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Observationer från 
Christina Knight



Längtan

Köandet

Kärleken till naturen

Kärleken till att sitta själv på bussen



Längtan



Folklivsforskaren Åke Daun säger att vi svenskar 
är duktiga på att köa. Och i kön märks två av våra 

egenskaper. Ordningssinne och konflikträdsla.



Vi älskar naturen.



Det är folktomt. Det älskar vi också.



Två svenska företag



Volvo 90 år gammalt



Ägs av ett kinesiskt företag.  Satsade 40 miljarder på sin nya 
plattform. Den största svenska industrisatsningen någonsin



King 12 år gammalt.



Svenskt företag. Sålt för 50 miljarder 2015.



Några citat från mötet:
Reklamfilmerna för Volvo är förväxlande lika reklamfilmerna       
för Sverige. 

Är Sverige våra produkter eller har de uppstått på grund av 
Sverige och dess anda? 

Den bild som vi har av oss själva är inte den som andra 
berättar om oss - och skillnaden växer.

Jämlikheten representerad av pappor som skjuter barnvagnar 
uppfattas i USA som : – Gay nannies.  (Ett av flera exempel)

För mig som kommer från den norra delen av Sverige blir det 
lite konstigt när Zlatan siktar kronhjort i Norrland.



När jag träffar till exempel amerikaner och berättar att jag är 
svensk får jag nästan alltid en så överdrivet positiv bild och 
beskrivning tillbaka att jag blir generad och vill säga att fullt så 
bra är det inte.

Är det inte samtidigt så att man som svensk begränsar sig; 
”eget beröm luktar illa” och  ”du ska inte tro att du är något” 
ligger oss i fatet på något vis.

När vi (KREAB) gjorde en förhållandevis liten kampanj i Chicago 
fick vi en enorm respons och nådde en miljon människor. 
Vi mätte kunskapen om Sverige och t ex svenska uppfinningar 
före och efter och effekten var slående.

Behövs verkligen en institutionaliserad sverigebild d.v.s ett arkiv 
av genrebilder på smörgåsbord, midsommardans och luciafirande 
e.t.c när AVICI, ABBA, candy crush och spotify är det som folk 
spontant talar om när Sverige kommer upp ?



Sverige är glesbyggd, städer och samhällen. 
Redan det borde ju ge olika bilder.

Halva Sverige (den norra) står för en gigantisk del av 
sverige-propagandan, men är liten sett ur nationellt intresse. 
Eller?

Curators of Sweden - iscensatt av Volontaire, Svenska Institutet 
och VisitSweden samt The Swedish Number från King 
och Svenska Turistföreningen har gjort mer för Sverigebilden 
än årtionden av filmer, bilder, annonser och broschyrer …

Det finns svarta bilder. Bilder som vi ibland inte vill kännas 
vid men som ändå finns i folks medvetande; 
SKF och världskriget, Palme och Nordvietnams ambassadör, 
”raskravallerna” i Malmö e.t.c och dessa blir kanske fler via 
sociala medier.



Mail efteråt



Jag kom till att tänka på en sak som jag tror inte kom upp i 
vårt samtal om Sverige och sverigebilden – Sverige som ett 
rättssamhälle.  Sveriges ambassad i Moskva har låtit göra en 
undersökning om vanliga ryssars uppfattning om Sverige 
och som är publicerad idag, där vi trots negativ propaganda, 
i deras uppfattning som en del av väst är ”ett mönster av 
välordnad, värdig och i rättslig mening trygg tillvaro”.    

En annan sak är tillit som är förutsättning för att utveckla 
ideer, nya företag och affärer. 
Tilliten håller långsiktigt ihop nationen och säkert är en 
förutsättning för demokratin och stabilitet. Inget nytt men 
heller inte oväsentligt.

    Allt gott!
    Bengt Gullbing



Stort tack för engagerat o intressant samtal igår. 
Tycker Bengts mail och allas våra funderingar kring 
svenskheten föranleder ett fortsatt samtal.

Mina bilder handlade mkt om svenskens längtan efter allt det 
Sverige INTE står för (värme, passion, öppnare socialt liv) 
och samtidigt hur vi paradoxalt nog också söker avskildhet, 
integritet, ensamhet. Hur blev den svenska själen sådan? 

Allt gott, 
Christina



Tillit
Ett bra ord att fortsätta resonemanget ifrån. 
Ett ord som läses lika oavsett från vilket håll man än kommer. 
Och ska man mötas brukar man komma från olika håll

Vi återkommer som sagt i frågan.  
Tack så länge!

Björn
Preses


