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Abstract 

Moderate or authority? – A qualitative study regarding how different dis-
courses problematize the communicative practice of a nation within public 
diplomacy.  
 
Public diplomacy is constantly developing in line with the ever-changing field of 

communications. The main focus of academic research in the field tends to grav-

itate towards the social sciences rather than the communication sciences. The aim 

of this study is to deepen the knowledge of the communicative challenges that 

public diplomacy is facing as the intersection between internal and external pub-

lics has become more inexplicit. A discourse analysis has been applied to empiri-

cal material gathered from the Swedish Ministry of foreign affairs’ (the Swedish 

MFA) social media channels and from focus group interviews with young Swe-

dish citizens. Several similarities and differences were discovered between how 

the Swedish MFA and the domestic population perceive and talk about Sweden’s 

foreign policy. The results indicate a need to widen the perception of relevant 

stakeholders for the public diplomacy, calling for a greater attention to the dome-

stic population. Since the world is more interconnected, both online and offline, 

public diplomacy will benefit from viewing the domestic public as ambassadors 

for the nation. However, this requires active listening and communication inwards 

to strengthen the relationship with the domestic public. Consequently, the Swe-

dish MFA needs to incorporate an awareness of auto-communicative effects when 

messages are sent via social media to an international audience. In summary, these 

conclusions call for an integrated and holistic view of the internal and external po-

litical communication regarding a nation’s foreign policies to minimize the risk 

that dissimilar perceptions undermine the credibility of the nation and its public 

diplomacy. A communication model has been designed to illustrate the complex 

network of actors that have an influence on the success of the public diplomacy. 
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Sammanfattning 

Lagom eller pondus – En kvalitativ studie om hur olika diskurser problema-
tiserar en nations kommunikativa arbete inom offentlig diplomati.  

Den offentliga diplomatin förändras i takt med kommunikationsforskningens 

ständiga utveckling. Dock tenderar huvudfokus i akademiska studier om offentlig 

diplomati att beröra de statsvetenskapliga faktorerna snarare än de kommunika-

tiva. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om de kommunikativa utma-

ningar som den offentliga diplomatin möter när gränserna mellan interna och ex-

terna publiker suddas ut alltmer. En diskursanalys har genomförts på empiriskt 

material från Utrikesdepartementets (UD) kanaler i sociala medier samt från fo-

kusgruppsintervjuer med unga svenska medborgare. Flera likheter och skillnader 

upptäcktes mellan hur UD och den inhemska befolkningen tolkar och talar om 

Sveriges utrikespolitik. Resultaten indikerar ett behov av att bredda synen på rele-

vanta intressenter för den offentliga diplomatin och rikta större uppmärksamhet 

mot den inhemska publiken. Då världen är alltmer sammankopplad, både på nätet 

och fysiskt, är det av värde för den offentliga diplomatin att betrakta den in-

hemska publiken som ambassadörer. Det kräver i sin tur ett aktivt lyssnande samt 

kommunikation inåt för att stärka relationen med den inhemska publiken. Vidare 

behöver aktörer inom den offentliga diplomatin ha en autokommunikativ medve-

tenhet när budskap sänds via sociala medier till en internationell publik. Samman-

fattningsvis understryker slutsatserna vikten av att anta en integrerad helhetssyn 

på den interna och externa politiska kommunikationen om en nations utrikespoli-

tik. Det minskar risken att skilda uppfattningar urholkar nationens och den offent-

liga diplomatins trovärdighet. En kommunikationsmodell har utformats för att vi-

sualisera det komplexa nätverk av aktörer som påverkar den offentliga diploma-

tins framgång. 

 

 



Nyckelord: Offentlig diplomati, varumärkesarbete, autokommunikation, mjuk 

makt, varumärkesambassadörer, inhemska dimensionen, diskursanalys, svenska 

Utrikesdepartementet 

 

Antal tecken inklusive blanksteg:103 843 



 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ........................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ............................................................................................................. 5 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte & forskningsfrågor ........................................................................................ 4 

1.2 Avgränsningar ........................................................................................................ 5 

2. Teoretisk referensram ................................................................................................ 6 

2.1 Offentlig diplomati ................................................................................................. 6 
2.1.1 Relationsskapande i fokus ............................................................................... 7 
2.1.2 Publiker med mer makt och utsuddade gränser ............................................... 9 
2.1.3 Mjuk makt ....................................................................................................... 9 

2.2 Nationers varumärkesarbete ................................................................................. 10 
2.2.1 Den inhemska dimensionen och varumärkesambassadörer .......................... 12 

2.3 Autokommunikation ............................................................................................. 13 

3. Metod ......................................................................................................................... 15 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats ................................................................................... 15 
3.2 Urval ..................................................................................................................... 15 

3.3 Datainsamlingsmetoder ........................................................................................ 17 
3.3.1 Fokusgrupper ................................................................................................. 17 
3.3.2 Tillvägagångssätt ........................................................................................... 18 
3.3.3 Dokumentstudie av UD:s kommunikation på sociala medier ....................... 20 

3.4 Diskursanalys – Laclau och Mouffes diskursteori ............................................... 20 
3.4.1 Analytiskt tillvägagångssätt ........................................................................... 21 

3.5 Metoddiskussion ................................................................................................... 22 

4. Analys ........................................................................................................................ 25 

4.1 Diskursiva teman inom utrikespolitiken ............................................................... 25 
4.1.1 Jämställdhet och feminism ............................................................................ 25 
4.1.2 Miljö .............................................................................................................. 31 
4.1.3 Sveriges fredsbevarande roll ......................................................................... 34 
4.1.4 Sammanfattande analys av ovanstående diskursiva teman ........................... 38 

4.2 Diskussion ............................................................................................................ 39 
4.2.1 Autokommunikation ...................................................................................... 43 
4.2.2 Den offentliga diplomatins komplexitetsmodell ........................................... 46 



 

 

5.  Slutsatser .................................................................................................................. 48 

5.1 Vidare forskning ................................................................................................... 51 

6.  Referenser ................................................................................................................ 52 

9. Bilagor ....................................................................................................................... 56 
9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide till fokusgrupper ........................................................... 56 

9.2 Bilaga 2 - Källförteckning för UD:s empiriska material ...................................... 59 
 

 



 

 
1 

1. Inledning 

Irrespective of political stripe or flag there is much to be done by academics and 

practitioners alike, engaging locally, nationally and internationally to promote 

our collective and mutual education, lay foundations of facts and helping to build 

strong places where our best selves can thrive. The practice and study of public 

diplomacy needs to be an important part of this process, and as citizens we 

should do what we can to ensure the health of our public diplomacy, cultural re-

lations and international broadcasting agencies. The bottom line is, in 2017 as 

never before, public diplomacy matters. 

    (Cull, 2016b, sid. 246) 
 

Diplomatin har under senare år förändrats och utvecklats i takt med den allt mer 

globaliserade värld vi lever i. Det har blivit viktigare för nationer att inte bara 

kommunicera med andra nationer och diplomater utan även med andra civila be-

folkningar och aktörer. Hur en nation kommunicerar samt hur den arbetar med sin 

egen image och den allmänna konversationen om nationen, har idag en allt större 

koppling till dess trovärdighet inom diplomatin (Pamment, 2013). Att påverka den 

allmänna opinionen i andra nationer är därmed mer aktuellt än någonsin i en värld 

där alternativa fakta florerar och nya medier ger ökad makt till medborgare. Glo-

baliseringen leder till att allt fler människor från olika delar av världen kan 

komma i kontakt med varandra. Det inledande citatet är taget ur en artikel där 

Cull (2016b) diskuterar hur världspolitiken har påverkat den globala civila all-

mänheten under 2016 och vilka implikationer det får för den offentliga diploma-

tin. Cull betonar även att nya medier har gett globala publiker en större roll än nå-

gonsin att bestämma sitt eget och andras öde, vilket skapar nya skyldigheter och 

prioriteringar. Med avstamp i författarens reflektioner ser vi ett stort behov av vi-

dare forskning om området för att undersöka hur förändrade förutsättningar på-

verkar den offentliga diplomatin. Även Cull (2016b) understryker akademins och 

praktikers ansvar att driva utvecklingen framåt. 
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Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin, och framför 

allt digitala medier, bidrar till att nationer och dess befolkningar blir alltmer sam-

mankopplade och kommunikationsmålgrupper och publiker blir allt svårare att de-

finiera och särskilja (Melissen, 2011). Den här utvecklingen, samt den ökade in-

teraktionen mellan människor från olika delar av världen som en följd av migrat-

ion, turism och olika utbyten, ställer därmed nya krav på den offentliga diploma-

tin. Pamment (2013) ställer sig därför frågan om offentlig diplomati verkligen är 

en aktivitet som endast riktar sig mot utländska medborgare eller om det är en ak-

tivitet som grundar sig i relationsskapande mellan olika institutioner och aktörer 

både inrikes och utrikes. Ett ökat fokus på relationsskapande leder till att samar-

bete mellan olika aktörer har fått en allt större och viktigare roll inom den offent-

liga diplomatin (Cowan & Arsenault, 2008). Författarna menar även att allt fler 

privata aktörer och grupper deltar i olika samverkansprojekt över nationsgränser 

utanför den offentliga diplomatins ramar vilket både kan stärka och urholka sats-

ningar inom den offentliga diplomatin. Därför betonar de möjligheten att upp-

märksamma och ta del av sådana satsningar för att uppmuntra positiva engage-

mang och ha möjlighet att korrigera misinformation. Medborgarens roll att bidra 

till en fruktbar offentlig diplomati berörs även av Cull (2016b) i det inledande ci-

tatet. Därmed aktualiseras att ett större fokus på relationen mellan en nations of-

fentliga diplomati och dess egna invånare blivit relevant både inom forskningen 

och i praktiken, vilket behöver utforskas vidare.  

En nations varumärkesskapande kan inte redogöra för den mångfald av röster, 

arv och visioner som finns inom en nation (Aronczyk, 2008), men hur de övergri-

pande samtalen kring olika aspekter förs bland en inhemsk befolkning blir intres-

sant för den offentliga diplomatins framgång. En överensstämmelse mellan den 

bild som den offentliga diplomatin önskar förmedla till internationella publiker 

och den inhemska befolkningens bild av detsamma blir nödvändig för att skapa 

trovärdighet. En inhemsk befolkning är dessutom i sig inte en homogen grupp 

utan består av stor mångfald av människor med olika bakgrund. Med det här i 

åtanke kan den här uppsatsen endast visa på en möjlig tolkning av Sveriges utri-

kespolitik.  

Budskap i en nations internationella kommunikation kan i dagens globala 

samhälle även komma att nå invånarna i nationen, även om de inte var målgrupp-

en från början (Melissen, 2011). Fenomenet kallas för autokommunikation och 
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anses vara en viktig del av alla typer av samlingar av människor, deras identitets-

skapande och sociala sammanhang inom gruppen (Christiansen, 1997). Genom att 

kommunicera med sig själva kan medlemmar få chansen att analysera och förnya 

sina egna kunskaper. Det är emellertid viktigt att skilja på en nations politiska 

kommunikation som är riktad mot dess egna befolkning och det som kallas auto-

kommunikation som istället handlar om att indirekt prata med sig själv (Szondi, 

2008). Budskapen som förmedlas externt behöver, trots den här åtskillnaden, 

stämma överens med den inhemska publikens uppfattning (Morsing, 2006). Den 

här aspekten blir därför intressant att diskutera i koppling till en nations offentliga 

diplomati. Speciellt utifrån de nya tekniska och globala förutsättningar som den 

verkar inom. Pariser (2011) menar att de här kommunikativa förändringarna inte 

bara breddar vårt informationsflöde utan också filtrerar det genom filterbubblor 

som baseras på individens intressen och tidigare sökningar. Ökad gränsöverskri-

dande interaktion sätter dessutom medborgarens roll som representant för sin nat-

ion i fokus i allt högre grad, vilket ytterligare understryker att det finns ett behov 

av att uppmärksamma relationen till den inhemska befolkningen mer inom forsk-

ningen. 

Även om den offentliga diplomatin är en tydlig kommunikativ aktivitet ser vi 

att forskning saknas om den här kommunikationen och om vilka som nås av den 

officiella kommunikation som nationen står för i det här syftet. Forskningen om 

offentlig diplomati är i första hand statsvetenskaplig och den forskning som finns 

kopplat till kommunikation försöker ofta förstå begreppet i sig och hur diplomatin 

har förändrats de senaste åren. Synen på den inhemska befolkningen är något som 

har tagits upp i tidigare forskning av bland annat Ellen Huijgh (2012) men som en 

separat målgrupp som inte berörs av den internationella kommunikationen. Den 

här studien ifrågasätter synen på att de här målgrupperna skulle vara åtskilda. Stu-

dien kommer följa Melissens (2011) synpunkt att det är omöjligt att separera mål-

grupper inrikes och utrikes i dagens alltmer globala och kommunikativa samhälle, 

speciellt med de komplexa digitala kanaler som står till förfogande. 

Studien fokuserar på Sveriges offentliga diplomati utifrån en strategiskt kom-

munikativ inriktning. Vi utgår även från en konstruktivistisk syn på hur diskurser 

skapas kopplat till Sveriges utrikespolitik genom kontinuerlig konstruktion och 

förhandling i samtal genom språket. I studien utgår vi från Laclau och Mouffes 



 

 
4 

breda syn på diskurser som något som omfattar alla sociala fenomen (Howarth & 

Torfing 2005, refererad i Bergström & Boréus, 2009). 

Då kommunikation består av olika former av språk och diskurser (Jørgensen 

& Phillips, 1999) utgår vi från att även varumärkeskommunikation och offentlig 

diplomati är något diskursivt. Studien undersöker hur olika aktörer talar om Sve-

riges utrikespolitik. Genom att analysera specifika kommunikativa händelser och 

se hur mening och nationens utrikespolitik förhandlas diskursivt i de skilda empi-

riska materialen, vill vi undersöka hur de diskursiva praktikerna förhåller sig till 

varandra.  

Regeringskansliet (2016) betonar vikten av att engagera unga i Sveriges utri-

kespolitik då de i koppling till en kampanj inom ramen för Utrikesdepartementets 

(hädanefter UD) offentliga diplomati konstaterar att ”[n]ästan hälften av jordens 

befolkning är under 25 år. Nyckeln till en hållbar framtid avgörs av förmågan att 

omvandla kunskap till engagemang bland unga elever och studenter.”. Med av-

stamp i det uttalandet vill vi betona unga som en viktig målgrupp när attityder och 

rådande diskurser kring Sveriges utrikespolitik studeras. Då studien önskar bidra 

till att utveckla den offentliga diplomatin kan den här åldersgruppen ses som 

mycket relevant då unga kommer ha en stor roll i den framtida utvecklingen. 

1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur interna intressenters 

bild av en nations utrikespolitik förhåller sig till den bild som kommuniceras ex-

ternt av nationen på sociala medier till medborgare i andra nationer, som en del av 

nationens offentliga diplomati. Det görs genom att identifiera och analysera dis-

kursiva teman i den externa kommunikationen och den inhemska befolkningens 

samtal. Därigenom ämnar vi fördjupa forskningens förståelse kring vad de föränd-

rade förutsättningarna inom strategisk kommunikation och samhället i stort, då 

gränserna mellan interna och externa publiker alltmer suddas ut, innebär för den 

offentliga diplomatin. 

För att uppnå syftet utgår studien ifrån ett empiriskt exempel i form av utvalda 

kanaler i UD:s digitala medier samt fokusgruppsintervjuer med unga svenskar. 

Syftet mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

 



 

 
5 

● Vilka diskursiva teman kan identifieras i Utrikesdepartementets kommunikation 

via Facebook och Twitter till den internationella civila publiken? 

● Vilka diskursiva teman formar de undersökta unga svenskarnas resonemang kring 

Sveriges utrikespolitik? 

● Hur förhåller sig de diskursiva temana i utrikesdepartementets kommunikation till 

de som identifierats i de undersökta unga svenskarnas diskussioner och diskurser-

na påverka den offentliga diplomatin? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att endast fokusera på UD:s internationellt inriktade kommunikation på 

sociala medier, specifikt deras konton på Facebook och Twitter. Det finns ytterli-

gare sociala kanaler riktade till den inhemska befolkningen som inte har integre-

rats i studien. Vi frångår även UD:s insatser och projekt inom ramen för offentlig 

diplomati i specifika nationer eftersom vi är intresserade av den uppluckrade 

gränsdragningen mellan olika målgrupper som en följd av sociala medier. Vi har 

även avgränsat studien till fokusgruppsintervjuer med unga svenska medborgare i 

åldrarna 14–24 år dels eftersom de kan tänkas komma i kontakt med innehållet 

som undersöks i studien, och dels eftersom de tillhör nästa generation som kom-

mer att en viktig roll i samhället. Ytterligare förtydligande och förklaring av urva-

let redogörs vidare för i metoddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

2. Teoretisk referensram   

Ett övergripande skifte kan skönjas i teorin inom den offentliga diplomatin. Från 

ett perspektiv som betonat envägskommunikation har teorin utvecklats till ett per-

spektiv som fokuserar på relationship management och dialog (Zaharna & Uysal, 

2016). Nyligen har ett mer nätverksbaserat perspektiv börjat växa fram. Följande 

kapitel redogör kort för den här utvecklingen, för att sedan gå djupare in på relat-

ionsskapande och hur maktbalansen har förändrats som en följd av nya medier 

och att fler aktörer är inblandade i den offentliga diplomatin idag. I samband med 

den här utvecklingen berörs även begreppet mjuk makt som ofta nämns i koppling 

till offentlig diplomati. Därefter behandlas relationen mellan nationers varumär-

kesskapande och offentlig diplomati för att klargöra vilket förhållande studien ut-

går från mellan de två begreppen. Vidare diskuteras begreppen i förhållande till 

den inhemska befolkningen och möjligheten att de agerar som varumärkesambas-

sadörer för sin nation. Slutligen knyts kopplingen mellan externa och interna mål-

grupper samman genom att diskutera autokommunikation. 

2.1 Offentlig diplomati 

Traditionell offentlig diplomati syftar på en regerings kommunikation med med-

borgare i andra nationer för att informera, påverka och engagera dem i nationens 

mål och utrikespolitik (Snow, 2009). I begreppet medborgare kan exempelvis re-

presentanter för civilsamhället, icke-statliga organisationer, journalister och medi-

einstitutioner, experter inom olika områden samt medlemmar i den breda allmän-

heten räknas in (Pamment, 2012). De senare kommer främst att fokuseras i den 

här studien. En transmissionssyn på kommunikation, och därmed en syn på mot-

tagarna som passiva, är förenligt med den tidiga utvecklingen inom området 

(Pamment, 2013). Teorier om offentlig diplomati har alltmer inkluderat hur pri-

vata individer och grupper, utöver regeringar, både direkt och indirekt påverkar de 
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åsikter och attityder som medborgare i andra nationer har om en nations utrikes-

politik (Snow, 2009). 

På senare tid har därför dialog, engagemang och samarbete placerats i fokus, 

en övergång som är mer komplex och tvetydig i praktiken än i teorin (Pamment, 

2013). Pamment menar också att olika publiker nu antas ha en mer aktiv roll och 

större vikt läggs vid hur de skapar mening och blir en del av kommunikationspro-

cessen. Ytterligare två faktorer som Pamment påpekar har ändrat förutsättningar-

na, utöver att fler aktörer är inblandade, är en förändrad geopolitisk kontext och 

nya sätt att kommunicera. Snow (2009) betonar att ny informations- och kommu-

nikationsteknologi underlättar för och ökar allmänhetens delaktighet i diskussion-

er kring utrikespolitik och har därmed ökat den allmänna opinionens delaktighet i 

de processerna. Pamment (2013) konstaterar dock att nya mediers potential för 

tvåvägskommunikation inte utnyttjas i någon större utsträckning inom den offent-

liga diplomatin i praktiken. Möten och interaktion mellan människor över nation-

ers gränser har också ökat, både online och i verkliga livet, vilket bidrar till de nya 

förutsättningarna (Snow, 2009). 

Sedan början av 2000-talet har därför begreppet new public diplomacy börjat 

användas för att markera att den offentliga diplomatin behövt anpassa sig till det 

nya informationssamhällets förutsättningar (Gilboa, 2008). Det betyder inte att det 

finns en gammal och en ny offentlig diplomati som ställs mot varandra, utan sna-

rare att det finns faktorer som motiverar en omformulering och utveckling av be-

greppets innebörd (Pamment, 2013). En följd av att fler aktörer blivit viktiga för 

en fruktbar offentlig diplomati blir ett ökat krav att kunna läsa av och tolka de 

olika kontexter som kommunikationen är en del av, vilket i sin tur medför att re-

lationsskapande blir en viktig del av den offentliga diplomatin idag (Snow, 2009). 

2.1.1 Relationsskapande i fokus 

Trots att transmissionssynen på kommunikation inte längre är dominerande, är 

den fortfarande aktuell i kombination med nya verktyg och metoder. Cowan och 

Arsenault (2008) menar exempelvis att det finns tre olika lager inom den offent-

liga diplomatin: monolog, dialog och samarbete. Författarna menar att monolog 

och dialog är viktiga verktyg, men att de idag borde kombineras med samarbete 

som kan vara ett ännu kraftfullare verktyg för att engagera publiker över nations-
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gränser både på nätet och i verkliga livet. Cowan och Arsenault (2008) påpekar att 

samarbeten, utöver att främja dialog mellan individer, skapar konkreta mål och re-

sultat som kan agera som en grund för mer långvariga relationer. 

Dagens sammankopplade värld består av ett komplext system av olika 

mångriktade nätverk mellan olika gemenskaper som kommunicerar med varandra 

(Zaharna, Arsenault & Fisher, 2013). Komplexiteten leder till att den offentliga 

diplomatin i allt högre grad behöver fokusera på samarbete med de olika samman-

länkade gemenskaperna (Cowan & Arsenault, 2008). Cowan och Arsenault menar 

att en ökad mångfald av aktörer, frågor och medier därmed kan komma att kräva 

tydligare strategier för relationsskapande inom den offentliga diplomatin. Dessu-

tom blir en vilja att lyssna och att respektera alternativa röster viktig för att 

minska konflikter och öka förståelsen för andras ståndpunkter då fler aktörer och 

sätt att skapa mening är inblandade (Cowan & Arsenault, 2008). 

Med avstamp i det växande fokus som ägnats åt relationsskapande, har Zahar-

na och Uysal (2016) tagit fram en modell som baseras på de olika varianter av re-

lationsdynamik som kan uppstå mellan en nation och olika publiker. Författarna 

anser att det hittills varit ett alltför ensidigt fokus på nationers relationsskapande 

och att den offentliga diplomatin bortsett från allmänhetens ökade makt att defini-

era relationer. De menar att den teknologiska utvecklingen inte endast förändrat 

budskaps- och mediestrategier utan även dynamiken i relationsskapandet. Mo-

dellen illustrerar övergången från en passiv publik, till att bygga relationer med 

olika publiker, via publiker som partners och slutligen publiker som ställer sig 

mot nationen som konfliktinriktade intressenter. Zaharna och Uysal menar även 

att olika grupper kan använda sociala medier för att bilda oväntade allianser och 

därmed bli en flytande motståndspublik som utmanar en nations legitimitet. På 

grund av digitala mediers globala räckvidd och sammanlänkande förmåga mellan 

olika publiker kan därför även händelser på en lokal nivå ha globala efterdyningar 

för en nations insatser inom offentlig diplomati. Därmed betonar författarna vik-

ten av att nationer bevakar dynamiken i sina relationer med olika publiker för att 

kunna utveckla reflexiva strategier för sin offentliga diplomati.   

 

 



 

 
9 

2.1.2 Publiker med mer makt och utsuddade gränser 

I och med nya sociala mediers uppkomst och ständiga utveckling har begreppet 

intressenter börjat användas mer och mer för att benämna både interna och externa 

publiker (Zaharna & Uysal, 2016). Det betonar olika publikers ökade makt att de-

finiera den kontext som den offentliga diplomatin verkar inom. Tidigare var olika 

publiker lättare att identifiera, mer bundna geografiskt och isolerade från 

varandra, något som förändrats i och med den digitala utvecklingen (Zaharna & 

Uysal, 2016). Idag måste insatser inom offentlig diplomati vända sig till till synes 

olika, men minst sagt sammanlänkade publiker och intressenter som är dyna-

miska, komplexa och globala. Det här medför givetvis förändrade krav på en nat-

ions kommunikation och relationsskapande. 

Det är även är viktigt att ha den nya demografin och politiska ekonomin som 

skapar förutsättningarna för dagens internationella relationer i åtanke (Cull, 2008). 

Samtliga meddelanden som korsar gränser kan ses som internationell kommuni-

kation och potentialen för interpersonell internationell kommunikation har ökat 

stort till följd av internet och medborgarnas allt större rörlighet. 

Uppdelningen mellan inrikes och utrikes publiker kan därför ifrågasättas i en 

ständigt sammankopplad, uppkopplad och mobil värld där en heterogen samman-

sättning av medborgare rör sig, kommunicerar och har starkare kopplingar över 

nationsgränser (Melissen, 2011). Webb 2.0 och sociala medier har därmed föränd-

rat dynamiken inom offentlig diplomati och medfört att kommunikationen blivit 

mer horisontell (Cull, 2016a). Det innebär att meddelanden kan färdas från en 

medborgare till en annan i de nätverk som byggts upp och att insatser inom offent-

lig diplomati därmed bara blir en av flera centrala punkter inom nätverken. 

2.1.3 Mjuk makt 

Förändringar i internationella relationer har förändrat utrikespolitikens mål och 

medel och bidragit till att förmågan att attrahera och övertyga blivit allt viktigare 

för att upprätthålla en gynnsam image och anseende (Gilboa, 2008). Begreppet 

mjuk makt är därför relevant att ta upp i förhållande till offentlig diplomati. Mjuk 

makt innebär förmågan att genom attraktion påverka och forma andras åsikter och 

preferenser för att få dem att sträva efter samma mål som en själv (Nye, 2008). 

Attraktionsförmåga blir därför enligt Nye centralt och resurser som skapar attrakt-
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ionskraft kan hämtas ur en nations kulturella värderingar, inrikespolitik samt han-

tering av relationer. Offentlig diplomati är därmed ett verktyg för att mobilisera 

resurser och attrahera allmänheten i andra nationer. Eftersom lyssnande krävs för 

att förstå andra och hur de kan tänkas ta emot olika budskap genom sina kulturella 

filter betonar Nye att tvåvägskommunikation därmed blir en väsentlig del av en 

framgångsrik offentlig diplomati. 

Information är nära sammankopplat med makt, och tack vare den teknologiska 

utvecklingen har idag allt fler tillgång till makten (Nye, 2008). Det resulterar i ett 

enormt informationsöverflöd i vilket det är svårt urskilja vad som är viktigt. Där-

med blir en värdefull resurs och maktaspekt idag inte information i sig, enligt 

Nye, utan förmågan att fånga uppmärksamheten och urskilja värdefull information 

från överflödet. För att lyckas med det blir trovärdighet och anseende viktiga 

maktresurser och källor till mjuk makt. 

2.2 Nationers varumärkesarbete 

Den offentliga diplomatin har utvecklats i takt med andra akademiska fält och 

alltmer forskning genomförs gällande hur nationer kan kommunicera med 

varandra och internationella publiker på ett gynnsamt sätt. Nation branding, hä-

danefter benämnt som nationers varumärkesarbete, ligger numera nära den offent-

liga diplomatin. Därför är det relevant att förtydliga betydelsen av de olika be-

greppen samt hur de förhåller sig till varandra. 

I en bred definition är varumärken olika former av text som på flera dimens-

ioner kan skapa unika kopplingar hos en människa (Fan, 2010). Definitionen kan 

appliceras på nationer genom att se på varumärkesarbetet i ett större perspektiv. 

En nations varumärke är enligt Anholt (2006) en summering av allt som nationen 

presenterar sig med. Det är alla olika sorters perceptioner som en internationell in-

tressent kan ha om en nation, vilket kan inkludera allt från mat och historia till 

kända varumärken från nationen (Fan, 2010). Varumärket är något som existerar 

utan att nationen gör en faktisk insats för att marknadsföra nationen då det handlar 

om människors undermedvetna och medvetna perceptioner av nationen (Fan, 

2010).  

Anholt (2007) utvecklar sitt resonemang ytterligare då författaren presenterar 

begreppet competitive identity, eller konkurrenskraftig identitet (vår översätt-
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ning), som han anser borde användas istället för nationers varumärkesarbete ef-

tersom det handlar mer om nationens identitet samt politisk och ekonomisk kon-

kurrenskraft snarare än om klassisk marknadsföring. Anholt betonar bland annat 

att strategierna behöver formas av en kreativitet som är förankrad i nationens 

verklighet för att nå ut i informationsöverflödet, samt vikten av att budskapen är 

fokuserade, snarare än allmänna, och betonar ägandeskap, det vill säga att det som 

påstås är unikt för nationen. 

Det går att identifiera en tydlig skillnad i hur de olika begreppen används 

ovan. Att marknadsföra nationer som varumärken härstammar från företagsvärl-

den och har en koppling till marknadsföring och PR (Szondi, 2008). Visuella me-

del används ofta vilket gör att målgruppen är medveten om att de ser en reklam-

satsning för nationen, till skillnad från offentlig diplomati som är en mycket mer 

diskret operation. Det här kan göra att nationers varumärkesarbete ses som mer 

transparent och pålitligt än offentlig diplomati (Szondi, 2008). 

Nationers varumärkesarbete och offentlig diplomati ligger nära varandra både 

praktiskt och akademiskt (Szondi, 2008). Därför är det som sagt väsentligt att vara 

tydlig med hur de två fenomenen förhåller sig till varandra. Den offentliga diplo-

matin har som mål att influera andra civilsamhällen och forma deras bild av nat-

ionen i ett positivt ljus (Szondi, 2008). Definitionen liknar definitioner som finns 

av nationers varumärkesarbete. De är så pass lika att forskning har gjorts kring var 

skillnaden ligger (Szondi, 2008). I artiklen Public diplomacy and nation bran-

ding: Conceptual similarities and differences (Szondi, 2008) presenteras fem möj-

liga relationer mellan nationers varumärkesarbete och offentlig diplomati som 

sträcker sig från att de är helt unika och orelaterade till att det ena är lika med det 

andra. Här tar Szondi även upp en vanlig diskussion där det ena fenomenet ses 

som en del av det andra. Det här påvisar att inget av ämnena har en tydlig definit-

ion och att de kan tolkas olika i olika kontexter. Det blir därmed aktuellt för stu-

dien att ta upp hur begreppen förhåller sig till varandra i en svensk kontext. I en 

studie rörande relationen mellan offentlig diplomati och nationers varumärkesar-

bete i Skandinavien kom Cassinger, Merkelsen, Eksell och Rasmussen (2016) 

fram till att begreppen i Sveriges fall är integrerade med varandra, som i Szondis 

femte synsätt. Studien utgår i det följande från föregående författares integrerade 

synsätt mellan de båda begreppen. 
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2.2.1 Den inhemska dimensionen och varumärkesambassadörer 

En förhållandevis ny strategi, med kopplingar till traditionell diplomati, är att rikta 

satsningar inom den offentliga diplomatin inåt nationen och ha den inhemska be-

folkningen som huvudmålgrupp (Huijgh, 2012). Fenomenet benämns i akademin 

som den inhemska dimensionen. För den inhemska dimensionen finns två hu-

vudmål, dels att engagera den inhemska befolkningen och dels att förklara och 

förtydliga policys, mål och diplomatin som nationen utför för nationens räkning. 

Huijgh understryker att målet med den inhemska dimensionen är att kommunicera 

vad nationen gör internationellt samt vilken identitet nationen vill att den in-

hemska befolkningen ska uppfatta att den egna nationen har. Den inhemska di-

mensionen ska även engagera sin inhemska befolkning mer i utrikespolitiska frå-

gor. Författaren menar att det är viktigt att det finns en förståelse för den egna nat-

ionens ståndpunkter och politiska arbete. 

En viktig aspekt att ta upp i det här sammanhanget är hur den inhemska be-

folkningen kan ses som ambassadörer för sin nation, precis som forskare har me-

nat att medarbetare kan vara ambassadörer för det företag och varumärke de arbe-

tar för. Det kan kopplas till Szondis (2008) syn på nationers varumärkesskapande 

där han menar att i processen med att skapa en tydlig bild av en nation blir den in-

hemska publiken lika viktig som den internationella. Szondi menar att det precis 

som för anställda på ett företag är viktigt att en nations befolkning lever i varu-

märket, eller med andra ord att de är varumärket. Tanken är att nationens varu-

märke ska vara en del av alla invånarnas identitet och att de då kan föra varumär-

ket och sprida det utanför nationens gränser. Enligt det resonemanget blir samtliga 

invånare i en nation varumärkesambassadörer för nationen.  

Om den inhemska befolkningen kan stå bakom de internationellt riktade bud-

skapen kan budskapet bli starkare. Dessutom kan den inhemska befolkningen fö-

ras samman bakom en nationell stolthet och därmed tillsammans jobba för ge-

mensamma mål (Anholt, 2002). Anholt menar även att det kan bli en otrolig kraft 

för en nations arbete med identitet och varumärkesskapande att se den inhemska 

befolkningen som ambassadörer, om det görs på rätt sätt. Men Anholt understry-

ker också att företag och nationer på många sätt fungerar väldigt olika. I artikeln 

Brand new justice (Anholt, 2003) utvecklas en teori om invånare som varumär-

kesambassadörer i vilken författaren specificerar att invånare bör betraktas som 

intressenter snarare än anställda. Anholt påpekar dock att invånare, till skillnad 
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från anställda i ett företag, inte kan kontrolleras på samma sätt. Författaren menar 

att en nations befolkning kan uttrycka sina åsikter, även negativa mot sin egen 

nation, och behöver inte nödvändigtvis känna någon lojalitet mot nationen. Om 

invånare ses som intressenter blir det enligt Anholt därför ännu viktigare för en 

nation att tänka igenom vilket budskap som skickas ut internationellt och om det 

stämmer överens med den inhemska befolkningens uppfattning. Vidare blir tan-

ken om invånare som intressenter viktigt i koppling till den offentliga diplomatins 

inhemska dimension då den ska informera och engagera den inhemska befolk-

ningen om nationens utrikespolitik (Huijgh, 2012). Det är även viktigt att tyngd 

läggs vid att budskapet accepteras av den tilltänkta målgruppen, i det här fallet 

den internationella publiken (Morsing, 2006). Morsing poängterar att negativ kri-

tik och missuppfattningar av budskap utanför den interna målgruppen kan resul-

tera i missnöje och minskad lojalitet inom den interna målgruppen.  

2.3 Autokommunikation 

När kommunikation riktad till externa målgrupper når en intern målgrupp, till ex-

empel anställda inom en organisation, kallas det för autokommunikation (Chris-

tensen, 1997). Szondi (2008) beskrev som nämnt den inhemska befolkningen som 

anställda och Anholt (2003) menar att de istället bör betraktas som intressenter. 

Med det i åtanke kan slutsatsen dras att, om statens internationella kommunikation 

inom ramen för offentlig diplomati når den inhemska befolkningen, kan det be-

traktas som autokommunikation. 

Autokommunikation kan ha flera olika betydelser beroende på kontexten be-

greppet används i, men i grunden betyder det att tala med sig själv (Broms & 

Gahmberg, 1983). Christensen (1997) beskriver i sin artikel Marketing as auto 

communication att alla kulturer, religioner och organisationer kommunicerar ge-

nom sina ritualer och traditioner med sig själva. Det är enligt författaren ett sätt 

för medlemmar att kunna förstärka och förmedla sina huvudbudskap. Christensen 

menar att medlemmar, genom att kommunicera med sig själva, även kan få chan-

sen att analysera och förnya sina egna kunskaper. Därför är autokommunikation 

en viktig del av alla typer av samlingar av människor, deras identitetsskapande 

och sociala sammanhang inom gruppen. Redan 1983 skrev Broms och Gahmberg 

om att kommunikation riktad mot externa intressenter alltid kommer att ha en ef-
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fekt på de som är aktiva internt inom organisationen. Därmed understryker förfat-

tarna att det är viktigt att ha den interna publiken i åtanke när budskap och med-

delanden formuleras externt. De menar dock att det inte bara är budskapets inne-

håll utan även när och hur budskapet kommuniceras som är relevant för hur bud-

skapet tas emot av de interna intressenterna. Meddelanden som sänds till en speci-

fik målgrupp kan efter att de mottagits av en extern publik sändas tillbaka till or-

ganisationen omkodade och omtolkade av de som mottog meddelandet (Lotman, 

1990). En viktig poäng gällande autokommunikation är att det inte är en strategi 

organisationen kan ha utan något som alltid kommer att ske när organisationen 

kommunicerar externt, det vill säga att meddelanden kommer att kommunicera 

genom sin existens (Christensen & Cheney, 2004).  
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3. Metod     

I kommande avsnitt beskrivs den vetenskapliga teori studien utgått ifrån. Vidare 

beskrivs det abduktiva arbetssätt som använts för att sedan reflektera kring arbets-

sättet, metoderna som har tillämpats under studiens gång samt olika sätt att vär-

dera studiens kvalitet. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

För att undersöka hur Sveriges utrikespolitik konstrueras i olika kommunikativa 

sammanhang antar vi ett diskursivt konstruktionistiskt synsätt, vilket blir vår onto-

logiska utgångspunkt. Det innebär att vi anser att världen är socialt konstruerad 

genom interaktion (Bryman, 2012). Det betyder att studien epistemologiska grund 

utgår från att kunskap grundas av och genom språket (Bergström & Boréus, 

2009). Synen på relationen mellan språket och verkligheten är att de inte går att 

skilja från varandra. Språket ses därmed som något mer än ett kommunikativt me-

del, det är diskursivt, och något som kan forma sociala kontexter och fenomen 

som identiteter, trosuppfattningar och relationer (Bergström & Boréus, 2009). Då 

studien är diskursivt konstruktionistiskt blir det naturligt att studien är kvalitativ. 

Studien grundar sig i att det inte finns en objektiv verklighet utan varje människa 

ser på världen ur sitt eget perspektiv (Bryman, 2012). Diskursanalys som metod 

möjliggör att genom språket fördjupa sig i både UD:s och fokusgruppsdeltagarnas 

verklighetsåskådningar och sociala konstruktioner av Sveriges utrikespolitik. Vår 

syn på diskursbegreppet är förenlig med Laclau och Mouffes breda syn på diskur-

ser som något som omfattar alla sociala fenomen (Howarth & Torfing 2005, refe-

rerad i Bergström & Boréus, 2009). 

3.2 Urval  

UD är ansvariga för Sveriges utrikespolitik och har därför en viktig roll i nation-

ens kommunikativa insatser inom offentlig diplomati. Kommunikationen i några 
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av UD:s digitala kanaler får representera en möjlig bild av hur de vill förmedla 

Sveriges utrikespolitik och vilka diskurser som kan identifieras i deras kommuni-

kation. Urvalet av publicerade tweets och facebookinlägg grundar sig i studiens 

inriktning. Endast kanaler som hade en tydlig internationell inriktning och som 

hade UD som tydlig avsändare har använts. Vidare exkluderades kanaler där UD 

inte är särskilt aktiva, till exempel deras Youtube kanal som endast har några få 

följare och ytterst få uppladdade videor. Datamängden avgränsas därmed till att 

innefatta UD:s internationella Twitterkonto (Swedish MFA) samt UD:s internat-

ionella facebooksida (Swedish Foreign Policy News). Inlägg publicerade under 

mars 2017 utgör det empiriska material som representerar UD:s kommunikation i 

sociala medier. Under den aktuella perioden publicerade UD 37 egna tweets och 

retweetade 165 gånger. De publicerade 33 inlägg under samma tid på Facebook. 

Studiens empiriska material består dessutom av material från tre stycken fo-

kusgruppsintervjuer med unga svenskar inom åldersspannet 14-24 år. Antalet del-

tagare i respektive fokusgrupp, samt könsfördelning och åldersspann, illustreras i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Fokusgruppsdeltagare 

 Antal kvinnor (K) / män 
(M) 

Totalt antal delta-
gare 

Åldersspann 

Fokusgrupp 1 7 K / 0 M 7 14–16 år 

Fokusgrupp 2 3 K / 1 M 4 19–24 år 

Fokusgrupp 3 5 K / 0 M 5 22–24 år 

 

 

Urvalet utgjorde av en relativt homogen grupp då alla utom en deltagare är kvin-

nor och alla kommer från en liknande kulturell bakgrund. Fördelningen är en kon-

sekvens av vilka som anmälde intresse att delta i fokusgruppsintervjuerna. Urvalet 

motiveras av att vi ser målgruppen som nästa generation som kommer att arbeta 

med Sveriges identitetsskapande och offentliga diplomati. Dessutom anammar 

unga ofta nya trender snabbt, vilket leder till att det kan vara fördelaktigt att foku-

sera på dem för att försäkra sig om att den offentliga diplomatin anpassar sig efter 
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gällande utvecklingstrender i samhället. Då vi som forskare är baserade i södra 

Sverige, och fysiska fokusgrupper föredrogs över virtuella, begränsades de möj-

liga deltagarna geografiskt till det här området. Urvalet begränsades även utifrån 

våra sociala nätverk och möjlig förlängning av dem via Facebook. 

3.3 Datainsamlingsmetoder  

3.3.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en lämplig metod om det finns intresse av att ta del av ett öpp-

nare samtal mellan personer om ett ämne och för att gå mer på djupet än vad som 

är möjligt med kvantitativa metoder (Gustafsson, 2014). Om deltagarna är ovana 

att samtala om ett ämne kan gruppdynamiken ha en positiv effekt eftersom de kan 

hjälpas åt att sätta ord på sina tankar (Wibeck, 2010). Då olika uppfattningar till-

låts mötas och vägas mot varandra, kan det därför även resultera i att forskaren får 

en mer realistisk bild av vad deltagarna tänker (Bryman, 2012). Till skillnad från 

enskilda intervjuer, kan dessutom ett bredare omfång av uppfattningar upptas 

istället för att gå djupare in på några enskilda individers tankegångar (Wibeck, 

2010). Utifrån de argumenten ansågs fokusgrupper vara en lämplig metod för in-

samling av empiri till studien. 

Fokusgrupper kan användas för att studera både innehållet i diskussioner och 

interaktionen mellan människor (Wibeck, 2010). Fokus i den här studien har legat 

på innehållet eftersom vi är intresserade av att få en inblick i deltagarnas uppfatt-

ningar, tankar och åsikter. Inom feministiska forskningskretsar betonas att bättre 

förståelse för deltagarnas åsikter och sätt att se på världen kan uppnås när fokus-

grupper används som metod då maktbalansen mellan forskare och deltagare jäm-

nas ut något (Wilkinson, 1999). Genom förändringen i maktbalansen tillåts delta-

garna att lyfta de aspekter av ämnet som de tycker är relevanta och viktiga (Bry-

man, 2012). Ovanstående aspekter betonar ytterligare positiva effekter av metod-

valet eftersom det ökar chansen till ett omväxlande empiriskt material med fler in-

fallsvinklar. 
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3.3.2 Tillvägagångssätt 

En kombination av olika rekryteringsstrategier användes för att hitta lämpliga del-

tagare till studien. Först gjordes ett slumpmässigt urval då personer från våra nät-

verk, som själva föll inom det aktuella åldersspannet eller som kunde tänkas ha 

kontakt med många inom det, bjöds in till ett event vi skapat på Facebook. Sedan 

blev även snöbollsurval en viktig del i processen, genom att redan rekryterade del-

tagare uppgav namnen på andra intresserade (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupperna genomfördes i en avslappnad miljö hemma hos en av fors-

karna med 4–7 deltagare per grupp och sammanlagt tre grupper. Det skapade en 

gemytlig och avslappnad miljö och gynnade diskussion mellan deltagarna utan 

större fokus på oss som forskare. Det var också ett starkt argument till varför per-

sonliga fokusgrupper utfördes istället för virtuella. 

Hur strukturerad en fokusgrupp blir styrs av valet av forskningsfråga och 

sammansättningen av grupperna, samt vilken typ av bearbetning av materialet 

som ska göras efteråt (Wiberg, 2010). En relativt strukturerad form av fokus-

gruppsintervju användes eftersom vi behövde ta del av ungas resonemang kring 

ett specifikt ämne för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi utformade en 

intervjuguide med ett antal specificerade frågor och områden vi ville belysa för att 

skapa ett användbart empiriskt material (se bilaga 1). Intervjuguiden visades ald-

rig för deltagarna utan utgjorde ett stöd till moderatorn när diskussionen stagne-

rade. Inledningsvis var frågorna öppna och berörde synen på Sveriges utrikespoli-

tik och agerande i internationella politiken. Därefter var frågorna mer specifika 

och berörde Sveriges arbete inom utrikespolitiken. Utformningen gjordes för att 

först få med deltagarnas spontana resonemang om Sveriges utrikespolitik, och se-

dan reaktioner på mer specifika insatser som inte tagits upp i diskussionen själv-

mant av deltagarna. Vi ville inte utesluta att deltagarna introducerade egna områ-

den, så när frågorna diskuterades var moderatorn mestadels en aktiv lyssnare. 

Därmed finns även ostrukturerade inslag eftersom tidsramen för frågorna var flex-

ibel och deltagarna till största delen diskuterade och vidareutvecklade ämnena 

med varandra (Gustafsson, 2014). Ett visst mått av flexibilitet blev också viktigt 

för att anpassa frågor och eventuella följdfrågor efter diskussionerna i de olika 

grupperna. 

I tillägg kan ett stimulusmaterial med fördel användas för att skapa en givande 

diskussion (Wibeck, 2010). Som komplement till frågorna användes därför även 
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två bilder från UD:s kanaler för att undersöka om deltagarna kände igen dem och 

situationerna de berörde (se bilaga 1). Den här användningen av bilder som 

hjälpmedel i intervjuer kallas elicitering och kan bidra till en djupare kunskap om 

fenomenen som visas (Thelander, 2014). Thelander förklarar att bilder ger inter-

vjupersonen möjlighet att uttrycka sig på andra sätt, saktar ner tempot i intervjun 

och kan skapa en avslappnad tystnad. Vi valde medvetet att introducera stimulus-

materialet i slutet av diskussionen för att undvika att styra in samtalet på en för 

snäv inriktning för tidigt. Diskussionerna spelades in efter godkännande från 

samtliga deltagare och transkriberades sedan med fokus på innehållet och inte 

aspekter som till exempel tonlägen, turordning eller pauser. Godkännande samla-

des även in för att transkriberingarna och inspelningarna skulle kunna användas 

och citeras i uppsatsen. Samtliga deltagare fick även veta efter intervjun hur den 

insamlade empirin skulle användas och vad uppsatsen skulle handla om. Ett beslut 

togs att anonymisera samtliga deltagare. Anledningar till det här var att flera del-

tagare är minderåriga och att namnge deltagarna gav inte något mervärde till stu-

dien.   

Urvalet till fokusgruppsintervjuerna resulterade i att en del deltagare kände 

varandra sedan tidigare, medan andra var nya för varandra. En fördel med att per-

sonerna känner varandra är att diskussionen blir mer naturlig, medan en möjlig 

nackdel kan vara att de har svårt att ta sig ur invanda interaktionsmönster (Bry-

man, 2012). Om vi hade velat skilja på uppfattningen mellan olika åldersgrupper 

hade ett större antal grupper och deltagare varit nödvändigt. 

Det är många aspekter som påverkar hur många grupper som kan anses lämp-

ligt att använda i en studie. Tids- och resurstillgång, hur komplext ämnet som stu-

deras är eller om det är interaktionen eller innehållet som fokuseras är exempel på 

faktorer som spelar in (Wibeck, 2010). De faktorer som främst påverkat storleken 

på studiens urval är den relativt snäva tidsram som kandidatuppsatsen verkar inom 

och problematiken att hitta deltagare som är villiga att ställa upp med kort varsel. 

Dessutom är mättnad en avgörande faktor att ta hänsyn till vid övervägandet av 

antalet grupper, det vill säga att nya teman inte introduceras längre (Bryman, 

2012). Då liknande teman kom upp i alla fokusgruppsintervjuer kan underlaget 

motiveras trots relativt få grupper. Hade tidsramen varit bredare kunde dock några 

fler grupper med fördel ha använts för att stärka empirin ytterligare. 
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3.3.3 Dokumentstudie av UD:s kommunikation på sociala medier 

Material från två av UD:s internationella sociala kanaler utgjorde studiens andra 

empiriska material. De sociala medier som använts hittades genom att söka på in-

ternet och på kända sociala medieplattformar efter kanaler kopplade till UD. Flera 

olika kanaler påträffades.  Flera av kanaler är riktade till den inhemska befolk-

ningen i Sverige, vissa är endast kopplade till en specifik kampanj och ytterligare 

andra är styrda av kända svenska politiker som arbetar inom UD. Datainsamlingen 

fokuserade på en specifik månad, mars 2017. Samtliga tweets och retweets analy-

serades och räknades för att få ett tydligt underlag för UD:s aktivitet på Twitter 

under en månad. Samma procedur utfördes på UD:s Facebooksida. Själva doku-

mentstudien har sedan gjorts med hjälp av en diskursanalys.  

3.4 Diskursanalys – Laclau och Mouffes diskursteori 

Vi har i den här studien övergripande utgått från Rennstam och Wästerfors (2015) 

tre faser av kvalitativ analys: sortering, reducering och argumentation. För att ana-

lysera det empiriska materialet har en diskursiv analysmetod använts.  

Diskurs kan betraktas som ett specifikt språkbruk inom ramen för ett bestämt 

område (Neumann, 2003). Den står kopplad till de institutioner den berör och är 

inte en fristående position. Istället bör diskurser ses i relation till andra diskurser, 

enligt Neumann, de är utsagor och praktiker som får fotfäste inom institutioner 

som ses som självklara sanningar. Diskursanalysen som utförs i studien tar av-

stamp i Laclau och Mouffes diskursteori (Jørgensen & Phillips, 1999) som menar 

att den sociala världen är specifikt konstruerad i och genom diskurser. I Jørgensen 

och Phillips (1999) och Bergström och Boréus (2009) tolkning förklaras Laclau 

och Mouffes teori som att det är individer som skapar betydelsen av ett begrepp. 

Diskursen är därmed inte en avspegling av verkligheten. Jørgensen & Phillips 

(1999) menar även att diskurser är ständigt föränderliga, instabila och kan skifta 

snabbt. Enligt Laclau och Mouffe är allt diskurser och de inkluderar därför även 

materiella ting.  

I Laclau och Mouffes diskursteori ingår begrepp som nodalpunkt och ekviva-

lenskedja. Deras diskursanalys letar efter nodalpunkter, de punkter som diskursen 

kretsar runt (Bergström & Boréus, 2009). De kan liknas vid vilket tema eller be-

grepp som framstår som centralt i diskursen. För att gå vidare i analysen under-
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söks vilka ekvivalenskedjor som finns. De knyter samman begrepp och skapar på 

så sätt betydelse för nodalpunkten (Bergström & Boréus, 2009). En nodalpunkt 

har inte någon betydelse utan sambandet och kontexten som existerar i ekviva-

lenskedjan. Avslutningsvis talar Laclau och Mouffe om antagonism mellan dis-

kurser och beskriver det som en diskursiv kamp (Jørgensen & Phillips, 1999). 

Kampen kan uppstå om det finns flytande signifikanter i de olika diskurserna, vil-

ket betyder att samma begrepp kan ha olika betydelser (Bergström & Boréus, 

2009). Beroende på i vilken kontext ett begrepp använts kan betydelsen och där-

med diskursen skifta. Om en diskurs blir dominerande och inte utmanas ses den 

som hegemonisk (Bergström & Boréus, 2009). När hegemoni uppstår kan en dis-

kursiv kamp avslutas, vilket benämns som en hegemonisk intervention (Jørgensen 

& Phillips, 1999). En slutsats vi dragit är att när en diskursiv kamp har uppstått 

existerar inte hegemoni i någon av diskurserna eftersom de motsätter varandra. 

Då studiens diskursteori fokuserar på relationen mellan olika diskurser och 

den antagonism som kan uppstå lämpar den sig väl för vår analys eftersom vi vill 

studera eventuella skillnader i rådande diskurser i UD:s kommunikation och de 

undersökta unga svenskarnas resonemang. Diskursanalysen hjälper oss att lyfta 

fram de teman eller nodalpunkter vi hittar i de kommunikativa sammanhangen 

och att ställa dem mot varandra samt problematisera förhållandet mellan dem.   

3.4.1 Analytiskt tillvägagångssätt 

I sorteringsfasen skapar forskaren på olika sätt ordning och överblick i sin empiri 

för att få grepp om dels detaljer och dels mönster som går att skönja i materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). I den här fasen gick vi systematiskt igenom tran-

skriberingarna från fokusgrupperna och det utvalda materialet från UD:s kanaler 

var för sig för att identifiera övergripande teman i materialen. 

Nästa fas, reduceringen, handlar om att skapa en mer behändig mängd data 

och studera den i detalj (Rennstam & Wästerfors, 2015). Här handlar det om att 

fördjupa sig i vissa delar och välja bort andra, samtidigt som pendling måste ske 

mellan det utvalda materialet och det som lagts åt sidan. Då vi upptäckte att 

samma ämnesområden berördes i båda materialen valde vi ut de tre största för att 

fokusera på dem i den vidare analysen. Vi analyserar även de identifierade diskur-

siva temana i förhållande till varandra, för att kunna jämföra nodalpunkter och 
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begrepp som används i respektive språkanvändning. Det görs för att se om even-

tuella skillnader förekommer och om någon av diskurserna verkar vara domine-

rande. Antagonism upptäcktes mellan de liknande teman som hittades i UD:s 

kommunikation och i fokusgrupperna. Temana och innehåll visade sig vara 

samma i båda fallen men nodalpunkter i samtliga teman blev flytande signifikan-

ter på grund av att olika centrala begrepp kopplades till dem. Det här leder till be-

tydelseskillnader inom diskurserna. 

I analysens diskussion argumenterar vi för vilka implikationer betydelseskill-

naderna har för den offentliga diplomatin. Därmed går analysen över i Rennstam 

och Wästerfors (2015) tredje fas, argumentationen, där vi på ett mer uttalat sätt tar 

avstamp i empirin för att hävda något. Här förtydligar vi även våra resonemang 

genom att utforma en modell som visualiserar komplexiteten inom den kommuni-

kativa arenan om den offentliga diplomatin verkar inom. Diskussionen mynnar 

slutligen ut i att sammanfatta studiens slutsatser och lyfta resultaten till en högre 

nivå samt argumentera för dess relevans ur ett bredare samhällsperspektiv. 

3.5 Metoddiskussion 

Studien utgår från att kunskap är diskursiv och något som förhandlas och omför-

handlas över tid (Heide & Simonsson, 2014). De klassiska och traditionella kvali-

tetskriterierna validitet, reliabilitet och objektivitet är därmed, enligt Heide och 

Simonsson, problematiska att använda eftersom de kvalitativa metodernas styrkor 

inte kommer till sin rätt ur det perspektivet. Till exempel blir begreppet validitet 

problematiskt eftersom vi utgår från att det inte finns en enda gripbar verklighet, 

utan flera möjliga verkligheter. Författarna menar att flexibiliteten som krävs i 

komplexa kvalitativa studier dessutom bidrar till att reliabilitetsbegreppets rele-

vans minskar. Vidare speglar urvalet av empirin som presenteras de teorier som 

används och tolkningarna som görs formas av forskarens intresse och bakgrund 

(Alvesson & Kärreman, 2011). Med hänsyn till ovanstående har vi därför utgått 

från Lincoln och Gubas (1985, refererad i Bryman, 2012) fyra kriterier för att 

mäta kvalitativa studiers kvalitet i följande stycke. 

Tillförlitlighet används istället för reliabilitet, och höjs i den här studien ge-

nom en hög transparens som uppnås med hjälp av en noggrann beskrivning av an-

sats, datainsamling, metod och genomförande av studien. Bekräftelsebarhet an-
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vänds motsvarande objektivitetsbegreppet, som i ren form är en omöjlighet utifrån 

vår ansats. Hänsyn tas dock till det här kriteriet genom att intyga att vi utfört stu-

dien i god tro och med ett ständigt medvetet och reflexivt tänkande för att minska 

risken att personliga värderingar eller teoretisk böjelse medvetet formar forsk-

ningen och dess resultat. Trovärdighet motsvarar intern validitet, vilket fastställs i 

studien genom att utföra studien i enlighet med riktlinjer för vad som anses vara 

god praxis. Överförbarhet, motsvarigheten till extern validitet, ökas slutligen ge-

nom att vi ger en gedigen beskrivning av den sociala kontext studien undersöker 

så att andra själva kan bedöma om resultaten även kan antas gälla i andra kontex-

ter. 

Intentionen är inte att generalisera resultaten från fokusgrupperna till att gälla 

allmänt för en bredare population. Syftet med en fokusgrupp är att skapa djupare 

förståelse av personers tolkningar inom ett visst ämne, inte att dra generella slut-

satser om hela grupper med stöd av statistik (Wibeck, 2010). Det här möjliggör en 

chans att gå djupare in på ämnet då empirin samlas in samt analyseras, än om vi 

hade använt oss av till exempel en enkätundersökning. På så sätt är intentionen att 

kunna problematisera och diskutera de aspekter som kommer fram i studien på ett 

mer djupgående plan. Då blir det inte relevant att dra breda generaliserbara slut-

satser om fenomenet i sig, utan snarare att finna nya sätt att se på fenomenet som 

undersöks med avstamp i empirin. Därmed blir studien ett nedslag i en specifik 

målgrupp kopplat till det ämne som står i fokus för studien. Resultatet kan ses 

som en möjlig tolkning utifrån gällande förutsättningar. Då vi har ett konstruktiv-

istiskt synsätt blir studien subjektiv och utgår från vår tolkning av verkligheten 

och det empiriska materialet. 

Även om innehållet i fokusgruppsintervjuerna står i fokus i studien är interakt-

ionen dock relevant eftersom innehållet kommer fram i interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna. Interaktionen kan förstås på flera olika sätt; det som sker 

mellan deltagarna, som ett samspel mellan olika tankegångar och argument eller 

som samspelet mellan det som sägs i gruppen och det större sociokulturella sam-

manhang den är en del av (Marková, Linell, Grossen & Salazar-Orvig, 2007). De 

här aspekterna är därför relevanta för oss att vara medvetna om i analysen ef-

tersom de påverkar diskussionens slutsatser och vår empiri. Det är även viktigt att 

i analysen vara medveten om att gruppdynamiken i fokusgrupperna kan ge effek-

ter såsom grupptänk, som kan ha en negativ påverkan på vad som diskuteras eller 
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inte tas upp (Gustafsson, 2014). Då deltagarna argumenterade emot varandra un-

der diskussionerna upplever vi inte att de var rädda för att uttrycka sina åsikter i 

någon större omfattning. 

Vi är medvetna om att våra egna bakgrunder färgar uppsatsen och intervjuer-

na. Det är dock något som gäller för alla kvalitativa studier. 
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4. Analys         

Analysen inleds med en djupdykning inom tre teman som återfunnits i båda de 

empiriska materialen. Teman som i är välkända i den offentliga samhällsdebatten 

har identifierats, som till exempel migration och vård. Dock förekom det inte i 

någon större utsträckning i de empiriska materialen.  

Först ut är feminism, sedan miljö och sist Sverige som fredsbevarande nation. 

Syftet är att hitta nodalpunkter och ekvivalenskedjor som skapar diskurser i samt-

liga teman och därefter utforska hur de identifierade diskursiva temana i respek-

tive empiri förhåller sig till varandra. Därefter sammanfattas diskursanalysen och 

avslutningsvis förs en diskussion om de betydelseskillnader som uppdagats i dis-

kursanalysen. 

4.1 Diskursiva teman inom utrikespolitiken  

I de empiriska materialen berörs ett flertal olika teman, såsom exempelvis mänsk-

liga rättigheter, ekonomi och näringsliv samt arbetsmarknad. Vissa teman åter-

kommer ofta i fokusgruppsintervjuerna och i UD:s digitala internationella kanaler. 

För UD:s kommunikation betyder det att de har en fokuserad och sammanhållen 

strategi som återkommande framhäver några få centrala och viktiga teman, precis 

som Anholt (2007) rekommenderar för att skapa en konkurrenskraftig identitet. 

De största diskursiva temana som identifierats i båda de empiriska materialen, och 

som kommer att utforskas djupare i den här delen av analysen, är jämställdhet och 

feminism, miljö samt Sveriges fredsbevarande roll. 

4.1.1 Jämställdhet och feminism 

Efter att ha gått igenom samtliga inlägg som publicerats under mars 2017 på UD:s 

Facebook- och Twitterkonto, och bearbetat de transkriberade diskussionerna i fo-

kusgrupperna systematiskt, uppdagas ett tydligt tema där kvinnors rättigheter i 

samhället och frågan om jämställdhet är central. Begreppen feminism och jäm-
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ställdhet genomsyrar båda empiriska materialen och utgör därför nodalpunkter för 

diskursen om feminism och jämställdhet. Diskursens betydelse kommer dock att 

skifta beroende på vilket av begreppen som dominerar samt vilka andra centrala 

begrepp som tillsammans skapar den ekvivalenskedja som formar diskursen. 

I UD:s kommunikation används ordet feminism för att beskriva den ledande 

roll som Sverige har anammat inom utrikespolitiken i samband med att nationen 

har en uttalat feministisk utrikespolitik med tydliga mål inom området (Rege-

ringskansliet, 2015a). UD visar här att Sverige inte bara ligger långt fram i sin fe-

ministiska syn utan även tar på sig ledarskapsrollen för att leda frågan framåt in-

ternationellt. Följande retweet visar hur UD förmedlar den synen: 

 

Bild 1. Twitterinlägg 1. 

 
(Foreign policy CAN, retweet Swedish MFA, Twitter, 9 mars 2017) 

 

I samband med mer beskrivande inlägg om vilka insatser som bör prioriteras eller 

initieras för att tillgodose kvinnors rättigheter används istället ordet jämställdhet i 

högre grad. Följande exempel är hämtat från ett facebookinlägg som innehåller en 

kort video om varför det är viktigt att kvinnor är representerade i fredsprocesser 

och där vikten av jämställdhet betonas: 

 

 



 

 
27 

Bild 2. Facebookinlägg 1. 

 
(Swedish Foreign Policy News, Facebook, 8 mars 2017) 

 

Båda begreppen används därmed i UD:s kommunikation för att tala om kvinnors 

och flickors rättigheter. Ovanstående exempel belyser även ett annat centralt be-

grepp inom den feministiska diskursen i UD:s kommunikation, representation. 

Begreppet används för att stärka diskursen och peka på vilka förbättringar som 

uppnås om kvinnor erhåller samma villkor som män att delta i samhällets olika 

sektorer och politiska processer. Liknande inlägg förekommer även i förhållande 

till kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. 

I fokusgruppsintervjuerna uppfattas ordet feminism som mer laddat, istället 

diskuteras främst mänskliga rättigheter, allas rättigheter och jämställdhet som 

grundpelare i Sveriges utrikespolitik. I en diskussion om vilka politiska frågor fo-

kusgruppsdeltagarna tror att Sverige anser är viktiga i sin utrikespolitik förekom 

följande ordväxling i en av fokusgrupperna: 

 

Deltagare 1: Det känns som att feminism är typ inget man tar upp alltså… 

Deltagare 2: Nä men det var inte feminist, det var bara lika… 

Deltagare 1: Nä för det känns inte som en grej man tar upp så ofta i det här FN-

grejen. Det känns mer som man tar upp typ såhär om barns rättigheter, miljöfrå-

gor och sånt. Även fast jag tycker att man borde göra det. 

Deltagare 2: Men det var inte, alltså det var mer jämställdhet inte feminism... 

 (Fokusgrupp 1, personlig kommunikation, 7 april 2017) 



 

 
28 

 

En intressant skillnad när temat diskuteras är valen av ord. I UD:s kommunikation 

används ordet feminism tydligare än i fokusgruppsintervjuerna och kopplas gärna 

till Sveriges rankning inom jämställdhet i världen, men också till jobb, lön, och 

representation. Ordet feminism används som en stark ståndpunkt och kopplas till 

varför Sverige ligger i framkant i jämförelse med andra nationer, samt till begrep-

pets dominerande roll i utrikespolitiken. 

 

Bild 3. Facebookinlägg 2. 

 

(Swedish Foreign Policy News, Facebook, 8 mars 2017) 

 

I ovanstående facebookinlägg används en bild för att stärka budskapet av texten. 

Här understryks att Sverige är en nation som ligger i framkant gällande jämställd-

het och att feminism och jämställdhet är något som betonas varje dag, och inte 

bara på internationella kvinnodagen som inföll då posten lades upp. Det belyser 

därmed ett centralt begrepp i UD:s kommunikation, nämligen Sverige som en fö-

rebild inom området. 

Här kopplar UD samman den feministiska utrikespolitiken med en traditionell 

svensk kulturell ritual. Lucia är ett nationellt kulturfenomen som internationella 

intressenter inte nödvändigtvis känner till. Genom att använda kulturella tradition-

er och göra det till en del av budskapet kan därmed en djupare betydelse skapas 

för den inhemska befolkningen. Utifrån Nyes (2008) resonemang blir betoningen 

av attraktiva kulturella värden och inrikespolitiska åsikter en värdefull resurs som 

utnyttjas för att erhålla mjuk makt och attrahera en extern publik. Myten om Lucia 
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kan även bidra till att hon ses som en symbol för starka kvinnor och budskapet 

kan på så sätt också få en inhemsk befolkning att känna stolthet för sin nation, vil-

ket i så fall kan öka möjligheten för dem att agera som positiva varumärkesam-

bassadörer för nationen. 

Den mer diffusa användningen av begrepp som kan kopplas till en feministisk 

diskurs i fokusgruppsintervjuerna verkar inte bero på en rädsla för begreppet 

feminism i sig utan grundar sig snarare i en samförståelse av att jämställdhet är 

något självklart i Sverige. En central del i diskussionerna i fokusgrupperna är en 

syn på feminism och jämställdhet som en självklar del av det svenska samhället. 

Först i mer detaljerade frågor börjar deltagare problematisera och uppmärksamma 

begreppen på ett mer medvetet plan, vilket följande citat påvisar: 

 

Jag tror också att Sverige, vi har ändå fördjupat oss ganska så mycket inom 

HBTQ och feminism, alltså det är ett stort ämne i Sverige även fast liksom folk, 

vissa inte vill att det ska va så. Och Sverige, även om det är mycket jobb kvar så 

är vi ju ett av världens mest jämställda länder tillsammans med typ Island.  

(Fokusgrupp 1, personlig kommunikation, 7 april 2017) 

 

Ovanstående exempel påvisar den allmänna attityden i fokusgrupperna kring jäm-

ställdhet. Det kopplas gärna samman med jämställdhet i andra grupper och sam-

manhang, som med till exempel HBTQ i ovanstående exempel, men även barns 

rättigheter kommer ofta upp i diskussioner kring ämnet. En bredare syn som in-

kluderar mänskliga rättigheter hamnar således i centrum under fokusgruppernas 

diskussioner. 

Ytterligare ett delat centralt begrepp i fokusgrupperna, som även identifierats i 

UD:s kommunikation, är synen på Sverige som en nation som ligger i framkant 

gällande jämställdhetsfrågor. Deltagarna anser att Sverige har kommit långt inom 

området, dock utan att benämna Sverige som en ledare för frågan i den internat-

ionella politiken. En tydlig association deltagare i fokusgrupperna gör när temat 

diskuteras är även att uttrycka stolthet för att Sverige arbetar med frågorna. Enligt 

Anholt (2002) är det här en viktig aspekt för att kunna arbeta med medborgare 

som varumärkesambassadörer för en nation. Nedanstående exempel illustrerar 

både synen på Sveriges ledande roll inom området och att jämställdhet är något 



 

 
30 

som upplevs vara ständigt närvarande. Slutligen kan även den stolthet som nämn-

des ovan skönjas i slutet av diskussionen.  

 

Deltagare 1: Det känner jag att det är en fråga där vi vågar vara kaxiga är just 

det här jämställdhet feminismen och så vidare där har ju Sverige verkligen vågat 

sticka ut näsan lite mer. Och bara... 

Deltagare 2: Sverige har lite mer kött på benen när det kommer till den frågan 

också. 

Deltagare 1: Ja! 

Deltagare 2: Inte för att det är perfekt här alls men det är ändå något som disku-

teras liksom. Det är ju alltid uppe liksom det är alltid ett samtal. Det är viktigt 

och kul.  

(Fokusgrupp 2, personlig kommunikation, 10 april 2017) 

 

Analysen visar att diskurserna i UD:s kommunikation och fokusgruppsintervjuer-

na utgår från samma nodalpunkter, men de centrala begrepp som kopplas i ekvi-

valenskedjan från nodalpunkten skiljer sig åt. Det leder till att nodalpunkternas 

betydelse skiljer sig åt i UD:s och fokusgruppernas diskurser. I UD:s kommuni-

kation genomsyras diskursen både av begreppet feminism och jämställdhet. Här 

kopplas nodalpunkten till centrala begrepp som ledarskap, viljan att lyfta frågan i 

internationella samtal och Sverige som en nation i framkant. Den ekvivalensked-

jan skapar en feministisk diskurs kopplat till Sverige som en stark förebild som 

gör skillnad.  

I fokusgruppsintervjuerna är användandet av begreppet feminism mer spar-

samt, och jämställdhet genomsyrar istället resonemangen inom diskursen. Här 

skapas ekvivalenskedjan av centrala begrepp som lika rättigheter för alla, mänsk-

liga rättigheter och Sverige som en nation i framkant inom området. 

Stoltheten och synen på Sverige som en nation i framkant och före sin tid 

finns både i UD:s kanaler och i fokusgruppsdiskussionerna vilket leder till att ek-

vivalenskedjorna närmar sig varandra till viss del. På grund av Sveriges ledande 

roll inom området blir den offentliga diplomatins tydliga fokus på feminism och 

jämställdhet därmed ett utmärkt exempel på det ägandeskap som Anholt (2007) 

talar om som en viktig del av strategin för att bygga en konkurrenskraftig identi-

tet. Men det faktum att ekvivalenskedjorna till stor del består av olika begrepp 
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inom diskurserna i UD:s kommunikation och fokusgrupperna leder till att det 

uppstår en betydelseskillnad mellan diskurserna inom temat. Det uppstår en dis-

kursiv kamp, eller antagonism i enlighet med Laclau och Mouffes begrepp (Jør-

gensen & Phillips, 1999). Då antagonism har uppstått kan slutsatsen dras att ingen 

av diskurserna har uppnått hegemoni. Båda existerar parallellt och ingen av dem 

kan ses som dominerande. För att en diskurs ska bli hegemonisk behöver den vara 

obestridd, vilket inte är fallet i det här exemplet. Det påvisas då ytterst få deltagare 

kände till Sveriges feministiska utrikespolitik, eller det faktum att Sverige var 

först i världen med att ha en sådan, när de upplystes om det under senare delen av 

diskussionerna. I en av fokusgrupperna ledde den nya informationen till ett frå-

gande ställningstagande:  

 
Jamen hur ska dom implementera detta rent konkret liksom, med typ vårt för-

hållningssätt till exempel Saudiarabien, våran extrema vapenexport dit och ska 

vi, hur ska vi förhålla oss till väldigt icke-feministiska andra makter liksom och 

hur vi faktiskt ska förhålla oss till detta. 

(Fokusgrupp 3 personlig kommunikation, 12 april 2017) 

 

Enligt Laclau och Mouffes diskursteori (Jørgensen & Phillips, 1999) kommer all-

tid en diskurs att vara starkare än den andra när antagonism uppstår. För att en 

diskursiv kamp ska avslutas måste hegemoni uppstå i en av diskurserna, vilket le-

der till en hegemonisk intervention mellan de stridande diskurserna. 

4.1.2 Miljö 

Ett annat tydligt tema i båda de empiriska materialen är miljöfrågor. I UD:s kom-

munikation finns en stark trend att publicera inlägg som handlar om miljö. Även i 

fokusgrupperna kom temat upp spontant när frågor ställdes om vad deltagarna 

trodde att Sverige har för hjärtefrågor. Återigen kan en tydlig gemensam no-

dalpunkt identifieras i båda materialen. Dock finns det tydliga skillnader i hur det 

talas om den centrala punkten. 

I UD:s kommunikation finns en tydlig inriktning på Sveriges starka röst inom 

miljöfrågor. Politiska initiativ som startats av nationen för att arbeta mot klimat-

förändringar och med miljön i åtanke framhävs, likaså framtida mål inom områ-
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det. Följande inlägg som innehåller en video om en konferens rörande havsmiljön, 

som Sverige initierat tillsammans med Fiji, kan exemplifiera det här: 

 

Bild 4. Facebookinlägg 3.  

 
(Swedish Foreign Policy News, Facebook, 30 mars 2017) 

 

 I UD:s digitala medier talas det vidare om vad Sverige gör inom miljöfrågor för 

att skapa en bättre framtid. Det visas ofta genom att koppla satsningar till FN:s 

globala mål (Regeringskansliet, 2015b) eller miljöarbete som görs inom EU. In-

lägget ovan visar till exempel att konferensen genomförs i samarbete med FN och 

cirkeln med olika färger är en symbol för FN:s globala mål för en hållbar utveckl-

ing. Det innebär att UD gärna kopplar sin syn på miljö och vad Sverige gör som 

nation för att förbättra den till internationella samarbeten och avtal. 

Ordet ledarskap är ytterligare ett centralt begrepp i UD:s kommunikation och 

kan i relation till ämnet representera rollen nationen tar på sig utifrån hur frågan 

berörs i kommunikationen. Ordet vägleder en stor del av kommunikationen i UD:s 

kanaler om temat miljö och visar upp Sverige som en nation med mycket att säga 

till om och en nation vars initiativ andra nationer antingen följer eller borde följa. 

Ett exempel på användningen av ord som ledarskap och i framkant kan ses här: 
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Bild 5. Twitterinlägg 2.  

 

(Thoeresson, retweet Swedish MFA, Twitter, 30 mars 2017) 

 

Ekvivalenskedjan som formar diskursen i UD:s kommunikation utifrån nodal-

punkten miljö blir därmed uppbyggd av begrepp som ledarskap, förebild och nat-

ionens makt att påverka. Bilden UD vill ge av Sverige är främst fokuserad på poli-

tiken och Sveriges framgångar i rankningar och internationella sammanhang. Fak-

tiska satsningar och information om dem förekommer också, men fokus ligger på 

Sveriges allmänna attityd kopplat till miljöfrågor. 

Även i fokusgruppsintervjuerna är miljön ett tema som anses vara en av Sve-

riges viktigaste politiska frågor. I samband med miljöfrågor ser deltagarna Sverige 

som innovativa och i framkant rent operativt. Ofta när miljöfrågan diskuteras an-

ses Sverige vara i framkant just för att svenskar är innovativa och moderna i sitt 

tankesätt om miljön samt i koppling till arbetsmarknaden. Fokus läggs på industri, 

tekniska lösningar och innovation snarare än ett uttalat ledarskap. Diskussionen 

går därför mer åt det operativa hållet snarare än det politiska. 

 

Deltagare 1: Lite det du va inne på också, med yttrandefrihet och så. Inte lika 

starkt som miljöfrågor, för jag tror att det är en typisk grej som man verkligen vill 

driva som också knyter an till det här med att vara banbrytande rent, vad ska man 

säga, inte tekniskt men…  

Deltagare 2: Jo men…  

Deltagare 1: Ja dels det men såhär industrimässigt och såhär försöka… 

Deltagare 2: Innovation. 

Deltagare 1: Tack. Typ lite såna smarta lösningar. 

(Fokusgrupp 3, personlig kommunikation 12 april 2017) 
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Ekvivalenskedjan som formar miljödiskursen i fokusgrupperna består av centrala 

begrepp som innovation, teknik och förebild. Återigen finns en skillnad i hur dis-

kurserna tar form, även om skillnaden här är mer subtil än i den feministiska dis-

kursen. I fokusgrupperna används det centrala begreppet Sverige i framkant på ett 

annat sätt än i UD:s kommunikation. I fokusgrupperna syftar det till Sveriges in-

novation, industri och praktiska lösningar, vilket påvisas i följande citat: 

 
Deltagare 1: Jag tänker, när du säger natur, att, min pojkvän är från England och 

hans familj har vänner som jag pratade med, dem ser Sverige som väldigt fram-

gångsrikt, speciellt i miljötänket. T.ex. är det liksom känt i hela världen att vi im-

porterar skräp eller folk betalar oss för att ta deras skräp och pantsystemet, det är 

ju inte unikt för Sverige, men det tänker, man tänker Skandinavien. Men de är ju 

väldigt duktiga med det där. 

Deltagare 2: Väldigt långt tekniskt komna, i framkant. 

 (Fokusgrupp 2, personlig kommunikation, 10 april 2017) 

 

Diskussionen landar i att Sverige är duktiga på att förnya och förbättra industri 

och jobb för att bli mer miljömedvetna. I UD:s kommunikation handlar istället 

begreppet Sverige i framkant om Sveriges position i internationella samtal och 

nationens övergripande miljöarbete.  

Temat miljö blir ett exempel på två olika diskurser som ligger mycket nära 

varandra i sin betydelse. Den diskursiva kampen eller antagonismen grundar sig 

främst i UD:s syn på Sverige som ett ledande nation i frågan mot fokusgruppsdel-

tagarnas mer försiktiga syn som fokuserar på industrin och innovationen bakom 

miljöfrågan. 

4.1.3 Sveriges fredsbevarande roll 

Ett tredje tema som hittas löpande i de empiriska materialen berör Sveriges roll i 

internationella sammanhang. Synen på vilken roll nationen har skiljer sig dock åt i 

UD:s kommunikation och fokusgruppsdeltagarnas diskussioner. I båda forumen 

talas det om att Sverige är fredligt och arbetar för fred i alla nationer, vilket därför 

kan ses som nodalpunkten i det diskursiva temat. 
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I fokusgrupperna betraktas Sverige som en förespråkare för fred. Här kopplas no-

dalpunkten till att Sverige är ett tystlåtet och neutral nation som inte har haft krig 

på över 200 år. Konflikträdsla och att nationen är tillbakadraget är återkommande 

begrepp i diskussionerna, både explicit uttalat, men även mer implicit, vilket föl-

jande ordväxling exemplifierar: 

 

Deltagare 1: Jag tror dock att när det kommer till, alltså politik, att det är mer att 

vi vill va lagom där också. […]  Vi vill liksom inte sticka ut. 

Deltagare 2: Nä, och egentligen inte ha nån riktig ståndpunkt i någon… 

Deltagare 3: … åt något håll. 

Deltagare 2: Nä precis, det är väldigt, väldigt svenskt, väldigt lagom. Väldigt 

“Nämen vi ska inte, vi ska liksom inte göra någon förnär.” 

(Fokusgrupp 3, personlig kommunikation 12 april 2017) 

 

Dock uppkommer intressanta motsägelser i fokusgrupperna när de analyserade 

temana diskuteras djupare. Deltagarna börjar efter ett tag ifrågasätta och proble-

matisera sina egna resonemang: 
 

Samtidigt som jag känner att det är ändå mer och mer så att man vill ta stånd-

punkt mot terror, mot homofobi, mot alla möjliga… Alltså som vi ändå ser som 

självklara att vi ska liksom va progressiva. Det är ju fortfarande en ståndpunkt, 

som att många retar sig på att Sverige är så himla PK [politiskt korrekt] hela ti-

den. Jag tänker att det ändå är ett ställningstagande, om än kanske ett lite medio-

kert ibland så. 

(Fokusgrupp 3, personlig kommunikation 12 april 2017) 

 

Parallellt med uppfattningen om att Sverige är neutralt och försiktigt finns därmed 

en uppfattning om att nationen ligger i framkant och kan stå upp för värderingar 

som anses viktiga. Dock avslutas resonemanget med att återkoppla till uppfatt-

ningen om att nationen är försiktig och inte vågar ha alltför starka synpunkter. 

I UD:s kommunikation kopplas temat Sveriges fredsbevarande roll istället till 

en tydlig ståndpunkt mot våld. Sverige ses som en högljudd och viktig aktör i 

fredsbevarande processer med makt att påverka. Följande retweet från utrikesmi-

nister Margot Wallström om Sveriges agenda för ett möte i säkerhetsrådet får ex-

emplifiera det: 
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Bild 6. Twitterinlägg 3.  

 

(Wallström, retweet Swedish MFA, Twitter, 23 mars 2017) 

 

Tweeten betonar Sveriges delaktighet i FN:s säkerhetsråd och budskapet fram-

ställs på ett sätt som betonar att Sverige är med och ställer krav och påverkar de 

processer som berörs i forumet. Att den feministiska utrikespolitiken ska genom-

syra alla politiska diskussioner påvisas också då en större roll för kvinnor föror-

das. Det faktum att Sverige sitter med i FN:s säkerhetsrådet var emellertid en ny-

het för nästintill alla deltagare i fokusgruppsintervjuerna. När de upplystes om det 

väcktes dels en stolthet och dels blandade känslor. Det senare blir påtagligt i föl-

jande uttalande: 

 

Jag känner lite så mixed feelings, på ett sett som du sa håller jag absolut med, 

men min första reaktion var att amen gud va bra för Sverige känns väldigt freds-

bevarande, men skit, det känns också som att vi e lite konflikträdda. 

(Fokusgrupp 2, personlig kommunikation, 10 april 2017) 

 

Resonemanget tyder på att Sverige anses ha fredsbevarande kvaliteter som är till 

fördel då internationella konflikter ska lösas, men även att den upplevda konflikt-

rädslan som anses prägla nationens beteende och historia kan bli problematisk i de 

sammanhangen. Här uppdagas att deltagarna i fokusgruppsintervjuerna inte är 

medvetna om ytterligare en viktig aspekt som betonas i UD:s kommunikation 

nämligen medlemskapet i FN:s säkerhetsråd. Precis som då den feministiska utri-

kespolitiken introducerades väcks därför ambivalenta känslor när deltagarnas 

verklighetsuppfattning ställs mot ett av de budskap som genomsyrar UD:s kom-

munikation. 

I UD:s kommunikation betonas genomgående att Sverige har en viktig roll i 

internationella samtal då de sitter i säkerhetsrådet där stora globala konflikter dis-
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kuteras och i bästa mån ska lösas på ett fredligt sätt gemensamt av de deltagande 

nationerna. Säkerhetsrådet blir i sig ett viktigt centralt begrepp som ger tyngd åt 

UD:s syn på Sverige som en fredsbevarande nation. Sveriges viktiga roll i olika 

politiska processer och diskussioner betonas därmed löpande i kommunikationen: 

 

Bild 7. Twitterinlägg 4.  

 
(Lyrvall, Retweet Swedish MFA, Twitter, 22 mars 2017) 

 

Den fredsbevarande rollen och betoningen på fredliga lösningar ifrågasätts dock. 

En fokusgruppsdeltagare ställde sig frågande till hur Sverige kan jobba med 

fredsbevarande samtidigt som nationen säljer vapen till andra länder: 

 

Jag tänker även på en annan slags grej som jag inte kan så mycket om men som 

man rätt så ofta hör om är att Sverige säljer vapen. Ganska mycket. Och den lite i 

kontrast till att Sverige är med i säkerhetsrådet, det är ju lite dubbelt. 

(Fokusgrupp 2, personlig kommunikation 10 april 2017) 

 

Sammanfattningsvis är centrala begrepp i UD:s kommunikation som utgör ekvi-

valenskedjan utifrån nodalpunkten Sveriges fredsbevarande roll: makt att på-

verka, delaktighet och inkludering i koppling till målen för den feministiska utri-

kespolitiken. Ur fokusgruppsintervjuerna kan istället centrala begrepp som kon-

flikträdsla, försiktighet, neutralitet och lagom kopplas till nodalpunkten Sveriges 
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fredsbevarande roll för att bilda ekvivalenskedjan. Nodalpunkten får därmed olika 

betydelse beroende på vilka begrepp som kopplas till den i de två empiriska 

materialen och den antagonism som uppdagats tidigare blir återigen synlig då de 

två diskurserna inom temat ställs mot varandra. 

4.1.4 Sammanfattande analys av ovanstående diskursiva teman 

Inom de diskursiva temana som analyserats har liknande diskursiva kamper upp-

stått i varierande omfattning. Den röda tråden som kan urskiljas utifrån ekviva-

lenskedjorna i de teman som identifierats i UD:s kommunikation, är att Sverige 

har en ledande och stark roll i internationella sammanhang. De framhäver att Sve-

rige har en stark röst inom världspolitiken och att nationen därmed har makt och 

möjlighet att påverka. 

I fokusgrupperna har diskurser med liknande eller samma nodalpunkter som 

de i UD:s kommunikation påträffats. Diskussionerna och diskurserna tar däremot 

en annorlunda form i fokusgrupperna då de centrala begrepp som formar nodal-

punkterna skiljer sig mot de som används i UD:s kommunikation. Ett gemensamt 

drag i fokusgruppernas ekvivalenskedjor är att Sverige framställs som mer tillba-

kahållet och med mindre makt att påverka den internationella politiska agendan. 

Utifrån analysen kan slutsatsen dras att de teman som identifierats i de empi-

riska materialen ligger nära varandra. Frågor som UD framhåller som viktiga 

inom svensk utrikespolitik ses som relevanta även i fokusgrupperna. Det bevisas 

då de tre temana grundar sig i samma nodalpunkter i både UD:s kommunikation 

och i fokusgrupperna. Diskurserna glider isär först när andra centrala begrepp för-

enas med nodalpunkterna, vilket då skapar en betydelseskillnad i temanas inne-

håll. Det leder till att diskursiva kamper har uppstått inom samtliga teman. Dock 

behöver det inte betyda att antagonismen är stor mellan diskurserna. Ett faktum 

som fastställts genomgående i analysen är att diskurserna har många likheter i sitt 

innehåll, men de grundar sig i olika uppfattningar. Om UD vill att deras diskurs 

ska accepteras av den inhemska befolkningen behöver de ha en större medveten-

het och dialog med den interna publiken. Förbättrad kommunikation kan minska 

betydelseskillnaden och skapa hegemoni i UD:s diskurser och genom det kan en 

hegemonisk intervention mellan diskurserna uppstå. 
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4.2 Diskussion 

Den avgörande faktorn till varför en diskursiv kamp har uppstått är en betydelse-

skillnad mellan diskurserna i de olika temana. När ett centralt begrepp används i 

flera diskurser, men har olika betydelse, är begreppet en flytande signifikant (Jør-

gensen & Phillips, 1999). I alla ovanstående diskursiva teman agerar nodalpunk-

terna tydliga flytande signifikanter då diskurserna som bildas utifrån dem får olika 

betydelse utifrån de skilda begrepp som kopplas till dem i ekvivalenskedjorna 

inom respektive empiriskt material. 

Under fria diskussioner i fokusgrupperna om vilka hjärtefrågor Sverige beto-

nar framkom spontant feminism, jämställdhet och miljö som tydliga exempel. Det 

stämmer överens med de hjärtefrågor som framhävs i UD:s sociala kanaler. Den 

övergripande antagonismen som uppstår rörande Sveriges utrikespolitik berör 

istället hur Sverige agerar utifrån de centrala politiska värderingarna. Det uppstår 

en konflikt mellan diskursen om Sverige som en stark ledare i internationella dis-

kussioner och Sverige som ett tystlåtet och neutral nation som inte motsätter sig 

andra nationers åsikter. Då de identifierade diskursiva temana är exempel på cen-

trala aspekter i Sveriges utrikespolitik, blir utrikespolitiken i sig en flytande signi-

fikant. Den får olika betydelse i olika kontexter utifrån hur de diskursiva temana 

som berörts formuleras och skapas i samtal och kommunikation med hjälp av 

olika centrala begrepp. 

Den flytande signifikanten innebär att en tydlig betydelseskillnad uppdagas i 

de diskursiva teman som identifierats och analyserats ovan med utgångspunkt i 

Sveriges utrikespolitik. Skillnaden är ytterst relevant att diskutera i relation till 

den rådande och ständigt föränderliga kontext som den offentliga diplomatin ver-

kar inom, där både kommunikation och relationer mellan människor blir allt mer 

globala.  

Att liknande teman kommer upp i både UD:s kommunikation och fokusgrupp-

sintervjuerna tyder på att Sverige överlag kopplas samman med tydliga politiska 

ämnesområden som är förankrade i det svenska samhället och inom vilka nationen 

anses vara unika eller utmärkande. Det kan i enlighet med Anholt (2007) anses 

bidra positivt till konstruktionen av en konkurrenskraftig identitet. Anholt (2003) 

menar även att det kan vara fördelaktigt utifrån möjligheten att se medborgare 

som varumärkesambassadörer. 
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Även om en gemensam grund har identifierats i de diskursiva temana finns det 

emellertid ytterligare en aspekt som är nödvändig att beakta. Då Sveriges utrikes-

politik diskuteras i fokusgrupperna är diskussionerna överlag ganska sökande. 

Några deltagare uttrycker explicit att de inte är speciellt insatta i Sveriges inrikes-

politik och att de därmed tycker att det är svårt att veta vad som betonas i utrikes-

politiken, och i förlängningen då även den offentliga diplomatin, på ett tydligt 

sätt. En underliggande osäkerhet och avsaknad av kunskap om politiska processer 

kan därmed skönjas i det empiriska materialet från fokusgruppsintervjuerna. En 

deltagare formulerar sig på följande sätt: 
 

Jag tror det är lite som [...] [deltagares namn diskuteras] säger att man liksom 

återspeglar samma frågor som man kanske känner att jamen inrikes också, ialla-

fall verkar det på oss som att vi vet inte riktigt, eller jag vet inte riktigt egentligen 

vad som, asså det är ju det som känns aktuellt för oss här i landet, man har 

kanske lite svårt om man inte är insatt att tänka utåt [...]. 

(Fokusgrupp 2, personlig kommunikation 10 april 2017) 

 

Här blir det tydligt att fokusgruppsdeltagaren inte har en tydlig bild av Sveriges 

utrikespolitik, eller hur de identifierade temana konkretiseras i den vardagliga ut-

rikespolitiken. Det är en intressant aspekt att lyfta då det, liksom betydelseskillna-

den i de diskursiva temana, kan ha implikationer för den offentliga diplomatins 

framgång. I UD:s kommunikation betonas utrikespolitikens kärnfrågor och mål 

frekvent, bland annat i följande retweet från Sveriges utrikesminister: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

Bild 8. Twitterinlägg 5 

 

(Wallström, retweet Swedish MFA. Twitter, 3 mars 2017) 

 

Tweeten innehåller en länk till den uppdaterade handlingsplanen för Sveriges fe-

ministiska utrikespolitik som bland annat innehåller sex långsiktiga mål som for-

mar utrikespolitiken. Därmed kommuniceras tydligt vilken inriktning nationen har 

i sin utrikespolitik till den internationella publiken via UD:s digitala kanaler. Att 

interna intressenter inte känner till hur nationen agerar och framställer sig inter-

nationellt blir då bland annat problematiskt i förhållande till Morsings (2006) re-

sonemang om att det är viktigt att de budskap som sänds ut stämmer överens med 

vad aktiva intressenter internt anser vara riktigt. Således väcker de betydelseskill-

nader som utkristalliserats genom analysen frågor kring relationen mellan nation-

ens inhemska befolkning och de insatser som görs inom ramen för offentlig di-

plomati. 

I analysen blir det tydligt att deltagarna ifrågasätter viktiga satsningar inom 

den svenska utrikespolitiken, som den feministiska inriktningen och medlemskap-

et i säkerhetsrådet. I slutet av fokusgruppsintervjuerna undersöktes om deltagarna 

kände till att Sverige är först i världen med att ha en uttalad feministisk utrikespo-

litik, och då det inte kom fram explicit informerade vi om det för att undersöka 

vilka reaktioner det utlöste. Överlag kände väldigt få deltagare till att det finns en 

uttalat feministisk strategi och en del hade hört talas om det men visste inte vad 

det innebar. Samma taktik och utfall skedde med informationen om att Sverige 

sitter med i säkerhetsrådet. Det indikerar dels att strategin för Sveriges utrikespoli-

tik inte nått fram till deltagarna i studien och dels blir en kritisk ton påtaglig när 

deltagare ifrågasätter hur en sådan strategi ska ta form i det konkreta politiska ar-
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betet. Eftersom det finns tecken på att deltagarna i studien inte känner sig säkra på 

vilka frågor Sveriges utrikespolitik betonar och att de ställer sig frågande till kon-

kreta handlingsplaner som presenterats av UD, kan en tydlig återkoppling göras 

till Zaharna och Uysals (2016) slutsats om vikten av att kontinuerligt bevaka relat-

ionsdynamiken i förhållande till olika publiker. Deltagarnas ifrågasättande under-

stryker nödvändigheten i att även uppmärksamma och prioritera relationer med 

inhemska målgrupper för att skapa en god grund för den offentliga diplomatin i 

dagens sammankopplade värld. 

Motsättningar kan uppstå när fokusgruppsdeltagarna inte är medvetna om vik-

tiga insatser och mål som Sverige har i sin utrikespolitik. Bristen på medvetenhet i 

den inhemska befolkningens kunskap kan skapa problem i hur Sveriges utrikespo-

litik framställs. Dessutom blir det aktuellt att reflektera över hur betydelseskillna-

derna i de diskursiva temana, som är med och formar diskursen om Sveriges utri-

kespolitik, skulle kunna minskas. Det aktualiseras ytterligare av den motsägelse-

fullhet som påvisats i analysen, rörande exempelvis nationens försäljning av va-

pen och medlemskapet i FN:s säkerhetsråd. Inkonsistensen som upplevs då en dis-

sonans mellan handling och budskap upptäcks kan underminera den offentliga di-

plomatins uppdrag.  

I anknytning till resonemanget att medborgare i internationella möten antar 

rollen som ambassadörer för sin nation, kan betydelseskillnaden som uppdagats 

leda till motsägelsefulla budskap i de fall den utländska medborgaren även har 

nåtts av UD:s kommunikation. Då riskeras i sin tur den positiva effekt som de de-

lade värderingsmässiga grundstenarna medför. Precis som Szondi (2008) menar, 

får den inhemska publiken därmed en viktig roll i att skapa en tydlig bild av nat-

ionen. Även om den inhemska befolkningen är intressenter som givetvis är omöj-

liga att kontrollera (Anholt, 2003) aktualiseras här Huijghs (2012) resonemang om 

den inhemska dimensionens ansvar att öka den interna förståelsen genom att 

kommunicera nationens internationella agerande och förmedla den bild av nation-

ens identitet som nationen önskar att den inhemska befolkningen ska ha. Ur ett 

helhetsperspektiv kan därför inhemska insatser betraktas som ett viktigt verktyg 

för att reducera risken att nationens trovärdighet i satsningar inom den offentliga 

diplomatin och nationens varumärkesarbete i stort stöter på motsättningar. 
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4.2.1 Autokommunikation 

Då vi inom ramen för studien inte undersökt eventuella insatser inom den in-

hemska dimensionen av Sveriges offentliga diplomati kan vi inte veta om eller hur 

nationen arbetar med den aspekten. Dock indikerar empirin från fokusgruppsin-

tervjuerna att eventuella insatser varken inom den inhemska dimensionen eller 

den offentliga diplomatin har nått fram till de medverkande i studien i någon bre-

dare omfattning då diskussionerna antog en sökande ton. Oavsett om insatser 

inom den inhemska dimensionen existerar eller når fram kan möjliga effekter hos 

den inhemska befolkningen av den offentliga diplomatins kommunikation vara re-

levanta att reflektera över i relation till de identifierade betydelseskillnaderna. 

Dessutom kan de budskap som kommuniceras genom den offentliga diplomatin 

även nå svenska medborgare via andra nationers medborgare som en följd av ökad 

interaktion och möten mellan olika nationers medborgare. Det innebär att trovär-

digheten i den offentliga diplomatins budskap kan urholkas om inhemska med-

borgare, i rollen som ambassadörer för Sverige, kommunicerar en annan bild av 

nationen i de gränsöverskridande mötena. 

Eftersom den inhemska kommunikationen främst sker på svenska minskar på-

verkan av de utsuddade gränserna mellan olika publiker i de inhemska kanalerna, 

vilket innebär att kommunikationen på ett tydligare sätt kan utformas specifikt för 

den interna målgruppen. Däremot är det viktigt att vara medveten om möjligheten 

att den interna målgruppen som nås av ett budskap via den inhemska dimensionen 

fortfarande kan nås av kommunikation riktad mot en internationell publik i sociala 

medier (Melissen, 2011). Då engelska är det språk som används i de studerade 

kanalerna från UD, blir de utsuddade gränserna mellan olika målgrupper viktigare 

att ta hänsyn till i den internationella kommunikationen eftersom den kan uppfatt-

tas av både interna och externa publiker. 

Enligt Christensen (1997) kommunicerar alla typer av folksamlingar på något 

sätt med sig själva, vilket då även inkluderar en nation och dess befolkning. Auto-

kommunikation sker ständigt och är inget som kan kontrolleras. Det existerar även 

om det inte uppfattas av användaren. Budskapen som förmedlas genom kommu-

nikationen i UD:s internationella digitala kanaler blir en gemensam röst utåt för 

vad Sverige betonar i internationella sammanhang. Om medborgare inte har en 

övergripande bild av vilka frågor nationen betonar i internationella samtal eller 

tror på antagna strategier kan det i sin tur få konsekvenser för UD:s kommunikat-



 

 
44 

ion och den offentliga diplomatin. Om budskap och meddelanden som sänts ut in-

ternationellt, i enlighet med Lotmans (1990) resonemang, kan komma tillbaka 

omkodade och omtolkade till medborgare i Sverige kan omedvetenheten om bud-

skapen som visat sig bland deltagarna i studien ställa till problem. Om det som 

UD kommunicerar till medborgare i andra nationer mottages av svenska medbor-

gare, eller återvänder omkodat till svenska medborgare då de interagerar med 

medborgare i andra nationer, kan betydelseskillnaden som uppdagats få flera kon-

sekvenser. Dels finns risken att inhemska publiker kan bilda motståndspubliker 

(Zaharna och Uysal, 2016) och dels kan det förtroende som Nye (2008) betonar 

som så viktigt för att kunna utnyttja mjuk makt i sin offentliga diplomati hotas om 

det som kommuniceras av UD inte bekräftas av svenska medborgare när de inte-

ragerar med utländska medborgare. 

Liksom Nye (2008) påpekar, kan den tyngd som Sveriges värderingar och in-

rikespolitik medför i diskussioner och kommunikation med olika målgrupper vara 

nationens viktigaste resurs i utövandet av sin offentliga diplomati. Ett tydligt ex-

empel utifrån UD:s kommunikation är användandet av en stark kulturell symbol 

som Lucia kopplat till Sveriges framstående arbete inom jämställdhet. Den här ty-

pen av koppling till inhemska värderingar och kultur blir inte bara viktig för den 

offentliga diplomatin utan även inom utrikespolitiken i stort, då de betonar samma 

värderingar. Vidare får det betydelse i relation till Anholts (2007) strategier för att 

bygga en konkurrenskraftig identitet då det förankras i nationens verkliga arbete 

med jämställdhet, något som UD tydligt kommunicerar att Sverige inte bara är 

duktiga på utan till och med ledande inom. UD mobiliserar och utnyttjar ovanstå-

ende resurser i sin kommunikation i digitala medier, vilket tydligt exemplifieras i 

empirin. Som tidigare nämnts tangeras värderingarna i diskussionerna i fokus-

grupperna. Ibland kan den styrka som värderingarna medför därför göra att dis-

kursen om det neutrala och tillbakahållna Sverige varieras och närmar sig diskur-

sen som dominerar i UD:s kanaler och Sveriges förmåga att skapa förändring ge-

nom mjuk makt: 
 

Jag tror ändå att i förhållande till vår storlek, nu kanske jag tror jättemycket om 

Sverige, men att det ändå, eftersom vi är liksom ansedda som ett progressivt och 

liksom 
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moraliskt land så tror jag ändå att Sveriges röst går fram ganska mycket i förhål-

lande till många länder i vår storlek liksom. 

(Fokusgrupp 3, personlig kommunikation, 12 april 2017) 

 

Nye (2008) betonar att trovärdighet och anseende är viktiga källor till mjuk makt, 

vilket kan göra att betydelseskillnaden kan bli problematisk om nationens med-

borgare inte är lika övertygade om värderingarnas effekter för att övertyga och 

påverka omvärlden eller är medvetna om att de används på det här sättet överhu-

vudtaget. Om skillnaden i pondus mellan den offentliga diplomatin och svenska 

medborgares uppfattning av nationens potential att påverka blir för stor kan det i 

en alltmer global värld därför tillslut påverka hur andra nationer ser på Sverige.  

Zaharna och Uysal (2016) menar i koppling till sin studie om förändrad dy-

namik i relationsskapandet att nationer kan ha speciellt svårt att uppfatta risken 

med att dess egna inhemska publiker antar rollen som motståndspublik, dvs. med 

ogynnsamma åsiktsinriktningar. Det är dessutom något som författarna menar har 

visat sig hända allt oftare. Även om de värderingsmässiga grundstenarna inom 

diskurserna i de två empiriska materialen överensstämmer kommer den skilda 

uppfattningen av landets självförtroende och förmåga att leda till att motsättningar 

inom den inhemska publiken uppstår. Det här kan i sin tur leda till ett växande 

kommunikativt problem för UD:s offentliga diplomati. Upptäckten framhåller att 

det ökade fokus som forskningen haft på relationsskapande är legitimt. Dessutom 

behöver den här aspekten uppmärksammas mer i praktiken inom den offentliga 

diplomatin för att i ett tidigt skede undvika att betydelseskillnaden påverkar Sve-

riges trovärdighet eller växer sig större. 
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4.2.2 Den offentliga diplomatins komplexitetsmodell 

 

 
Lidin & Mattisson, 2017 

 

För att visualisera resonemanget som förts i diskussionen har en modell utformats 

som demonstrerar de kommunikativa flödenas komplexitet i dagens samhälle. Pi-

larna illustrerar möjliga kommunikationsflöden mellan olika aktörer. De belyser 

även vikten av flervägskommunikation och dialog, vilket inkluderar en förmåga 

att lyssna, samt behovet av att skapa goda relationer med olika intressenter. Den 

offentliga diplomatin verkar inom en internationell sfär som innefattar flera olika 

civila publiker, men behöver även ta hänsyn till sin egen nationella sfär och den 

civila publik som finns inom den. I modellen går det att utläsa att budskap inte 

bara går till de tänkta målgrupperna, i det här fallet de internationella civila publi-

kerna, de kan även nå den inhemska befolkningen på olika sätt. För det första är 
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det möjligt att kommunikativa satsningar riktade mot civila publiker externt når 

den interna civila publiken genom autokommunikation. Budskap i den externa 

kommunikationen inom ramen för offentlig diplomati kan således mottas och tol-

kas av den inhemska befolkningen. För det andra kan budskapen även nå den in-

hemska befolkningen via samtal med internationella civila publiker, online eller 

via fysiska möten. Eftersom budskapet först tolkas av mottagaren i den internat-

ionella civila publiken kan det dessutom vara omkodat när det når den inhemska 

befolkningen på det sättet (Lotman, 1990). Vidare visualiserar modellen att alla 

aktörer antar rollen som både sändare och mottagare i ett komplext kommunika-

tivt nätverk, vilket delvis förändrar maktbalansen mellan olika aktörer. En ökad 

rörlighet och social kontakt, fysiskt eller via nätet och sociala medier, gör att bud-

skapen blir omöjliga att kontrollera. 

Ännu en kommunikativ utmaning uppdagas som en följd av de ökade interakt-

ionerna och den påföljande förändringen i maktbalansen. Olika delar av den in-

hemska befolkningen kan kommunicera med utländska medborgare via sociala 

medier eller som en följd av turism, utbyten eller en allt globalare arbetsmarknad. 

Därmed blir den inhemska publiken i sig en slags kommunikationskanal som på-

verkar hur nationen uppfattas internationellt. Den inhemska publiken blir då viktig 

att betrakta som en central intressent, inte bara för den inhemska dimensionen, 

utan även för den offentliga diplomatin. Dagens digitala landskap präglas även av 

att information filtreras av algoritmer, vilket leder till att alla individers informat-

ionsflöden i sociala medier och på internet styrs av deras tidigare internetanvänd-

ning (Pariser, 2011). Under sådana förhållanden är det av vikt att proaktivt reflek-

tera över de utmaningar som det komplexa nätverket av olika aktörer och filter-

bubblornas påverkan innebär. Det innebär vidare att den strategiska kommunikat-

ionen inom offentlig diplomati behöver anta en integrerad helhetssyn som innefat-

tar både kommunikationen inom den inhemska dimensionen och den externt rik-

tade kommunikationen inom den offentliga diplomatin. 
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5.  Slutsatser                     

Studien ämnar att problematisera och belysa komplexiteten i den kommunikativa 

kontext som den offentliga diplomatin verkar inom. Det viktiga att belysa i studi-

ens empiri är att det finns en betydelseskillnad mellan diskurserna i UD:s kom-

munikation och de diskurser som dominerar bland de unga svenskar som deltog i 

fokusgrupperna. Även om en bredare dialog mellan nationer är ett logiskt mål, så 

börjar det alltid med dialog mellan individer, oavsett om det gäller möten mellan 

politiker eller medborgare, online eller ansikte mot ansikte (Cowan & Arsenault, 

2008). Därför menar vi att det behövs en bredare syn på vilka intressenter som 

den offentliga diplomatin behöver ta ställning till för en fruktbar utveckling av 

området, både inom akademin och i praktiken. 

Ett tydligare fokus på den inhemska befolkningens roll inom den offentliga 

diplomatin och nödvändigheten i att de blir varse om de insatser som görs i stora 

drag inom området, samt utrikespolitiken i stort, anser vi hade kunnat minska den 

betydelseskillnad kring nationens identitet som upptäckts i empirin. Det är viktigt 

att betona att den inhemska befolkningen är en heterogen grupp. Den här studien 

exemplifierar därmed endast ett av många olika sätt att se på Sveriges utrikespoli-

tik. Då världen är allt mer sammankopplad är det dock av stor vikt att medborgare 

i en nation känner till vad nationen åstadkommer och vilken roll nationen har in-

ternationellt, inte minst för att nationen skapar en bättre relation med sina med-

borgare. Det är även relevant för att minska risken att den inhemska befolkningen 

nås av kommunikationen från en andrahandskälla. Det kan i sin tur leda till att 

nationens framtoning blir splittrad om medborgare har en annan uppfattning än 

den som kommunicerats genom den offentliga diplomatin. Med nya kommunika-

tiva problem som desinformation och filterbubblor i åtanke, blir det speciellt vik-

tigt att tydlig och konkret information når ut till nationens egna befolkning och 

inte endast till den internationella publiken. Förutom förvirring kan även ogenom-

tänkta budskap leda till att det kommunikativa arbetet undermineras. Vi vill dock 

understryka att den här aspekten handlar lika mycket om att lyssna till och föra en 
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dialog med den inhemska publiken för att gemensamt konstruera och forma dis-

kursen om nationens utrikespolitik. Det blir otroligt viktigt för att minska konflik-

ter och öka förståelsen för andras ståndpunkter (Cowan & Arsenault, 2008). 

Ytterligare en anledning att inte förbise betydelseskillnaden som uppdagats är 

det faktum att digitala mediers globala utbredning har suddat ut gränserna mellan 

inrikes- och utrikespubliker, som länge tagits för givna i traditionella definitioner 

av offentlig diplomati (Cull, 2008). I dagens uppkopplade samhälle får olika nät-

verk en allt större betydelse och internationella möten blir vanligare på nätet, men 

också i verkliga livet. Idag finns en ökad rörlighet i form av exempelvis ökade 

migrationsströmmar, olika slags utbyten och turism. På grund av en ökad migrat-

ion har dessutom en stor del av den inhemska befolkningen starka band till civila 

publiker i sina hemländer. För att bevara ett nationens anseende och förtroende 

under de förutsättningarna blir de relationer som de svenska medborgarna skapar 

en allt viktigare aspekt att ha i åtanke för de som arbetar med offentlig diplomati. 

Om medborgare resonerar i banor som att “... det känns som om Sverige är ganska 

neutrala också i typ alla frågor och lägger sig inte i så jättemycket i vad som hän-

der i världen.” (Fokusgrupp 1, personlig kommunikation, 7 april 2017) kan det 

leda till att skilda verklighetsuppfattningar så småningom ställs mot varandra. Nye 

(2008) betonar specifikt vikten av att lyssna som en viktig del i tvåvägskommuni-

kationen. För en lyckad offentlig diplomati kan det därför vara minst lika viktigt 

att vara medveten och lyssna inåt, i nationen, för att försöka undvika att Sveriges 

identitet och självförtroende uppfattas som splittrade. 

Det är här som synen på civilas roll i samhället allt mer kan liknas vid rollen 

som ambassadörer för sina nationer (Melissen, 2011). Genom att se på sina med-

borgare som ambassadörer kan sammanhållningen i befolkningen stärkas och ge-

nom det skapa en starkare identitet för nationen (Anholt, 2006). Om det inte sker, 

och den inhemska befolkningen inte tas i beaktning i kommunikativa insatser, kan 

problematik uppstå om medborgarnas syn på sin nation och dess position i världen 

skiljer sig mot den bild som nationen vill kommunicera internationellt. I samband 

med det aktualiseras också vikten av att göra satsningar inom nationen och rikta 

kommunikationen mot den inhemska befolkningen. Det kan få en avgörande roll 

för att öka medvetenheten om utrikespolitiken och nationens identitet på den in-

ternationella arenan. 
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En tydligt integrerad helhetssyn på den interna och externa politiska kommu-

nikationen blir därmed viktig för att inte bidra till de skillnader som utkristallise-

rats i studien. I Sveriges fall kan helhetssynen gynnas ytterligare av den integre-

ring mellan varumärkesarbete och offentlig diplomati som Cassinger, Merkelsen, 

Eksell och Rasmussen (2016) konstaterat i Sverige. Även Anholt (2007) har un-

derstrukit vikten av att kommunikationen om en nation samordnas. 

Utifrån studiens syfte och resultat vill vi därför betona vikten av att en auto-

kommunikativ medvetenhet genomsyrar den strategiska kommunikationen inom 

en nations offentliga diplomati. Det innebär en medvetenhet om att nationen även 

talar med sig själv när budskap sänds ut externt. Vi förespråkar därför att ständigt 

ha den inhemska befolkningen i åtanke och vara medveten om att de kan nås av 

de budskap som sänds ut. Genom att ha en autokommunikativ medvetenhet i sin 

kommunikation och se den inhemska befolkningen som en möjlig målgrupp kan 

UD effektivisera sin kommunikation i digitala medier och därmed även skapa yt-

terligare tyngd i sina budskap. En ständig medvetenhet om att den inhemska be-

folkningen kan nås av den internationellt inriktade kommunikationen kan öka tro-

värdigheten för de budskap och policys som kommuniceras eftersom det ökar 

möjligheten för att den inhemska befolkningen kan förstärka budskapen. När de 

kommunicerar samma budskap som nationen kommunicerar blir budskapet star-

kare och mer unisont. Om autokommunikationen dessutom kan vara ett sätt för 

människor att stärka sitt sociala sammanhang och identitetsskapande inom en 

grupp (Christensen, 1997) kan en autokommunikativ medvetenhet skapa en ökad 

stolthet och starkare vi-känsla hos folket. Slutligen kan en autokommunikativ 

medvetenhet också vara ett sätt att arbeta proaktivt med sin kommunikation och 

sitt identitetsskapande. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att kommunikationen inom den inhemska di-

mensionen av den offentliga diplomatin kan få stor betydelse för att adressera be-

tydelseskillnader likt de som uppdagats i studien. Insatser inom den inhemska di-

mensionen erbjuder en möjlighet att kommunicera om Sveriges utrikespolitik och 

roll internationellt på ett mer riktat och anpassat sätt specifikt till den inhemska 

befolkningen. Det blir också ett sätt att lyssna och föra en dialog med interna 

publiker vilket skapar en god grund för en mer unison diskurs om Sveriges utri-

kespolitik. Den inhemska dimensionen blir därmed ett ytterst viktigt verktyg och 

stöttepelare för en framgångsrik offentlig diplomati och en sammanhållen nation-
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ell framtoning. Om strategiska kommunikatörer inom den offentliga diplomatin 

dessutom har i åtanke att nationen ständigt talar med sig själv, även när en extern 

målgrupp är i fokus, kan kommunikationen knytas samman och få ett tydligare 

och mer unisont budskap. 

5.1 Vidare forskning                        
Det är fördelaktigt att använda fokusgrupper som ett underlag för att utforma en-

käter för att studera en specifik fråga inom ett bredare urval och en möjlighet att 

uttala sig mer generellt om en population (Wibeck, 2010). Därmed ser vi en stor 

möjlighet att med avstamp i den här studien utveckla en uppföljande och bredare 

studie. Enkäter kan exempelvis användas i kombination med fokusgrupper för att 

kunna dra mer generella slutsatser och undersöka vår teori vidare ur ett bredare 

perspektiv. 

Vi ser även överlag ett stort behov att utveckla förståelse för synen på hur 

kommunikation fungerar inom området offentlig diplomati. Det finns flera områ-

den som studien berör som skulle kunna fördjupas eller utvidgas: politisk kom-

munikation på sociala medier, medborgare som varumärkesambassadörer kopplat 

till politisk kommunikation och autokommunikativa effekter på en global arena. 

Det är problematiskt att diskutera om de likheter som finns i temana på något 

sätt kan kopplas till UD:s kommunikation i sociala medier då deltagarnas uppfatt-

ning kan grunda sig i flera olika ursprung. En övergripande summering av dis-

kussionerna i fokusgrupperna kan ge sken av att UD:s internationella kanaler inte 

når deltagarna i någon nämnvärd utsträckning, vilket kan bero på flera saker. Möj-

liga orsaker kan vara att kontona främst riktar sig till en internationell publik och 

att informationsflödet i sociala medier är starkt styrda av algoritmer som påverkar 

vilken information olika individer utsätts för, samt att individuella intressen styr 

innehållet och vad som uppmärksammas (Pariser, 2011). Sociala medier är ett 

komplicerat medium där filterbubblor styr varje individs informationsflöde. Stu-

dien har främst fokuserat på en hur sociala medier ökar antalet aktörer som påver-

kar den offentliga diplomatin. Därmed kan vidare forskning fokusera mer på den 

komplexitet som filterbubblor medför då kommunikation sker i sociala medier. 
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9. Bilagor                                  

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide till fokusgrupper 

 

Etisk del - Du är anonym, du spelas in - bara Emma och Ylva hör detta. Det är 

viktigt att ni vet att även ni har tystnadsplikt. Berätta hur vi använder materialet. 

Berätta väldigt vagt vad vi skriver om, men säg att de får reda på mer efter inter-

vjun. 

 

Vi skriver vår C-uppsats denna termin och ni kommer vara vår empiri/material. Ni 

nämns som sagt inte som personer utan vi kommer ta hela diskussioner istället 

och analysera dem. Vi kommer idag prata om bilden av Sverige, men vi kommer 

berätta för er mer om uppsatsen efter intervjun. 

 

Praktisk del - Prata en person åt gången så mycket som det går! Vi kan komma 

att avbryta er om det går för snabbt, fortsätt diskutera, vi vill bara höra allt ni sä-

ger! Detta är först och främst ett samtal mellan er i gruppen och vi kommer mest 

lyssna på vad ni har att säga. Vi hoppas därför på att ni diskuterar frågorna med 

varandra och inte bara svarar med någon enkel mening, men vi är också här för att 

hjälpa er föra diskussionen vidare! Behöver ni gå på toa eller dylikt säg till så lö-

ser vi det såklart. Detta kommer ta mellan 45–60 minuter. Vi är otroligt tack-

samma över detta! 

 

Frågor: 

 

Vilken bild tror ni medborgare i andra länder har av Sverige? 

 

Vilken bild tror ni att Sverige vill att medborgare i andra länder ska ha av landet? 
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Hur tror ni Sverige agerar i internationella samtal/diskussioner? Stark/svag 

tyst/högljudd, tar konflikter eller inte? 

 

Vilken utrikespolitik tror ni att Sverige för? 

 

Vilka hjärtefrågor tror ni Sverige har? 

Vet du om att Sverige kallats för en ideell stormakt?  

 

 

Sverige i Säkerhetsrådet - instagram 

 
 

Bild på Säkerhetsrådet 

Vilka är det som är med på bilden? 

Vad representerar denna bild? 

Visste du att Sverige sitter i SR? 

Ja/nej - har du några känslor/åsikter om det? 

På bilden finns en skylt som det står om SDG, vet ni vad detta är för något? 

 

Följer du nyheter om Sverige i internationella medier? 
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Vad händer här? 

Har ni sett bilden innan? I vilket sammanhang? 

Vet ni vem detta är? 

Vet ni varför denna bild togs? 

Bakgrund? 

Vad försöker Isabella Lövin göra med denna bild? 

 

 

Avslut: 

 

Igen tack så mycket! 

Har ni några frågor nu eller avslutande kommentarer? 

Uppsatsen kommer se ut så här… 

Om ni känner att vi har missat något eller ni vill tillägga något vi inte hann med 

eller som du kanske inte vill dela med dig i grupp är det bara att kontakta oss! På 

mail, telefon eller såklart på Facebook! 
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9.2 Bilaga 2 - Källförteckning för UD:s empiriska material 

 

 

Swedish MFA. (9 mars 2017). Today at #PolicyLabGAC @BernesAnn, #Swe-

den’s Ambassador for #Genderequality shared insights into Sweden’s #Feminist-

foreignpolicy. [Twitter] 

https://twitter.com/CanadaFP/status/839956478949736448 [åtkomst: 14 april 

2017] 

  

Swedish Foreign policy news (8 mars 2017).  Looking to boost your economy? 

Tap into an under-udes workforce resource – Women. [Facebook] 

https://www.facebook.com/SweMFA/ [åtkomst: 14 april 2017] 

  

Swedish Foreign policy news (8 mars 2017). In Sweden it’s #WomensDay every 

day! Sweden tops list of best countries for women: #Sweden #EqualityMakesSense 

[Facebook] https://www.facebook.com/SweMFA/ [åtkomst: 14 april 2017] 

  

Swedish Foreign policy news (30 mars 2017). If we don’t take action, there’s go-

ing to be more plastic than fish in the ocean by 2050. [Facebook] 

https://www.facebook.com/SweMFA/ [åtkomst: 14 april 2017] 

  

Swedish MFA. (30 mars 2017). #Sweden clear frontrunner in @EU efforts to 

combat #climatechange. #globalgoals #Saveourocean #ParisAgreement. [Twitter] 

https://twitter.com/PerThoeresson/status/847338543579975681 [åtkomst: 14 april 

2017] 

  

Swedish MFA. (23 mars 2017). Important UNSC meeting on #SouthSudan today. 

I will call for end to violence, inclusive peace process, larger role for women. 

#SwedeninUNSC. [Twitter] 

https://twitter.com/margotwallstrom/status/845006614595821570 [åtkomst: 14 

april 2017] 
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Swedish MFA. (22 mars 2017). Show of unity as Secretary Tillerson kicks off me-

eting of Global Coalition to Defeat ISIS @StateDept. Sweden strengthens contri-

bution. pic.twitter.com/dz30gX8vMj.[Twitter] 

https://twitter.com/bjornly/status/844552929633845252 [åtkomst: 14 april 2017] 

  

Swedish MFA. (3 mars 2017). The updated Foreign Service action plan for femi-

nist foreign policy was just published. Enjoy! [Twitter] 

https://twitter.com/margotwallstrom/status/837680215253995521 [åtkomst: 14 

april 2017] 

 

 

 


