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Abstract 
Public diplomacy in a process of changing: A single case study research of the Swedish 

Institute  

Author: Angie Åström  

 

The Swedish Institute is a public agency promoting Swedish interest, national image and 

confidence around the world. This work attempts to investigate how communication and a 

process over time influences and effects public diplomacy. The analytic discussion is based 

on a single case study research of this Institute representing ideas in the international science 

field of public diplomacy. The theoretical ideas of public diplomacy are placed in a 

theoretical perspective of social constructivism. The method is qualitative, with excerpts 

taken from interviews, literature, newspapers, articles, state public reports and social media. 

The work adopts a discourse analytic approach, aiming to uncover the structure of public 

diplomacy by using three analytic tools: soft power, nation branding and cultural diplomacy. 

The presented analysis and examples suggest a close collaboration between researchers and 

practitioners can lead to a coherent theory of public diplomacy. The result identifies 

promising directions as well as weakness and gaps in existing knowledge. The work promotes 

an analytic tool “korstryck” for theorize and conceptualize the discussion of public 

diplomacy. A strategy of today requires three fundamental components: power, diplomacy 

and communication. The challenge in public diplomacy is the balance between public 

opinion, public foreign policy and global networks of communication. The paper aims to open 

doors for further scientific works are needed in the searching for a theory of public 

diplomacy. 

 

Keywords: public diplomacy, Swedish Institute, public foreign policy, national image, social 

constructivism, soft power, nation branding, cultural diplomacy, the analytic tool “korstryck”, 

international relations, political science.  
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1. Inledning 
Den här studien inbjuder till en diskussion om svensk offentlig diplomati och min 

förhoppning som författare till studien Svensk offentlig diplomati i förändring. En fallstudie 

om Svenska institutet, är att studien skall bidra till en bredare diskussion om public diplomacy 

(PD). PD är inte ett nytt fenomen utan ”ett nytt begrepp för den offentliga topp på isberget 

diplomati” (Intervju: 3). Studien är en undersökning om Svenska institutets (SI) offentliga 

diplomati och motsvarar en studie inom den statsvetenskapliga akademin. SI är en myndighet 

i den svenska utrikesförvaltningen och i SI:s PD-uppdrag skapas strukturer av förändring och 

påverkan till vad vi människor tolkar som offentlig diplomati. Diplomatins arena är komplex 

då arenan tolkas av ett internationellt rum och samtidigt bär ett nationellt samhällsförtroende. 

Hammarskjöld diskuterar diplomatins roll som han ser som förmågan att vara flexibel, att 

kunna fånga upp situationer i förändring och grunden till att nå dit, är kommunikation 

(Fröhlich 2008: 14-20). ”A further development of quiet diplomacy is warranted and would in 

no way reduce the value of conference diplomacy” (Hammarskjöld 2005: 131). Offentlig 

diplomati med avsändaren SI har sin egen identitet, i en sfär av olika tolkningar till hur den 

svenska versionen av PD uppfattas internationellt. Diplomatins förändring handlar om 

kommunikativa relationer i den offentliga diplomatin, en gåta, som författaren till studien 

finner är både utmanande och inspirerande (Brommesson 2007: 57; Glover 2011: 133). 
 

1.2 Bakgrund  
Traditionellt sett har samarbetet mellan Svenska institutet (SI) och den svenska regeringen en 

gemensam historia sedan 1945. SI:s Sverigeinformation och uppdrag definieras enligt svensk 

författningssamling med orden ”att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och 

främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, 

utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt” (SiReg: 2011). SI bildades 

år 1945 i form av en ideell förening för att främja svenska intressen utanför Sverige. Efter 

andra världskriget utvecklades en internationell arena för den politiska diskussionen, vilket 

bidrog till ökade kontakter mellan länder samtidigt som en transnationell vetenskaplig kultur 

kraftfullt expanderade. SI kom därmed att ingå i en serviceinriktad struktur som formar 

sociala relationer mellan länder. År 1970 blir SI en anslagsstiftelse, och huvudskälet var att 

svensk författning ville ge SI ett självständigt men kontrollerbart uppdrag gentemot staten 

(Intervju: 1). År 1998 blir SI en myndighet (Ds 2011/29: 145). En ny fas med globala nätverk 

i samhällets kommunikation utmanar diplomatins roll som en utrikespolitisk arena med 
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monopol inom diplomatin. I den här processen blir public diplomacy (PD) mer utsatt för 

offentlighetens strålkastare och därmed påverkas diplomatin av hur vi globalt tolkar en mer 

synlig diplomati (Glover 2011: 9,211,225; Ds 1993/72: 25; Gilboa 2008: 56). 

 

1.3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som rör public diplomacy (PD) ger den offentliga diplomatin en 

historisk bakgrund och beskriver hur PD blir ett begrepp efter terrorattacken i New York 11 

sept. 2001. En vändpunkt i informationssamhället och där globala nätverk är den centrala 

källan för information i mellan statliga relationer (Gilboa 2008: 56). Ett problem i PD-

diskussionen är en bristande definition av PD, vilket leder till att forskningen särskiljer PD 

från den traditionella diplomatin. Det är viktigt att belysa olika åsikter i ämnet offentlig 

diplomati och att forskningsfältet gällande PD är relativt litet. PD-forskningen som inte ser 

PD med en förankring i den traditionella diplomatin representeras av Rivas avhandling. Rivas 

undersökning diskuterar cultural diplomacy (CD) i en jämförelse mellan Sverige och Mexiko. 

Enligt Rivas finns en skiljelinje mellan CD och PD, där PD motsvarar konflikt och 

propaganda och CD motsvarar fred och dialog. Slutsatserna redovisar risktagande med nation 

branding (NB) och PD vilket resulterar i slutsatsen att Sveriges CD definieras av 

utrikesmyndigheterna och därmed utanför Sverige (Rivas 2007: 18,165-167).  

 

Forskningsfältet som ser PD med en förankring i den traditionella diplomatin följer två 

strömningar av idéer om PD. I teoriavsnittet presenteras två idéperspektiv gällande PD med 

förankring i den traditionella diplomatin. Det första idéperspektivet representeras av Cowan, 

Arsenault och Gregory, deras idéer är förankrade i myndighetsförvaltningen. Det andra 

idéperspektivet representeras av Gilboa och hans idéer om PD, som ses från en publik miljö 

och att PD-NGO’s, Non Governmental Organizations, är grunden för PD (Gilboa 2008: 

56,65-75). Den här studien kan ses med en positionering i forskningsfältet som diskuterar 

diplomatins helhet. Målsättningen är att fånga in diskussionen som råder i PD-forskningen 

med otydlig teorikoppling mellan forskning och empiri.  

 

1.4 Problem 
Studiens problem är en bristande definition av public diplomacy (PD), som leder till att 

kommunikationen och mötesplatser för PD inte definieras. Det leder till ytterligare dilemman 

att klargöra vem mottagaren är och hur mottagaren tolkar Sverigeinformationen. En otydlig 
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definition av PD leder vidare till att arenan för PD:s identitet är otydlig och det vill säga att 

det är svårt att förstå vad som påverkar och förändrar PD över tid. Diskussionen om PD 

synliggör hur gränsen mellan den offentliga och den privata sektorn har genomgått en 

förändring, från att vara mer tydlig till att idag vara mer diffus, vilket i sin tur påverkar hur vi 

individer i samhället tolkar begreppet diplomati (Premfors 2009: 259,266; Rothstein 2010: 

32). Vad traditionell diplomati representerar för medborgaren kanske inte är relevant för 

samhället längre (Everts 2001: 8). Studiens problem är relaterat till att förstå Svenska 

institutets (SI) förmedling av uppdraget offentlig diplomati, mellan interna och externa 

arenor, där mötesplatser för kommunikationen tenderar att vara mer eller mindre synlig. 

Gilboa talar om de risker som finns med att PR-aktörer, public relations, som bidrar med nya 

definitioner av PD. Det vill säga att PD förlorar sin konsensus i en avsaknad av forskning, 

som lyfter diskussionen om vilken relation har ”public” till ”diplomacy” (Gilboa 2008: 56,65-

75).  

 

Studiens sätt att se SI:s PD-begrepp följer intervjusvar med PD-beskrivningen: ”PD är ett 

paraply för relationsskapande och där diplomati är den betydande delen i ordet. PD är ett nytt 

begrepp för den offentliga topp på isberget diplomati och PD är direkt styrd av regering eller 

UD (Utrikesdepartementet) ” (Intervju: 3).  

 

Studien har ett öppet förhållningssätt till att se tyst diplomati, traditionell diplomati och 

redovisar den diskussion som återfinns i teori och material under studiens gång.    

 

Studiens sätt att se begreppet samhälle, motsvarar en grupp av individer som lever i ett 

nätverk av sociala relationer, detta nätverk följer beskrivningen en kollektiv identitet (Ruggie 

1998: 22,38). I den här beskrivningen har författaren till studien en förförståelse om det 

svenska samhället. 

  

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur Svenska institutets (SI) offentliga diplomati har 

förändrats över tid och vilka kommunikativa krafter som påverkar SI:s public diplomacy 

(PD). En empirisk undersökning om SI:s sociala aktiviteter i uppdraget PD, som redovisas i 

SI:s PD diskurser för att kunna analysera PD under förändring och påverkan. Det 

socialkonstruktivistiska teoriperspektivet fångar in tidigare PD-forskning till en gemensam 

teoretisk debatt och förankrar därmed den här undersökningen i diskussionen om fortsatt 
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forskning. PD-forskningen representeras i studien av två idéperspektiv, vilka benämns som 

”inside” och outside”. I empirin motsvarar ”inside” SI:s interna arena och ”outside” SI:s 

externa arena. Undersökningen skall bidra till att synliggöra PD:s problem och möjligheter, 

genom att diskutera faktorer för förändring och faktorer för kommunikativ påverkan. 

Fallstudien är studiens forskningsstrategi för att undersöka offentlig diplomati i sin verkliga 

kontext och SI är studiens väg till att analysera den svenska versionen av offentlig diplomati. 

För att öka förståelsen om SI:s PD-uppdrag genomförs intervjuer under studiens gång. 

Intervjusvaren synliggör studiens gränser för insamlat material och att forma en röd tråd kring 

studiens problem, syfte och frågeställningar. Den första delen av den empiriska analysen 

redovisar det första idéperspektivet ”inside” i diskussionen om studiens första frågeställning. 

Analysmötet mellan de två idéperspektiven ”inside” och outside” motsvarar studiens 

korstryck. I korstrycket analyseras mötet mellan SI:s interna och externa material och 

diskussionen följer således studiens andra frågeställning. Diskursanalysen ger riktlinjer för 

studiens kvalitativa metod, tolkning och är studiens verktyg för att forskningsmässigt 

diskutera studiens frågeställningar. Metodoperationaliseringen av PD formar tre diskurser, 

vilka motsvarar studiens tre analysenheter; soft power (SP), nation branding (NB) och cultural 

diplomacy (CD). Analysstrategin och konstitutionspunkt för sanning diskuteras med 

hänvisning till Foucault, för att förtydliga maktrelationer och kommunikativa relationer. 

Avslutningsvis redovisar undersökningen slutsatser som följer fallstudiens empiriska analys. 

Analysen av material sker genom en enkel fallstudie som forskningsmetod och studiens 

forskningsfall är Svenska institutet (SI). Studiens oberoende variabler är analysens diskurser 

och studiens beroende variabler är offentlig diplomati under viss tid, sett i årtalen 1966, 1996 

och 2011. Större förändringar pågår inom utrikesförvaltningen, därför har studien ett tillägg i 

empiriskt material, SI:s regleringsbrev för år 2012 som hänvisas till studiens andra 

frågeställning.    

 

Frågeställningar; 

• Hur har Svenska institutets public diplomacy förändrats över tid? 

• Påverkar kommunikationen Svenska institutets offentliga diplomati? 
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3. Teori och idéperspektiv 

3.1 Urval och avgränsningar  
Studiens teoretiska urval och avgränsningar hänvisas till Yins teoriprövande fallstudiestrategi, 

en strategi som förlitar sig till att teoretiska perspektiv handlar om att placera ett fåtal fall i en 

större kontext (Yin 2007: 140-141). Studiens val av det teoretiska perspektivet 

socialkonstruktivismen och idéperspektiven gällande public diplomacy (PD), är studiens väg 

att söka förståelse om PD:s sociala aktiviteter i undersökningen. Teoriprövningen och 

idésökningen handlar om att söka sambanden som kan bidra till att PD-diskussionen når en 

tydligare plattform för fortsatt PD-forskning. Genom att diskutera PD:s sociala aktiviteter 

närmar sig teorisökningen en empirisk PD-undersökning av fallstudiens fall Svenska institutet 

(SI). Undersökningen skall bidra till att nå en gemensam diskussion om offentlig diplomati 

där samtida PD-forskning möter samtida PD i empirin, för att kunna klargöra vad som 

definierar PD. Genom studiens frågeställningar om vad som förändrar PD och vad som 

påverkar PD:s kommunikation fångar det teoretiska perspektivet socialkonstruktivismen in 

diskussionen i fallstudien till att nå jämförbara slutsatser med andra teoretiska 

forskningsresultat (Gilboa 2008: 56; Yin 2007: 133; Rothstein 2010: 32). Idéperspektiven 

gällande PD synliggör den rådande PD-forskningen och att den här studien följer upp en 

samtida forskningsdebatt inom det ämne studien undersöker. Forskningsfältet för det 

socialkonstruktivistiska perspektivet hänvisas till Wendt, Ruggie, Hall och Katzenstein. 

Studien har valt en bredare teoridiskussion med viss fördjupning av Ruggies litteratur 

Constructing the World Polity. Essays on international institutionalization. Ruggie 

representerar den inriktning av socialkonstruktivismen som har en förankring i den 

statsvetenskapliga akademin. Urvalet av idéer som rör PD baseras till The ANNALS of the 

American Academy of Political Science and Social Science och en internationell presentation 

om PD från år 2008, tre idéer gällande PD har valts ut för den här undersökningen.  

 

Studiens sätt att se begreppet faktor, motsvarar i studien en vidare beskrivning av objekt, 

element, ekonomi och samhällsgrupperingar.  

 

Studiens sätt att se begreppet aktör, motsvarar i studien en vidare beskrivning av subjektet och 

människan. 

 

3.2 Det socialkonstruktivistiska perspektivet  
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I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är verkligheten subjektiv, då verkligheten skapas i ett 

samspel mellan människor. Ruggie ställer frågan ”What makes the world hang together?” 

Ruggies svar på den här frågan är sociala relationer och det återkommande begreppet hos 

Ruggie är ”reasons for actions”, bakgrund och skälighet till sociala aktiviteter. 

Teoriperspektivet är ett verktyg till att klargöra förändringar inom sociala aktiviteter (Ruggie 

1998: 2,22,38). En förändring i det internationella systemet uppstår vid en förändring i den 

kollektiva identiteten. Avgörande faktorer ses till de aktörer som inkluderar och konstituerar 

enheterna för systemet. Det moderna systemet av stater är socialt konstruerade och motsvarar 

en pluralistisk samhällsidentitet (Ruggie 1998: 180). Socialkonstruktivismen talar inte om 

”rätt” och ”fel” sett till acceptans mellan stater och samhällen. Istället skall det teoretiska 

perspektivet ses som ett verktyg att betrakta tillvaron och inte försöka ändra den, utan arbeta 

med den (Hall 1999: 28; Wendt 1999: 377-378; Katzenstein 1985: 198). Regler och normer i 

internationella relationer är socialt konstruerade, då vi definierar vår tillvaro utifrån vår 

sociala kontext. Den sociala kontexten formas av individer med normer, identiteter och 

samhället är agenten till att konstruera sociala aktiviteter under förändring (Ruggie 1998: 11). 

 

3.3 Teorikritik 
Teorikritiken som riktas mot socialkonstruktivismen kritiserar att teori bygger broar mellan 

rationalismen och postmodernismen. Ibland hävdas det att socialkonstruktivismen är en 

omöjlig kompromiss, då världen inte samtidigt kan ses som en social konstruktion och som en 

realitet bortom språk och tanke, en objektiv verklighet. Socialkonstruktivismen menar att det 

är möjligt att tala om två sorters verkligheter en social och en materiell. Det är den här 

placeringen som är det utmärkande draget för socialkonstruktivismen att identifiera en 

materiell verklighet genom en social kontext och en social verklighet identifieras genom en 

materiell kontext. Verkligheten i socialkonstruktivismen har en objektiv subjektivitet vilket 

hör samman med att konstruktivister kan ge generaliseringar men att de inte kan ses som 

universella (Eriksson 2006: 93,99-101).  

 

3.4 Två idéperspektiv gällande public diplomacy 
Studiens två idéperspektiv gällande public diplomacy (PD) redovisar tre PD-idéer från 

rådande strömningar inom PD-forskningen. Det första idéperspektivet benämns i studien som 

begreppet ”inside” då PD-idéer är förankrade i myndighetsförvaltning. Det andra 

idéperspektivet benämns i studien som begreppet ”outside” då PD-idéer är förankrade i 
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samhället. De två idéperspektiven förenas med studien i diskussionen om ett gemensamt 

problem i en bristande definition av PD och de två idéperspektiven saknar en definition av 

PD.  

 

3.4.1 Det första idéperspektivet gällande public diplomacy 
Det första idéperspektivet gällande public diplomacy (PD) representeras av Cowan och 

Arsenault (i källangivelsen hänvisas till Cowan) och Gregory. Cowan och Arsenault beskriver 

PD-idéer i förvaltning och kommunikation. Kommunikationsmodellen motsvarar monolog, 

dialog och samarbete. Cowan och Arsenault lyfter diskussionen om samarbete i PD-processen 

för internationell konfliktlösning. Modellen för samarbete är projektrelaterade för att nå PD:s 

produkt som motsvarar socialt kapital, ett exempel på samarbete är miljöforskning. I ett 

globalt samhälle råder det kommunikativ konkurrens och därmed resultatet av bristande 

dialog i PD (Cowan 2008: 10-12,17,20-24). Gregory beskriver PD som ett politiskt 

instrument för öppen kommunikation mellan statlig myndighet och samhället. Den samtida 

globala kommunikationen utmanar den offentliga diplomatins möjligheter till att påverka i 

kommunikativa budskap. Gregorys idéer baseras till en diskussion om att faktorer som 

skriven text betyder allt mindre och detta leder till att faktorer som bild, ljud och kroppsspråk 

får en allt större betydelse. För Gregory är diplomaters förmåga att hantera ökad information 

med mindre kontroll en kommunikativ förändring som påverkar till nya diplomatiska 

budbärare, exempelvis PR-konsulter (Gregory 2008: 274-276, 283-285).  

 

3.4.2 Det andra idéperspektivet gällande public diplomacy 
Det andra idéperspektivet gällande public diplomacy (PD) representeras av Gilboa. Gilboas 

idéer beskriver samhället som PD:s diplomatiska budbärare. Den statliga diplomatin behöver 

PD-kanalen för att bekräfta sin identitet och i den här diskussionen inkluderas samhällen utan 

stater som exempelvis människor i diaspora. Folkopinionen formar internationella PD-

NGO’s, med ett globalt intresse i att försvara kulturella olikheter. Gilboa ser PD:s problem i 

att PD-begreppet förklaras som soft power (SP) och att detta leder till komplikationer för 

definitionen av PD (Gilboa 2008: 56,60-61). PD är hos Gilboa relationer och han ser PD som 

”en brygga” mellan mötesplatser för transnationella och nationella aktörer. Gilboa framhåller 

luckor i PD-forskningen och diskussionen om relationen mellan ”public” och ”diplomacy” 

(Gilboa 2008: 55-60,65-75). 
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3.4.3 Förhållandet mellan teori och empiri 
Förhållandet mellan teori och empiri beskriver mätpunkternas mötesplatser i analysen. 

Undersökningen redovisar studiens syfte och således Svenska institutets (SI) sociala 

aktiviteter av public diplomacy (PD), i vetenskapliga termer motsvarar det fallet SI och PD:s 

diskurser. Diskurserna är mätpunkternas mötesplatser mellan teori och empiri. Samspelet 

mellan människor, de konstruktivistiska sociala aktiviteterna når förankring i PD:s sociala 

aktiviteter och som förklaring används diskurserna, variablerna soft power (SP), nation 

branding (NB) och cultural diplomacy (CD). De två idéperspektiven gällande PD följer 

diskursanalysen och undersöker idéer om PD:s sociala aktiviteter med förklaring i variablerna 

SP, NB och CD. Målsättningen med idéperspektiven är att förtydliga det teoretiska och det 

empiriska forskningsfältet för PD. Idéperspektiven följer därmed socialkonstruktivismen i 

sättet att förklara verkligheten och bidrar med egna idéer i PD-diskussionen. Det 

konstruktivistiska perspektivet ger studien förklaringskraft och tydlig förankring i en 

vetenskaplig teoretisk och empirisk debatt gällande SI:s offentliga diplomati. Att mäta 

människors aktiviteter eller resultat av människors aktiviteter är komplicerat men otroligt 

betydande för analysen, då PD handlar om sociala relationer alltså mänskliga möten. Detta 

innebär att metoden för att analysera mätpunkter, hermeneutisk tolkning ligger mycket nära 

relationen till diplomatins verkliga kontext (Thurén 2007: 103). I den empiriska analysen går 

teoretiska referensramar och empiri hand i hand, vilket motsvarar att studien eftersträvar att 

följa fältet för samhällsvetenskaplig forskning.  Den analytiska ansatsen motsvarar en 

deduktiv-induktiv ansats, det vill säga att diskurser följer en deduktiv ansats ”från teori till 

empiri” och en induktiv ansats ”från empiri till teori”. Undersökningen strävar efter att 

besvara studiens frågeställningar så bra som möjligt. Min förhoppning som författare är att 

flera olika empiriska material skall bidra till vitalitet och variation i den teoretiska debatten, 

samt till fältet för den fortsatta PD-forskningen (Johannessen 2003: 35-36). 
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4. Metod och material  

4.1 Fallstudie 
Fallstudien är studiens val av forskningsstrategi med två kännetecken i en avgränsning av 

fallet och vad som ligger utanför fallet. Valet av forskningsstrategi, fallstudien hör samman 

med studiens teoriprövande och teorisökande studie, att studien bidrar med ökad förståelse 

om teorin genom empirin och att studien söker nå ökad förståelse av empirin genom teorin 

(Johannesson 2003: 35,56-57). Studien genomförs som en enkel fallstudie för att 

undersökningen skall bidra till att fånga in arenan för en gemensam diskussion om offentlig 

diplomati. Fallet Svenska institutet (SI) motsvarar en myndighet inom den svenska 

utrikesförvaltningen som har uppdraget att förvalta public diplomacys (PD) sociala 

aktiviteter. Fallet SI kan ses som representativ av den större populationen gällande PD, vilket 

motsvarar internationella sociala aktiviteter som rör PD (Yin 2007: 62).   

 

4.2 Urval och avgränsningar 
Studiens val av forskningsstrategi hör samman med att studien undersöker ett otydligt 

definierat ämne och forskningsfält. Ett fåtal tidigare forskningsresultat inom fältet för public 

diplomacy (PD) är grunden till valet av en kvalitativ metod, hermeneutisk tolkning. En 

kvantitativ ansats har ett behov av ett större utbud av tidigare PD-forskning, vilket avgränsar 

forskningen i nuläget (Johannessen 2003: 71-72). Metoden avgränsar studiens omfång till att 

kvalitativt fånga upp diskurser i den empiriska analysen (Yin 1993: 31). Urvalet till 

diskussionen om PD följer svensk utrikesförvaltning och att Svenska institutet (SI) inte har 

ensamrätt till PD utan att SI är en av de myndigheter som förmedlar PD. Däremot är SI den 

myndighet som offentligt arbetar med PD:s sociala aktiviteter och relationer till samhället. 

Valet av diskursanalysen som analysstrategi härleds från studiens problem, en bristande 

definition av PD och tillsammans med konstitutionspunkt för sanning förtydligas PD:s inre 

identiteter. För att kunna diskutera PD:s relationer av tolkningar mellan aktörer, tar studien 

hjälp av Foucaults The Subject and Power. Studien har en avgränsning i material sett till 

årtalen 1966, 1996, 2011 med tillägg för år 2012 i analysens korstryck. Valet av årtal hör 

samman med förändringar i SI:s PD och att söka förståelse om förändringar i ett längre 

tidsperspektiv. Urvalet av materialet har som målsättning att förtydliga studiens problem och 

syfte. Intervjuer bidrar till ökad förståelse om empirin och urvalet av antal intervjuer 

balanseras till att nå flera intervjukällor till den information jag som författare behöver för att 
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genomföra en tillförlitlig undersökning. Slutsatserna i studien avgränsas till att följa 

analysstrategins analysenheter (Kvale 2009: 129). 

 

4.3 Diskursanalys  
Diskursanalysen ger riktlinjer för studiens metod, tolkning och är studiens verktyg för att 

forskningsmässigt kunna diskutera studiens frågeställningar. Diskurser som sociala relationer 

har ett inneboende dynamiskt inslag då regelsystemet i dem påverkas och förändras, det är 

den här diskussionen som motsvarar studiens analys (Bergström 2005: 306-309). 

Diskursanalysens begränsning är studiens omfång, det vill säga de antal mätpunkter som 

analysen undersöker och metoden lyfter fram förhållandet mellan empiri och teori. Svenska 

institutet (SI) och public diplomacy (PD) är enligt ett konstruktivistiskt perspektiv ett samspel 

mellan varandra (Hultén 2007: 57,61; Ruggie:1998 22). Diskursanalysen förtydligar SI:s 

förmedling av PD och bidrar med en ökad förståelse om PD:s maktrelationer och PD:s 

kommunikativa relationer. 

 

4.4 Operationalisering av public diplomacy  
Genom operationaliseringen av begreppet public diplomacy (PD) ämnar studien redogöra hur 

begrepp appliceras på empiriskt material. PD:s diskurser motsvarar studiens mätpunkter det 

vill säga de byggstenar, sociala aktiviteter, som formar begreppet offentlig diplomati 

(Johannessen 2003: 34-36,44). I Svenska institutets (SI) uppdrag offentlig diplomati 

förekommer en rad begrepp som motsvarar PD:s sociala aktiviteter. Studien har valt ut tre 

begrepp för PD:s sociala aktiviteter som har en internationell förankring och samma begrepp 

återfinns i SI:s kommunikation (Intervju: 2; 3; 4). Begreppen motsvarar; soft power (SP), 

nation branding (NB) och cultural diplomacy (CD). I studien följer nedanstående beskrivning 

av respektive begrepp; 

Soft power (SP) diskuteras med Nye och hans beskrivning om mjuk makt; ”The real key is 

not how many enemy do I kill. The real key is how many allies do I grow”. SP är förmågan, 

attraktionen till att nå resultat genom kommunikation, ett exempel är demokrati. Begreppet 

hård makt ses i militär styrka eller ekonomiska maktmedel exempelvis sanktioner. Budskapet 

SP motsvarar relationer av två-vägs kommunikation, som innefattar att lyssna och att tala. 

Grunden för dialog är förståelsen för hur mottagaren förstår budskapet. Informativ diplomati 

och folkopinionen blir allt mer betydelsefull i att skapa kommunikativa relationer och är 

källan till maktrelationer gällande SP. Information som rör SP går genom kulturella kanaler 
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för vår förståelse och där ”face-to-face communications remain the most effective” (Nye 

2004: IX, 1,7,30,105,111 ). 

Nation branding (NB) diskuteras med Anholt och hans beskrivning om en tävlande image 

identitet i en maktstruktur mellan stater. En stats varumärke och budskap måste vara 

transparent för att lyckas, till skillnad mot den privata marknadens profilering. Varumärken 

innehar makt att styra beteendemönster i samhället, genom en nationell image och 

ryktesspridning. Imagebilder är generationsrelaterade och en kommersiell konsekvens som 

kan leda till att stater blir stereotyper och därmed förlorar konkurrenskraft. En konkurrerande 

statlig identitet handlar om att andra stater och samhällen skall beundra, se upp till, en stats 

image och därmed attraheras en stats varumärke (Anholt 2007: 63,81,91,127). 

Cultural diplomacy (CD) diskuteras med Rivas och hans beskrivning om förmågan att 

representera nationell kultur utomlands. Relationer bygger på att konstruera diplomatiska 

verktyg av solidaritet i ett kulturellt utbyte mellan stater. Representationen har betydelsen 

”acting for others” som en agent för den nationella intressesfären med kulturell mångfald. 

Språk och symboler speglar den kulturella mångfalden med tolerans och kulturellt utbyte 

motsvarar fredliga relationer mellan stater. CD ses i långsiktiga perspektiv och kulturattachén 

agerar som dörröppnare för mötet mellan kulturella riktningar. Diplomatisk kunskap 

motsvarar en förståelse om andra länders kulturer, där cultural relations (CR) ses som ett 

verktyg för att förebygga terrorism.  Det finns även inofficiella CR aktörer, vilka agerar med 

nationella intressen inom exempelvis sport, musik och design (Rivas 2007: 18,22,32-34,45). 

 

4.5 Analysstrategi   
Analysstrategin redovisar diskursernas kamp i analysen, strategins mål är att tolka mötet 

mellan teori och material. Riktlinjer för tolkning hänvisas till Foucaults The Subject and 

Power och hur tre faktorer är grunden till maktrelationer, detta motsvarar studiens sätt att se 

på begreppet tolkning. Analysstrategin är författarens bakgrundsrelief för studiens metod, 

tolkning (Alvesson 2008: 20). Maktrelationerna förmedlar en påverkan till tolkning, denna 

påverkan leder vidare till hur en aktör tolkar maktrelationernas tolkning och hur aktören 

förmedlar vidare tolkningen och påverkan till nästa aktör. Det innebär att Foucault redovisar 

skillnaden mellan maktrelationer och kommunikativa relationer (Dreyfus 1983: 208-

213,219,223). Maktrelationerna synliggörs genom att subjektet, aktören diskuteras som tre 

sätt till objektivering.    

a) Objektivering av subjektet sker då subjektet placeras i sin kontext, det vill säga att 

påverkan till tolkningar härstammar från samhället, språk, kunskap, arbete, religion, hälsa och 
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ekonomi. Samtida globalisering, teknik och sociala medier placerar subjektet med ett visst 

förhållningssätt till tolkningen. 

b) Objektivering av subjektet sker då subjektet påverkas av tolkningar från sociala nätverk. 

Studien diskuterar tolkning som förhållningsätt i förenande identiteter och splittrande 

identiteter.  

c) Objektiveringen sker genom att subjektet själv placerar sig i ett godkännande av en norm. 

Individens egen uppfattning om normer i exempelvis problemlösning, kreativitet, moral, och 

gender (Dreyfus 1983: 208-213). Public diplomacys (PD) diskurser motsvarar studiens 

oberoende variabler. Studiens beroende variabler är Svenska institutets (SI) uppdrag av 

offentlig diplomati sett i årtalen 1966, 1996 och 2011, med tillägg för år 2012 i analysens 

korstryck. Studien har valt att operationalisera PD-begreppet till tre diskurser soft power (SP), 

nation branding (NB) och cultural diplomacy (CD), PD:s tre diskurser är studiens tre 

analysenheter; 

 

1. Soft Power 

2. Nation Branding  

3.  Cultural Diplomacy 

 

4.6 Konstitutionspunkt för sanning  
En konstitutionspunkt för sanning handlar om diskursernas kamp mot varandra eller vid 

varandra och hur de tolkas av individer i samhället till en viss sanningsstruktur. Där en 

asymmetri av sanning formar en punkt med konstitutionen för ny sanning. Diskussionen 

förtydligar studiens analysstrategi The Subject and Power och relationen mellan påverkan och 

förändring. Relationen mellan påverkan och förändring handlar om individer i samhället och 

tolkningen av vad vi tror är sant. Studien följer den här processen genom diskursanalysen och 

synliggör om påverkan och förändring leder till otydlig definiering, tydlig definiering eller 

omdefiniering av public diplomacy (PD). Enligt Foucault ger samhället sitt medgivande till 

att förändra strukturen för sanning. Sanning har inte något att göra med ”rätt” eller ”fel” utan 

hur samhället tolkar verkligheten (Foucault 2008: 55,61,63). 

 

4.7 Material och källkritik  
Utgångspunkten för de interna materialen motsvarar Svenska institutets (SI) uppdrag och 

förmedling av offentlig diplomati. De externa materialen redovisar svensk offentlig diplomati 
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utanför SI med en närhet till att ha kommunikativa relationer med SI:s public diplomcay 

(PD). Regleringsbreven, litteratur, sociala medier, intervjuer och offentliga tryck motsvarar 

material i undersökningen av maktrelationer och kommunikativa relationer. För att kunna 

förklara förändring, påverkan och hur en definition uppstår har studien tagit hjälp av 

dagstidningar och artiklar. Dagstidningar och artiklar benämns i analysen som media och är 

exempel för att kunna diskutera påverkan, förändring och definiering. Studien analyserar inte 

media debatten som rör public diplomacy (PD).  

 

4.7.1 Interna och externa material  
De interna materialen för studien motsvarar tre intervjuer med anställda vid Svenska 

institutet (SI), SI:s interna arena, mellan åren 1986-2012 och representeras av Thomas Lundén 

(Intervju: 1), Liselott Bergman (Intervju: 2) och Hans Lepp (Intervju: 3). Ytterligare interna 

material är SI:s hemsidor www.si.se, www.sweden.se, www.sverigebilden.se.se, 

Regleringsbrev för år 1966, 1996, 2011 och 2012. Glover med National Relations Public 

Diplomacy, national identity and Swedish Institute 1945-1970.  

De externa materialen för studien motsvarar tre intervjuer från SI:s externa arena och 

intervjuer representeras av Peter Egardt (Intervju: 4) uppdragsledare för Statens Offentliga 

Utredningar (SOU 2011/21), Staffan Björck (Intervju: 5) Sveriges representant för 

Världsutställningar i BIE, Bureau International des Expositions, Anders Wenström (Intervju: 

6) representant från Exportrådet. Ytterligare externa material är SOU 2011/21 

Utrikesförvaltning i världsklass, Ds 2011/29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, 

handels- och investeringsfrämjande, Regleringsbrev och riktlinjer för Exportrådet år 2012, 

SOU 2011/22 SPIRIT OF INNOVATION; Slutrapport från Kommittén för Sveriges 

deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, THE EXPO The World Exhibition On 

The Internet www.expounlimited.se, Utrikesminister Bildts blogg 

www.carlbildt.wordpress.com. Dagstidningar Dagens Nyheter och Aftonbladet, tidskrift 

Fokus med artikel av Lönegård ”Propagandaministerns plan”.   

 

4.7.2 Intervjuer  
Intervjuer har genomförts under studiens gång, där interna intervjuer representerar anställda 

vid Svenska institutet (SI). De interna intervjuerna med SI-anställda möter studiens första och 

andra frågeställning. De externa intervjuerna möter studiens andra frågeställning och 

redovisas i studiens korstryck. Intervjuer speglar kommunikativa nätverk av public diplomacy 



14 
 

(PD) och har påverkat urvalet till att samtliga informanter har en kommunikativ relation med 

SI. Författaren har förberett frågor men varit öppen för en fri diskussion. Studien måste 

förhålla sig till tyst diplomati och här blir intervjuer en guide till att fånga in SI:s PD-arena. 

Studiens analys färgas av författarens förmåga till intervjuteknik och en respekt att inte 

utelämna informanter, utan hålla sig till offentlig diplomati som ämne (Kvale 2009: 121). 

Intervjutekniken motsvarar ett kritiskt förhållningssätt till intervjusvaren och där 

intervjufrågor redovisas som diskussionsfrågor för att nå en ökad förståelse om ämnet public 

diplomacy (PD). Intervjudata har samlats in genom författarens anteckningar och 

intervjusituationen är en del av det metodologiska fältarbetet, det vill säga att placera material 

i sin egen kontext. Antalet intervjuer härleds från studiens syfte och målsättningen är att nå 

data för slutsatsernas möjlighet till generalisering. Ingen databas eller fallstudieprotokoll har 

upprättats då studien söker en vidare diskussion om studiens syfte och frågeställningar (Yin 

2007: 28,90; Kvale 2009: 129,177,253).  

 

4.7.3 Källkritik  
Källkritiken redovisar granskning av material och sambanden till analysens trovärdighet för 

att nå tillförlitliga slutsatser. Den starkaste källkritiska bidraget gällande offentlig diplomati är 

fortsatt forskning, då public diplomacy (PD) följer ett relativt nytt forskningsfält. Studien 

hänvisar till Thuréns källkritiska kriterier, som är äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet (Thurén 2005: 13). Materialets äkthet är relativt god då studien är genomförd i 

författarens närhet, att på förhand känna till Sverige. Primärkällor, intervjuer och offentliga 

tryck väger tyngre i analysen än sekundärkällor som dagstidningar och artiklar. 

Tidssambanden i studien ger en god trovärdighet då tyngden i analysen har en närhet till 

samtida data. Studiens oberoende redovisar flera olika primärkällor, men studien är samtidigt 

beroende av ett otydligt forskningsfält som rör PD vilket bidrar till att slutsatserna för studien 

behöver ytterligare jämförelser för att kunna diskuteras som PD-forskning. En ökad 

tendensfrihet når studien genom forskningsstrategin, en teoriprövande fallstudie och därmed 

motarbetas tendenser i material. För att ytterligare stärka tendensfriheten i en enkel fallstudie 

utnyttjar undersökningen och studien de tendenser som finns och ställer dem mot varandra i 

diskursanalysen (Thurén 2005: 13,36,53,75-82).    
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4.8 Validitet och reliabilitet 
En enkel fallstudie har brister i den externa validiteten då undersökningen bara har ett fall. 

Metodologiska överväganden för att stärka den externa och den interna validiteten använder 

sig studien av flera oberoende primärkällor, regleringsbrev, intervjuer och offentliga tryck. 

För att ytterligare stärka den interna, externa validiteten och överförbarheten till fortsatt 

forskning har studien valt att placera Svenska institutets (SI) uppdrag public diplomacy (PD) 

och idéperspektiven som rör PD i ett socialkonstruktivistiskt teoriperspektiv. Studiens 

kvalitativa ansats med analysstrategin The Subject of Power bidrar till ett tydligt instrument 

och överförbarhet för studiens tolkning. Operationaliseringen av PD är ett metodologiskt 

övervägande för att undvika skevhet och till att nå tillförlitliga mätpunkter i mötet mellan 

teori och material (Yin 2007: 54-55; Kvale 2009: 259-261). En ökad intern validitet når 

studien genom begreppsbeskrivningen av analysenheter och färre antal diskurser och urvalet 

av ett fåtal årtal i undersökningen bidrar till en förenklad överblick och möjlig generalisering. 

Studiens interna validitet är högre än den externa validiteten. Den externa validiteten stärks 

dock av att fallet SI är representativt för en internationell jämförelse (Yin 1993: 39-40; 

Thurén 2007: 22-33). Intervjuernas reliabilitet ligger i förmågan att förvandla muntligt språk 

till skriven text, där fler intervjuer ökar studiens intersubjektivitet. Studien saknar en viss 

transparens gällande intervjuer då bandspelare har valts bort i intervjusituationen, ett 

metodologiskt övervägande som hör samman med studiens syfte. Studiens syfte ligger till 

grund för att nå en vidare diskussion om PD och på så sätt klargöra och undersöka studiens 

problem. Att nå validitet och reliabilitet i intervjuer är en balans, där en bandspelare kan leda 

till att varje ord kan återges, men att informanter inte vågar tala fritt. ”Vad skönt att du inte 

har bandspelare” (Intervju: 2; Kvale 2009: 200-204).  

 

4.9 Förförståelse 
Studiens målsättning är att pröva och ompröva aktuella lösningar och bidra till att bredda 

förståelsen och därmed min egen förförståelse som författare till studien. Förhoppningsvis 

leder det till ökad tolerans och respekt då en mångfald av åsikter är nödvändiga för att 

undersöka problem och till att nå kunskapsutveckling (Hultén 2007: 17-19,43). Vi förstår 

världen genom vår förförståelse i studien bidrar teori och metod till en distans av författarens 

personliga förförståelse (Kvale 2009: 255-257). Min roll som forskare är inte helt neutral även 

om min förhoppning blir att nå en objektiv hållning till studien (Johannessen 2003: 27; 

Thurén 2007: 61,63). 
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5. Empirisk analys  
Den empiriska analysen redovisar fallstudien som motsvarar en närhet av vår verkliga tillvaro 

i mötet mellan teori och empiri (Yin 2007: 17-18). 

 

5.1 Förändringar i Svenska institutets public diplomacy  
Analysen diskuterar förändringar i Svenska institutets (SI) offentliga diplomati och 

undersökningen härleds från syftet med studien att söka sambanden mellan förändring och 

SI:s public diplomacy (PD), sett till årtalen 1966, 1996 och 2011. Första delen av analysen 

diskuterar studiens första frågeställning. Hur har Svenska institutets public diplomacy 

förändrats över tid? 

 

5.1.1 Tidpunkt 1966  
År 1966 motsvarar Svenska institutet (SI) en ideell förening i Stockholm (Glover 2011: 130-

131). SI har regeringens uppdrag att sprida Sverigeinformationen i utlandet och uppdraget 

överensstämmer med Kungl. Maj:t utlandsintressen (SiReg: 1966). Regleringsbrevet är ett 

regeringsbeslut som innehåller uppdragsbeskrivning, återrapporteringskrav och finansiella 

förutsättningar (SFS 2007: 1224). Lepp vid SI beskriver hur diplomatin är ett politiskt redskap 

med två olika verktyg ett synligt verktyg det publika, och ett osynligt verktyg den tysta, den 

traditionella diplomatin. Public diplomacy (PD) är inte ett nytt fenomen, utan snarare ett nytt 

begrepp för offentlighet inom diplomatin som går långt tillbaka (Intervju: 3). Svensk 

diplomati genom SI har en offentlig identitet med ett uppdrag för internationellt utbyte och att 

sprida kunskap om Sverige utomlands (SiReg: 2011). Arbetet med kulturutbyte och 

stipendiater år 1966 fokuseras främst till ”statshandelsländer” och störst av dem är 

Sovjetunionen (SiReg: 1966; Intervju: 1). Stipendier ligger inom publika relationer men 

speglar Sveriges diplomatiska intressen till vilken del av världen diplomatin önskar ett utbyte 

och en ökning av förbindelser mellan länder (Intervju: 3). Genom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet tolkas SI:s sociala aktiviteter gällande PD till att motsvara identiteter av cultural 

diplomacy (CD), där även soft power (SP) redovisas som aktiviteter av kulturutbyte, på så sätt 

har CD-diskursen en närhet till Rivas CD-beskrivning (Ruggie 1998: 22; Rivas 2007:18,22). 

Källkritiskt är det dock svårt som författare att ge en korrekt bild av år 1966, då 

tidssambanden ger en sämre förmåga till tolkning (Thurén 2005: 13).  

 

5.1.1.1 Soft power, nation branding och cultural diplomacy  
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Relationen mellan analysenheter och Svenska institutet (SI) år 1966 är svårtolkad, men 

intervjuer förtydligar att kulturella förbindelser och cultural diplomacy (CD) är ett uppdrag av 

regeringen (Intervju: 1; 3). SI:s identitet i CD-diskursen motsvarar en dörröppnare för 

regeringens offentliga diplomati i en struktur av regeringens kommunikation av soft power 

(SP). I en jämförelse med Cowans och Arsenaults idéer om konkurrerande kommunikativa 

relationer så motsvarar empirin och SI:s uppdrag ett samarbete mellan länder där en viss 

konkurrens traditionellt sett har funnits och troligen kommer att finnas (Intervju:3; Cowan 

2008: 10-12,24). Den svenska diplomatin ses som SP-diskurs i kalla kriget och förtydligas i 

Nyes beskrivning med orden ”how many allies do I grow”, vilket ligger nära SI:s kulturella 

utbyte. SI förmedlar attraktionskraften men utan verklig maktposition. SP är regeringens 

verktyg för kommunikation och mötesplatsen för offentlig diplomati har en otydlig 

offentlighet (Nye 2004: IX,9; SiReg: 1966). Begreppen public diplomacy (PD) och nation 

branding (NB) har svag förankring vid tidpunkten år 1966.  

 

5.1.2 Tidpunkt 1996   
De faktorer som förändrar Svenska institutet (SI) vid tidpunkten år 1996 redovisar att 

relationerna mellan SI, utrikesdepartementet (UD) och utlandsmyndigheten (UM) påverkar 

arbetet på SI och Lundén beskriver relationen som ett problem med ”ständiga slitningar i vad 

man skall göra”. De ekonomiska anslagen ges i flera ”påsar”, öronmärkta till respektive 

område, där Lundén är väldigt tydlig med att poängtera ” tillfälligheter styr inte visionen från 

SI” (Intervju: 1). Det konstruktivistiska perspektivet och ”resons for actions” synliggör att 

flera SI-anslag har en skälig bakgrund av flera olika målsättningar i anslagen (Ruggie 1998: 

22). Tolkningen ges ett stöd av empirin om att det råder en osäkerhet mellan SI, UD, UM och 

övriga anslagsdelar som är placerade i projekt exempelvis Sida. Regleringsbreven redovisar 

att SI:s anslag är 75 milj. skr. och att Sidas anslag är 725 milj. skr. i det gemensamma 

Östersjöprojektet år 1996. Där SI har villkor och Sida är utan villkor och därmed har Sida en 

ökad soft power (SP) identitet i SI:s PD (Dreyfus 1983: 208-213). SI:s enda projekt med 

tydliga anslag detta år är Östersjöprojektet och i övrigt har SI besparingskrav enligt 

regleringsbrevet (SiReg: 1996). I analysen tolkas en otydlighet i vem som styr vem eller vem 

som styr vad, vilket finner ett stöd i idéperspektivet ”inside” (SiReg: 1996, Gregory 2008: 

274,284). ”Den Europeiska Unionen (EU) har inte påverkat SI så mycket; generaldirektören 

menade att EU-samarbete inte hörde till SI:s uppgifter” (Intervju: 1). I en jämförelse med 

regleringsbrevet synliggörs det att budgetanslag saknas för ett EU-samarbete (SiReg: 1996). 
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EU diskuteras vidare, och Lepp argumenterar för ” att SI behövde en viss tid att tänka ut 

”vilken spelare man skall vara i EU-laget” (Intervju: 3). Idéperspektivet ”inside” och 

socialkonstruktivistiska perspektivet, förklarar teoretiskt hur en vag kommunikativ struktur tar 

form hos SI genom regeringens uppdragsbeskrivning, som möjligen kan bidra till en intern 

otydlighet i kommunikation och ”hela havet stormar” (Intervju: 1). ”Inside” redovisar endast 

obalans i kommunikation och det konstruktivistiska perspektivet förklarar hur ett mindre 

tydligt uppdrag bidrar till förmedlingen av otydlig kommunikation (Ruggie 1998: 22; Dreyfus 

1983: 208-213; Cowan 2008 10-12,17; Gregory 2008: 284). 

 

5.1.2.1 Soft power, nation branding och cultural diplomacy 
Relationen mellan analysenheter och Svenska institutet (SI) år 1996 följer besparingskrav och 

en otydlig uppdragsbeskrivning av public diplomacy (PD). Ett otydligt PD-uppdrag leder till 

otydliga identiteter av tolkningar i PD:s diskurser. De otydliga PD-diskurserna i empirin blir 

synliga i broschyrbeställning för Östersjöområdet, då Lundéns chef för samordningsenheten 

inte har tillfrågats vid beställning, inklusive korrekturläsning och broschyrer innehåller sakfel. 

Lundén talar om bristen på lateralt seende hos olika yrkesgrupper inom SI (Intervju: 1). 

Studiens analysenheter förtydligar att broschyrer med sakfel kan tolkas som en otydlig 

förmedling av svensk soft power (SP), nation branding (NB) och på så sätt bidrar till en 

otydlig definition gällande PD. SI:s arbete i Östersjöprojektet kan ha korrigerats av personliga 

kontakter mellan SI och berörda parter och PD får en flexibel diskurs av SP-NB och 

därigenom når en förenande identitet för SI:s PD (Nye 2004: 111; Dreyfus 1983: 208-213). 

Fakta är att SI utvecklar Östersjöenheten och övertar Sidas arbete vid nyår 2011/12 (Intervju: 

2). Stipendier hos SI motsvarar cultural diplomacy (CD) eller cultural relations (CR). Lundén 

beskriver hur anslagen till stipendier sammanfaller med tidigare problem i budgetplanering 

med ”23 påsar” öronmärkta till respektive stipendieområde. Att välja ut ”de bästa 

ansökningarna i ämnen som teologi och statsvetenskap” är en komplex situation i sig, och att 

dessutom inte kunna välja en student man tror på, då anslaget styr exempelvis ett U-

landsprojekt försvårar arbetet (Intervju: 1). Det socialkonstruktivistiska perspektivet öppnar 

för tolkningen att EU-medlemskapet utan budgetanslag kan vara en möjlig påverkan från 

regeringen (SiReg: 1996; Ruggie 1998: 22). Då små stater i Europa har en konstruktion av en 

inre rädsla att bli stora staters föda, tar de hjälp av att förändra sig, inte för att nå en lösning, 

utan för att de har funnit en väg att leva under förändring (Ruggie 1998: 22; Katzenstein 

1985: 28,211).  
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5.1.3 Tidpunkt 2011  
År 2011 presenterar Svenska institutet (SI) sitt uppdrag public diplomacy (PD) med en 

mångfald av hemsidor, som www.si.se, www.sweden.se och www.sverigebilden.si.se. 

Källkritiskt är tolkningen av hemsidors äkthet otydlig då PD-budskapet har flera SI avsändare 

(Thurén 2005: 13). Att tolka empirin i SI:s mångfald av hemsidor ger i perspektivet ”inside” 

olika tolkningar, Gregory diskuterar att skriven text betyder allt mindre i vårt samtida 

samhälle. En ytterligare tolkning av kommunikation diskuterar Cowan och Arsenault, deras 

idéer baseras till att mängden av kommunikation konkurrerar ut varandra vilket kan ge 

empirin ett visst stöd. Det konstruktivistiska perspektivet ger inte stöd för att skriven text 

betyder mindre, utan snarare tvärtom att den samtida kommunikationen och PD bygger på en 

ökning av sociala aktiviteter. Teoriperspektivet diskuterar inte konkurrens utan snarare den 

aktivitet som resulterar i konkurrens och vilka faktorer som ingår i målsättningen. Tolkningen 

av SI:s hemsidor genom konstruktivismen förtydligar att hemsidor har en mångfald av 

målsättningar (Ruggie 1998: 38,180). Diskussionen om konkurrens hos SI beskriver Bergman 

som nation branding (NB) och att varumärket ”Made in Sweden” är en konkurrensfördel och 

att fler företag ser svenskheten som en dörröppnare till den globala arenan. Beskrivningen av 

NB i SI-budskapet har en närhet till Anholts beskrivning av NB (Intervju: 2; Anholt 2007: 

81,91). Europa och USA är länder av intresse för Sverige år 2011 och motsvarar här 1966 års 

intressesfär. Intresset för Östeuropa är det som skiljer tidsperioden över 45 år (SiReg: 1966; 

SiReg: 2011). Analysen redovisar svag kommunikativ förändring för SI:s PD (Intervju: 2; 1; 

SiReg: 2011).  

 

5.1.3.1 Soft power, nation branding och cultural diplomacy 
Relationen mellan analysenheter och Svenska institutet (SI) år 2011 redovisar mindre tydlig 

omdefiniering av offentlig diplomati i studiens empiri. ”Regleringsbrevet från regeringen är 

lite mossigt” (Intervju: 2). I regleringsbreven har public diplomacy (PD) en otydlig struktur 

till kreativ utveckling då urvalet av intresseländer är näst intill oförändrade i tidsperioden 45 

år (Dreyfus 1983: 208-213). CD-diskursen diskuteras med Rivas begreppsbeskrivning och 

hans CD-beskrivning har svårare att möta empirin år 2011 än år 1966 (Rivas 2007: 18,22,45). 

Samtidigt kan empirin ge Rivas ett visst stöd då SI diskuterar kultur och att uppdraget 

kulturella relationer saknar tydliga riktlinjer för exempelvis samarbetet med Europa (Intervju: 

2; 3). Det konstruktivistiska perspektivet förklarar hur en otydlig definition av PD-begreppet 

bidrar till otydliga identiteter, faktorer för förändring och omdefiniering i PD:s diskurser. Det 
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vill säga att PD-diskurserna inte nödvändigtvis följer förändringar vid samma tidpunkt. 

Bergman talar om att lyfta frågan ”svenskhet i världen” och hur en sådan diskussion kan bidra 

till stöd för kommunikationen med omvärlden. SI-diskussionen ges ett stöd av ”inside” och 

det konstruktivistiska teoriperspektivet om att SI-kommunikationen går genom kulturella 

kanaler och därmed förtydligar PD:s sociala aktiviteter (Intervju: 2; Ruggie 1998:22; Cowan 

2008: 10-12,17; Dreyfus 1983: 208-213).  

 

5.2 Korstryck  
Korstrycket redovisar mötet mellan teori och empiri, mötet inkluderar även studiens två 

idéperspektiv ”inside och outside”, samt Svenska institutets (SI) interna och externa material. 

Studien har valt att benämna detta analysmöte korstryck, begreppet korstryck beskriver ”ett 

tryck” av maktrelationer och kommunikativa relationer som motsvarar PD:s verkliga tillvaro. 

Korstrycket diskuterar andra delen av analysen och studiens andra frågeställning; Påverkar 

kommunikationen Svenska institutets offentliga diplomati? 

 

5.2.1 Soft power i korstryck  
Svenska institutet (SI) är en myndighet inom utrikesmyndigheten med uppdraget offentlig 

diplomati. Uppdraget innebär flera samarbeten och studien diskuterar analysmötet mellan SI 

och Exportrådet. Exportrådet är ett samarbete mellan politiskt uppdrag och näringsliv i ett 

gemensamt ägt public service bolag, den offentliga och privata sektorn är på så sätt förenade i 

den svenska myndighetsmodellen för offentlig diplomati (Intervju: 6). Världsutställningar har 

en förankring i Exportrådet och Björk talar om ”hur Världsutställningar bidrar till att påverka 

ett värdland och att Sverige agerar med en öppenhet, för att länder med svag demokratisk 

förankring skall ges en möjlighet till att agera som värdland” (Intervju: 5). UD, Exportrådet 

och SI, med ytterligare representanter från utrikesförvaltningen, möts i NSU, Nämnden för 

Sverigefrämjande i Utlandet. Ett förslag i slutbetänkande av SOU-utredningen är att NSU 

skall stärkas för att koncentrera svenska intressen (Intervju:4; SOU 2011/21:206-207). 

Studien förtydligar därmed att förändringar pågår i utrikesförvaltningen. 

 

I interna och externa material tolkas begreppet public diplomacy (PD) och SP-begreppet med 

överlappningar mellan de två begreppen. Ett förtydligande om överlappningar av begreppen 

förekommer i ”outside”, i idéperspektivet diskuterar Gilboa att utomstående aktörer bidrar till 

att splittra PD:s identitet (Gregory 2008: 27; Gilboa 2008: 55-59,73). Gilboa har stöd i 
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Egardts diskussion om att det finns ett missbruk av PD-begreppet. Egardt beskriver att ”PD 

påverkas av den tysta och den offentliga diplomatin genom media, twittrande ambassadörer 

och även marknadens kanaler som tillsammans formar ett urval till en kommunikativ 

plattform och bilden av Sverige” (Intervju: 4). ”En diskussion om PD förekommer inte i 

nuläget inom BIE” (Intervju: 5). I korstrycket tolkas SP-diskursen som SI:s kommunikativa 

aktiviteter av SP och tillika utrikesmyndighetens plattform av SP. Utrikesmyndigheten har en 

diskussion om kommunikation som det framgår av debatten mellan SOU-utredningen och Ds-

skrivelsen. SOU-utredningen föreslår en modell av horisontell myndighet och enligt Ds kan 

en horisontell myndighet påverka utrikesmyndigheten till ett resultat med trög byråkrati 

(Intervju: 4; SOU 2011/21: 151; Ds 2011/29: 34). Kommunikationen är däremot mindre 

tydlig i hur uppdraget PD tolkas och förmedlas vidare till kommunikation.  

 

UD beskriver offentlig diplomati som ”en stats arbete med att kommunicera direkt med, och 

påverka, det civila samhället, befolkning, media, intresseorganisationer, universitet, företag, 

etc. i andra länder… Det handlar om att bygga upp goda relationer och om att förmedla 

viktiga strategiska budskap. Den offentliga diplomati som ett land bedriver har samma mål 

som den utrikespolitik som bedrivs genom officiella kanaler” (Ds 2011: 29).  
 

I studiens intervjusvar beskriver Lundén offentliga relationer med utgångspunkten i 

kommunikativa nätverk och hur kommunikationen är begränsad av tidigare information. 

Lundén diskuterar relationer som kommunikationens helhet vilka motsvarar avsändare, 

mottagare och förmedlare (Intervju: 1). Intervjusvaret ges stöd av det konstruktivistiska 

perspektivet, teorin och empirin förtydligar därmed att vag diskussion om PD som leder till 

att förmedlingen av PD-uppdraget påverkar till mindre tydliga PD-nätverk (Ruggie 1998: 22; 

Dreyfus 1983: 208-213). I idéperspektivet ”inside” diskuterar Cowan och Arsenault PD som 

en kommunikationsmodell med vikten av dialog och samarbete. Diskussionen saknar dock en 

tydlig förankring i avsändaren till uppdraget och därmed bidrar modellen till att inte 

tydliggöra skillnaden mellan maktrelationer och kommunikationsmodeller (Cowan 2008: 

10,15,20,25). Diskussionen som följer av teorin och empirin är svårtolkad, om vad som är SP 

och vad som är PD (Nye 2004: 105,111; Dreyfus 1983: 208-213). Socialkonstruktivismen 

förankrar SP och PD genom att diskutera hur PD förmedlar SP och att detta kan bidra till att 

synliggöra SP i uppdraget offentlig diplomati (Ruggie 1998: 22,38). Analysen finner här stöd 

för att svensk SP-forskning inom offentlig diplomati kan bidra till att förtydliga PD:s 

maktrelationer och PD:s kommunikativa relationer.   
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Den svenska versionen av offentlig diplomati är beroende av omvärlden och Exportrådets 

Wenström vill poängtera att ”Team Sweden handlar om att en svensk arena kan vara för liten, 

exempelvis i en specialiserad företagsverksamhet. Idag är det viktigt att se en mer 

fragmenterad produktion och att de svenska företagen är beroende av omvärlden” (Intervju: 

6). SI deltar i National Kommittén för Sveriges deltagande i Världsutställningar. I arbetet med 

Världsutställningar blir utlandsbilden av andra marknader mer och mer betydelsefull och en 

mediabild av ett land, kan påverka och missleda företag till att inte våga utveckla 

affärsmöjligheter (SOU 2011/22: 34; Intervju: 5; 6). Obalans av information kan tolkas till 

olika sanningar och samtidigt kan obalans vara faktorer under påverkan och förändring 

(Ruggie 1998: 22; Katzenstein 1985: 211). Obalansen kan bidra till att SI, Världsutställningar 

och Exportrådet önskar påverka ”Team Sweden” genom olika aktörer. Samtidigt som den 

otydliga relationen mellan PD och SP påverkar de möjligheter och problem som uppstår i de 

kommunikativa kanalerna (Gilboa 2008: 55; Nye 2004: 111; SOU 2011/21: 34; Intervju: 4; 

6). Media som faktorer till påverkan presenteras i studien som exempel på budskap som kan 

påverka diskussionen om offentlig diplomati. I en artikel citeras Schlingmann och 

Sverigebilden, ”vi bygger på ytterligare en politisk dimension som egentligen handlar om 

Sverige som ett reformland” vidare diskuterar artikeln begreppet ”nation branding” och att det 

kallas ”public diplomacy” (Lönegård 2011-10-21). Utrikesminister Bildt uttalar sig om 

domen mot journalister i Etiopien med orden ”detta är tydlig och klar diplomati” (Stiernstedt 

2011-12-21), där tolkningar av diplomatins budskap ger nya mediauppslag som exempelvis 

”slutet för den tysta diplomatin” (Persson 2011-12-27). Korstrycket redovisar att en otydlig 

diskussion om PD:s maktrelationer och PD:s kommunikativa relationer utmanar den tysta och 

den offentliga diplomatins budskap och möjlighet till påverkan (Dreyfus 1983: 208-213; Nye 

2004: 111). 

  

5.2.2 Nation branding i korstryck 
Diskursen nation branding (NB) följer Anholts begreppsbeskrivning om attraktionskraft som 

en konkurrens mellan stater. Björck diskuterar möjligheter och attraktion med en virtuell 

mötesplats THE EXPO, The World Exhibition On The Internet www.expounlimited.se,   

vilket enligt Björck öppnar för kontinuerliga sociala PD-nätverk (Intervju: 5). Empirin ger 

genom THE EXPO ett visst stöd för Gregorys idéer i perspektivet ”inside” och att sociala 

nätverk påverkar mer än textinformation (Gregory 2008: 283-285). Däremot diskuterar inte 

Björck THE EXPO som konkurrens utan snarare en attraktion genom samarbete (Intervju: 5). 
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Den svenska versionen av offentlig diplomati beskriver därmed en mer vid tolkning av NB-

begreppet. 

 

Mediarösten, Stenquist talar om regeringens imageord för NB ”öppenhet”, som förmedlas av 

SI, ”öppenhet” används av Stenquist för att visa att offentligheten i Sverige är precis tvärtom 

(Stenquist 2011-12-21; Intervju: 2). Forskningen inom NB är otydlig och baseras främst till 

Anholts diskussion och NB-index, vilket är svårtolkat i beskrivningen om vad som egentligen 

menas med en nationell identitet. Ytterligare svårigheter kan ses till hur ett NB-index 

redovisar förändring, påverkan och framtid och sambanden mellan tidpunkten för attraktion 

och indexmätning. Däremot bidrar Anholts version av NB till att synliggöra diskussionen om 

den offentliga diplomatin (Anholt 2007: 81,91,127). I studien tolkas NB genom det 

konstruktivistiska perspektivet i en diskussion om utrikesminister Bildts blogg och PD:s 

sociala aktiviteter leder det till att bloggen i sig tolkas som NB (Ruggie 1998: 22; Dreyfus 

1983: 208-213). I sambanden mellan problem och lösning, en viktig slutsats är att det alltid 

finns andra sätt att se tillvaron och det vill säga att fortsatt forskning om NB är nödvändig för 

att nå tillförlitliga slutsatser (Hultén 2007: 45).   

 

5.2.3 Cultural diplomacy i korstryck  
Diskursen cultural diplomacy (CD) och intervjusvaren synliggör att definitionen av Svenska 

institutets (SI) uppdrag definieras till att SI arbetar med kulturella nätverk. Rivas CD-

beskrivning har en otydlig förankring i SI:s CD, på grund av att SI samarbetar med 

marknadens kanaler (Intervju: 5; 6; Rivas 2007: 18,22). Exportrådet talar om att SI:s bidrag 

vilar på ett längre arbete med Sverigebilden och ett komplement till Exportrådet. ”Det handlar 

om en gemensam kraftsamling i att helt enkelt tillsammans bilda vårt skyltfönster och vad 

Sverige står för” (Intervju: 6). Kulturfrågan har lyfts av SI till UD och framförallt 

diskussionen om samarbeten med EUNIC, European Union National Institutes for Culture 

(Intervju: 3). CD-diskursen med SI:s kulturella relationer är genom EUNIC i förändring till att 

nå en transnationell identitet och med möjlig påverkan av transnationella aktörer för påverkan 

(SOU 2011/21: 205). 

 

Den offentliga diplomatin kan påverkas av förenande faktorer genom harmoniseringen i 

regleringsbreven mellan SI och Exportrådet (SOU 2011/21: 211). Intresseländer för 

Exportrådet är BRIC länderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (ExportReg: 2012). I en 
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jämförelse med SI:s intresseländer år 2012 ses till Brasilien, Egypten, Frankrike, Indien, 

Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA (SiReg: 2012). 

Materialet redovisar en större förändring av SI:s intresseländer i en jämförelse med år 2011 

(SiReg: 2011). PD redovisar i empirin därmed en ökning av kommunikativa relationer. I 

SOU-utredningen diskuterar Lohmeyer en policystrategi som lyfter frågan om att effektivitet 

behöver en balansenhet av kommunikationshastighet i strukturen av myndighetsförvaltning 

”by slowing decision-making” för att behålla effekt (SOU 2011/21: 443; Intervju: 4). Texten 

av Lohmeyer är en akademisk ansats vilket bidrar till att SOU-identiteten har en källkritisk 

tendens av påverkan från internationella akademiska institutioner (Thurén 2005: 13). Studien 

redovisar därmed stöd för svensk CD-forskning vilket återfinns i intervjusvaren och där 

Björck diskuterar vikten av det personliga mötet för att lära sig om Sverige (Intervju: 5).  

 

PD-diskurserna synliggör PD:s sociala aktiviteter och därmed relationen mellan ”public” och 

”diplomacy”. Bergman diskuterar att SI är beroende av samarbete och att medborgarnas 

påverkan betyder allt mer i mellan statliga relationer (Intervju: 2). Empirin bidrar till att 

förtydliga Gilboas diskussion om relationen mellan ”public” och ”diplomacy” (Gilboa 2008: 

56). I de sociala nätverken är publik förståelse och tolkning avgörande för handling. Svag 

koherens om vad som är PD:s sociala aktiviteter bidrar till vaga faktorer om problem och om 

möjligheter till påverkan för framtida offentlig diplomati (Ruggie 1998: 199). Ett exempel på 

otydlig förankring i PD:s sociala aktiviteter är ”att vi, SI inte når ungdomar i våra uppdrag, 

vilket vi måste bli bättre på” (Intervju: 2).  

 

5.2.4 Public diplomacy i korstryck och diskussionen om sanning   
Public diplomacy (PD) i analysens korstryck och diskussionen om sanning förtydligar 

sambanden mellan studiens frågeställningar. Faktorer till förändring förmedlas genom 

tolkningar i maktrelationer och hur den förmedlingen påverkar definitionen. PD är alltså en 

maktrelation och ett exempel på maktrelationer är PD:s uppdragsbeskrivning i 

regleringsbreven. Om PD-uppdraget förmedlar samhällets upplevelse av PD-sanning så tolkas 

PD med den definitionen. Det är dock möjligt att PD förmedlar en annan sanning om PD:s 

diskurser övertar PD identiteten, det vill säga att PD-identiteten inte förändras utan tenderar 

till att bli mindre tydlig. Diskurserna soft power (SP), nation branding (NB) och cultural 

diplomacy (CD) bidrar till sanningsstruktur i kommunikationen om PD. (Dreyfus 1983: 208-

210,219,223). SI-budskapet ”Vad kan varumärket Sverige göra för företag?” (SI:1) motsvarar 

ett exempel på förmedling genom kommunikation. SI-budskapet förändrar inte definitionen 
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av diplomatin men budskapet kan påverka tolkningar i den fortsatta förmedlingen av 

kommunikationen. Strålkastarna i samhället har förändrat den offentliga diplomatin till att bli 

mer synlig, men PD förändrar inte den tysta diplomatin (Wendt 1999: 375-378; Ruggie: 22, 

38; Intervju: 3; 4). Sanning motsvarar inte vad som är ”rätt” eller ”fel” utan hur samhället 

betraktar, definierar och omdefinierar verkligheten. I ett behov av meningsfull ömsesidighet i 

sociala aktiviteter uppstår logiker en kodning av närmiljö utan en större diskussion. Individer i 

samhället övertar roller där en mediabild kan tolkas som verklighet (Alvesson 2008: 86-88; 

Everts 2001: 8). Att sanning skall tillskrivas i ett möte kräver samhällets medgivande och 

tolkning att det är sant, först då ges definitionen samhällets förtroende. I en avsaknad av 

deltagande eller samhällets otydliga deltagande avgör slumpen en tolkning och definitionen 

av PD. I slumpen ligger olika drivkrafter exempelvis intresse, ointresse och forskning 

(Dreyfus 1983: 208-213,224; Foucault 2008: 55,61,63). 

 

5.2.5 Sammanfattning 
En sammanfattning från första delen av analysen redogör att regleringsbreven har otydlig 

förankring i att motsvara vår samtid, då länderna för Sverigefrämjandet i stort sett varit 

oförändrade i tidsperioden över 45 år (SiReg: 1966; SiReg: 2011; Intervju: 2). Diskussionen 

om public diplomacy (PD) diskurserna, soft power (SP), nation branding (NB) och cultural 

diplomacy (CD), redovisar att SP-diskursen följer Svenska institutets (SI) kommunikativa 

arbete genom åren i uppdraget att främja svenska intressen utanför Sverige. Slutledningen 

som följer är att SI inte motsvarar avsändaren för SP, utan att SP-avsändaren är regeringen. 

SP diskuteras som Sverigeinformationen och år 1966 överensstämmer den med Kungl. Maj:t. 

utlandsintressen. År 1996 och 2011 motsvarar Sverigeinformationen regeringens urval för 

svenska intressesfärer (SiReg: 1966; SiReg: 2011; Intervju: 1; 3). En förändring av 

uppdragsgivare förändrar diplomatins maktrelationer men Sverigeinformationen och SI:s 

kommunikation förblir i stort sätt densamma, vilket stöds av att förändring i det 

internationella systemet uppstår vid förändring i den kollektiva identiteten (Ruggie 1998: 

22,180). SI:s förändring över tid synliggör att PD:s diskurser kan förmedla egna tolkningar av 

PD, ett exempel är Sida som år 1996 har en SP-identitet i SI:s PD (SiReg: 1996; Dreyfus 

1983: 208-213, 224).  

 

I diskussionen om NB i förändring når inte studien tillförlitliga förklaringar då NB har en kort 

tidsmässig förankring i PD. Däremot förtydligar undersökningen att SI:s PD-aktiviteter 

förändras över tid med en ökning av NB-aktiviteter och med något mindre tydliga CD-
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aktiviteter. CD-diskursen i förändring redovisar att EU-medlemskapet år 1996 kan förklara 

SI:s vaga PD-identitet genom utrikespolitisk betänketid för svensk identitet i EU-laget 

(Intervju: 1; 3). Förklaringsförmågan i idéperspektivet ”inside” saknar en diskussion om 

förändring och vad som definierar, vilket återfinns i det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

”Inside” förklarar att en ökning av konkurrerande kommunikativ information bidrar till 

mindre kontroll av kommunikationen (Gregory 2008: 274,284; Cowan 2008: 10-12,19). 

Studien kan ge ”inside” ett visst empiriskt stöd i exempelvis mångfalden av SI:s hemsidor, 

men att diskussionen saknar teoretisk och stark empirisk förankring. (Ruggie 1998: 22; Nye 

2004: 111). Det konstruktivistiska perspektivet och ”inside” ger ett stöd till empirin om 

”svenskhet i världen” (Intervju: 2) och att bidraget kan förtydliga PD:s offentliga 

kommunikativa relationer (Ruggie 1998: 22,38). 

 

Andra delen av analysen, studiens korstryck redovisar kommunikativa faktorer som påverkar 

Svenska institutets (SI) offentliga diplomati. Intervjusvaren förklarar att SI är en myndighet i 

utrikesförvaltningen och att de tillsammans bildar ”Team Sweden”, den svenska versionen av 

public diplomacy (PD) (Intervju: 1; 2; 3; 4; 5; 6; SOU 2011/21: 101,153). Den offentliga och 

privata sektorn är således förenade i den svenska myndighetsmodellen (Intervju: 6).  

 

Diskussionen om sanning förklarar studiens problem och sambanden mellan 

frågeställningarna. Faktorer i förändring och påverkan förmedlas genom maktrelationer i 

tolkningar av begreppet diplomati. Om samhället tolkar diplomati som sann, så ges ett 

godkännande till definitionen. Ett budskap exempelvis ”Vad kan varumärket Sverige göra för 

företag?” (SI:1) handlar om förmedling genom kommunikation. Budskapet ändrar dock inte 

definitionen av diplomati, men budskapet kan påverka offentliga diplomatiska relationer. Den 

påverkan som aktörer förmedlar är samhällets upplevelse av sanning och beskriver hur PD:s 

diskurser kan överta tolkningar från samhällets uppfattningar om PD. PD:s identitet förändras 

inte, utan får tendenser till att bli mindre tydlig i kommunikationen. Slutledningen som följer 

är att PD motsvarar maktrelationer och att SI förmedlar PD. Diskurserna SP, NB och CD 

bidrar till en sanningsstruktur i kommunikationen som rör PD, det vill säga att vag definition 

av PD leder till otydlig PD-kommunikation (Ruggie 1998: 2, 22, 180; Dreyfus 1983: 208-

210,219,223; Intervju: 1; 3; Gilboa 2008: 56). Otydlig PD-kommunikation kan leda till 

överlappningar mellan begreppen SP och PD. Överlappningar återfinns i media, en diskussion 

som kan förena och splittra PD:s identitet, samtidigt som media synliggör diplomatins 

utmaningar. Den samtida bilden av vad som tolkas som offentlig diplomati påverkar och 
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utmanar SI:s PD i möjligheter till att påverka. Ett exempel är Exportrådets diskussion om att 

mediabilder kan missleda företag och på så sätt påverkar inställningen till att våga utveckla 

affärsmöjligheter i länder utanför Sverige (Intervju: 6). I intervjusvaren framkommer det att 

PD är ett missbrukat begrepp (Intervju: 3; 4) och inom BIE, organisationen för 

Världsutställningar diskuterar inte PD (Intervju: 5). Det ger ett stöd till teorin och ”outside” 

om splittrad PD-identitet att diplomatins förmedling av kommunikation är otydlig, vilket 

återfinns i empirins intervjusvar (Intervju: 1; Gilboa 2008: 55-59,73; Wendt 1999: 377-378; 

Hall 1999:28; Dreyfus 1983: 208-213).  

 

NB-diskursen följer diskussionen om påverkan i konkurrens och attraktionskraft, ett exempel 

är attraktionskraften i Världsutställningar och en framtida virtuell mötesplats THE EXPO 

(Intervju: 5). Ett ytterligare exempel är utrikesminister Bildts blogg och att bloggen i sig kan 

tolkas som NB. Anholts idéer om en nationell identitet som konkurrenskraft gentemot andra 

länder bidrar till idéer, men forskningsfältet inom NB är nästintill ett outforskat område 

(Anholt 2007: 81,91,127). En otydlig diskussion framkommer dock i NB, då Sverige 

samarbetar med andra länder exempelvis i Världsutställningar och i EUNIC (Ruggie 1998: 

22; Dreyfus 1983: 208-213). Ett forskningsfält inom NB skulle kunna bidra med att förtydliga 

sambanden mellan attraktionskraft och förändring, kommunikativ påverkan samt framtida 

utmaningar.  

 

CD-diskursen beskriver SI:s påverkan och förmågan till påverkan i SI-uppdraget, då de 

externa informanterna beskriver att SI arbetar med kulturella nätverk (Intervju; 4; 5; 6). I den 

samtida CD-diskursen pågår krafter i påverkan och förändring, vilket diskuteras i 

harmoniseringen av regleringsbreven mellan Exportrådet och SI. En ytterligare förändring är 

påverkan från transnationella aktörer genom SI:s uppdrag med EUNIC (ExportReg: 2012; 

SIReg: 2012; Intervju: 3). Otydlig målsättning i PD-uppdraget, som studiens diskurser 

redovisar, kan bidra till att ungdomar är otydligt inkluderade i PD:s nätverk (Intervju: 2). 

Slutledningen om variablerna SP, NB och CD är att de samverkar och påverkar PD, men att 

ytterligare forskningsundersökningar kan bidra med ökad förklaringskraft och lyfta de 

möjligheter som offentlig diplomati erbjuder vår samtida teoretiska och empiriska debatt 

(Thurén 2005: 198, 199; Yin 2007: 133).  

 

.   
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6. Slutsatser  
I studiens avslutande kapitel redovisas slutsatser från den empiriska analysen, som följs av 

några avslutande reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsatser till studiens frågeställningar 

6.1.1 Slutsatser till första frågeställningen 
Hur har Svenska institutets public diplomacy förändrats över tid? 

Studiens första frågeställning om förändring följer Svenska institutets (SI) uppdrag public 

diplomacy (PD) sett till årtalen 1966, 1996 och 2011. Regleringsbreven är mindre tydliga i 

tolkningar gällande PD-definitionen och i tidens förändring leder det till vag omdefiniering. 

(Ruggie 1998: 22). SI:s uppdrag offentlig diplomati år 1966 har en starkare förankring i 

cultural diplomacy (CD) och år 2011 i nation branding (NB), med budskapet ”Made in 

Sweden” (Intervju: 2; Rivas 2007: 18,22; Anholt 2007: 81,91). År 1996 förklaras PD med 

utrikespolitisk betänketid, men EU-medlemskapet förändrar så småningom SI:s offentliga 

diplomati till att stärka relationerna med Östeuropa (Intervju: 1; 3; SiReg: 1996; SiReg: 2011; 

Katzenstein 1985: 211). Frågeställningen förtydligar studiens problem och stärker slutsatserna 

om att PD saknar tydlig definiering vilket bidrar till vag PD-kommunikation. Detta kan 

möjligen bidra till interna splittringar mellan UD, SI, UM, exempelvis i anslagen till 

stipendier och Sidas soft power (SP) identitet i SI:s PD (Intervju: 1; Dreyfus 1983: 208-

213,224). Det vill säga att otydlig PD-definition kan försvåra möjligheter till förändring för 

SI:s PD (Ruggie 1998: 22). Idéperspektivet ”inside” kan bidra till att den offentliga 

diplomatin blir mer synlig gällande problem och möjligheter, men saknar förklaringskraft och 

utmanar inte teorin eller empirin. Däremot finns teoretisk förankring i SI-diskussionen 

”Svenskhet i världen” (Intervju: 2) och att diskussionen kan förtydliga PD:s kommunikativa 

relationer. Teoretisk generalisering och svar till studiens första frågeställning är att SI:s 

uppdrag som dörröppnare för svensk offentlig diplomati förändras inte av tiden utan följer 

tidens förändring genom regeringens urval för svenska intressesfärer. PD-uppdraget är 

beroende av sociala aktiviteter i relationer till samhället, då samhället förändrar och 

omdefinierar det som tolkas som offentlig diplomati (Intervju: 3; Hall 1999: 28; Wendt 1999: 

337; Ruggie 1998: 22,38; Dreyfus 1983: 208-213; Cowan 2008: 10-12,17).  

 

6.1.2 Slutsatser till andra frågeställningen  
Påverkar kommunikationen Svenska institutets offentliga diplomati? 
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Resultaten som följer den andra frågeställningen förklarar att regeringen förmedlar 

maktrelationer mellan myndigheter och uppdraget public diplomacy (PD). Det vill säga att 

PD är maktrelationer och att Svenska institutet (SI) förmedlar PD. PD är alltså inte 

kommunikationsmodeller utan maktrelationer (Intervju: 1; Dreyfus 1983: 208-213,224). I 

empirin förmedlas PD genom olika samarbeten mellan den offentliga och den privata sektorn, 

de två sektorerna är förenade i ”Team Sweden”, den svenska myndighetsmodellen (Intervju: 

1; 2; 3; 4; 5; 6).  

 

Resultaten från diskurserna följer olika riktningar, det förekommer överlappningar mellan 

begreppen soft power (SP) och PD. Det vill säga att det kan bidra till otydliga kommunikativa 

nätverk i SI:s uppdrag offentlig diplomati. Analysen når inte tillförlitliga slutsatser om NB, 

NB-diskussionen följer olika riktningar och är nästintill ett outforskat område. Däremot kan 

aktörer som sociala medier, THE EXPO och NB synliggöra diskussion om PD. Den samtida 

CD-diskursen är under pågående påverkan och förändring, då regleringsbreven har 

harmoniserats mellan Exportrådet och SI. En ytterligare förändring redovisar påverkan från 

transnationella aktörer genom SI:s uppdrag med EUNIC (ExportReg: 2012; SIReg: 2012; 

Intervju: 3). Resultaten från media splittrar, förenar och förtydligar diplomatins utmaningar. 

Vag målsättning i PD-uppdraget som studiens diskurser förmedlar kan bidra till att ungdomar 

är otydligt inkluderade i PD:s nätverk (Intervju: 2). Slutsatserna om diskurserna förklarar att 

de samverkar och påverkar PD, men att samhället har en otydlig relation till offentlig 

diplomati i det nationella, det transnationella och det internationella samhället, således saknas 

ett svar på frågan. ”The most important new factor in diplomacy: mass public opinion as a 

living force in international affairs” (Hammarskjöld 2005: 103). Diskussionen i 

Hammarskjölds citat förekommer inom SI och i idéperspektivet ”outside”, men debatten har 

otydlig kraft till att påverka. Fortsatt forskning kan synliggöra PD:s möjligheter och förtydliga 

diplomatins problem. Medborgarna och samhällets deltagande påverkar PD-

kommunikationen i en allt högre grad och därmed relationen mellan problem och möjlighet 

(Intervju: 1; 2; 3; 4; 5; 6; SOU 2011/21: 15; Ds 2011/29: 34; Gilboa 2008: 55-59,73; Ruggie 

1998: 2, 22, 180).  

 

6.2 Avslutande reflektioner  
Studiens avslutande reflektioner lyfter diskussionen om slutsatserna till studiens två 

frågeställningar, Hur har Svenska institutets public diplomacy förändrats över tid? Påverkar 

kommunikationen Svenska institutets offentliga diplomati? En möjlig generalisering är att 
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maktrelationer förändrar och definierar Svenska institutets (SI) public diplomacy (PD) och att 

kommunikationen har vaga relationer till att påverka SI:s PD. Undersökningen förklarar att 

påverkan innefattar en rad olika krafter som påverkar, exempelvis kunskap och att 

kommunikationen är knuten till olika människors tolkningar. Studien ger ett förtydligande om 

att PD är maktrelationer och inte kommunikationsmodeller. Vad som är komplext i 

undersökningen är hur olika möten i kommunikationen skall tolkas och kodas för att slutsatser 

skall kunna ge en närhet till empirin (Thurén 2007: 22-23). Diskussionen förtydligar att PD:s 

identitet är otydlig och att detta leder till vag kommunikationen om vad kommunikationen 

förmedlar. Däremot betyder det inte att innehållet i kommunikationen är bristfällig på något 

sätt, utan att den offentliga diplomatins identitet är otydlig i tolkning och i förmedling av 

tolkningar. I empirin återfinns en otydlig förmedling av tolkningar i exempelvis Svenska 

institutets (SI) mångfald av hemsidor och målsättningar i budgetanslag (Ruggie 1998: 22,38; 

Dreyfus 1983: 208-213,244; Gilboa 2008: 56,60; Intervju: 1; 3). Studiens syfte är att 

undersöka hur SI:s offentliga diplomati har förändrats över tid och vilka kommunikativa 

krafter som påverkar SI:s PD. I diskussionen om syfte når studien fram till att PD-debatten är 

otydlig och att PD-kommunikationen och relationen till samhället påverkar mer och mer. 

Således kan en undersökning om ingående och utgående PD-kommunikation ge en intressant 

framtida diskussion.  

 

Sambanden mellan studiens frågeställningar är studiens problem, otydliga definitioner som 

rör begreppet PD. I analysen om en bristande definitionen av PD når studien ett förtydligande 

genom att synliggöra PD:s maktrelationer och PD:s kommunikationsrelationer. Det är svårt 

att förstå UD:s beskrivning av offentlig diplomati, som är otydlig i information om vad som 

menas med ”i andra länder” (Ds 2011: 29). Studiens bidrag till studiens problem är 

analysredskapet ”korstryck” som är placerad mellan begreppen ”offentlig” och ”diplomati”, 

public-korstryck-diplomacy. En diskussion om fortsatt forskning inom offentlig diplomati kan 

leda till tydligare definiering och mångfald om PD:s möjligheter till definiering. Min 

förförståelse som författare grundar sig på att det finns engagemang i samhället till att delta i 

diskussionen om offentlig diplomati. Ett tillägg till diskussionen är att otydlig definition av 

PD även kan vara ett bidrag från ett samhälle som saknar intresse för att delta i PD-

diskussionen och hur en sådan tanke utmanar diplomatins framtida existens.   

 

Avslutande reflektioner om vilka bidrag den empiriska undersökningen kan ge till studiens 

teoretiska debatt, här redovisar studiens material att diplomatin förändras under årtalen som 
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följer studien samtidigt som regleringsbreven har otydlig förändring. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet förtydligar bakgrunden till sociala aktiviteter som 

förändrar den kollektiva identiteten och tolkningar i kommunikativa PD-nätverk (Ruggie: 

1998: 180). Resultaten redovisar att idéperspektivet ”inside” har en otydlig diskussion om 

relationen mellan PD:s definition och kommunikation, vilket framkommer i empirin 

exempelvis i överlappningen mellan begrepp soft power (SP) och PD. Idéperspektivet 

”outside” utmanar empirin genom att diskutera diaspora och NGO-diplomacy. Den här 

diskussionen är inte helt tydlig i vad som framkommit i studiens intervjuer, däremot återfinns 

”outside” i empirins transnationella samarbeten exempelvis i SI:s samarbete med EUNIC. SI:s 

diskussion ”svenskhet i världen”, THE EXPO och sociala medier kan ses som bidrag till att 

förändringar fortsätter i SI:s offentliga diplomati och på så sätt utmanar den teoretiska 

debatten (Intervju: 1; 2; 3; 4; 5; 6; Cowan 2008: 10-12,17; Gregory 2008: 274,284; Gilboa 

2008: 55,70,72). Studiens bidrag till den teoretiska debatten är att idéer kan ses som öar av 

förklaringar och att teoretiska perspektiv motsvarar en helhet av förklaringskraft. Idéer är på 

så sätt krafter till att skapa nya teorier som utmanar vår medvetenhet och kunskap. Studiens 

empiri fångar in bilden av Sveriges offentliga diplomati och på så sätt är fallet SI inte helt 

avgränsat mellan interna och externa material (Intervju: 4), vilket stärker att SI inte har 

ensamrätt till Sveriges offentliga diplomati. Samtidigt ges ett stöd till att SI:s uppdrag är 

sociala aktiviteter i offentliga diplomatiska relationer och att fallet SI är representativt för den 

internationella populationen som rör offentlig diplomati. Kritik som kan riktas till 

diskussionen är att PD inte nödvändigtvis ses på studiens sätt att diskutera PD, med 

hänvisning till Rivas i studiens inledande kapitel. 

 

Studiens styrka är att använda fallstudien som verktyg till att undersöka flera källor och på så 

sätt förtydliga arenan för SI:s offentliga diplomati. En ytterligare styrka i studien är valet av 

diskursanalysen, där diskurser ökar förståelsen om PD:s inre byggstenar tillika PD:s sociala 

aktiviteter. Studiens sätt att redovisa diskursanalysen har metodologiska dilemman gällande 

transparens i presentationen av intervjusvar, därmed minskas studiens överförbarhet samt 

interna reliabilitet.  Urvalet av intervjupersoner påverkar analysen och de sex intervjuerna 

bidrar med en hög grad av intersubjektivitet. Överförbarheten till fortsatt forskning, 

validiteten av begreppsbeskrivningar för studiens diskurser är mindre tillförlitlig sett till 

internationella jämförelser, däremot når begreppen en styrka för den här studiens helhet och 

forskningsresultat. Studiens kvalitativa metod, tolkning kan ses i vetenskapliga termer 

studiens styrka och svaghet, en styrka då tolkningen och analysstrategin är transparent och 
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därmed förtydligar studiens problem, en otydlig definition. Analysstrategin kan eventuellt 

påverka att studien väljs bort, av de läsare som inte uppskattar Foucault. Studiens intervjuer 

förtydligar SI:s uppdrag offentlig diplomati, samtidigt som studien är beroende av 

intervjusvaren. Intervjusvaren i diskussionsfrågorna har kortats ned och studiens 

avgränsningar har bidragit till att studien påverkar diskussionen till studiens frågeställningar. 

Informanter har läst studien under arbetets gång för att författarens återberättande av 

intervjusvar skall ha behandlats korrekt och inte bidra till författarens egna tolkningar. Min 

egen förförståelse som författare förändras under studiens gång. Detta bidrar till att en 

bandspelare vid intervjuer skulle ha varit önskvärt, för att nå en ökad transparens och 

reliabilitet genom att presentera intervjuer i sin helhet som bilaga till studien. Det är möjligt 

att materialets omfång är för stort för studiens akademiska hänvisningar till antalet sidor.    

 

Källkritiken har bidragit med funderingar gällande empirin om hur vi skall tolka en mångfald 

av hemsidor och offentliga tryck. I diskussion om offentliga tryck uppstår funderingar hur PD 

skall kunna fångas in i exempelvis Statens Offentliga Utredningar, arenans storlek, analytisk 

objektivitet och att förmågan till kritisk granskning är därmed under förändring. Som 

författare till studien är min reflektion till offentliga tryck att omfånget har en drastisk ökning 

de senaste åren, i en jämförelse år 1966 och år 2011. Källkritisk har studien haft svårigheter 

att kritisera källor då en definition av PD saknas. I detta dilemma har studien tagit hjälp av 

diskussionen om konstitutionspunkt för sanning. Studien ser det som en möjlighet till att lyfta 

diskussionen om definitionen av begrepp och att ytterligare forskning stärker en kritisk 

reflektion till ämnet offentlig diplomati (Thurén 2005: 198, 199). I diskussionen om sanning 

redovisar avslutande reflektioner att en verklighet inte kan utesluta att andra teorier och 

metoder kan bidra med andra synsätt om PD och därmed nå mer hållbara resultat (Yin 2007: 

133).  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har tre förslag till fortsatt forskning om offentlig diplomati, den första delen i 

diskussionen följer Gilboas idéer om public diplomacy (PD) och sambanden mellan 

diplomatin och samhället (Gilboa 2008: 56). Det vill säga att undersöka 

begreppsbeskrivningar och språkbruk i relationen till samhället och i relationen till statliga 

institutioner. Språk och översättning är huvudaktörer i forskning för att vi skall förstå 

kommunikationen och den offentliga diplomatins problem och möjligheter (Thurén 2005: 13). 

Den andra delen i diskussionen om fortsatt forskning följer fallstudien och att det finns 
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begränsningar med både kvalitativa och kvantitativa mätningar där en kombination är att 

föredra, men inte nödvändigtvis inom en och samma undersökning. En kvantitativ forskning 

kan vara en möjlig utveckling av den här studien och där fallet Svenska institutets offentliga 

diplomati diskuteras i flerfallsstudier, i en jämförelse med de nordiska grannländerna, vilket 

skulle kunna bidra med en ökad reliabilitet och validitet i begreppsdiskussionen som rör PD, 

och begreppen soft power (SP), nation branding (NB) och cultural diplomacy (CD) (Starrin 

1994: 25,27). Den tredje delen i diskussionen är teoriutveckling, i sökandet av teorier uppstår 

frågor om hur vi förvaltar kunskap. En undersökning om framtida PD inbegriper en 

diskussion om PD-förvaltning till nästkommande generation. Ett förslag till fortsatt forskning 

och teoriprövning ses till Dewey och teorin pragmatismen. För pragmatismen är tanken i sig 

grunden till utveckling i samhället och vad människorna tror är möjligt att tänka motsvarar 

handlingens begräsning. PD:s framtida möjligheter ligger i vilka sociala relationer dagens 

samhälle överlämnar till dagens ungdomar och till nästkommande generationer. I studiens 

empiri återfinns diskussionen om att ungdomar inte inkluderas i PD-diskussionen (Intervju: 

2). Det leder vidare till en statsvetenskaplig diskussion om ”genom vilka fantastiska medel 

dagens sakfrågor kan väcka offentlighetens passion” (Marres 2006: 263). Passion, är bidraget 

som den här studien skickar vidare till fortsatt forskning som utmaning och drivkraft i de 

möjligheter som vår tid erbjuder offentlig diplomati.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

• Hur har den statliga styrningen inom offentlig diplomati förändrats över tid och hur 

har utrikesmyndighetsorganiseringen påverkats? Om, på vilket sätt?  

 

• Hur har Svenska institutets offentliga diplomati förändrats över tid, sett till årtalen 

1966, 1996 och 2011? Om, på vilket sätt?  

 

• Hur ser den statliga styrningen av Svenska institutet ut idag och vilka uttryck får den i 

verksamheten? 

 

• Hur upplever ni relationen och kommunikationen mellan myndigheter 

Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Exportrådet, Regeringskansliet och 

Utlandsmyndigheten?  

 

• Hur definierar ni public diplomacy? Har definitionen förändrats över tid? Om, på 

vilket sätt? 

 

• Förekommer en diskussion om begreppen soft power, nation branding och cultural 

diplomacy i ert uppdrag av offentlig diplomati?  

 

• Vad upplever ni vara ert huvudsakliga uppdrag inom public diplomacy?  

 

• Hur placerar ni Sverige och framtida internationella relationer inom offentlig 

diplomati?  
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