter externt som vi anlitar. Eh och vi har översättare och 
korrläsare som också sitter... eftersom vi allting vi ger ut är ofta, ja alltid på engelska men 
också i versioner på tyska, spanska, franska, ryska, eh, och just nu även på kinesiska och vi 
har haft en del på japanska och om det såhär ska vara något stadsbesök så översätter vi till det 
språket också. Så då har vi oftast folk som kan som sitter i landet som har uppdaterad 
språkkunskap. Ehm och dom vi anlitar som skriver typ om det handlar om svensk film så har 
vi Fredrik Sahlin som skriver som kan svensk film för vi vet ungefär vad vi vill säga men vi är 
liksom inga experter på området. 
S. Så ni är uppdragsgivare? 
C. Precis, uppdragsgivare och ser till att, att det liksom förmedlar det vi vill förmedla. Till 
exempel att den som ska få den här skriften inte ska behöva så mycket förkunskaper om 
Sverige till exempel för det är ju det som gör att man inte... För vår målgrupp vet inte riktigt, 
de kanske kan uppfatta vem Bergman är och Lukas Moodysson men sen kanske man inte 
förutsätta att de vet så mycket mer så det måste vara ganska förklarande eller så, och samma 
sak har vi olika formgivare som vi anlitar också. Så ser det ut med trycksaker och sen när det 
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gäller webbproduktion så är det också vi på samma avdelning men där gör vi mycket mer 
själva och det är samma där, att artiklar skrivs av experter men vi gör små texter o där är det 
jag som lägger in bilder. 
S. Layout också? 
C. Mh precis. Så där är det mycket enklare, enklare att justera och sådär så att det är lite 
uppdelat så kan man säga.  
E. Var får ni bilderna ifrån? Är de inköpta hos fotografer? 
C. Det är olika, ehm dels gör vi olika uppdragsfotograferingar ibland om det behövs och så 
köper vi från bildbyråer och ibland om det handlar om film till exempel så får man ju genom 
filmmakarna, dom har ju stillbilderna från filmerna så då måste man ju kontakta filmbolag 
oftast då och får bilder därifrån så det beror på vilket ämne men eh aa ofta mycket är väl 
fotografer eller bildbyråer så där. 
 
E. Hur går det till när ni ska välja en bild? Sitter ni många och diskuterar eller är det någon 
som tar det slutgiltiga beslutet. Jag tänker i de här broschyrerna nu, vad väljer man för bilder 
som ska representera Sverige? 
C. Ja, vi diskuterar ju ganska mycket, det gör vi ju, eh men det är ju vår chef på avdelningen 
som är ansvarig utgivare så om det är någonting som vi upplever som skulle kunna vara 
kontroversiellt så är det hon som får ta ställning till om det funkar eller inte och till exempel 
en sån grej är väl med barn, som kan alltså, som en bild i den här tror jag som.. 
S. Som den när de springer i vattnet? 
C. Ja precis, som är, den här, det är den eller den som är lite retuscherad, tröjan är lite 
nerdragen för att man inte ska se en rumpa. För det är liksom, för oss är inte det något känsligt 
men i USA är det jättejättekänsligt och det går inte och då skulle inte vi kunna ge ut den där. 
Såna saker pratar vi om såklart. 
 
S. Är ni styrda av värdeorden som ni har, tänker ni på dem när ni väljer bilder?  
C. Ja ganska, den kommunikativa plattformen, jag tog med den också, men den känner ni ju 
till, kom ju för några år sen, o det är väl, alltså det har tagit ett tag för, det är ju de där fyra 
kärnorden, kärnvärdena men de är ganska abstrakta på många sätt och går att tolka väldigt, det 
går att tolka på väldigt olika sätt o ska man välja en bild blir det ju väldigt mycket tycke och 
smak ibland. Men det är klart att vi diskuterar utifrån dem. Framförallt, jo men det gör vi. Nu 
tog jag inte med, men vi gjorde en nobelskrift för två år sen tror jag kanske och där var 
formförslaget som vi fick från början jätte, kändes väldigt historietugnt och väldigt historiskt 
för Nobel kan ju va väldigt historisk, St. Petersburg tidigt 1900- tal och där hade vi ganska 
mycket av den här än den, att vi kan inte göra såhär utan vi måste tänka om och försöka 
koppla till nutid, alltså koppla till moderna uppfinningar, nobelpriset stöder innovativt 
tänkande eller utveckling idag så jo, både och kan man säga men det är klart att vi tänker på 
dom sådär men. 
 
S. Hur är det med stereotyper, för oftast så i broschyrer av Sverige är det ju lätt att det blir 
blonda flickor och sådär, hur arbetar ni kring det? Är det något ni arbetar emot eller? eller 
används det som hjälp? 
C. Vi försöker ju undvika att ge en för stereotyp bild av Sverige. Det vi vet är att det som vi, i 
Europa vet känner många till, vet mycket om Sverige men ju längre bort man kommer desto 
mindre vet man oftast och det man vet är oftast väldigt stereotyp eller det är röda stugor, 
blonda flickor och det är kallt och isbjörnar och det är jättedeppigt och det är mycket 
självmord och jättehöga skatter och allt är jättedyrt. Men det är ju såhär, det är ju inte riktigt 
bara det som finns så vi försöker ju och det ligger i den här också att vi försöker uppdatera 
Sverigebilden o alla inte är blonda. Så ja jo, med just blondiner försöker vi ha det i 
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bakhuvudet hela tiden ehm, jag tror att det är med i den här (Sundstrand visar broschyren 
Sweden and Swedes), myterna, blondiner, självmord och isbjörnar. Så vi försöker ju lyfta 
frågan lite.  
 
 E. För det måste väl vara väldigt svårt, problematiskt ändå, alltså tänka vad som ska stå, nu 
ska vi marknadsföra Sverige som ett helt land och få en bredd på det? 
C. Det är ganska svårt.  
E. Vad ska vi ta med och inte ta med, för det finns ju massa, är det mycket diskussioner eller 
blir det problematiskt att nu sitter vi här och väljer vad som folk ska tänka om Sverige.  
C. Ja eller inte så mycket, inte kanske vad de ska tänka men det är svårt att sålla bort. Om du 
tänker att vi ger ut kanske, vi kanske bara ger ut 2 skrifter på ett år så det är ju, och det finns 
ju hur många ämnen som helst som man skulle kunna täcka in och som skulle vara jättekul 
och lyfta upp och som det finns ett intresse för och nej det är ju jättesvårt just med trycksaker 
eftersom för att de kostar så mycket, det kostar pengar att skicka ut, och det kostar pengar att 
ha på lager på webbsidan så är det ju liksom lite lättare i alla fall för där kan man ju mer och 
så mycket snabbare. Det är svårt, det är jättesvårt. Sen är vi ganska, egentligen en liten del 
som blir som vi styr över också, om man tänker, bilden av Sverige så, vårt uppdrag.. Si 
bildades efter första eller efter andra världskriget när Sveriges anseende var så här naggat i 
kanten ah av olika skäl. Så ah ehh så från början var det en stiftelse som bildades tidigt 50-tal 
för att just främja Sverige och ge en positiv bild av Sverige och det vill vi fortfarande på olika 
sätt men om man ser överhuvudtaget i hela världen, eller olika länders bild av Sverige så är 
det en ganska liten del av det som vi styr över utan det flesta kommer ju genom kontakter på 
andra vägar eller företag eller så där så att ja.. men det är klart att det är jättesvårt att hitta en 
bit, att hitta vad man ska fokusera på. 
E. Känns det som att ni har ett ganska stort ansvar också, att man, att det är ansvarsfullt 
liksom? 
C. Ja absolut. 
E. Vara rösten utåt på något vis? 
C. Ja absolut, eh sen så jobbar vi, jag vet inte om ni känner till, NSU. 
C. Dels är det våra generaldirektörer som träffas, jag vet inte hur regelbundet men i alla fall 
ett några gånger per år och pratar om gemensamma frågor och sådär och den här är ju 
gemensam för alla dom organisationerna. Till lägre nivåer också. Det finns olika nivåer för 
samarbete.  
 
E. Den här filmen, Open Skies Open minds som vi har kollat på många gånger, vem tog det 
initiativet till att den skulle producerats? 
C. Jag tror den diskussionen kom upp i NSU, hmm, därför att det fanns inget bra filmmaterial 
eller inget rörligt om Sverige och det fanns egentligen inte, jag tror att alla vi i organisationen 
fick frågor av medier utomlands och från organisationer som ville visa Sverigefilm ehm.. Det 
fanns egentligen ingen, alltså det fanns ingenstans egentligen, det fanns några som man 
kunde, vi hade några som vi hade köpt in i vår bokhandel som var Sverigefilmer som var 
kommersiella filmer som man kunde köpa men alla dom var också väldigt turistiga, de 
fokuserade nästan bara på slottet, gamla stan, o ja, och det som kanske exportråden och ISA 
ville visa är lite andra delar av Sverige också så diskussionen kom upp där och då så insåg 
man också att det där med att producera film kostar pengar, jättemycket pengar så då gör man 
ganska, alltså för att ha råd med det måste man samarbete och då tänkte vi att då gör vi en 
Sverigefilm som vi kan använda tillsammans ehmm, ja så det var väl där som idén uppkom 
och det finansierades av NSU från började, Si betalade en del av den också men potten kom 
från NSU.  
S. Hur såg uppdraget ut gentemot reklambyrån, fick de några direktiv?  
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C. Hm, det var en byrå som vi hade jobbat med som heter BrittonBritton som vi hade 
samarbetat med en del och dom var också, ah vi hade ramavtal med dom, vi måste ju, 
eftersom vi är en statlig myndighet och om vi köper en vara eller tjänst över en viss gräns så 
måste det vara en leverantör som vi har ett ramavtal med och vi hade ramavtal men tre olika 
så att dom hade vi samarbetat med... ehh, så BrittonBritton heter dom i alla fall och dom 
kände ju till Si, ungefär vilket budskap vi vill förmedla men sen togs det också fram 
tillsammans inom NSU en synopsis, som var jätteomfattande, för det blir ju, alltså.. helt ärligt, 
är det blir problematiskt att fem organisationer som ska ha en tre minuters film om Sverige så 
alla, Visitsweden ville såklart ha jättemycket skidåkning och kajakpladdande, semester, visit 
infallsvinkel och ISA (Invest Sweden agency) och expertrådet, deras intresse ligger väldigt 
mycket liksom om industri, bilar, produktion o  varumärken, medans vi från Si:s sida hellre 
vill lyfta fram samhälle och kultur, den biten, och någonstans skulle man försöka synka ihop 
det här men det gjordes en synopsis där alla organisationer fick tänka till och lista förslag på 
vad man skulle kunna tänka sig att vilja ha med i filmen så BrittonBritton fick dokument med 
olika förslag och sen så förstod vi från början att de inte skulle få in tre hundra olika scener 
men att välja ifrån men som fanns där som bakgrundsdokument kan man säga.  
 
S. Men det har de väl ändå fått, kultur, industri och forskning.. 
C. Ja det blev lite av allt ändå men det som var bra med, alltså det filmades under ett år, eh för 
att det som alla var ganska överens om var att täcka hela Sverige geografiskt också årstiderna. 
Eh så att få med vinter, vår sommar och höst så blev det ju, det blev filmat under en lång tid, 
ehh och det här alltså det materialet som inte finns i filmen finns nu för media att använda sig 
av. Det finns något som heter Sweden Channel, det mediebolag, journalist kan logga in sig 
där och plocka hem spår, filmsekvenser. det är grundmaterialet till den här, det är ganska bra, 
att använda mer av ett års filmande en 3 minuter. Eh... så det är ju bra... Hmm.  
E. Blev ni nöjda med resultatet? Alla, NSU organisationer 
C. Både och.. ehh det pratades om när den hade kommit så tyckte exportrådet och ISA att det 
var alldeles för lite näringsliv och visitsweden tyckte det var alldeles för lite turism och då 
bestämdes det för NSU att de kunde finansiera två nya versioner av materialet för att 
komplettera.. ehh.. och det var ju jättebra för då skulle man kunde göra en mer 
näringslivsfokus och en turistfokus men så föll det på att... ehh ahh, dom organisationer som 
vara exportrådet och ISA skulle samarbeta kring sin version och de, dom hann inte det riktigt 
för dom hade andra saker att göra, ehh, och Visitsweden kände väl inför det arbetet att då 
nöjer vi oss med det som finns funkar istället för lägga tid på, för det tar ganska mycket tid, så 
ja.. eh men jag tror om man skulle göra arbetet igen så tror jag kanske man skulle från början 
skulle tänka in olika versioner istället för att alla skulle enas bakom en, kanske, jag vet inte. 
Men ja.. ehh..  
 
S. Tycker ni den ger en rättvis bild av Sverige?  
C. Ja.. nej, jag kan inte säga att det är någon rättvis bild, den är så kort så det är så mycket 
som inte finns med och sen... ehh... så om man skulle säga att det är en rättvis bild, nja, jag vet 
inte men jag tycker den funkar som en aptitretare på Sverige om man vill ha en inblick så 
tycker jag den funkar så på det sättet tycker jag att den funkar bra. Men sen har det varit 
jättemycket, det är ganska intressant, den ligger ju på sweden.se och har fått kommentarer, 
folk har ju kommenterat så himla mycket. Det går ju att tycka om allting, men... det som jag 
tycker är såhär tydligas skiljelinjen, väldigt många i Sverige är ganska negativa och ganska 
många av dom som befinner sig i utlandet och ser den är ganska positiva och tycker den är fin 
och bra o.. Så att... ehh... ja den är ju liksom, den är ju gjord för en utländsk målgrupp och ja 
vi har fått jättepositiv respons, ambassaden har ju använt den och visat den på mottagningar 
och så och vi har fått, då har jag inte hört något negativ. 
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S. Vi har pratat ganska mycket om det här att svenskar ofta är kritiska mot vad de tror typiskt 
svensk för de vill inte... 
C. Jag tycker lite sådär, det blir lite problematiskt, att sticka ut hakan och säga att det här är vi, 
på ett snyggt sätt. Vi fick ju ganska mycket, alla är för snygga, men det är ju inte, det är ju 
inga modeller, folk är ju som dom ser ut där filmteamet var men det är ganska intressant o 
Nya Zeeland gjorde en film samtidigt, med helt andra, som är jättepåkostad, en ö kommer upp 
ur vattnet, men den var bara så här, typ Pripps blå, snygga killen på stranden, 
bakgrundsmusiken var Forever Young, det var väldigt såhär.. och den finns på youtube. 
 
E. Vi har ju funderat till exempel på storstan, Stockholm då får vi se några tjejer, unga flickor 
i sjal, en kvinna också och tankar kring det, jag vet inte om ni har reflekterat något kring det, 
det blir ju ändå, en mångfald i vilka vi väljer. 
C. Det vill vi absolut ha, ehh, sen var det lite, alltså det var lite, jag kommer ihåg att vi 
diskuterade det innan den klipptes ihop för det är också den där sekvensen på arbetsplatsen, 
på kontor och sådär... eh.. det som är lite tråkigt var att det fanns inga invandrare där och vi 
ville inte liksom, alternativet för oss hade varit hade varit att plocka in en modell för att visa,. 
förstår ni vad jag menar, och det hade känts fel och.. ahh, nej så nej vi valde att inte liksom 
placera ut människor i miljöer, det var samma sak i Dalarna, det hade varit jättekul om det 
hade varit mångkulturellt men det ser inte ut så i verkligheten. nej.. tyvärr.. ehm, så ja det 
pratade vi om och sen pratade vi väldigt mycket om kyssen.  
E. För den måste väl ha varit regisserad eller bestämd så eller? 
C. Ja det var, dom är ett par på riktigt, ja dom är ihop, så dom känner, dom kände filmaren 
tror jag så som är liksom, dom är på riktigt, och de visste såklart att han var där med kameran, 
så att, men den, det är väl en sekvens som är ganska tydlig till den 
kommunikationsplattformen, där vi enats om att liksom, Sverige, det visar att Sverige står för 
öppenhet, omtanke, att det finns tolerans, ehh... och så det är svårt att veta var gränsen går för 
om vi nu skulle kunna ha med den här sekvensen eller inte. Vi, jag ville ha gärna ha kvar den, 
för det tyckte jag också när jag såg andra länders filmer, blir det ganska, när det blir snällt blir 
det också väldigt urvattnat. Så att det är oftast lite natur och lite stad och lite mat o... inte så 
mycket som sticker ut, ehh, så den fick var kvar... ehh men det var ganska mycket 
diskussioner kring den.  
Det som var kul med den att det var ganska många gaytidningar gaysajter runt om i världen 
som tyckte det var jättebra så det kändes bra ehh.. och sen så var det vissa ambassader i vissa 
länder som tyckte att det här kan vi absolut inte visa och det kan ju vara i .., är det ju otroligt 
känsligt och då får de välja att inte visa den där, jag tror att några klippte bort den också. 
Ambassaderna får ju känna sitt land så pass bra om de kan visa den eller inte. Vissa visar den 
inte alls, vissa tror jag klippte bort den sekvensen, och vissa tyckte den var jättebra. Äntligen 
tar vi ställning i någonting, annars säger vi ingenting. Det är aa.. det är olika.  
 
E. Vilken problematik kan uppstå när man gör en sån här film, det är ju en ganska bred fråga, 
men det är väl också det vi har pratat om nu. Visa ett land i en film, i en reklamfilm.  
C. Precis, Ah, Dels blir det inte konflikt men problematik att hitta en balans mellan ena sidan 
är det ju marknadsföring av Sverige samtidigt vill vi inte att det ska kännas för mycket reklam 
för det måste fortfarande kännas trovärdigt och äkta och inte för tillrättalagt fast o andra sidan 
är det en marknadsföring och vi vill locka hit folk för att plugga eller resa hit eller bara veta 
mer om Sverige så det är ju en svår balans och samma sak med kyssen att, hur.. ahh.. visar 
man allting och lite trevligt når man inte riktigt till någon för då blir ingen liksom berörd och 
sticker man ut för mycket skrämmer man bort några som känner att de blev berörda på fel sätt 
och såhär så att. Det är ganska svårt också när man är en statlig myndighet då man har ganska 
stort ansvar också, för vad som förmedlas... 
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S. Finns det någonting nu 2009 som ni speciellt lyfter fram? Som är nu, nu ska vi trycka på 
det här? 
C. Vi jobbar ju ganska mycket med hållbarhet och miljö. Eco Chic, vi jobbar med 
världsutställningen i Shanghai nästa år, den heter Sustainable City, Life någonting som temat 
för hela världsutställningen är hållbarhet så vi har redan nu lyft fram hur vi i Sverige jobbar 
med det. Så hållbarhet är en sån sak och...mmm. Mänskliga rättigheter för barnsrättigheter har 
vi alltid jobbat med, jämställdhet och vi håller på med ett stort traffickingprojekt... så det är en 
annan sak fast det är inte en lika stor grej, det är lite smalare grej än miljöfrågan. Nej miljö är 
nog det stora skulle jag vilja säga.  
 
S. Vad har du för utbildning innan? 
C. Statsvetenskap, eller samhällsvetare i botten, jag pluggade i Uppsala och i Amsterdam ett 
år och sen... så jag egentligen när jag kom hit, först vikariat sen projektanställd och från 
början jobbade jag mest med sweden.se och webbinformation och då fanns det ingen som 
jobbade med bilder vi hade liksom jättemånga artiklar men aldrig några bilder, det var bara 
massa texter och de var jättelånga, kanske skulle ha lite bilder.. men jo kanske borde jobba 
med bilder, ehh.. så blev det så att jag började med det, eller fortsatte så där. Jag har fotat 
ganska mycket förut och gått folkhögskolekurs i foto och så fick jag paralett med att jag 
jobbade där läsa på Berghs, bildkommunikation på kvällarna.. ehh så jaa på den vägen är det. 
Jag halkade in helt enkelt. Men det är jätteroligt.  
 
C. Kungabröllopet, det kommer bli ganska stort, även om vi., vi kommer göra artiklar men 
framför allt med media, väldigt många journalistbesök.. så det kommer bli stort.  
E. Håller ni i många presskonferenser? 
C. Vi har en liten grupp, vi har tre personer egentligen som jobbar med journalistbesök och 
internationella expertbesök, det kan vara en riksdagskvinna från Pakistan för att se hur man 
jobbar i Sverige och journalister ofta kopplat med modemässan eller med möbelmässan, 
Linne var ju en jätte storgrej, det kom jätte många journalister förra året för att skriva om 
Linnéåret och sådär... Så dom kommer säkert få väldigt mycket jobb i sommar. Hmm.. Så det 
gör vi.. 
E. Det måste vara väldigt bra marknadsföring? 
C. Ja.. så pratade vi om hur vi kunde använda uppmärksamheten till och skriva, till något 
annat, till något mer än bara... något lite mer så, vi får se vad det blir, jag tror det kommer 
vara, det kommer verkligen vara många blickar riktade hitåt.  
 
E. Det finns inga planer nu på att göra en ny, en sån här reklamfilm, eller kommer ni ha kvar 
den här ett tag? 
C. Nej vi sa att livslängden skulle va kanske två tre år så att.. så jag vet att det har, det kom 
uppför en månad sen i NSU igen, hur ska vi göra... för även om man tänker, eller om man 
skulle sikta på att ha en ny film 2011 så måste det påbörjas nu om man ska alla sekvenser för 
då måste man börja i sommar så.. så frågan är lyft hur vi ska göra och hur vi ska göra den 
gången och vilka behov som finns och sådär så att, sen vet jag inte alls var det kommer att 
landa och jag skulle gärna vilja vänta med film egentligen för det kommer hända så otroligt 
mycket nästa år ändå. Vi kommer att uppdatera vår bildbank med stillbilder som också är en 
mediaservice som jag tar hand om som vi kommer förhoppningsvis kommer att kunna 
nylansera nästa år med nya bilder och en helt ny teknik och där behöver vi också NSU medel 
och samarbete så vi får se hur det kommer att gå plus att vi har den här Sweden Channel med 
rörligt som media kan ladda ner så där kan vi plocka in befintligt material där eller köpa in 
eller på utställningar och det är liksom lite mer hanterbart och mycket mindre än att göra en 
NSU film som ska produceras, men vi får se, jag hoppas att det kommer att dröja ett tag. 
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E. Det är väl många som har viljor där? 
C. Ja alla har ju lite olika behov också.  
E. Det var inga IKEA Loggor, H&M 
C. Det var också en diskussion från början om man skulle lägga in loggor, så att det fanns, för 
det är ändå många som känner till, men då hade det blivit liksom en annan typ av film också 
för det känns som många som väljer väg, något som är lite mer reklam. 

Bilaga 2. 
Intervju med Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg 

Vi tycker det är intressant att globaliseringen nu leder till en starkare nationstanke snarare än 
en global gemenskap. Hur ser Si på detta?  

O. Ja, det är intressant och paradoxalt. Jag bifogar en artikel jag skrev i tidskriften Axess för 
ett år sedan kring just detta. Ju mer internationaliserad världen blir, ju mer tycks länder ha 
behov av att betona sin särart. 

 
Ska alla länder konkurrera var och en för sig eller ska man samarbeta? 

O. Oftast företräder man sig själv och konkurerar ju ekonomiskt. En del samarbeten – som t 
ex de gemensamma skandinaviska paviljongerna på konstbiennalen i Venedig och 
världsutställningen i Japan - har misslyckats. Andra – som t ex Scandinavia House i New 
York – går bra. SI samverkar i kultur/yttrandefrihetsprojekt i Balkan med British Council. 
Man får se det pragmatiskt. 

 
Hur ser ni på ett EU medborgarskap och begreppet global världsmedborgare? 

O. Svenska institutet är ju en statlig myndighet. SI har inga uppfattningar i den typen av 
frågor.  

 
Ni visar bilder på ett par kvinnor som kysser varandra vilket kan härledas till värdeorden 
äkthet, att man ska stå för sina värderingar även om det inte är bekvämt. Men i vissa länder 
har vi fått i höra att detta klipp tagits bort för att det inte visas att passas i andra länder. Vi 
undrar lite kring det då det känns lite motsägelsefullt att inte stå för det man propagerar för i 
varumärkesplattformen. Är man rädd för konflikter, kulturkrockar? 

O. SI har inte i något sammanhang klipp i filmen. Den står ju också tillförfogande för alla 
ambassader och vi vet att ambassaden i Abu Dahbi klippte bort kyssscenen. Vi har också hört 
att man har avstått från att visa filmen, av detta skäl, på något annat ställe. SI:s uppfattning är 
att filmen är en helhet, ger uttryck för en svensk uppfattning och kultur och ska visas i sin 
helhet. Vi medverkar inte till något annat. 
 
I broschyren Sverigebilden 2.0 beskrivs kärnvärderna och att de ska beskriva "våra 
värderingar och vårt beteende och därmed vad vi erbjuder" Hur sprids dessa värderingar och 
beteenden och kan det va problematiskt att hävda att det är "våra" värderingar? 
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O. Dessa värderingar ska prägla allt vi gör; främst märks det på www.sweden.se. I den 
tämligen omfattande verksamhet vi bedriver på biståndsmedel innebär det att vi arbetar för 
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i direkt konflikt med en del regimer (t ex i 
Mellanöstern och Vitryssland). Det är i sig inte problematiskt; dock måste vi ta hänsyn till 
våra kontakter så de inte drabbas av regimernas repressalier. 

Bilaga 3.  
Intervju med Claes Britton, producent av filmen och broschyren. 
 
Vilka direktiv fick ni av uppdragsgivaren Si när filmen beställdes? 
 
C. Det var enormt mycket direktiv. Filmen skulle illustrera Sveriges nya internationella 
kommunikationsplattform med de fyra värdeorden öppen, nytänkande, äkta och omsorg, samt 
det övergripande värdet progressiv. En massa olika saker måste vara med – natur, människor, 
forskning, industri, design, mode, etcetera, etcetera. Sedan var vi förstås tvugna att få med 
olika delar av landet. Om du går in på vår site och bläddrar dig tillbaka i kolumnen nyheter 
(den som är uppe när du kommer in på siten) så hittar du flera inlägg om filmen med mer info. 
 
 
Hur mycket egen "frihet" hade ni i produktionen? 
 
C. Vi hade frihet att göra de bilder vi ville för att illustrera de olika värden som måste vara 
med. 
 
 
Vad vill ni förmedla med filmen? 
 
C. Vi ville förmedla en känsla av landet samt landets skönhet – ge en attraktiv bild av Sverige. 
 
 
Hur har ni tänkt kring de återkommande kvinnoögonen? 
 
C. Det är inte bara kvinnoögon utan män och kvinnor, unga och gamla. Tanken var att ögonen 
skulle hålla ihop filmen och ge ett "subjektivt" perspektiv samt en stark mänsklig närvaro. 
 
 
Hur kommer det sig att vissa sekvenser är i svartvitt medan de flesta är i färg? Finns det en 
annan funktion än ren estetisk? 
 
C. Det finns inga andra än funktioner än de rent visuella och känslomässiga. Svartvitt blir helt 
enkelt väldigt vackert på 16-millimetersfilm och ger en skön känsla. Det blir också vackert att 
blanda svartvitt och färg. 
 
 
Bland storstadsbilderna finns en bild av två flickor i sjal, de tittar inte in i kameran, vilket 
skiljer sig från många andra bilder med barn. Har ni tänkt något kring detta?  
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C. Det finns väldigt många människor i filmen som inte tittar in i kameran och som är filmade 
rent dokumentärt, bland annat flickor i och gammal kvinna i början. Lustigt att ni noterar just 
dessa. Varför? Har ni någon teori om "utanförskap" eller liknande måntro? 
 
Hur har ni resonerat kring midsommarfirandet som är väldigt traditionellt medan de andra 
bilderna visar mer på ett modernt Sverige? 
 
C. Bilderna är rent dokumentära, filmade i Dalarna. Självklart har detta mycket stort intresse 
för den utländska publik som filmen vänder sig till. Även vi svenskar är ju mycket måna om 
våra traditioner. Det är därför vi använder oss av midsommarstänger.  
 
Har ni tagit alla bildsekvenser själva?  
 
C. Allt är fotograferat av oss själva, exklusivt för filmen. 
 
Hur mycket pengar rör det sig om i den här produktionen? 
 
C. Jag vill inte lämna någon siffra här. Det får ni i så fall fråga vår uppdragsgivare Svenska 
Institutet om. Dock kan jag säga att det är en mycket liten summa när vi talar om film. Det var 
just den lilla budgeten som gjorde att vi valde att filma det hela med ett minimalt team, bara 
två personer, och att använda till allra största delen helt dokumentära bilder.  

 
Bilaga 4.  

 
Carl Wilhelmson, På berget, Fiskebäckskil, 1905-06. Olja på duk. 
 

http://www.kulturstan.se/artiklar/pics/ovrigt/2009/09/2009-09-04/5108/bild_stor5108.jpg, 
hämtad 2009-12-04.  
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