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Purpose/Aim: To investigate how a embassy communicate the culture from their native 
country, to find out how their communication is structurized, to investigate how ever a 
embassy have other purposes for their culture communication rather then the obvious 
Economic and political aspects and to find out if there are any differences in the cultural 
communication between different countries . 
 
Material/Method: I carried out three different interviews with three representatives from the 
countries Canada, Slovakia and the Philippines. I then analyzed the results from the 
interviews with my chosen theories, four step public relations process, Culture Diplomacy and 
Competitive identity. 
 
Main results: I reached the conclusions that the chosen embassies communicate their native 
countries culture on a preferable way and that culture have a high priority to communicate to 
the embassy. Their communication organization is strictly hierarchic with the Government of 
their native country as the shaper of communications strategies and policies. There are several 
other aspects to why the culture communications is current in the embassies agenda, among 
these is the possibility to connect on friendly basis and to cooperate with the purpose to 
spread their culture in the countries they are posted in. There are many similarities in the 
culture communication of the embassies, but not so many differences. 
 
Keywords: Embassies, Culture Communication, Communication Structures. 
Communication Purposes. 
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Sammanfattning  
 

I denna uppsats behandlar jag ämnet ambassaders kulturella kommunikation. Jag undersöker 
hur ambassader kommunicerar ut sitt lands kultur till invånarna i det land de befinner sig i? 
Hur deras kulturkommunikation är uppbyggd? Om de har de några andra syften än 
ekonomiska och politiska med sin kulturkommunikation? Om det finns det några likheter och 
skillnader hos de undersökta ambassaderna i bedrivandet av kulturkommunikationen? Jag 
genomför denna undersökning då jag anser att det finns en kunskapslucka i forskningen kring 
ämnet. Jag använder mig av personliga intervjuer för att sedan analysera de resultat jag får 
från intervjuerna med hjälp av mitt analysschema som består av tre olika teman där teorierna: 
Four step public relations process, Culture Diplomacy and Competitive identity ingår.  
 
Jag kommer fram till att ambassader starkt värnar om att kommunicera ut sin kultur i Sverige 
och gör detta på många olika plan. Deras kulturkommunikation är starkt hierarkiska och 
myndighetsstyrda men de följer till stor del en Four step public relations process. De har fler 
syften med att kommunicera ut sin kultur annat än de politiska och ekonomiska aspekterna, 
bland annat för att skapa vänskapsband länder emellan. Jag finner flera likheter men desto 
mindre skillnader rörande de tre olika ambassaderna som alla har sitt hemland på olika 
kontinenter. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 
 

När jag var femton år var jag på studiebesök på den tjeckiska ambassaden i Stockholm. Jag 
hade sedan länge varit fascinerad av just ambassader och hur de kan representera en hel 
nation, och i vissa fall flera miljoner människor. Jag fick följa med de anställda vid 
ambassaden under en hel dag och fastnade framförallt vid deras kulturavdelning, de hade ett 
helt hus med bara kultur, såsom tavlor, böcker, filmer och musik ifrån sitt hemland, som de 
försökte sprida till oss invånare i Sverige, det var då min nyfikenhet väcktes, jag ville veta hur 
en ambassad går tillväga för att få oss svenskar att få upp ögonen för sin inhemska kultur, det 
är denna upplevelse och fascination för kommunikation rörande kultur som ligger bakom 
denna uppsats. 

 
Det ligger i alla länders intressen att vara representerad utanför sitt eget lands gränser, ett av 
dessa representationssätt är ambassaden. Den finns där för att kunna underlätta livet för sitt 
eget lands medborgare som just nu är invånare i en annan del av världen. Ambassaden 
representerar även sitt hemland i det andra landet, den försöker att göra landet den är 
stationerad i uppmärksam på vad man i sitt ursprungsland har att erbjuda, för att på så sätt 
bygga affärskontakter, kulturutbyten och vänskap.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
Jag anser att för lite forskning på ämnet ambassadernas kulturkommunikation har gjorts. Den 
forskning som genomförts i ämnet ambassadernas kommunikation har fokuset legat på 
”branding”  och marknadsföring. Kulturkommunikation är ett område som det i dagens 
forskning finns en kunskapslucka kring, ämnet är inte vida känt. Jag anser att ett sådant viktigt 
ämne som kulturkommunikation är för representationen kring en hel nation och dess folk 
förtjänar att uppmärksammas mer i forskning och i den allmänna diskursen. Därför är mitt 
syfte i denna uppsats att försöka bidra till forskningen kring utländska ambassaders 
kommunikation av kultur i Sverige. 

 
Mina frågeställningar i uppsatsen kommer att vara följande: 
Hur kommunicerar ambassaden ut sitt lands kultur till invånarna i det land de befinner sig 
i? 
Hur är deras kulturkommunikation uppbyggd?  
Har ambassaderna några andra syften än ekonomiska och politiska med sin 
kulturkommunikation? 
Finns det några likheter och skillnader hos de undersökta ambassaderna i bedrivandet av 
kulturkommunikationen? 
 
 Jag kommer att undersöka tre stycken ambassader ifrån tre olika världsdelar och för att 
kunna besvara mina frågeställningar till de tre ambassadernas kulturkommunikation så 
använder jag mig av dessa tre teman som blir mitt analysschema som jag anpassar på min 
teoriram. Dessa tre teman är följande: 
 
• Kulturtemat: I detta tema kommer jag undersöka vilken kultur som är fokuset i landets 

kommunikation, vilken kulturell image de anser sig ha, varför de anställda på 
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ambassaden tycker det är viktigt att kommunicera kultur, hur mycket inblandning har 
hemlandet i deras kommunikation. 

• Medietemat: I detta tema kommer jag att ta reda på vilka medier ambassaderna 
använder sig av vid sin kulturkommunikation, varför de använder sig av dessa medier, 
söker de nya medier, anpassar det sitt material till målgrupper och använder de sig i 
stor utsträckning av nya medier såsom Facebook, Twitter och bloggar 

• Effektivitetstemat: Här vill jag använda en ”public relations”  vinkel på ämnet och se 
på hur ambassaden på ett effektivt sätt arbetar med kulturkommunikation. Använder 
de sig av policies eller strategier, vem tar besluten i kommunikationen, vad händer om 
det uppstår ett problem, hur ställer de sig till utvärdering. 

 
För att hitta mina teorier och skriva min metod kommer jag att använda mig av Simon 
Anholts verk, Competitive Identity, The new brand management for nations, cities and 
regions, Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Brooms bok Effective public relations. 
Peter Erikssons Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisation och det sista verket jag använder mig av kommer att vara Peter Esaiasson, 
Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängneruds, Metodpraktikan, konsten att 
studera samhälle individ och marknad 
 

1.3 Avgränsning  
 
Jag skulle kunnat ha vinklat uppsatsen på så sätt att jag tog reda på hur Sverige kommunicerar 
ut sin kultur i andra länder, men eftersom jag då hade varit tvungen att åka utomlands så var 
detta något som jag varken hade en ekonomisk eller tidsmässig möjlighet att genomföra, så 
nöjde jag mig med att ta utländska ambassader i Sverige.  
 
Anledningen till att jag bara valde att se på hur en ambassad arbetar med att kommunicera 
kultur var för att det helt enkelt skulle bli ett för brett arbete om jag skulle se på hur de 
kommunicerar flera ämnen och frågor såsom ekonomi och politik. Nationers kultur är också 
ett ämne där det finns lite forskning inom just kommunikation och jag tycket på så sätt det 
skulle vara intressant att bidra med forskning på ämnet och kanske upptäcka saker i ämnet 
som tidigare hade varit osedda. Jag valde länder ifrån tre olika världsdelar eftersom jag ville 
ha spridning på mina informationskällor och för att själva undersökningen blir mer intressant 
om jag använder sig av länder med olika kulturer och tillvägagångssätt i arbetet. Att det blev 
just tre ambassader är också en fråga av tid, då intervjuerna och transkriberingen av dessa är 
tidskrävande så nöjde jag mig med tre trots att målet från början hade varit att få ett land ifrån 
varje världsdel. Detta grundmål visade sig ifrån början att var nästan omöjligt då relativt få 
ambassader finns representerade i Sverige och många av de som finns har ganska få anställda 
och anser sig inte ha tid med undersökningar i form av denna. 
 
. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 
 
De intervjuer som genomförts i denna uppsats skedde år 2009. Jag har dock gjort 
eftersökningar då jag undersökt ambassadernas hemsidor för att hitta information kring deras 
kommunikation. Jag har även undersökt sociala medier för att se hur ambassaderna finns 
representerade där, då främst på Facebook.com, Twitter.com men även bloggvärlden har av 
mig inspekterats. Jag kan dra slutsatsen att ambassadernas kommunikation kring kultur ter sig 
relativ samma nu 2012 som då. Jag anser därför detta insamlade material och ämne 
fortfarande vara relevant. Något att påpeka är att Slovakien och Filippinerna har skaffat sig en 
varsin Facebookgrupp sen intervjuernas genomförande. 
 
 
För att samla in mitt material valde jag att arbeta med personliga intervjuer eftersom detta föll 
sig lämpligast då jag skulle intervjua så få personer och hade ett stort antal frågor, så ville jag 
inte använda mig av enkätundersökningar eller fokusgrupper, då de lämpar sig bättre vid 
undersökningar av vad större delar av populationen tycker. Jag tog i mitt metodval de tips 
som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud i verket Metodpraktikan i akt. De har där 
sex stycken punkter som noga ska övervägas innan man bestämmer sig vilken metod som ska 
användas, följande punkter tänkte jag på i mitt metodval: 
 

1. Kostnaderna – Man ska tänka på att om man har små medel, såsom jag hade i denna 
undersökning inte väljer svarspersoner som är stationerade långt ifrån än vad en själv 
är, då resorna kan blir dyra, då är det bättre att välja en telefonintervju eller en 
postenkät. Nu hade jag tur eftersom alla mina intervjupersoner var stationerade i 
Stockholm så väldigt små ekonomiska medel behövdes.1 

2. Antal Svarspersoner –  
”Den generella regeln är att telefonintervjuer och framförallt postenkäter är att föredra om 
undersökningen omfattar många svarspersoner medan personliga intervjuer följaktligen är ett 
relativt sett mer rimligt alternativ vid mindre undersökningar”.2 

 
Så säger författarna till verket Metodpraktikan och syftar på att varje dyr personlig 
intervju och varje billig intervju kostar lika mycket tid och pengar oavsett vilket antal som 
genomförs. Jag höll nere mina kostnader eftersom jag endast behövde besöka mina 
intervjupersoner som är stationerade i Stockholm två gånger3. 
3. Svarsfrekvens – Fler personer är normalt sett villiga att ställa upp i 

intervjuundersökningar än i postenkätundersökningar. Förmodligen för att det är 
lättare att glömma av en svarsenkät men svårare att neka en trevlig intervjuare som 
knackar på dörren eller ringer4. Jag hade i mitt fall relativt lätt för att få mina 
intervjupersoner att ställa upp på mina intervjuer, detta eftersom många av 

                                                 
1 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 264. 
2 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 264. 
3 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 264. 
4 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 264. 
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ambassaderna har som policy att ställa upp på intervjuer och undersökningar 
genomförda av studenter. 

4. Antal frågor – Om man ska ställa många frågor så förmår de flesta inte att svara på 
frågor i mer än femton minuter via telefon då börjar svarspersonens koncentration och 
tålamod brista. Därför är det bäst att genomföra en personintervju helst i en miljö där 
svarspersonen känner sig trygg och utan att hetsa kan svara lugnt och noggrant på ens 
frågor5. Jag bedrev mina intervjuer i mer än femton minuter, den längsta varade i en 
timme, men jag upplevde inte att intervjupersonen någon gång verkade ointresserade 
utan det var snarare de som valde att prata och berätta om sina organisationer utöver 
mina frågor. 

5. Kontroll över svarssituationen – Jag vill som forskare ha kontroll över vem som svarar 
på frågorna och att personen i fråga gör detta så sanningsenligt som möjligt. 
Möjligheten till kontroll är störst vid personliga intervjuer6. Eftersom jag genomförde 
personliga intervjuer så är jag säker på att mina intervjupersoner gjorde sitt bästa för 
att svara på mina frågor. 

6. Komplexiteten i frågor och svar – Om frågorna som ställs till intervjupersonen är 
svåra och akademiska är det bra att kunna upprepa frågorna, och detta görs bäst öga 
mot öga i en personlig intervju, dessa är också överlägsna när det gäller att hantera 
missförstånd och språksvårigheter. Det sista passade bra in på min intervju med7 
representanten ifrån den Filippinska ambassaden som skedde på engelska, vissa 
språksvårigheter uppstod men löstes genom att lugnt förklara dem eller att börja om på 
nytt. 

 
Jag som författarna till verket Metodpraktikan tycker att personliga intervjuer är den bästa 
metoden för insamling av empiri. Den normalt sett högre svarsfrekvensen, möjligheten att 
ställa många och relativt komplexa frågor och kontrollen över svarssituationen väger tungt vid 
jämförelser av andra datainsamlingsmetoder8.  
 
Jag skapade efter att ha gått igenom lämplig litteratur kring ämnet två intervjuguider som 
finns presenterade i denna uppsats bilagor, jag gjorde en på svenska och en på engelska. Jag 
följde här de instruktioner till en intervjuguide som finns presenterade i verket 
Metodpraktikan, jag strukturerade ett antal frågor efter olika teman, jag tänkte då på innehållet 
för att kunna följa undersölningens frågeställning, även form är en viktig aspekt i en 
intervjuguide för att kunna skapa en rörlig situation, för att försöka hålla samtalet mellan mig 
i egenskap av intervjuare och intervjupersonen levande, så att det inte blir stelt, något som kan 
leda till att intervjupersonen blir stressade och därför svarar kortfattat på mina frågor och 
kanske glömmer att ta med viss information i sina svar9. 
 

2.1.1 Urval 
 

                                                 
5 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wägnerud. s 265. 
6 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 265. 
7 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 265. 
8 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 267. 
9 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. S 298. 
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När jag skulle välja vilka ambassader som skulle bli representerade i min uppsats så ville jag 
göra urvalet så slumpmässigt som möjligt. Jag gick in på sökmotorsidan www.google.com på 
Internet och använde sökordet ”utländska ambassader i Sverige” 10  Där tog jag den första 
länken som kom upp på sidan som visade sig vara resehemsidan www.jordenrunt.nu11 där 
fanns de länder som har ambassader i Sverige representerade. Deras webbadresser fanns 
representerade där så jag gick in på alla hemsidor ett E - mail med förfrågan om de kunde 
ställa upp på min undersökning till ambassaderna. Jag valde sedan ut de tre första som 
svarade ifrån tre olika världsdelar. Den slovakiska och Filippinska ambassaden hade jag 
telefonkontakt med medan jag enbart hade Mailkontakt med den kanadensiska ambassaden. 
Urvalet är till den del att jag slumpmässigt tog de ambassader som först hörde av sig till mig, 
men det r godtyckligt i den mån att jag ändå hade vissa kriterier kring dem, så som att de 
skulle vara belägna i olika världsdelar. 
 

2.1.2 Genomförande 
 
Jag genomförde intervjuerna på så sätt att jag besökte de aktuella ambassaderna i Stockholm. 
Jag valde att genomföra intervjuerna på ambassaderna eftersom det är intervjupersonernas 
arbetsplats och dessa känner sig naturligt mer hemma och bekväma där än låt oss säga på ett 
café eller en annan offentlig plats12. De individer som var mina svarspersoner är alla tre 
ansvariga för kommunikationsfrågor på deras respektive ambassader. Eftersom samtliga av 
mina intervjupersoner är högt uppsatta tjänstemän så klädde jag mig i kostym för att skapa 
förtroende hos intervjupersonen13. Jag förklarade för intervjupersonen att jag hade delat upp 
intervjun i olika teman likt jag gör i denna uppsats. Jag frågade senare om svarspersonen ville 
vara anonym i uppsatsen, något som alla mina intervjuobjekt ville vara 
 
Jag spelade in intervjuerna med en mikrofon kopplad till min bärbara dator, jag transkriberade 
sedan intervjuerna utifrån de ljudfiler jag spelat in och valde sedan ut det viktiga ifrån 
inspelningarna för att använda detta i mitt resultat. 

2.2 Metod för analys 
 
Jag kommer att tillämpa mina valda teorier på mina tre teman, dessa tre teman kommer alltså 
att fungera som mitt analysschema. Dessa teman är Effektivitetstemat, Medietemat samt 
Kulturtemat. Under dessa teman kommer jag använda mig av en rad punkter som är hämtade 
från mina teorier, som skall hjälpa mig att svara på uppsatsens syfte. De teman jag använder 
mig av är följande: 

 
• Kulturtemat: I detta tema kommer jag undersöka vilken kultur som är fokuset i landets 

kommunikation, vilken kulturell image de anser sig ha, varför de anställda på 
ambassaden tycker det är viktigt att kommunicera kultur, hur mycket inblandning har 
hemlandet i deras kommunikation. 

                                                 
10http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=utl%C3%A4ndska+ambassader+i+sverige&meta=&rlz=1
R2ADFA_svSE340&aq=0&oq=utl%C3%A4ndska+amb Hämtat 15-10-09 kl 17:30. 
11 http://www.jordenrunt.nu/visum/visum_utlamb.htm Hämtat 15-10-09 kl 18:10. 
12 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud. s 302. 
13 Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud s 302. 
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• Medietemat: I detta tema kommer jag att ta reda på vilka medier ambassaderna 
använder sig av vid sin kulturkommunikation, varför de använder sig av dessa medier, 
söker de nya medier, anpassar det sitt material till målgrupper och använder de sig i 
stor utsträckning av nya medier såsom Facebook, Twitter och bloggar 

• Effektivitetstemat: Här vill jag använda en ”public relations”  vinkel på ämnet och ser 
hur ambassaden på ett effektivt sätt arbetar med kulturkommunikation. Använder de 
sig av policies eller strategier, vem tar besluten i kommunikationen, vad händer om det 
uppstår ett problem, hur ställer de sig till utvärdering 

 
Jag kommer att tillämpa mina valda teorier på den empiri jag har samlat in i mitt 
analysschema. Sedan kommer jag att analysera tema för tema, jag slår alltså ihop länderna 
och analyserar till exempel hela Kulturtemat för sig och sedan de andra temana för sig för att 
komma till en slutsats och svara på mina frågeställningar. 
 

2.3 Metodreflektion 

 
Att använda intervjuer som metod för att samla in informationsmaterial, föll sig i mitt fall 
naturligt. Då jag hade en bred frågebas att ställa till intervjupersonerna var det rent av 
opraktiskt att använda sig utav mailkorrespondens då det blir mer komplicerat och en mer 
tidskrävande process än att använda sig av personliga intervjuer ”Öga mot öga”. Jag valde 
även bort alternativet att genomföra text och diskursanalyser då jag vid tidpunkten av 
uppsatsens genomförande helt enkelt inte fann det material som för min frågeställning var 
tillfredställande. Forskningen kring ämnet ter sig nämligen vara begränsad. 
 

2.4 Operationalisering 
 

2.4.1 Kultur 
 
Jag använder mig i denna uppsats frekvent av begreppet kultur. Jag väljer att definiera detta 
begrepp som en samlingsterm för konst, litteratur, film, musik, teater, idrott och dessa ämnens 
utövande. Begreppets vidare betydelse i andra sammanhang såsom att beskriva relationer 
mellan människor, livsmönster eller värderingar kommer det inte att ta någon hänsyn till i 
denna uppsats.  

2.4.2 Kulturkommunikation 
 
Eftersom jag på flera ställen i uppsatsen kommer att använda mig av begreppet 
kulturkommunikation så tänkte jag redogöra för vad jag menar med det. När jag använder mig 
utav begreppet så menar jag att en organisation/företag kommunicerar ut sin kultur till 
omvärlden, kulturbegreppet bör då tolkas som jag beskrivit ovan. 
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3. Teoriram 
De teorier som tillämpas i uppsatsen är Cutlip, Center och Brooms teori om effektiv pr, Four 
step public relations process. Simon Anholts teori Competitive identity används. Främst den 
del som behandlar nation branding, alltså nationers marknadsföring. Jag tillämpar även teorin 
om Kulturell diplomati 

 

3.1 Four step public relationship process 
Cutlip, Center och Brooms Four – Step Public Relations Process hämtar jag ur verket 
Effective public relations denna teori passar bra att tillämpa på mitt effektivitetstema. Jag 
väljer att arbeta med denna teori eftersom den på ett bra och lättförståligt sätt föreslår hur en 
organisation ska arbeta med sin kommunikation på ett effektivt och nyttigt sätt under 
kommunikationen av en förändring, ett problem eller bara för att få ut ett budskap snabbt.  I 
modellen beskrivs fyra stycken steg som används vid kommunikation ut till samhället, jag vill 
undersöka hur ambassaderna förhåller sig till denna modell och försöka applicera in dem på 
de fyra steg som modellen innehåller.  
 
Cutlip, Center och Broom menar att public relations är en hel vetenskap och har skapat 
modellen så att medlemmar i organisationen ska veta hur de kan gå till väga när det uppstår 
ett problem eller en möjlighet i kommunikationen. Alla steg i modellen är lika viktiga och 
överlappar varandra.14 Nedan kommer jag att genomföra de fyra olika stegen: 

3.1.1 Att definiera Pr- problem 
Att definiera problemet (Defining Public Relations Problems) – Detta steg handlar om att 
definiera ett kommunikationsproblem eller möjlighet. Steget innebär också att övervaka 
kunskap, attityder och beteenden för de som berörs av problemet eller under en policy15 
Kortfattat kan detta kallas för organisationens underrättelseverksamhet.   
 

”I slutna system, så klart, problem är tillåtna att definiera sig själva som kriser. Då 
tenderar public relations avdelningen till att tillämpa brandbekämpning istället för 
brandförebyggning.”16 

 
 Detta steg är grunden för de andra stegen i modellen och lokaliserar 
kommunikationsmöjligheten eller problemet. Definition av problem börjar med att någon gör 
en bedömning att något är fel, kan snart bli fel eller bli bättre. Desto snabbare ett fel upptäcks 
eller ett klagomål utifrån tas på allvar, desto enklare är det att hantera. Kontinuerliga fakta och 
informationssökningar inom organisationen visar på många problem innan de hinner blomma 
upp och bli ett större problem för organisationen17. 

 
3.1.2 Att planera och programmera (Planning and programming). Information som 
samlats i första steget används för att fatta beslut om programmålgrupper, mål, åtgärder och 
strategier för framtida kommunikation. Detta steg besvarar frågan vad vi har lärt oss om 
situationen, vad ska vi ändra göra eller säga?  

 

                                                 
14 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 282 . 
15 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 282. 
16 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 287. 
17 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 287. 
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När Public relations problemet eller möjligheten har blivit definierad och identifierad genom 
efterforskning och analyser, så måste det tänkas ut en strategi för att kunna handskas med 
problemet eller möjligheten18. Några utav de viktigaste aspekterna med att ha en plan i sin 
kommunikation är att bättre kunna utnyttja den tid som finns till förfogande, utan en plan är 
det lätt att famla i mörkret utan att riktigt veta vad som ska göras, men med en plan 
effektiviseras tiden och organisationens mål uppnås snabbare19.  Strategin är den drivande 
kraften inom organisationen och hjälper till att organisera, prioritera och ge energi till vad 
som ska göras.  
 

”No strategy; no energy. No strategy; no direction. No strategy; no momentum. No 
strategy; no impact.”20 

 
Detta säger författarna av verket Effective public relations, eftersom de framhåller att en 
kommunikationsstrategi är så viktigt så tänkte jag använda mig av Peter Erikssons stycke om 
just strategier för att ge läsaren en inblick om vad strategier innebär. 

 
Kommunikationsstrategin är en del av företagets/organisationens totala strategi och har som 
mål att försöka att åstadkomma konkurrensfördelar. Om en organisation är skickligare än sina 
konkurrenter på en rad områden såsom massmedierelationer och marknadsdialoger så uppnår 
man denna konkurrensfördel, och på så sätt uppnå de för organisationen uppsatta affärsmålen. 
För en organisation eller en myndighet kan målet vara att försöka öka kunskapen och höja det 
allmänna ryktet kring en viss fråga som prioriteras inom organisationen. Strategin måste 
förankras, diskuteras och fastställas i hos den högsta ledningen i ett företag/organisation men 
även i fältorganisationen, strategin bör även vara framtidinriktad. Om man identifierar 
förändringsbehov så är chansen stor att strategin blir vägledande i organisationens skapande 
av intern och extern kommunikation21. 

 
Följande punkter är viktiga att tänka på vid skapandet av en strategi: 
 

• ”Kommer företaget/organisationen att expandera kraftigt nationellt/internationellt de 
närmaste åren? 

• Förväntas större förändringar i ägarbild, affärsinriktning eller konkurrensbild? 
• Hur påverkas vår strategi av de oväntade händelser vi inte vill ska inträffa?”22 

 
När det kommer till strategier inom kulturkommunikation så har jag gjort ett urval och fritt 
tolkat utav det som Peter Eriksson tycker är viktigt att tänka på vid skapandet av en 
kommunikationsstrategi. Dessa följande punkter hjälper mig vid en analys och skapandet av 
en intervjuguide. 
 

• ”Val av innehåll – vilka budskap är mest relevanta i den aktuella situationen? 
- Vilka budskap ska du använda nu? 
- Vilka bra argument spar du till senare? 
- Vilka budskap väljer du bort? 

 
• Val av kanal – vilken kombination av kanaler ska du välja för att få störst genomslagskraft? 

 
• Val av målgrupper – vilka vänder du dig till? 

                                                 
18 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations  s 308. 
19 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 316. 
20 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 308. 
21 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, s 163-164. 
22 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, s 163. 
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- Vilka vill du föra en dialog med nu? 
- Vilka avstår du från att kommunicera med?23” 

 
 
3.1.3 Att agera och kommunicera  – (Taking action and communicating) Detta 
steg innebär att genomföra det program för åtgärder och kommunikation för att uppnå 
specifika mål för varje målgrupp. Här bestäms vem som skall kommunicera, hur det ska 
göras, när det ska göras och vart de ska göras. Här används det tidigare fakta letandet och 
den strategiska planeringen i en handling när kommunikationen tar vid24  
 
Cutlip, Center och Broom menar att detta steg har två delar, Action (agera (och 
Communicating (kommunicera) Action (agera) är det steg där organisationen kan förändra 
någonting, de berättar om det amerikanska företaget Johnson & Johnson där sju stycken 
medarbetare mysiskt dog av cyanidförgiftning ifrån ett läkemedel som företaget 
tillverkade. Nyheten spreds som en löpeld konsumenter och medarbetare var lamslagna, 
denna kris krävde att företaget handlade med en aktion som kommunicerades. De slutade 
med all marknadsföring och produktion av läkemedlet, de ingick en pakt med FBI, polisen 
och livsmedelsverket samt återinförde medicinen men utan det farliga ämnet. 
Kommunikationen fick här stötta företagets agerande (action) och informerade alla 
personal, allmänheten och media om det som hände25 
 
I det andra steget Communicating som passar bra in att använda på medievalstemat, så 
talar författarna om att använda sig av framing alltså att rama in sitt budskap för att till 
exempel på ett effektivt sätt nå ut till sin nyckelpublik, den publik de väljer att 
kommunicera med eller att skapa ett nyhetsvärde. Följande sätt rekommenderar författarna 
för att få en effektiv framing: 
 

• Använd mediet som är mest identifierad med publikens position 
• Använd en kommunikationskälla som du är medveten om att publiken gillar 
• Försök att tysta ner de skillnader som eventuellt kan finnas mellan er organisation 

eller företag och publiken. 
• Se till så att det låter som om kommunikatören representerar majoriteten av folket 
• Modifiera budskapet så att det passar organisationens/företagets behov.26  

 
Vid detta steg kommer användandet av organisationens/företagets policy in, och jag låter 
här Peter Eriksson förklara lite närmare vad en policy innebär.  
 

”Policies är generella riktlinjer som ska gälla i kommunikationsarbetet i en längre tid, de är inte 
kopplade till specifika åtgärder eller årsplaner. En kommunikationspolicy är ett förhållningssätt till de 
frågor som företaget/organisationen i fråga har val att ansluta sig till. Policyn beskriver hur arbetet ska 
utföras och vilka ledord som ska gälla. Den anger även principer för ansvar och befogenheter i 
kommunikationsfrågor och hur de ska fördelas i organisationen. En policy behövs bland annat för att 
undanröja tvivel om vem som har ansvaret i en viss situation och fungerar ungefär som ett internt 
uppslagsverk för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas för alla medarbetare, den bidrar även till 
att minska risken för att medarbetare och chefer begår misstag i sin kommunikation”.27 

                                                 
23 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, s 163. 
24 Cutlip, Center, Broom, Effective public s 338. 
25 Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 340. 
26Cutlip, Center, Broom, Effective public relations s 345. 
27 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, s 154-155. 
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Om en organisation som inte har en kommunikationspolicy tillämpar olika principer för 
dialog i med och motgång så innebär detta att organisationen inte handlar konsekvent och 
riskerar på så sätt upplevas som velig i andras ögon. Om en organisation besitter en policy 
som är noga uttänkt så beskriver den vem eller vilka som har ansvaret i en viss situation, 
något som gör att problemet eller möjligheten i fråga snabbt kan lösas utan att glömmas 
bort eller bli bearbetade av flera avdelningar samtidigt.28  

 
3.1.4. Att utvärdera kommunikationsprocessen  – (Evaluating the program) 
Det sista steget i processen innebär en uppskattning av förberedelse, genomförande och 
resultat. Justeringar görs medan programmet håller på att genomföras, baserat på 
utvärdering feedback på hur det fungerar eller inte fungerar 

 

3.2 Simon Anholt - Competitive identity   
 
Denna teori passar bäst in under kulturtemat och är en teori jag vill använda mig av när 
det gäller ambassadernas sätt att kommunicera ut sin kultur i ett annat land.  
Simon Anholt menar att världen är en enda marknad, detta innebär att varje land, varje 
stad och varje region måste tävla med varandra för sin del av världens konsumenter, 
turister, investerare, studenter, entreprenörer, internationella sport och kulturevents och för 
uppmärksamheten från internationell media, från andra regeringar och människor ifrån 
andra länder. I ett sådant samhälle kan en människa inte enligt Anholt ta del av alla 
budskap som cirkulerar runt och allt som pockar på en individs intresse. Då navigerar 
människan runt bland utbudet med några enkla klyschor och dessa formar bakgrunden av 
våra åsikter, vare sig vi vill eller inte. Anholt menar att alla länder i världen har ett rykte, 
t.ex. i Paris är man modemedveten och i Japan är man teknisk. De flesta av oss människor 
menar Anholt är för upptagna med oss själv och vårt eget land istället för att få en 
balanserad och komplett uppfattning om sex biljarder andra människor, vi summerar det 
vi vet om länder och människor i hjärnan och utökar bara kunskapen om vi blir mer 
intresserade av ett land eller person.29Anholt menar att det finns stora skillnader på hur 
mycket uppmärksamhet nationer får och säger att det är upp till nationerna själv att 
påverka denna uppmärksamhet genom att ta reda på sitt rykte och sedan bygga upp en 
strategi för att höja det. Anholt hävdar att nationer kan ses som ett varumärke och 
beskriver detta följande 
 

• Ett märke (brand) är en produkt, service eller en organisation, i kombination med 
sitt namn, sin identitet och sitt rykte.  

• “Branding”  är den process där man designar, planerar och kommunicerar namnet 
och identiteten, i syfte att bygga upp eller värna om sitt rykte. 

 
I Anholts verk skriver han om en hexagon inom Competitive identity teorin, hexagonen består 
utav sex stycken punkter och beskriver hur ett land bygger upp sitt nationella rykte, jag 
förklarar de sex punkterna här: 
 

                                                 
28 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, s 154. 
29 Anholt, Simon, Competetive Identity, The new brand management for nations, cities and regions. s 1.  
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1. Turism – Tursim är oftast den mest synbara och högsta rösten när man talar om branding 
av en nation, de flesta turiststyrelser och andra institutioner spenderar mycket pengar för att 
“sälja” sitt land utomlands. 
2. Exporter och varumärken – Dessa kan ses som ambassadörer av varje lands image 
utomlands till exempel så är Mercedes märket för Tyskland och Sony märket för Japan. 
3. Policy – De politiska beslut av landets regering, om det är utrikespolitik som direkt 
påverkar invånare utomlands, eller inhemsk politik som rapporteras i internationell media.   
4. Investeringar – För affärspublik, hur landet försöker att samla utländska investeringar, 
rekrytering av utländska talanger och studenter och utvecklingar i landet av företag ifrån 
andra länder    
5. Kultur - Genom kulturellt utbyte och kulturella aktiviteter och export: en världsturné med 
ett idrottslag, inspelning av en berömd musiker, arbete av poeter, författare, filmare, även 
kulturella produkter såsom filmerna Crocodile Dundee och Madagascar kan ha en roll i 
byggandet i ryktet av en nation 
6. Människor – Folket/invånarna i landet: de höga ledarna, profil och medie- och 
idrottsstjärnor. Hur de beter sig när det är utomlands och hur de uppför sig när de besöker 
andra länder  30 
 
I sättet för nationer att kommunicera kultur anser Anholt att Utmaningen för alla länder är att 
hitta vägar för att ständigt försöka komma på ett nytt sätt att presentera sina tidigare kulturella 
prestationer tillsammans med sina moderna motsvarigheter på ett sätt som är färskt, relevant 
och tilltalande för en yngre publik 31 Den kulturella imagen är obytbar och går inte att kopiera 
eftersom den är så unikt sammankopplad med landet självt. Kommunikationen av skulturen 
hos ett land kan vara helt agendafri, eftersom till skillnad från landets branding så efterfrågar 
invånarna bara att kulturen får en rättvis och sanningsenlig representation. 
 

3.3 Kulturell diplomati 
 

Simon Anholts teori ”Branding” menar att ambassaderna, eller nationer i allmänhet 
kommunicerar för att stärka sin ekonomi genom att uppmana till turism och poltik, jag vill 
veta om det finns någon annan bakgrund till varför ambassader kommunicerar ut sin kultur.  

 
På Svenska institutets hemsida skriver de som arbetar där att det är lika viktigt för Sverige 
som för något annat land att öka intresset och förtroendet för Sverige internationellt och för att 
påverka målgrupper eller samarbetspartner i den riktning som önskas. Här finns de 
ekonomiska aspekterna som att vilja få människor från andra länder att studera i Sverige, läsa 
svenska, ta del av svensk kultur, resa till Sverige, handla svenskt, sympatisera med svenska 
värderingar och samarbeta med svenska organisationer. Även de politiska aspekterna finns 
såsom att öka kunskapen om och respekten för demokrati och mänskliga rättigheter som det 
kan vänjas för utvecklingssamarbete. 

 
Sedan blir en annan aspekt inom Kulturell diplomati aktuell, den som inte berör de politiska 
och ekonomiska begreppen lika mycket, på Svenska institutets hemsida står det att om ett land 
som utgår ifrån att arbeta med kultur i internationella relationer har en bred roll som oftast 
avviker ifrån landets egen agenda. Det viktiga är att människor i olika länder genom utbyte 

                                                 
30 Anholt, Simon, Competitive Identity, The new brand management for nations, cities and regions s 25. 
31 Anholt, Simon, Competetitive Identity, The new brand management for nations, cities and regions s 98. 
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och upplevelser tillsammans kan utbyta kunskap och erfarenheter, detta leder till att det förs 
en gemensam dialog om framtidens möjligheter och utmaningar.   

 
Martin Davidsson som jobbar på British Council belyser att utbyten länder emellan av 
kunskap och idéer skapar engagemang och förtroende mellan människor ifrån olika nationer, 
detta ger transnationella samfund och kopplar dem till nätverk som i sin tur leder till en 
utveckling av nätverk på vilka gemensamma utmaningar kan baseras. En regerings 
verksamhetsdel i ett land, är oförmögna att producera lösningar på alla de utmaningar de ställs 
inför, såsom klimatförändringar, oplanerad urbanisering och våldsam extremism. Det är då de 
kulturella förbindelserna (Culture diplomacy) betyder mest, den är ett förhållande mellan 
folken och gör det möjligt för samhällen att söka lösningar på gemensamma utmaningar32 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Si genom decennierna, För Sverige i Världen, Föreningen som blev myndighet, www.si.se hämtat 17-03-12. 
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4. Resultat 
4.1 Slovakien  

4.1.1 Kortfattat om Slovakien och dess kultur 
 
Landet Slovakien ligger mitt i Europa är 49,038 kvm och har ungefär fem miljoner invånare. 
Fram tills 1993 ingick landet i republiken Tjeckoslovakien, men blev då självständigt och 
bildade en demokrati och skaffade president.  
 
När intervjun med den slovakiska ambassaden i Stockholms kultur och 
kommunikationsansvarige inleds så ber jag denne att kortfattat berätta om Slovakiens kultur 
och dess utbud. Svarspersonen påtalar då den uråldriga kulturhistoriens som finns i Slovakien 
och börjar med att berätta om folkdräkter och folkdanser och att alla regioner i Slovakien har 
olika sådana. I de flesta regioner finns det även borgar och slott som anses unika eftersom de 
är byggda på sluttningar och därför väldigt avancerade i konstruktionen, dessa borgar har 
egna sägner kopplade till sig och har en mycket stor betydelse för Slovakiens kulturella arv. 
Traditioner är också något som är viktigt i den Slovakiska kulturen och någonting de värnar 
mycket om och genomsyrar stora delar av kulturen. Ambassadens representant berättar varmt 
om de speciella sätten man har att måla påskägg, om hur kvinnorna skriver kärleksverser på 
äggen och ger till sin älskade, om bröllopstraditioner och om de speciellt vävda ståltrådarna 
som funnits i landet i hundratals år.  
 
Inom den moderna kulturen har Slovakien varit framträdande i filmens värld och funnits 
representerade på både Stockholms, Göteborgs och Venedigs filmfestivaler. Intervjupersonen 
(Ip) nämner några stora slovakiska personligheter såsom den nu mer avlidne världskonstnären 
Andy Warhol, hockeyspelarna Miroslav Satan, bröderna Statsny och det världsberömda 
fotbollslaget Dukla Trencin. 
 
Intervjupersonen tror att Slovakiens kulturellaimage till stor del utgörs utav huvudstaden 
Bratislava, att många som kommer att tänka på Slovakien förknippar landet med dess 
huvudstad Bratislava, åtminstone tror hon att vi svenskar tänker på Bratislava. Eftersom en 
del av dem har varit där och då blivit bemötta på ett bra sätt och då också kommit att gilla 
staden och uppskatta dess kulturella utbud. Hon tror också att sporten är starkt förknippad 
med landets kulturella image och då framförallt hockeyn där landets landslag har spelat väl i 
världsmästerskapen och har många spelare i världens bästa liga, nordamerikanska NHL. Det 
finns enligt Ip två årtal som också är starkt förknippade med Slovakien och för tankarna dit, 
det är åren 1968 och 1989 då två revolutioner ägde rum i landet och det politiska läget 
ändrades drastiskt. 
 

4.1.2 Kulturtemat: 
 
Vid tillfället för intervjun så var det inte säkert att svarspersonens tjänst skulle finnas till 
längre, eftersom Slovakien är ett litet land och har en liten ambassad så finns inte de stora 
ekonomiska medlen. Enligt Ip så tenderar det lätt att bli kulturen det dras in på när det ska 
sparas i verksamheten. Men Ip påpekar också att för att nå ut i det land man är stationerad i så 
är kulturen en väldigt viktig aspekt. Det är viktigt för dem att få svenskarna att få upp ögonen 
för deras hemland, eftersom svarspersonen menar att landet för de flesta svenskar kan 
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betraktas som en ”oupptäckt pärla” och det gynnar nationen på alla sätt och vis när svenskar 
tar del av deras kultur. När svarspersonen berättar om hur arbetet med 
kulturkommunikationen på ambassaden sker, börjar denne med att påpeka att Ip: s tjänst har 
två delar, dels då kulturkommunikationsbiten men Ip arbetar även med turism och informerar 
svenska folket om Slovakiens turistutbud, vad det finns att uppleva där och hur man kommer 
dit. Intervjupersonen gör detta genom att se till så att ambassaden alltid har uppdaterade och 
många turistbroschyrer, som de bland annat delar ut på de olika evenemang de anordnar.  

 
”Det är viktigt att kunna erbjuda broschyrer och informationsmaterial, man måste 
kunna erbjuda de som kommer till ambassaden något, det är lite tråkigt att inte kunna 
erbjuda något.”33  

 
Men Ip svarar även i telefon när människor ringer och vill veta mer om själva landet. Om 
någon har försökt kontakta till exempel ett hotell i Slovakien men de inte kan prata engelska 
så är det dennes uppgift att ringa till hotellet och tolka, och på så sätt bygga broar mellan de 
båda nationerna.  
 
Intervjupersonen samarbetar mycket med föreningar, bland annat den svensk – slovakiska 
föreningen och den tjeckoslovakiska föreningen. Ambassaden hjälper föreningarna och ställer 
bland annat deras lokaler till förfogande för möten. De hjälper till med inbjudningar, 
poesikvällar, medlemstidningar, fester och högtidsstunder. Ambassaden jobbar mycket med 
människor, med möten, och utställningar framförallt. De samarbetar med slovakiska 
kulturministeriet, därifrån kan det komma direktiv, till exempel att de ska göra en 
vandringsutställning. Därifrån kan man enligt Ip säga att kulturkommunikationen styrs lite, 
man kordinerar utställningar med ambassader ifrån hela världen. Det är ingenting de kan neka 
till, men kulturministeriet ser till att det är bra utställningar och något som hjälper dem med 
att få svenskarna att öppna ögonen för landet.  
 
Slovakien har ingen riktig kulturinstitution här i Sverige såsom deras grannland Tjeckien har i 
Tjeckiska centret, men det finns både för och nackdelar med ett sådant center menar Ip  
 

”Det kan ju vara bra med ett ställe som folk kan gå till. Men vi tycker det är viktigare 
att hitta svenska samarbetspartners för att nå ut med vår kultur, för då kan man nå en 
massa olika målgrupper. Vi har bland annat haft samarbete med historiska museet, 
och vi hade en brödfestival där man bakade bröd, och delade ut brödet och 
turistmaterial, det kom flera tusen besökare, så vi spred kulturen på det sättet. Sen 
har vi även haft samarbete med franska institutionen i Stockholm, man försöker hitta 
en gemensam nämnare i kulturen, vi hittade en känd person som varit fransk general 
men var född i Slovakien. Då kunde vi bygga den utställningen på gemensamma 
nämnare, vad händer då? Jo då når man även ut till den franska delen i Sverige som 
man kanske aldrig annars hade kunnat göra, om man kanske tänker sig att vi hade 
haft ett eget slovakiskt institut och gjort utställningen där så skulle troligen ingen 
ifrån det franska institutet ha kommit.”34  

 
Den slovakiska ambassaden når även ut till den judiska församlingen i Sverige genom att 
ställa ut bilder tagna av en slovakisk fotograf på den judiska rabbin Chatam Sofer. Vid varje 
sådan här aktivitet ser man till att ha turistinformation i beredskap. Ip berättar även om det 
projekt de genomförde i samarbete med Svenskslöjd som kallades för ”Sloverige”. Kortfattat 
innebar projektet att Svenskslöjd tog in slovakiskt handverk som de sedan sålde, och 
Slovakien gjorde likadant. Ip påtalar sedan flera gånger intervjun hur viktigt det är att 
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organisationer och föreningar går ihop för att kunna hjälpas åt. Svarspersonen berättar också 
om utbyten, och om hur de har olika utbyten mellan dans och teaterföreningar i Sverige, 
svenskarna får åka till Slovakien och tvärtom. Att hitta gemensamma nämnare där kulturen 
kan mötas, är en stor del av svarspersonens jobb eftersom det finns ett oändligt antal ämnen 
där man kan mötas.  
Sverige är enligt Ip ett bra land att jobba i, för svenskarna är öppna för olika kulturer, de vill 
prova något nytt, smaka något nytt, och detta gäller alla, den yngre generationen såsom den 
äldre. Detta är viktigt, för annars blir svarspersonens arbete lönlöst, om de inte når ut till folk, 
om man inte får något gensvar eller om intresset inte finns.  
 
Ännu en gång kommer vi in på diskussionen om varför det är viktigt att få folk att få upp 
ögonen för ens nation, det gynnar som sagt landet på flera olika aspekter, ekonomiska och 
politiska och ambassaden vill helst få människor som aldrig varit i Slovakien att åka dit, men 
finns det andra aspekter som berörs vid kulturkommunikation? De flesta utav ambassadens 
evenemang och aktiviteter är knutna till en politisk händelse, men alla aktiviteter har inte med 
politik att göra. Det börjar med vänskap, de har personer med slovakisk anknytning de vill 
hjälpa att få fram, och skapar på så sätt reklam för personen i fråga, de drar nytta av det också. 
Ip tar ett exempel med en svensk fotograf som de hjälpt med att ställa ut bilder ifrån 
huvudstaden Bratislava.  
 

”De här bilderna som den svenska fotografen har gjort i Slovakien kommer folk säga 
WOW det här är ju jättefina ställen, då kan du ju locka dit folk till Bratislava, det kan 
ju gynna landet, då spenderar de pengar. Det går ofta hand i hand.”35  

 
För Ip har alltid det viktigaste varit att sprida kulturen, alltså det humanistiska och denne har 
gjort mycket utöver det som skulle behövas, eftersom Ip vi sidan av ambassadsarbetet är 
underhållare så har detta lett till att svarspersonen bland annat jobbat över vid ett otal 
tillfällen, jobbat på kvällar och helger.  
 

”Men jag gör det för att jag brinner för det, det är min själ.”36  
 
Även innan Ip fick jobb på slovakiska ambassaden så spred denna landets kultur, genom att 
sjunga slovakiska sånger, skriva uppsatser om landet och tala gott om det till sin omgivning, 
att nu ha det som yrke är något svarspersonen är väldigt glad över. För Ip personligen handlar 
det om att sprida kulturerna och hitta gemensamma nämnare, att få svenskar att förstå vad 
som är så fantastiskt med Slovakien, om det kan leda till att gynna landet ekonomiskt, då är 
det bara positivt. Men det är först nu, när svarspersonen har fått kulturkommunikation som 
yrke det märks att den faktiskt har andra effekter.  
 
Jag frågar Ip om denne tror att det är lättare för ambassaden att förmedla sin kultur, när 
människor har en kulturell image av Slovakien i bakhuvudet, de kanske till exempel tänker på 
ishockey när de hör Slovakien nämnas, är det då lättare för ambassaden att nå ut med sitt 
budskap. Svarspersonen säger att det beror helt på vem man frågar, om man inte är intresserad 
av ishockey då blir det svårt att nå ut. Ip säger att det man måste göra är att skapa en broschyr 
av allmän karaktär, för att nå ut med sådant som allmänheten är intresserad av.  
 

”Om man ser till Sverige i dag så har vi ju golfen, vandringen, skidåkningen. Man skräddarsyr helt 
enkelt, man gör en presentation om landet, det här finns, och så väljer respektive person det de är 
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intresserade av, och sen kan de då vända sig till oss och få mer information om det de är intresserad 
av.”37 

 
Ip säger att ambassadens arbete kan påverkas av hur människor från hemlandet beter sig när 
de besöker Sverige. Ett exempel som tas upp är att vissa medier ibland kan skriva ner tiggare 
eller andra utsatta folkgrupper från Slovakien som besökt Sverige. Men det som verkligen 
drar ner på deras rykte är när människor i hemlandet beter sig illa, om några svenskar som 
besöker landet behandlas otrevligt eller på ett barskt sätt kan detta leda till att de ringer till 
ambassaden och klagar. I sådana situationer blir Ip:s jobb att förslagsvis skriva ett brev till 
personen ifråga och beklaga det som hänt och istället påpeka de positiva sakerna med landet. 
Därför är det viktigt för Ip att veta att alla tips om hotell, restauranger och aktiviteter som ges 
är bra tips, därför undersöker svarspersonen alltid sina tips innan de ges ut. Eftersom det 
enligt svarspersonen alltid är det personliga mötet som avgör, och detta är ingenting som Ip 
påverka. Vad som däremot kan göras är att förebygga situationen genom att ge så bra tips som 
möjligt. 
 
Jag och Ip diskuterar ambassadens anpassning för dess målgrupp och jag undrar om det finns 
några typiska svenska villkor i kommunikationen som de har anpassat sig till 
 

”Det gäller att förstå de svenska koderna och språket, som är helt annorlunda än det 
slovakiska. Där använder vi oss mycket av titlar och tilltalsord, vi säger sällan du och 
använder ofta tilltalsnamn såsom Ärade och ers Excellens vid tilltal till högt uppsatta 
individer.”38 

  
Det går inte alltid att föra över kulturen rakt av, du måste alltid anpassa och skräddarsy 
budskap så att de passar i det land du förmedlar i.  
 
Jag undrar om det finns någon press från det slovakiska folket på ambassaden att de förmedlar 
rätt budskap om landet.  

 
”Ja. Självklart både och, men framförallt finns det press från slovakerna som bor i 
Sverige. Det gäller att vara diplomatisk och försöka hitta ett språk och försöka få alla 
att vara nöjda och glada. Ibland tror slovakerna som bor här att ambassaden bara är 
till för dem, men det är bara en jätteliten bit. Självklart om de råkar illa ut så är vi ju 
där som en ambassad men just den här kulturdelen handlar till stor del om att nå ut 
till det svenska samhället så att de få upp ögonen för Slovakien. Slovakerna kan ju 
redan den slovakiska kulturen.”39 

 

4.1.3 Medietemat 

 
När vi går in på temat om medieval så berättar Svarspersonen att förutom alla de personliga 
möten och kulturutbyten Ip redan nämnt så använder ambassaden sig först och främst av 
internet vid kommunikation. Eftersom det enligt dem är ett sätt att nå en sådan stor målgrupp 
som möjligt så snabbt som möjligt, och den effektiviserar deras kommunikation med till en 
hög grad eftersom människor snabbt svarar på budskapen de ges. Ambassaden jobbar inte i så 
stor utsträckning med nya medier såsom Facebook och Twitter eftersom det inte riktigt 
funnits tid för det och lite för att Internet är ett relativt nytt redskap för Slovakiens 
kulturkommunikation. Men de arbetar med Donaubloggen, en blogg som skriver om 
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händelser och nyheter i Östeuropa, en blogg som ambassadens representant förser med 
nyheter. Ip uttalar sig följande om nya medier i kommunikation: 
 
 

”Men Facebook absolut. Det kan bara bli för mycket ibland, man måste hinna med 
också. Hemsidan sköter vi i princip själva, ambassadören är mån att vi ska nå ut till 
alla plan. Det har med ledningen att göra, jag kan inte göra någonting utan att 
konsultera med ambassadören, det är det som också är skillnaden om man är en egen 
kulturinstitution. Ett kulturcenter har en chef. Jag är en del av ambassaden, och har 
möten varje vecka. Mycket fördelar med det, det är skönt att inte stå själv, och att ha 
någon att bolla med, och många av de andra anställda som inte har kultur som sitt 
huvudsyfte kommer med idéer och jobbar på så sätt över gränserna. De flesta som 
jobbar här kommer från Slovakien och har aktuell info om vad som är inne å ute och 
sånt.”40 

4.1.4 Effektivitetstemat 

 
Effektiviteten i ambassadens kulturkommunikation varierar ifrån projekt till projekt, men Ip 
säger att det i princip går väldigt snabbt. Svarspersonen beskriver effektiviteten följande  
 

”Först och främst om det är en bra idé så har jag min kontakt som jag ska jobba med, 
jag översätter materialet till slovakiska och skickar det till Slovakien, och det beror 
på hur de svarar. Det tar bara några dagar innan kommunikationen är igång.”41  

 
Första året svarspersonen arbetade på ambassaden genomförde de många projekt på väldigt 
kort tid. Ip påpekar att det är kvalité som räknas i kommunikationen, det är inte bara ”att 
slänga upp en tavla på väggen”. Det finns enligt Ip budskap som tar längre tid att 
kommunicera ut än andra, men de som man arbetade med på ambassaden har gått snabbt att 
kommunicera. När det uppstår ett problem i kommunikationen så är ambassadens mål att 
försöka lösa det så snabbt som möjligt. För att kunna göra det så måste alla parter i 
kommunikationsprocessen veta vad som gäller, vilka som ska ta hand om vad, och när det ska 
göras, det är viktigt att alla i processen är måna om att arbetet ska gå bra.  
  
När vi under intervjun går in på mina frågor rörande kommunikationens strategier så frågar 
jag svarspersonen om hur de beslutar vilket budskap de ska förmedla ut. Ip berättar att 
ambassaden får en förfrågan om de vill vara med i en kommunikationsprocess som ambassad, 
de kommer fram till under ett möte att de vill vara med, om de gjorde samma ska föregående 
år och det var lyckat så gör de om det. Om det inte ledde till ambassadens uppsatta mål så gör 
de helt enkelt inte om det.  
Budskapet de förmedlar är nästan alltid det samma. Huvudbudskapet är att på ett positivt sätt 
förmedla Slovakien, alla vet kanske inte var Slovakien ligger. Framförallt vill de nå ut med 
turistmaterial och information om Slovakien. Men konkurrensen om de svenska medborgarna 
är stor framförallt är det konkurrens från exotiska ställen. Ip tycker det är konstigt att 
svenskarna inte tar på vara på de turistorter och fina städer som ligger i närheten. Tidpunkten 
på året när man kommunicerar ut ett budskap kan också spela in enligt svarspersonen. Man 
kan till exempel inte visa en sommarfilm på vintern och försöker ofta att lägga evenemang 
kring högtider. Det är viktigt vilka dagar de lägger en invigning på, detta ska man helst göra 
på en veckodag, eftersom de är bäst lämpade för detta och det kommer mest folk då. 

                                                 
40 Intervju genomförd med representant från Slovakiska ambassaden i Stockholm 09-11-26. 
41 Intervju genomförd med representant från Slovakiska ambassaden i Stockholm 09-11-26. 
 



Erik Lundin – 8802171655 
 

  23 

För den slovakiska ambassaden är alla målgrupper viktiga. Men de har börjat med att försöka 
att nå ut till den yngre målgruppen i stor utsträckning. De vill göra något slovakiskt i Sverige 
som barnen tycker är kul. Bland annat anordnar de varje år en julfest anpassad för de 
slovakiska ungdomarna i Sverige. Då får de ha roligt med andra ungdomar ifrån samma kultur 
och de får paket vid evenemangets slut   
 
På ambassaden finns det ingen uttalad kommunikationspolicy, de har ett samarbete med 
kulturministeriet. Alla som jobbar där är öppna med att komma med förslag på vad de ska 
göra inom kulturkommunikationen och även utomstående får säga vad de tycker är viktigt.  
 

”Det är väldigt öppet, en del av arbetet är ju styrt ifrån slovakiska 
Utrikesdepartementet, kultursektionen, vissa utställningar får vi från dem. Oftast får 
vi ju information av dem på kanske dvd eller cd-rom, som vi kan hämta information 
ifrån och sedan organisera utställningen.”42  

 
Besluten i kommunikationen fattas i samförstånd med ambassadören. 
 
Utvärdering är något som enligt ambassadens representant jätteviktigt. Oftast sitter de 
tillsammans med den svenska parten de har samarbetat med och alla måste få säga sin 
mening, något som både är viktigt och roligt enligt Ip. På den slovakiska ambassaden så 
utvärderar man en kommunikationsprocess på en gång i slutet av processen. På grund utav att 
de har ett pressat tidsschema och vill börja med nästa projekt på en gång. Men de får 
reaktioner även långt senare efter en avslutad process, och det är då främst människor som 
kommer ihåg vad de gjort som brukar berömma dem, och det är också en slags utvärdering 
enligt svarspersonen. 
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4.2 Kanada 

4.2.1 Kortfattat om Kanada och dess kultur 
 
Om man ser på Kanada ur ett kulturhistoriskt perspektiv så är främst folkslaget Inuiterna som 
tillhör deras first nations viktiga. De betraktas som landets urinvånare och man värnar starkt 
om deras kultur och seder såsom korgflätning, bildkonst och skulpturer. 
 
När Intervjupersonen som är kommunikationsansvarig på den kanadensiska ambassaden i 
Stockholm berättar om landets kultur så säger denne följande  
 

”Kanada har ett intressant kulturliv, mycket som händer, framförallt en kultur som 
passar bra i Sverige.” 43 

 
Kanada har enligt Ip många internationellt kända artister som blir förknippade med USA 
istället för Kanada, till exempel Bryan Adams, Leonard Cohen och Celine Dion, ett rikt 
musikliv är något de är stolta över och landet anses som ett utav världens främsta inom 
alternativ musik och har fostrat stora band inom indiepop genren, såsom Arcade Fire och 
Broken Social Scene. Kanada har fostrat stora författare såsom Douglas Copeland och har 
även ett rikt filmliv.   
 
Inom matkultur så hävdar Ip att de liknar Sverige och äter mycket lax, men har även 
specialiteter såsom bison, hummer och musslor. Något annat som är populärt i landet är Isvin 
som görs av druvor som pressats i fruset tillstånd.  
 
Det som Ip tror att vi svenskar främst förknippar med deras kulturellaimage och landet i sig är 
sport, främst då ishockey, som är väldigt stort i Kanada. Ip säger att det finns flera svenska 
spelare som har gjort succé i Kanada såsom Mats Sundin, Peter Forsberg, tvillingarna Sedin 
och Daniel Alfredsson, de kallas för ”trevliga pojkar”  i landet och är omåttligt populära.  
 
När vi diskuterar Kanadas nationella image så tror Ip utöver landets rika idrottsliv förknippas 
med de stora artister inom musiken som denne redan nämnt, men även för den litteratur och 
de stora författare som härstammar ifrån landet.  
 

4.2.2 Kulturtemat 
Ip säger att sättet som ambassaden jobbar med kulturkommunikation varierar, eftersom en 
ambassad är en fristående politisk organisation och de påverkas av vilken regering som har 
makten i Kanada.  Under tidpunkten för intervjun så befann sig Kanada i en mandatperiod 
med en regering som inte tycker att arbetet med kultur är så viktigt, och det finns många 
snäva definitioner om vad kultur är och hur de ska jobba med kultur.  
 

”Det är inte det att vi prioriterar kultur utan det är att kulturen ska vara länkad med 
ett större objektiv. Vi har väldigt tydliga strategier, de här områdena jobbar vi med 
det här vi vill vi uppnå med områden och det här är våra mål. Hur kan då kulturen 
hjälpa till at nå våra mål?”44 
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Ip berättar om ett exempel med jobbet att nå dessa mål med hjälp av kulturen och nämner då 
ambassadens arbete med att få fram Kanadas urbefolkningskultur. Det är till exempel där som 
urbefolkningen kommer in, där kan vi använda kulturen att nå fram till de mål vi har uppsatta 
för dem, att få människor att uppmärksamma på deras kultur och historia.  
 

”Jag tycker det funkar bra, och det är en del av mitt arbete.”45 
 
Den senaste kulturkampanjen ambassaden arrangerade var en fotoutställning på 
världskulturmuseet i Göteborg. Utställningen handlade om Haiti, och var anordnad av en 
kanadensisk man. Anledningen till Ip valde att jobba med just det projektet är för att Kanada 
är väldigt aktiva i Haiti, de jobbar med utvecklingsfrågor där, och har mycket projekt med 
landets ungdomar, detta eftersom ungdomar är en viktig målgrupp för ambassaden. Enligt Ip 
var det ett projekt där Kanada kunde belysa utvecklingsfrågor, visa sitt engagemang och 
stärka förhållandet till ungdomar i Haiti.  
 
Intervjupersonen säger att det är viktigt att förmedla ut Kanadas kulturliv, dels för att få upp 
ögonen för landet, men även för att få till en annan vinkling på Kanada. Ip tror att det finns en 
risk för ambassader att de fokuserar för mycket på de ”hårda” frågorna såsom säkerhetspolitik 
och klimatförändringar, det är naturligtvis väldigt viktiga frågor för ambassaden och några de 
också jobbar mycket med. Men det är inte allt ambassaden jobbar med och det kan lätt vinklas 
så menar svarspersonen, därför är det viktigt att visa på att Kanada är ett intressant land, att de 
har ett rikt kulturliv och är ett attraktivt land, då måste man använda kulturen för att få ut sitt 
budskap hävdar Ip.  
 
Svarspersonen säger att det finns fler viktiga aspekter förutom de ekonomiska och politiska 
med sin kulturkommunikation. En viktig aspekt med sitt arbete är att bygga vänskap länder 
emellan och Kanada jobbar mycket med utbyten och förmedlar ett väldigt positivt budskap på 
alla plan. Ip säger att dennes arbete inte hittills har blivit påverkat av hur kanadensiska 
invånare har betett sig när de besökt Sverige, svarspersonen vet att det är ett problem i vissa 
länder och de kunde ha varit ett problem för Ip med, men ingenting denne har fått hittills fått 
erfara. 
 
Det är viktigt med kulturella utbyten enligt svarspersonen, det är viktigt för att få ut ett 
budskap, och det kan man göra på flera olika nivåer och till olika publiker om man 
exempelvis genomför ett kulturutbyte. Från Kanadas sida jobbar de ofta med samerna och 
inuiterna och får till kulturutbyten där, och genom att skicka samer till Kanada så kommer sen 
inuiterna till Sverige.  
 

”Det är viktigt för oss att ha en tydlig målfokusering vid utbyten, eftersom vi jobbar med de 
målgrupperna och får på så sätt ett starkare resultat.”46 

 
Ambassaden har inga ”öppet hus” typ av events men de är ofta med på offentliga 
sammanhang och visar upp sig på bland annat mässor. Vid dessa mässor ser de till att jobba 
mot en definierad målgrupp och dessa kan vara Saco:s studentmässa, innovation eller 
bioteknologi.  
 

”Oftast har vi tydliga målgrupper med ett skräddarsytt budskap.”47 
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4.2.3 Medietemat 
 
När vi går in på vilka medier som är viktiga i ambassadens kulturkommunikation så säger Ip 
att det personliga mötet är väldigt viktigt, och då menar Ip inte bara person till person utan 
även möten och föredrag som de håller från ambassadens sida. Hemsidor och Internet arbetar 
de även med och uppdaterar ofta sin webbsida, Kanada försöker att jobba mycket med 
Internet och tycker att teknologin är viktig i kommunikationen. Medievalen beror också på 
vilken regering ambassaden jobbar mot, om de är väldigt aktiva i media eller lite mer 
tillbakadragna. När det gäller nya medier så säger svarspersonen att Kanada är på gång där 
och att det kanske är så att Sverige är lite före på det området, de tittar aktivt på ny teknologi 
och hur de ska kunna få ut sina budskap genom dem. 
 
När jag frågar om det är viktigt att hela tiden hitta nya medier att kommunicera igenom så 
säger Ip följande:  
 

”Jag personligen tycker ju att det är det, men vi är väl generellt sett en ganska 
konservativ organisation, det tar ett tag innan det upptäcks och innan det förstås hur 
vi sa vi skulle kunna göra.”48 

 
Men det är väldigt många initiativ som är på gång som har kommit den senaste tiden berättar 
Ip. Initiativ som främst rör den interna kommunikationen med interna Facebookgrupper och 
interna bloggar, något som enligt svarspersonen skulle kunna bli viktiga bitar i 
kommunikationen i framtiden. De använder inga speciella kommunikationsmedel för 
speciella målgrupper utan försöker att nå alla med samma medier. 
 

4.2.4 Effektivitetstemat 
 
På ambassaden jobbar de oftast långsiktigt med sin kulturkommunikation, de har en 
målinriktad kommunikation, och kommunikationen av kulturen ändrar sig inte kortsiktigt när 
det gäller att kommunicera till människor. De har processer och kontaktnät som de utvärderar 
under tidens gång och ser på svagheter och styrkor. Vissa budskap tar längre tid att förmedla 
än andra, det tar enligt Ip lång tid att bygga upp till exempel ett kontaktnät ifrån grunden, men 
de har ett stort vilande kontaktnät, så de arbetar väldigt snabbt, när det skett en förändring och 
de ska få ut ett budskap.  
 
Det finns flera parter som är inblandade i beslutsprocessen rörande landets 
kulturkommunikation och processen börjar i Kanada.  
 

”De kanske bestämmer att Arktis ska vara viktigt för oss, Arktis har alltid varit 
viktigt för oss men de beslutar att Arktis är viktigt av de här skälen och det här vill vi 
uppnå, och sedan går det budskapet ut till ambassaderna i världen. Då är vår uppgift 
att besluta om vilka aspekter som är viktiga att förmedla i Sverige, hur anpassar vi 
budskapet till svenskarna ifrån det generella budskapet och vad passar i Sverige.”49 

 
 Ip säger att de måste anpassa sina budskap till omständigheterna som råder i Sverige och tar 
upp ett exempel om landets kommunikation kring landet Afghanistan som anpassades väl. 
Ambassaden kan också säga nej till de mål som sätts upp, om de känner att de inte fungerar i 
                                                 
48 Intervju genomförd med representant från Kanadensiska ambassaden i Stockholm 09-11-26. 
49 Intervju genomförd med representant från Kanadensiska ambassaden i Stockholm 09-11-26. 
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Sverige just den tidpunkten. Ip säger att de brukar styra budskapet de sänder ut till vissa 
målgrupper, de målgrupper ambassaden styr till varierar på budskapet. En viktig målgrupp för 
deras kommunikation är den svenska regeringen, där handlar det oftast om 
personlighetsaktivering och att pusha dem till att vilja det som Kanada vill, att ha liknande 
mål, de kommunicerar även mycket med olika företag och forskningsinstitut och försöker att 
”skräddarsy” sina budskap så mycket som möjligt. 
 
Ambassaden jobbar på att få en kommunikationspolicy. Ip säger att det finns en outtalad, den 
måsta bara komma ner på papper. Besluten kring kulturkommunikationen tar Ip i samförstånd 
med ambassadören och det tycker svarspersonen fungerar bra och är glad för att 
ambassadören är öppen för diskussioner och förslag. Det finns också viss inblandning ifrån 
regeringen i Kanada, och de har en löpande kommunikation med varandra där de ser vad de 
gör och hur det går för ambassaden i Sverige. Detta ser Ip enbart som något positivt och 
berättar om deras duktiga ambassadör som påverkar svarspersonens arbete positivt.  
 
Utvärdering är något som Ip tycker är ”superviktigt ”och det är något som är relativt nytt på 
ambassaden, den stående frågan enligt Ip är hur man gör det på ett korrekt sätt. Det är svårt att 
se det exakta resultatet av en genomförd aktivitet och det finns många olika sätt att göra det 
på, och i alla rapportering de gör av sina aktiviteter måste det finnas en utvärdering. De som 
organisation vill kunna se, det här fungerade, det här fungerade inte, det drar man enligt Ip 
nytta utav. Utvärderingen på ambassaden görs projekt för projekt, men också årsvis, det beror 
också på vad det är för projekt eller process berättar svarspersonen. När det uppstår ett 
problem i kommunikationen, varierar det hur lång tid de tar för ambassaden att lösa det, 
beroende på problemets natur. Om det kanske är en lokal som inte fungerar vid en utställning 
så försöker man lösa det på plats, men om det kanske är en politisk fråga, Kanada har tagit ett 
beslut som inte Sverige gillar, då måste man förklara för till exempel Utrikesdepartementet 
sin ståndpunkt och den uppfattning och synpunkt av problemet man har. Om media skriver fel 
eller uppfattar någonting inkorrekt, så får kanske Ip skriva ett brev och beskriva ambassadens 
synpunkt av saken och visa sin ståndpunkt. 
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4.3 Filippinerna  

 
4.3.1Kortfattat om Filippinerna och dess kultur 
 
Landet Filippinerna ligger i Asien, de har ungefär 89 miljoner invånare i landet och består 
utav cirka 7000 öar. Landet var länge en Spansk koloni och har även varit ockuperade utav 
USA och Japan, men blev en självständig stat 194550. 
 

4.3.2 Kulturtemat 
 
När jag ber Ip som i det här fallet är kommunikationsansvarig på den Filippinska ambassaden 
i Stockholm berätta om landets kultur börjar denne med att säga att kulturutbudet i landet 
starkt är influerad av de länder som tidigare ockuperat Filippinerna. All musik, film och 
litteratur som är stora i Spanien och i USA är även omåttligt populära i Filippinerna hävdar 
svarspersonen. 
 
Ip säger att kulturimagen för landet alltid är olika från person till person, eftersom alla på 
något sätt har ett förhållande med landet, men denne hävdar även att media kan ha en tendens 
att ge landet en negativ image, då de kan tendera att ofta bara skriva om negativa saker och 
händelser i utvecklingsländer, eftersom det är mer säljbart. På så sätt belyser de sällan det som 
är så bra med landet menar Ip.  
 
 Det mest grundläggande i med Filipinernas kulturkommunikation i Sverige är att värna om 
Filippinernas intressen i Sverige, att ha god handel och att stärka relationerna länderna 
emellan men också att marknadsföra Filippinerna i Sverige.  Ip jobbar mycket med att 
anordna ”events” och möten för det Filippinska samhället i Sverige, svarspersonen säger att 
det är många människor ifrån hemlandet som flyttat till Sverige, och då försöker Ip att få de 
känna sig hemma i sitt nya land och försöka få dem att inte glömma ursprungslandets kultur. 
De har även mycket statsbesök och viktiga individer från Filippinerna som kommer och 
besöker dem i Sverige, för att bevisa för svenskarna att de har ett intresse att hålla sig väl med 
nationen. Ip:s arbete handlar mycket om att visa svenskarna det som är bra med landet,  
 

”Det här är Filippinerna och det här är vår kultur, vår kultur är väldigt unik och det är viktigt 
för oss att få svenskarna medvetna om unikheten med den.”51 

 
 Ip säger också att bland det viktigaste med att kommunicera ut kultur för dem är för att få de 
människor som bor i Sverige att inte glömma sin ursprungskultur så att de senare föra över det 
Filippinska kulturarvet till deras barn och kommande generationer, så att de är medvetna om 
att när de tar del av kulturen kunna tänka  
 

”Det här är mitt hjärta, det här är min tanke och det här är mina rötter.”52 
 
När vi kommer till frågorna om kulturell diplomati frågar jag Ip om det finns fler viktiga 
aspekter än politik och ekonomi vid kulturkommunikation och denne säger att det är viktigt 

                                                 
50 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
51 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
52 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
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att få till en vänskap och en god relation med Sverige och utveckla alla aspekter i det 
förhållande man har med varandra och det förhållandet innehåller politik, ekonomi och kultur. 
 
Ip berättar att dennes arbete egentligen inte påverkas av hur Filippinska invånare beter sig när 
de besöker Sverige, det är ambassadens ansvar att ta hand om invånarna som besöker Sverige 
och uppfylla de krav de har på landet. Ambassaden är påverkade av de besökande 
människornas behov, vad de vill få ut med sitt besök i landet och påverkas inte så mycket av 
hur de beter sig. 
 
Ambassadens representant anser att kulturella utbyten är något viktigt, det är betydelsefullt att 
lära av varandras kulturer för att utveckla sin egen kultur. Alla utbyten är viktiga för att kunna 
lära och ta efter de karakteristiska dragen och utveckla det de tycker är bra hos varandra, 
andra utbyten som Ip tycker är viktiga är utbyten inom bland annat utbildning. Ambassaden 
anordnar även event och möten under datum som är viktiga för nationen, till exempel 
anordnas det alltid fester under landets nationaldag. De event som de anordnar är ofta 
arrangerade för statsbesök eller för viktiga människor ifrån Filippinerna, men de anordnar 
även events för svenskar som får komma och bekanta sig med landet och dess kultur. Det 
senaste eventet som ambassaden anordnade var en välgörenhetsgala med syfte att samla in 
pengar till den stora tyfon som drabbat Filippinerna och gjort tusentals människor hemlösa. 
De hade då bjudit in en filippinsk pop och rocksångerska för att visa svenskarna sitt 
musikutbud men också för att visa för dem att det finns många talangfulla och duktiga 
sångerskor ifrån deras hemland. De genomförde nyligen ett projekt med flera asiatiska länder 
på Skansen i Stockholm, där de visade upp ett utbud ifrån deras olika kulturer, svenskarna 
fick smaka på typiska maträtter ifrån länderna, dansa inhemska danser och lyssna på inhemsk 
musik. Många svenskar har inte varit i några asiatiska länder hävdar Ip och tyckte att deras 
aktion under skansen eventet med att dela ut affischer och reklam om deras länder var ett bra 
sätt för att få människor att åka dit.  
 
  

4.3.3 Medietemat 
 
Ambassaden sköter stora delar av sin kommunikation genom Internet och E - mail, men I 
passar på att belysa telefonens betydelse i deras kommunikation i följande citat  
 

”Telefonen är ett väldigt effektivt kommunikationsmedel och det ger resultat nästan 
direkt i de flesta fall, man får alltid svar på tal.”53 

 
Ip berättar att de inte använder sig utav nya medier såsom Facebook eller Twitter eftersom 
svarspersonen tycker att de lämpar sig till kommunikation på ett mer personligt plan, 
människa till människa. Ip tycker inte att det är så viktigt att hitta nya medier att kommunicera 
med, de anser sig nöjda med deras hemsidor och personliga mail, men om de skulle upptäcka 
att de nya medierna var mer effektiva än de som de redan använder, så skulle de vara 
välkomna. Svarspersonen anser att det inte riktigt finns vissa typer av medier som passar till 
vissa typer av målgrupper, de kommunicerar mest med vuxna individer på ambassaden, men 
om de skulle göra det i framtiden så skulle Ip vilja göra det till ett personligt möte, att de 
kanske skickar ut en ambassadsrepresentant som får prata med barnen via ett möte eller 
ansikte till ansikte.  
 
                                                 
53 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
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       ”Att ha en så kallad face to face communication är väldigt viktigt i vårt arbete, visst 
vi kan informera genom skrift och på liknande sätt, men face to face skapar alltid 
ett förtroende och hjälper till att bygga goda relationer. Det skapar en mer 
personlig touch på kommunikationen än vad den elektroniska gör, och du kan 
informera på en helt annan nivå.”54 

 
 

4.3.4 Effektivitetstemat 
 
När jag frågar Ip hur lång tid det normalt tar för dem att identifiera något att kommunicera 
om, tills de faktiskt gör det berättar denne att det beror mycket på personlig erfarenhet inom 
sitt jobb, hur mycket man tidigare har jobbat med det aktuella problemet. 
 

”Jag är nyligen stationerad i Sverige så jag måste tänka efter hur jag ska göra 
eftersom jag inte riktigt hemma med systemet här, så jag måste vet hur det fungerar 
här. Jag måste i min kommunikation veta vilka organisationer, företag och kontakter 
vilka kontakter som är viktiga, men när jag vet det så tar det inte så lång tid eftersom 
jag har haft det här arbetet i många år på olika ställen i världen.”55  

 
Ip säger att det beror på vilket problemet eller möjligheten är också, om de ska kommunicera 
ut ett dokument eller ett ämne, ibland kan det räcka med bara ett telefonsamtal säger 
svarspersonen. Ambassaden nätverkar mycket med företag och gör olika typer av aktiviteter 
med dessa, de mottar information ifrån företag och försöker att svara på den informationen för 
att få en bra kontakt och nätverk med dem för de kanske har information som de behöver, så 
det handlar mycket om att utbyta information enligt Ip ha ett bra nätverk i det svenska 
samhället.  
 
Ip säger att det beror på vilken tid som är rätt för en viss tid av budskap, men en del av 
svarspersonens jobb är att kunna urskilja om budskapet är brådskande eller om det kan vänta 
ett tag med att kommunicera ut det och istället prioritera annat. Om de inom ambassadens 
kulturkommunikation anpassar ett budskap så gör de efter publiken, till exempel om de ska 
informera om musik så kan de förslagsvis välja att rikta sin kommunikation till en musikklass 
eller orkester. Det finns ingen uttalad policy inom kulturkommunikationen, men de beslut 
som tas tar Ip i samförstånd med landets ambassadör på plats, denne tar också de avgörande 
besluten, Ip säger att det alltid finns en hierarki som de följer, ibland tas besluten ända ifrån 
regeringsnivå i Filippinerna. Många av besluten tas i Filippinerna och de rapporterar alltid 
tillbaks efter ett avslutat projekt eller ”case”. 
Utvärdering av kommunikationen är något som är viktigt för organisationen eftersom det är 
på så sätt de kan mäta vad de har åstadkommit och om de har mött de förväntningar som 
ställts på dem från den Filippinska regeringens sida. Ip säger att det är viktigt för dem att 
utvärdera eftersom de strävar efter att vara framgångsrika i sin kommunikation så att de ser 
bra ut inför den svenska regeringen och det svenska folket. Frekvensen av utvärderings 
tillfällen beror på den Filippinska regeringen, hur de prioriterar frågan och 
kommunikationsprocessen. 

 

                                                 
54 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
55 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09. 
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5. Analys 
5.1 Kulturtemat 
 
Några av de första reflektionerna som slår mig kring denna uppsats är att de länder jag har 
intervjuat är onekligen olika. Slovakien är ett tämligen litet land som likt Filippinerna har 
varit ockuperade under en längre tid. Dock är Slovakien ett land i Europa, en mer välbärgad 
kontinent än vad Filippinernas hemvist Asien är, dock är Filipinernas invånarantal betydligt 
större än Slovakiens. Det land som kanske är mest likt Sverige med liknande klimat och 
kultur är Kanada, dock är det Nordamerikanska landet betydligt större än Sverige och tillhör 
ett av de största länderna till yta i världen.  
Det har för mig i egenskap av forskare varit mycket intressant och givande att få lära mig mer 
om dessa länder och hur de kommunicerar och även se på de skillnader som finns i 
kommunikationen kring kultur mellan olika världsdelar och länder. 
 
De länder jag har intervjuat har alla en unik kultur med kulturyttringar som de är ensamma 
om i hela världen. Det är Filippinerna som till stor del har influerats av västerländskultur och 
tagit efter sina ockupanter och följer dess kulturmönster. Men om vi ser till Slovakien har de 
mycket kulturyttringar ifrån medeltiden kvar i form av borgar och slott och de är även en 
framstående nation inom filmens värld. Kanada har även de en rik äldre kultur, som utgörs av 
deras urbefolkning inuiterna, ett folkslag och kultur som de starkt värnar om. Eftersom 
Kanada är nära beläget USA så är det tydligt att de har blivit likt Filippinerna influerade av 
amerikansk populärkultur, men de har även själva fostrat flera musikaliska världsstjärnor. 
 
Något som sammanbinder Kanada, Slovakien och Sverige är idrottens värld, och främst då 
ishockey, en sport som är omåttligt populär i de tre länderna. Kanadas representant menar 
även att Sverige har blivit populärt i landet eftersom så många svenska ishockeyspelare har 
presterat bra på kanadensiska isar. 
 
 
Trots att de tre intervjuobjekten påpekar vikten av att förmedla sitt lands kultur så är kultur 
inget som prioriteras av landets regeringar, departement och chefer som ambassaderna svarar 
till. Detta är tydligt i följande uttalande från Kanadas representant: 

 
”Det är inte det att vi prioriterar kultur utan det är att kulturen ska vara länkad med 
ett större objektiv. Vi har väldigt tydliga strategier, de här områdena jobbar vi med 
det här vi vill vi uppnå med områden och det här är våra mål. Hur kan då kulturen 
hjälpa till att nå våra mål?” 

 
 Det är vanligt i alla ambassaders fall att de försöker anordna något kulturevent i samband 
med ett politiskt möte. Simon Anholt påpekar i teorin Competitive Identity att policybeslut 
som tas i hemlandet påverkar invånare som bor utomlands, så också ambassaderna som måste 
anpassa sin kommunikation med vad den aktuella regeringen i landet har för mål och 
strategier. Representanten för Kanada talar till och med om att de använder sig av kulturen för 
att nå målen som regeringen sätter upp, bland annat har de försökt att höja vetskapen och 
förståelsen kring Kanadas ursprungsbefolkning, då gjorde de detta genom att kommunicera ut 
den kultur som var viktig för inuiterna, för att på så sätt skapa uppmärksamhet och förståelse 
för deras kultur och tillvaro. Den kanadensiska representanten farmhäver att det är viktigt att 
visa omvärlden att man som ambassad inte bara jobbar med ”tunga” frågor såsom 
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säkerhetspolitik och miljöproblem, genom att använda kulturen för att visa att de har ett rikt 
kulturliv och på så sätt visa att de är ett intressant land. 
 
 Simon Anholt säger i sin teori Competitive identity att det är stora skillnader på hur mycket 
uppmärksamhet som nationer får, och att det är helt upp till nationerna själva genom att 
försöka dra uppmärksamhet på sig. Han talar om att tursim är viktigt för att försöka ”Sälja” in 
sin nation hos andra. De som under mina intervjuer talar mycket om turism är Slovakiens 
representant, denne hade vid intervjutillfället en tvådelad tjänst där denne dels arbetade som 
kommunikationsansvarig men även hade hand om turistfrågor i landet.  
 
Intervjupersonen menar att Slovakien i svenskars ögon är ”en oupptäckt pärla” denne strävar 
därför att så många svenskar som möjligt skall hitta till landet för att semestra och turista och 
på så sätt ta del av landets kulturutbud. Ip håller sig hela tiden uppdaterad på landets 
turistutbud för att kunna förse svenskar med tips som höjer deras upplevelse i Slovakien, det 
händer även att svenskar som varit i Slovakien men inte är nöjda med sin vistelse för att till 
exempelvis hotellet inte har varit till belåtenhet hör av sig till svarspersonen, då brukar Ip 
försöka medla mellan parterna för att få till någon form av kompensation eller för att reda ut 
vad som var felet. Detta anser jag vara mycket hängivet av svarspersonen på slovakiska 
ambassaden och denne faller klart in under Anholts kriterier för att turism är viktigt när man 
vill marknadsföra sin nation. De andra ländernas representanter talar inte lika utbrett kring 
turism och dess vikt, utan lägger mer fokus på att försöka få svenskarna att intressera sig för 
deras länder, men inte i lika stor utsträckning med broschyrer och turistinformation som 
Slovakien gör. 
 
Filippinerna visar på något som inte de andra länderna talar om. Eftersom det är många före 
detta eller Filippinska medborgare som nu bor i Sverige så är en viktig del i svarspersonens 
verksamhet att se till så att de filippiner som bor i Sverige inte glömmer sitt ursprungsland 
och dess kultur, eftersom de vill att de ska föra över sitt filippinska arv på sina barn och på 
kommande generationer. Filippinernas representant säger följande kring vad de vill att 
filippiner i Sverige skall känna kring sitt ursprung: 
 

”Det här är mitt hjärta, det här är min tanke och det här är mina rötter.” 
 
Även Slovakien gör detta, fast i lite mindre skala då de arrangerar slovakiska kvällar för dess 
befolkning i Sverige. Detta tycker jag i sig var mycket intressant eftersom detta på något sätt 
är en väldigt effektiv marknadsföring, nämligen att på lång sikt skapa ett nätverk med 
filippinska människor som talar gott om landet, marknadsför det, och kanske då också 
möjliggör för andra svenskar i dess umgängeskrets att vilja åka dit, då bidrar de till landets 
turistnäring. 
 
Anholt talar om varumärken som ses som ambassadörer för ett land och att alla nationer har 
ett rykte. När vi kommer till en sådan kulturell image så trodde Slovakiens representant inte 
att svenskar har någon speciell ”image” av Slovakien, det skulle då kunna var ishockey som 
man kommer att tänka på tror intervjupersonen. Ip talar om att skräddarsy 
informationsmaterial till en svensk målgrupp och påpekar att golf, vandring och skidåkning är 
populärt bland svenskarna. I Filippinernas fall så hävdar min intervjuperson där att 
människors uppfattning kring Filippinerna ofta varierar, men denne påpekar att media kan 
tendera att skriva negativt om utvecklingsländer i Asien för att sälja, då kan det indirekt 
påverka Filippinernas kulturella image, något som Ip beklagar. 
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Alla de länder jag har intervjuat är genomgående överrens om att kultur är en mycket viktig 
aspekt av deras land och det är därför relevant att försöka sprida landets kultur bortom dess 
egna gränser, för att på så sätt bygga relationer och förtroende hos andra länder, något som 
kan gynna landet bland annat ekonomiskt i framtiden då ett kulturutbyte kan komma att gynna 
landets affärer och handel, men också politik. Under denna aspekt kan teorin om Kulturell 
diplomati och Anholts kulturpunkt under Competitive Identity tillämpas och teorierna kan 
hjälpa till att förklara utbyten. Samtliga tre ambassadrepresentanter har talat om att det är 
mycket viktigt att ha utbyten kulturer emellan och att de i stor utsträckning arbetar med 
kulturellt utbyte, samtliga representanter framhåller utbytets vikt för att stärka landets 
”image”. Slovakien arrangerar vandringsutställningar tillsammans med andra ambassader och 
har också genomfört ett projekt med Svensk slöjd, ”Sloverige” där de båda länderna bytte 
hantverk med varandra som de sedan ställde ut. Kanadas svarsperson menar att det finns flera 
aspekter förutom de ekonomiska och politiska med att bedriva ambassadverksamhet och det 
är att genom utbyten försöka bygga vänskapsband länderna emellan och kommunicera ut ett 
positivt budskap som täcker alla plan av verksamheten. Detta kan tillämpas på teorin om 
kulturell diplomati som säger att det är viktigt att kunna utbyta kunskap och erfarenheter 
länder emellan, då kan man nämligen tillsammans föra en gemensam dialog kring framtiden 
möjligheter och utmaningar. Även Filippinernas representant menar att knyta vänskapsband 
länderna emellan är av stor vikt, och arbetar i stor utsträckning med utbyten och försöker 
lägga ner mycket tid på utbyten inom utbildning. 
 
Just den punkten om att arbeta för gemensamma dialoger kring framtiden anser jag vara 
väldigt viktig för att vi tillsammans skall kunna bevara och forma världen såsom vi vill ha 
den, och genom kultur utbyten så kan kanske detta realiseras. 
Som jag tidigare nämnt så anser jag att utbyte är en mycket viktig aspekt hos en ambassad och 
dess verksamhet, jag håller med Anholt att man marknadsför sin nation genom att exempelvis 
låta sitt hantverk ställas ut i ett annat land eller som i Kanadas fall där inuiter och samer 
besökte varandra. Dock kan jag tänka mig att det finns dåliga kulturutbyten också, exempelvis 
om ett fotbollslag med erkänt bråkiga supportrar åker för att spela match i ett land, och förstör 
och brukar våld mot dess invånare, då sänker man även den bild och rykte som det aktuella 
landet har av nationen som bråkar.  
 
Detta tankesätt kan man koppla till Anholts punkt Människor, där han berör hur människor 
som besöker ett land beter sig. Slovakien menar att de tidigare har haft problem med detta 
eftersom det ibland händer att media berättar om tiggare eller andra utsatta som har betett sig 
illa när de besökt Sverige, men det värsta är menar representanten när slovaker beter sig illa 
mot svenskar som är på besök i landet, detta kan dra ner deras rykte då svenskarna i sin tur 
kan berätta för sina bekanta hur de har blivit behandlade och därför inte vilja besöka 
Slovakien. Representanten från Kanada medger att det har varit ett problem i vissa länder där 
kanadensiska medborgare på besök har betett sig illa, men Ip har ännu inte upplevt något 
sådant i Sverige. Inte heller Filippinerna uppger att de har något problem med detta. 
 
Avslutningsvis kan sägas att kultur är viktigt för ambassaden att förmedla ut i det land man 
befinner sig i för att öka statusen hos sitt ”varumärke” och ”image” . Jag menar att hur 
ambassaderna kommunicerar ut sin kultur stämmer bra in på Simon Anholts Competitive 
identity teori, dock så upplever jag ingen större konkurrens ambassader emellan, då de hela 
tiden framhäver vikten av att kunna samarbeta, även mellan de länder som också har 
ambassader i Sverige. En form av ”Nation branding” tycker jag mig också kunna urskilja hos 
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ambassaderna då de hela tiden försöker stärka sitt rykte som land för att inte bara kunna 
gynnas ekonomiskt och politiskt utan även för att kunna bygga vänskapsband länder emellan. 
 

5.2 Medietemat 
 
Samtliga ambassader berättar att de tycker det är viktigt med kontakt mellan människor i den 
kommunikation de bedriver, att kunna ha kontakt öga mot öga värdesätter de högt. Men för att 
kunna nå ut till fler människor på en gång med sitt budskap så använder de sig bland annat av 
Internet. I Slovakiens fall så använde de vid intervjuns tidpunkt i stor utsträckning av sin 
blogg: Donaubloggen, en blogg som skriver om nyheter och händelser i Östeuropa, och som 
min svarsperson förser med material regelbundet. Likt Slovakien så arbetar Kanada och 
Filippinerna mycket med sin hemsida och E- mail som sin kommunikationsbas. Den 
filippinska representanten framhåller även telefonens vikt i kommunikation och denne 
använder sig av den i stor utsträckning 
 
Ingen av ambassaderna arbetar kontinuerligt med Facebook eller Twitter. De som kommit 
längst i användningen av sociala medier är Kanada, deras representant är mycket positivt 
inställd till användningen av sådana men menar att ambassaden är en ganska konservativ 
organisation när det kommer till användningen av sociala medier. Men de har börjat arbeta 
med dem i deras interna kommunikation, där de tar hjälp av bland annat bloggar och 
Facebook. 
 
Till skillnad från Slovakien så anser jag mig kunna skönja en viss skepsis kring bland annat 
Facebook, Slovakiens representant säger följande: 
 
 

”Men Facebook absolut. Det kan bara bli för mycket ibland, man måste hinna med 
också. Hemsidan sköter vi i princip själva, ambassadören är mån att vi ska nå ut till 
alla plan. Det har med ledningen att göra, jag kan inte göra någonting utan att 
konsultera med ambassadören, det är det som också är skillnaden om man är en egen 
kulturinstitution. Ett kulturcenter har en chef. Jag är en del av ambassaden, och har 
möten varje vecka. Mycket fördelar med det, det är skönt att inte stå själv, och att ha 
någon att bolla med, och många av de andra anställda som inte har kultur som sitt 
huvudsyfte kommer med idéer och jobbar på så sätt över gränserna. De flesta som 
jobbar här kommer från Slovakien och har aktuell info om vad som är inne å ute och 
sånt.” 

 
Ip menar att de inte hinner med att använda sig av sociala medier, då denne har ett stort 
verksamhetsspann. Filippinerna använder sig inte heller av sociala medier då deras 
representant menar att detta inte lämpar sig till att kommunicera på ett personligt plan. Ip 
tycker inte heller att det är så viktigt att hitta nya medier att kommunicera med, då denne 
anser sig vara nöjd med deras hemsida och personliga E - mail, men Ip påpekar att om de 
någon gång upptäcker att sociala medier är mer effektivare än de mer traditionella medierna 
så kommer de absolut att börja använda sig utav dem.  

 
”Att ha en så kallad face to face communication är väldigt viktigt i vårat arbete, visst 
vi kan informera genom skrift och på liknande sätt, men face to face skapar alltid ett 
förtroende och hjälper till att bygga goda relationer. Det skapar en mer personlig 
touch på kommunikationen än vad den elektroniska göra, och du kan informera på en 
helt annan nivå.”56 

                                                 
56 Intervju genomförd med representant ifrån Filippinska ambassaden i Stockholm 11-12-09 
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Här lyfter intervjupersonen fram dennes organisations vikt av att kommunicera ansikte till 
ansikte med de som är mottagare för dess budskap. 
 
Man kan använda en del av Cutlip, Center och Brooms teori om ”Framing” på medievalen 
bland annat att de anser det vara viktigt att använda det medium som är mest identifierad med 
publikens position, och här handlar ambassaderna rätt, de kommunicerar ofta till andra 
myndigheter eller myndighetspersoner. Men jag anser ändå att de bör i större utsträckning 
börja använda sig av sociala medier för att kunna nå ut till en bredare publik. Det som 
Filippinernas svarsperson säger om att Facebook inte lämpar sig till att kommunicera på ett 
personligt plan kan stämma, men man kan ju fortfarande använda sig av Mailkorrespondens 
och istället försöka inrikta sig på den stora massan i sin kommunikation via sociala medier.  
 
En annan del av Cutlip, Center och Brooms teori som går att anpassa på ambassaderna är att 
man skall anpassa sin kommunikationskälla till det medium man är medveten om att publiken 
gillar. Slovakiens representant som inte använder sig av sociala medier säger att de på 
ambassaden försöker få ungdomar att intressera sig för Slovakien och dess kultur. Detta vore 
då ett bra läge för dem att börja använda sociala medier, eftersom det är en medieform som är 
populär bland ungdomar. Facebook borde kunna komma till användning för alla 
ambassaderna då det är lätt att starta grupper och kommunicera inom dem, detta främjar inte 
bara kommunikationen utan statuerar även ett exempel bland den svenska befolkningen att 
detta land är måna om att interagera med oss svenskar, och då får vi på så vis upp ögonen för 
dem som nation. 

5.3 Effektivitetstemat 

5.3.1 Att definiera Pr- problem 
 
I Slovakiens fall går kulturkommunikationen relativt snabbt, om Ip får en bra idé att jobba 
med så överstätts den till slovakiska och sedan skickas idén till kulturministeriet som hör av 
sig efter några dagar och berättar om beslutet kring idén, alltså om det som skall 
kommuniceras är genomförbart eller inte. Kanada och Filippinerna arbetar dock mera 
långsiktigt. I Kanadas fall så använder man sig mycket målinriktad kommunikation av sin 
kultur och försöker att inte arbeta kortsiktigt på det sätt man kommunicera med människor på. 
 
De representerade ambassadernas mål är att i alla lägen så fort som möjligt identifiera ett 
problem i kommunikationen och försöka lösa det. För att försöka lösa ett 
kommunikationsproblem så säger Slovakiens representant at det är viktigt att alla deltagare i 
den aktuella kommunikationsprocessen är delaktiga i kommunikationsarbetet och att alla är 
måna om att kämpa för ambassadens bästa. Cutlip, Center och Brooms modells första punkt 
går att tillämpa på ambassaderna för att förklara att samtliga försöker handla så fort som de 
har möjlighet till när det gäller att definiera ett Pr- problem. De hävdar att desto snabbare 
någon identifierar ett problem, desto snabbare går det också att lösa. Om alla är medvetna om 
vad som gäller när ett problem uppstår och att alla är måna om sitt lands bästa så behöver det 
inte bli som Cutlip med flera säger, nämligen att det blir brandbekämpning istället för 
brandförebyggning. Jag anser att ambassaderna passar in under detta steg av Four step public 
relations modellen. 
 
5.3.2 Att planera och programmera 
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Den slovakiska ambassaden har en ganska tydlig strategi när det gäller sin kommunikation 
kring kulturen. De brukar oftast få en förfrågan om de vill deltaga i en 
kommunikationsprocess och kommer sedan fram till om de vill eller inte vill deltaga under ett 
möte, om till exempelvis gjorde samma sak året innan och det inte ledde till ambassadens 
uppsatta mål, då gör de heller de inte det igen. Kanada säger följande kring sina strategier: 
 

”De kanske bestämmer att Arktis ska vara viktigt för oss, Arktis har alltid varit 
viktigt för oss men de beslutar att Arktis är viktigt av de här skälen och det här vill vi 
uppnå, och sedan går det budskapet ut till ambassaderna i världen. Då är vår uppgift 
att besluta om vilka aspekter som är viktiga att förmedla i Sverige, hur anpassar vi 
budskapet till svenskarna ifrån det generella budskapet och vad passar i Sverige.” 

  
 Beslutet tas alltså först i Kanada, där det som bestäms vad som är viktigt att förmedla till 
omvärlden. När de har fått ett ämne då är det upp till dem att besluta vilka aspekter av ämnet 
de vill förmedla ut i Sverige, hur de anpassar budskapet till svenskarna. I Filippinernas fall 
säger Ip att det beror på vilken strategi som används beroende på det budskap som skall 
förmedlas ut, om det är brådskande eller om det kan vänta ett tag. Eftersom både Kanada och 
Filippinerna ligger i andra tidszoner än Sverige, så tror jag att detta kan ha effekter på 
effektiviteten i kommunikationen, eftersom vi har natt i Sverige då de har dag i Kanada och 
vice versa, detta kan då hämna kommunikationen genom att man inte direkt kan få svar på de 
frågor som en process eventuellt väcker, men om man ser från en annan synvinkel så kan 
tidsskillnad vara någonting bra, eftersom det är hela tiden någon som arbetar med 
organisationens bästa, när en tjänsteman slutar sitt arbete för dagen så tar en annan vid. 
 
Jag finner under Planera och programmera en aspekt som är genomgående för samtliga 
ambassader, nämligen att man försöker att anpassa budskapen man ges från uppdragsgivaren, 
i de flesta fallen sin egen regering eller ett Kulturministerium. Ett exempel på detta är 
Filippinerna som när de skall informera kring Filippinernas musik, då försöker de göra det 
genom att besöka och hålla ett föredrag i till exempelvis en musikklass. Kanada försöker även 
de ”skräddarsy” sina budskap och försöka hitta rätt publik för dem. En av deras viktigaste 
målgrupper är den svenska regeringen och de försöker ofta att använda sig av 
personlighetsaktivering och försöka få individer att främja Kanadas mål. Slovakien försöker 
hela tiden sprida positiva budskap kring sitt land och påpekar att det går att ”skräddarsy” sin 
kommunikation på många sätt. Bland annat så säger svarspersonen att de till exempelvis inte 
kan visa en vinterfilm om Slovakien på sommaren och tvärtom. Även här faller 
ambassadernas verksamhet in på Cutlip och hans medförfattares punkter då de menar att det 
är viktigt att ha en plan och att kunna anpassa sina budskap till målgruppen, något som alla 
ambassader har uppgett at de gör. Slovakien gör här som Peter Eriksson hävdar vara korrekt, 
Eriksson vars teori om kommunikationsstrategi jag kompletterar Cutlip, Center och Brooms 
med. Det som görs korrekt är att genom hela tiden förmedla ett positivt budskap kring landet 
och på så sätt försöka vinna konkurrensfördelar och därmed vinna ett bra anseende hos resten 
av världen. Eftersom alla de intervjuade ambassaderna har någon anställd som tar hand om 
massmediarelationerna så vinner de också där konkurrenskraft gentemot andra ambassader. 
 
Något som hämnar ambassadernas effektivitet i sin kulturkommunikation är att de är 
myndighetsstyrda och därför måste följa den aktuella regeringens satta mål, detta innebär att 
ambassaderna inte fritt kan genomföra de som de anser vara akut och rätt för tillfället utan 
måste invänta beslut baserade på ekonomi och andra resurser. Men eftersom en ambassad är 
en organisation som representerar ett land så går detta inte att komma ifrån, och de uppfyller i 
alla fall några av Eriksson kriterier bland annat att strategin fastställs i den högsta ledningen, i 
detta fall av Regeringen, Kulturministeriet eller av det aktuella landets ambassadör, strategin 
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är även framtidsriktad, eftersom det är viktigt för ambassader att tänka långsiktigt, då de har 
svårt att kortsiktigt ändra sina strategier. 
 
5.3.3 Att agera och kommunicera 
 
Under denna punkt så har ingen av ambassaderna någon uttalad kommunikationspolicy, 
Kanada hade en som de vid intervjuns tidpunkt inte fått på pränt eller implementerat. I 
Slovakiens fall så är arbetet med kulturkommunikationen en ganska öppen process, så vida 
inte att kultursektionen på det slovakiska utrikesdepartementet beordrar dem exempelvis en 
utställning, men alla viktiga beslut rörande kulturkommunikationen fattas utav Slovakiens 
Sverigeambassadör, det är också denne som bär ansvaret för ambassadens verksamhet. Så 
arbetar även Filippinernas representant som påpekar den hierarki som finns i deras 
organisation, men besluten fattas även här oftast i hemlandet eller av ambassadören. Kanada 
är inget undantag i saken utan anpassar sig även de efter regeringsbeslut, men svarspersonen 
säger också att denne har ett bra förhållande med ambassadören på plats i Sverige och att de 
båda diskuterar igenom de kommunikationsbeslut som tas angående kultur. 
 
Här har vi den första punkten då ambassaderna inte följer Four step public relations modellen, 
ingen av ambassaderna har en uttalad policy. Men detta har att göra med att de som tidigare 
innan nämnts är myndighetsstyrda. Det kan vara så att man helt enkelt inte har utvecklat 
någon kommunikationspolicy kring kulturen då andra aspekter av en ambassads verksamhet 
kommer före, och att det finns andra länder som prioriteras framför Sverige. Men trots att man 
inte har någon uttalad policy på ambassaden så har myndigheterna i hemlandet det, det är 
också dem tillsammans med ambassadören som är högst ansvarig ambassadens handlingar i 
Sverige. Eriksson menar att det är viktigt med en policy för att kunna urskilja vem som har 
ansvaret i en viss situation, ett sådant ansvar finns tydligt, men det är bara inte på pränt. 
 
5.3.4 Att utvärdera kommunikationsprocessen 
Samtliga intervjuade ambassader påpekar vikten av att utvärdera den handling som 
genomförts. I Kanadas fall tycker Intervjupersonen att det är svårt att se på kort sikt vad en 
aktivitet har haft för effekt. Det är därför viktigt menar Ip att i varje rapportering de gör kring 
en aktivitet också kunna ge en utvärdering, och säga vad som har gått bra och vad som har 
gått mindre bra. Slovakien och Kanadas ambassader genomför utvärderingar årsvis, men även 
efter varje genomfört projekt. På den Filippinska ambassaden så genomför man dem också 
årsvis, men även när den Filippinska regeringen vill ha en utvärdering. I Slovakiens fall så 
utvärderar de ofta tillsammans med den svenska sidan, om det finns en sådan, efter ett 
genomfört projekt, så att alla får en chans att ventilera sina åsikter. Det är även viktigt för 
Filippinerna att utvärdera för att mäta om de är framgångsrika i sin kommunikation och för att 
se om de mött de krav som ställts på dem från den filippinska regeringen och Filippinernas 
invånare. 
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6. Slutsats 
Jag tycker mig klart och tydligt kunna säga att en ambassad kommunicerar ut sin kultur för 
andra syften än att de skall gynnas ekonomiskt eller politiskt, samtliga ambassader har 
påpekat att de vill binda vänskapsband länderna emellan, för att tillsammans kunna 
marknadsföra sina länder i Sverige. 
 
Jag finner inga direkt större skillnader mellan ambassaderna och hur de kommunicerar ut sin 
kultur, jag valde tre ambassader från tre olika världsdelar eftersom jag trodde att 
kommunikationen varierade, detta kan jag nu konstatera att sättet hur man kommunicerar och 
hur organisationerna kring kommunikationen är uppbyggda är synnerligen lika, denna likhet 
kan vara ett tecken på den myndighetsstyrda verksamhet som de ändå bedriver, att det 
förmodligen inte går att göra på så många olika sätt för att kommunicera ut sitt lands kultur. 
Jag anser att alla de ambassader jag intervjuat är mycket aktiva i sin kommunikation och 
arrangerar evenemang och händelser både för sina egna landmän/kvinnor men även för de 
svenskar som är intresserade av landet i fråga. Den största skillnaden jag tycker mig kunna 
urskönja är att Kanada är mer positivt inställda till att tillämpa sociala medier i sin 
kommunikationsutövning. De försöker likt de andra ambassaderna skräddarsy sin information 
och på så sätt använda sig av ”framing” men är mer positivt inställda att ta detta ett steg 
längre. Denna attityd kan även bana väg för andra ambassader att i större utsträckning 
använda sig av social medier i sin kommunikation. 
 
Länderna kommunicerar ut sin kultur på ganska likadana sätt, de är alla myndighetsstyrda och 
kommunikationen som rör ländernas kultur är politiskt anpassade i den mån att de oftast 
kommuniceras ut i politiska sammanhang. De flesta punkter på Anholts teori kring 
Competitive Identity stämmer in på ambassadernas verksamhet och det tycks vara såsom 
Anholt säger att nationer idag använder sig i stor utsträckning av ”nation branding” och 
”kulturell image” detta är på både gott och ont, då man som medmänniska önskar att alla 
länder fick lika mycket uppmärksamhet, men att marknaden som Anholt benämner ”Nation 
branding” oftast går till det land med mest resurser och kapacitet. Det gäller att ha något som 
är utmärkande för landet i fråga, något som jag anser att de länder jag har valt har, de är alla 
mycket unika länder som jobbar hårt för att synas på marknaden. 
 
Något som är nämnvärt är att jag såg att sociala medier används i sådan lite utsträckning som 
det faktiskt gjorde, men som Kanadas representant säger att den bransch de befinner sig i är 
ganska traditionell och det är mycket viktigt att allt blir rätt gjort, ingenting får gå fel, för då 
kan landets rykte svärtas ner. Till exempel om något går fel på en Facebooksida eller ett 
Twitterkonto och felaktig information förmedlas ut, eller om dessa konton blir kapade. Men 
jag anser att det nog går bra att använda telefon och E - mail till den inte så omfattande 
kulturkommunikation som ambassaderna bedriver, men förmodligen kommer även 
myndighetsstyrda organisationer använda sig utav sociala medier i framtiden då dess 
genomslagskraft och omfång är stort. Men det är heller inget ont att ambassaderna inte 
använder sig av sociala medier, då deras kommunikation fungerat tidigare, men då tiderna 
förändras bör det bli aktuellt att även de genomgår en sådan förändring och börjar tillämpa 
sociala medier. 
 
Ambassaderna arbetar med kommunikation under långsiktiga termer, där det är viktigt att få 
ut ett bra budskap istället för många budskap. De arbetar med att ”skräddarsy” och anpassa 
sina budskap efter den publik som de tror är intresserade av buskapet. De jobbar kontinuerligt 
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med att försöka identifiera buskap som de skall kommunicera ut till de land de är verksamma 
i, och budskapen de får förses de oftast av ifrån sitt hemlands regering, kulturministerium, 
departement eller ambassadör, detta gör att den organisation som de är verksamma i är starkt 
hierarkisk och de som är kommunikationsansvariga för kulturen måste hela tiden jobba mot 
de mål som är uppsatta av ambassadören, men också få godkännande för större 
kommunikationsbeslut ifrån sin regering eller ambassadör. Ambassaderna använder sig 
kontinuerligt av utvärdering och strategier kring sin kulturkommunikation, men har mer sällan 
policies att följa. 
 
Jag tycker att man skulle kunna lägga ner mer resurser än vad det görs på 
kulturellkommunikation bland utländska ambassader i Sverige, då jag bland annat har lärt mig 
med arbetet kring denna uppsats att det är mycket viktigt för ett lands ekonomi och politik att 
göra resten av världen uppmärksam på sitt lands kultur och så också befolkning. Nu vet jag 
inte hur det ser ut på andra ambassader i Sverige förutom de tre jag har intervjuat, de länderna 
kanske har mer samarbete och större kontakt än vad de länder jag arbetat med under 
uppsatsen, men de tre länder jag har intervjuat saknar tydliga kommunikationspolicies. Detta 
är ingenting de klagar på eftersom de ändå vet hur de skall hantera kriser och övrig 
kommunikation. Jag anser att den kommunikationen kring ländernas egen kultur är delikat i 
den mening att det inte finns tid eller plats för snedsteg i organisationen, den kanske inte 
passar att förmedla till stora grupper åt gången, utan man kanske skall ”skräddarsy” 
kommunikationen och anpassa den till grupper som de vet är mottagliga för den, något som 
också ambassader gör. Men eftersom denna information är så pass viktig, så tycker jag att 
ambassaderna bör satsa mer för att få fram tydligare strategier och policies för bedrivandet av 
dess kulturkommunikation . 
Ambassaderna följer inte Cutlip, Center och Brooms modell för ett effektiv och nyttigt sätt 
fullt ut, men jag anser ändå att de gör det bästa de kan i sin situation och den kommunikation 
de bedriver anser jag vara mycket bra och gott anpassad efter deras komplicerade situation, 
och jag anser att de är mycket goda representanter för sina hemländer här i Sverige på de sätt 
som de kommunicerar ut sina respektive länders kultur. 
 
Jag anser att denna uppsats väcker frågor för vidare efterforskning. Jag menar att det kan 
finnas en snedfördelning kring ambassaderna och var de lägger sitt intresse på kultur. 
Eftersom de kanske har ett bredare intresse att vara representerad i ett land som de har 
närmare samarbete med än vad de har med Sverige. Jag tror till exempel att Kanada lägger 
större vikt på att kommunicera ut sin kultur till den amerikanska befolkningen, eftersom 
länderna är nära varandra och många kanadensare huserar i USA. Det skulle vara intressant 
att se i vidare forskning om detta är något som är en bakomliggande faktor i ambassaders 
kulturella diplomati. Det vore således tänkvärt vad som ligger bakom ett lands representation i 
ett annat, i vidare mening, alltså vad det är om motiverar att ett land ges mer resurser för 
representation än vad ett annat gör? 
 
Jag har i denna uppsats till viss del fyllt den kunskapslucka som finns kring ambassader och 
dess kommunikation av kultur i andra länder än sitt hemland. Jag har gått igenom hur de 
kommunicerar, hur deras kommunikation kring kulturen är uppbyggd, om de har några andra 
syften än ekonomiska och politiska med bedrivandet av sin kommunikation kring dess kultur, 
samt sett på skillnader och likheter som finns mellan de tre ambassader som härstammar från 
tre olika kontinenter. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – Den kulturella kommunikationen av utländska 

ambassader i Sverige 
 
Jag kommer att börja med att berätta vad syftet med denna intervju och med min uppsats är, 
sedan kommer jag kort förklara dispositionen av intervjun, hur jag tänkte att den skulle gå till.  
 
Sedan går jag över på de mer formella frågorna, till exempel om jag får spela in intervjun, om 
IP (intervjupersonen) vill vara anonym när jag sedan använder den i min uppsats. Efter jag 
frågat om IP känner sig redo eller om han/hon har några egna frågor så kör vi igång:  

 
 
1. Inledningsfrågor: 
 
 1.1 Kan du berätta lite kortfattat om ditt lands kultur? 
 1.2 Vad i den kulturen tror du människor i övriga världen är mest medvetna om? 
 -Kulturimage  
 
Temafrågor: 
 
 
2. Kulturtemat/Culture Diplomacy/Culture branding: 
 Hur jobbar ni med kulturkommunikation? 
 – Hur är det organiserat 
 – Medarbetare 
2:2 Skulle du kunna berätta lite om er senaste kampanj? 
2:3 Varför är det viktigt för er att kommunicera ut er kultur? 
2:4 Är det lättare att nå ut med er information/budskap till det svenska folket med en bra 
kulturellimage/rykte? 
2:5 Jag anser att ekonomi och politik är viktiga aspekter till varför ni kommunicerar kultur, 
finns det övriga? 
2:6 Kan ert arbete påverkas av hur invånare från hemlandet beter sig när de besöker Sverige? 
 
 
3. Medierad information/Medieval 
 
3:1 Är kulturella utbyten länder emellan viktiga, i sådana fall varför? 
3:2 Ordnar ni ”events” där svenska medborgare får komma och träffa er personligen? 
3:3 Är det viktigt med personliga möten i ert arbete? 
3:4 Vilka medier används vid kommunikation? 
3:5 Varför just de? 
3:6 Skulle du säga att ni använder mycket nya medier vid er kommunikation, såsom 
Facebook, Twitter? 
3:7 Är det viktigt att hela tiden hitta nya sätt/medier att kommunicera genom? 
3:8 Finns till exempel olika medier för olika typer av målgrupper? 
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4. Four – Step Public Relations Process 
  
4:1 Ungefär hur lång tid tar det för er att identifiera något ni bör kommunicera, tills ni gör 
det? 
4:2 Finns det något budskap som tar längre tid att kommunicera än ett annat, i sådana fall 
varför? 
 
 
Strategifrågor:  
4:3 Hur beslutar ni vilket budskap ni ska kommunicera ut? 
4:4 Vilka är det viktigaste argumenten/argumenten som leder till att ett ”bra” budskap 
kommuniceras ut. Vad avgöra vad som är ett bra budskap? 
4:5 Hur vet ni att det är rätt tid för det budskapet/informationen just då? 
4:6 Försöker ni på något sätt styra till vilken målgrupp ni ska kommunicera till? 

- Hur då? 
- Finns det någon målgrupp som är viktigare än någon annan? 
- Är en ung målgrupp viktig till exempel? 

 
Policyfrågor: 
 
4:7 Finns det en speciell kulturkommunikationspolicy? 
 - I sådana fall, Kan du beskriva den? 
4:8 Vem tar besluten i kommunikationen? 
4:9 Finns det någon inblandning om besluten i kommunikationen från ert hemland? 
 
4:10 Hur viktigt är utvärdering i er organisation? 
 -motivera. 
4:11 Anser du att det är tillräckligt att utvärdera en kommunikationsprocess en gång på slutet, 
eller är det bättre att göra det kontinuerligt? 
 
4:12 När det uppstår ett problem i kommunikationen, vad gör ni då för att lösa det? 

- hur lång tid brukar det ta att: 
- Lokalisera det? 
- Lösa det? 

 
 
5. Anpassning: 
 
5:1 Finns det några typiska svenska villkor i kommunikationen som ni anpassat er till? 
 – I sådana fall är detta viktigt? 
5:2 Finns det någon press ifrån invånarna från ert hemland att ni kommunicerar ut ”rätt” 
budskap/information om landet? 
5:3 Försöker ni på något sätt sammanlänka den svenska kulturen med ditt lands kultur vid 
kommunikation? 
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6. Avslutande fråga 
 
Vad betyder det för ditt hemland att er kultur finns representerad i Sverige? 
 
 
När intervjun är genomförd summerar jag svaren lite kort för IP och låter denne komma med 
synpunkter på materialet och lägga till något han/hon tycker vi missat eller vill belysa mer. 
 

Bilaga 2 
Interview guide – Foreign embassies communication of culture in 
Sweden 
 

 
My main purpose in the paper will be to learn how embassies to communicate their native 
culture to the inhabitants in Sweden. Which media (new or old) do they use, which 
communication strategies and communication policies they use. But I shall also look at what 
there is for background to cultural communication, why it is important for them to spread 
their culture, in order to find that out I will first examine the embassies use out of culture 
diplomacy and branding. 
 
I will conduct interviews at three embassies from three different continents to see how their 
communication of culture is working. Then I will compare the differences and similarities 
between the three embassies. 
 
1:1 Introduction questions: 
 
1:2 Can you tell me briefly about your country's culture? 
What in the culture do you think people in the world are most aware of? 
 -Culture Image 
 
2:1 Culture theme / Culture Diplomacy / Culture branding: 
2:2 how do you work with cultural communication in the embassy? 
 - How is it organized 
 - Staff 
2:3 Could you tell me a little about your last campaign? 
2:4 Why is it important for you to communicate your culture? 
2:5 Is it easier to reach out with your information/message to the Swedish people with a good 
cultural image/reputation? 
2:6 I believe that economics and politics are important aspects of why you are communicating 
culture, are there any other important aspects? 
2:7 Are your work affected by how the inhabitants from how your behave when they visit 
Sweden? 
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3:1 Mediated information/Media choice 
 
3:2 Is the cultural exchanges between countries important, in that case why? 
3:3 Does the embassy arrange "events" in which Swedish citizens may come and meet you 
personally? 
3:4 Is it important to have face to face communication and personal meetings in your work? 
3:5 Which media are used in communication? 
Why just those? 
3:6 Would you say that you are using new media, trough your communication, such as 
Facebook, Twitter? 
3:7 It is important for you to constantly find new ways/media to communicate through? 
3:8 Is there for example different types of media for different types of audiences?  
 
3:9 Four - Step Public Relations Process 
  
3:10 About how long does it take for you to identify something you should communicate, 
until you do it? 
3:11 Is there a message that takes longer to communicate than another, in such cases, why? 
 
4:1 Strategy regarding questions: 
4:2 How do you decide what message you are going to communicate? 
4:3 What are the main argument/arguments that leads to that a "good" message are 
communicated 
4:4How do you know it is right time for communicate the message/information at the time? 
4:5Are you trying to somehow steer to the target audience you should communicate to? 
- How? 
- Is there an audience that is more important than anyone else? 
- Is a young audience important for example? 
 
5:1 Policy regarding questions:  
 
5:2 Is there a particular culture's communication policy? 
- In such case, can you tell me briefly about it 
5:3 Who takes the decisions in your communication? 
5:4 Is there any interference on the decisions of the communication from your home country? 
 
5:5 How important is the evaluation in your organization? 
 - Motivate 
5:6 Do you think that it is sufficient to evaluate a communication process once in the end, or 
is it better to do it continuously? 
 
5:7 When there is a problem in your communication, what do you do to solve it? 
- How long does it usually takes to: 
- Localize it? 
- Solve it? 
 
5:8 Adaptation: 
 
5:9 Are there any typical Swedish conditions of communication that you have customized 
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yourself to? 
 - In such a case is this important?  
5:10 Is there any pressure from the residents of your home country that you are 
communicating the "right" message/information regarding the country? 
5:11 Are you trying to somehow link the Swedish culture to your country's culture when you 
communicate? 
Concluding question 
 
What does this mean for your country that your culture is represented in Sweden? 


