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Abstract 

 

The general purpose of this qualitative study is to investigate the implications in regard to 

power, structure and control connected to the project Curators of Sweden. The study looks at 

nation branding through the use of social media. The idea with the project Curators of 

Sweden is to invite citizens to participate at the official Twitter platform to project a multi-

faceted image of Sweden. Through granting citizens access to an official channel some power 

and control is relinquished. 

  

The empirical data is collected through ten semi-structured interviews with curators and 

stakeholders. In addition a netnography is conducted based on historic secondary data in the 

form of tweets from the @sweden Twitter account. The data is analyzed through qualitative 

content analysis with coding inspired by grounded theory. The thematic codes from the 

analysis of the Stakeholders and Curators are then compared in regard to concepts that could 

be related. 

  

The themes that emerge from the analysis of data generated from the interviews of 

stakeholders and curators include: invisible hand, asymmetry in relations, national identity, 

tied hands and crisis as defining moment, self-censorship, bias, empowerment, social control 

and self-establishing format. 

  

The findings suggest that in the context of building national identity through social media 

incidents prove both challenging and rewarding. The incidents  test the project, attract a lot of 

attention and confirm the Swedish core values of progressivity. When inviting citizens to 

participate in creating the content a blurring of accountability is evident since ownership over 

channel and content is separated. The account becomes self-establishing when locus of 

control is unclear and no one has full ownership. 

  

Keywords: 

Nation branding, national identity, control, power, structure, democracy, social media, 

branding 
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Chapter 1. Introduction 

 

 

This chapter introduces the background to the topic of inquiry, the purpose of the study, 

acquaints the reader to the theoretical and methodological approaches and presents the 

significance of the thesis. 

 

 

1.1 Introduction 

  

In a world where the competition is global, branding and marketing are becoming 

increasingly important. The need to come up with new creative ways of marketing is evident. 

The idea of branding a country is a relatively new one that has yet to be fully explored 

(Anholt, 2008). Destination branding deals with the idea of managing the image of places, 

cities and countries. What makes one country different from another is not only subject to 

geography, it is deeply rooted in culture and the idea of social construction (Fan, 2006). 

Following the logic that image is subject to social construction one has the opportunity to 

actively change perceptions and steer common beliefs in a desirable direction. 

  

One interactive branding tool with an increasingly big impact is social media. It is a force to 

be reckoned with that has proved challenging at times. Social media has changed how people 

interact, not least so between borders. To make use of social media can be seen as a natural 

step in building a cohesive marketing strategy for branding purposes (Ketter & Avraham, 

2012), however, it is easy enough to jump to the idea of using social media in reaching out to 

people without thinking of the implications. Social media offers a platform for interaction 

that can be described as democratic but also challenging. Traditionally the branding of a 

company follows clear sender-receiver logic, the company is completely in control and is 

clearly the dominant player, in today’s marketing climate that dominance is being challenged. 

The empowerment of the consumer has reversed the process and resulted in an increasingly 

complex process of branding. Not least so when it comes to destination branding and its use 

of social media. 
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Sweden is at the forefront of actively using social media in branding purposes. One of these 

communication channels is Twitter. Twitter is a social media platform allowing one to share 

information and interact via short messages of maximum 140 characters (Twitter, 2013). The 

Swedish Institute and Visit Sweden are in charge of Sweden’s official Twitter account. In 

allowing its citizens to participate in the official Twitter account @sweden, Sweden gained a 

lot of attention, not least so from the American talk show host Stephen Colbert. The Colbert 

report is an American satirical late night television show that comments on politics and 

media. The show stars Stephen Colbert who is a former correspondent for the Daily Show 

(Colbert Nation, 2013). 

  

In letting people be the voice of Sweden the question of control and power structure arise. If 

one looks at Sweden the common perception is one of low power distance and flat power 

structure (Cateora et al., 2010). The national values of Sweden seem compatible with the 

democratic idea of social media. In regard to the notion of power however the use of Twitter 

clearly highlights a contradiction; when the Swedish Institute allows Swedish citizens to 

participate in its official Twitter account power structure changes as there is the implication 

of giving up control. Power exerts itself in structure, hence a change in structure implies a 

change in power relations (Meehan & Wright, 2012). Subsequently power structures become 

in conflict with the national identity. 

 

1.1.1 The context 

  

This thesis studies the @sweden Twitter account, created in 2011, and the implications 

involved when inviting citizens to participate in the branding process.  

  

The Swedish Institute’s operations lie under the Ministry of Foreign Affairs. Its mission from 

the government is to contribute to Sweden’s international goals within a broad range of areas. 

Examples of these areas are culture, society, education, science, business, innovation, 

democracy and global development. The work aims to provide an increased interest and trust 

in Sweden through strategic communication and development of long lasting relationships 

with people and organizations in other countries (The Swedish Institute, 2013). 
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Visit Sweden has a more commercial mission to market Sweden internationally. The aim is to 

build a strong image and attract international tourists through sales driven marketing of 

experiences, lifestyle and innovation (Visit Sweden, 2013). 

  

In a cross organizational collaboration the two actors manage the official Twitter platform 

that is @sweden. The aim with this collaboration was to form a cohesive strategy for the 

official Twitter channel. When developing the strategy the organizations worked together 

with the communication agency Volontaire to come up with the concept Curators of Sweden.  

  

The following is the description of the Twitter account @sweden: 

  

“This is @sweden. Every week, someone in Sweden is @sweden: sole ruler of the world’s 

most democratic Twitter account. For seven days, he or she recommends things to do and 

places to see, sharing diverse opinions, and ideas along the way. After that, someone else 

does the same—but differently. Follow all nine million of us. Welcome to Sweden”. 

Curators of Sweden, 2013 

  

With the decision of the stakeholders in the project to invite citizens to participate in the use 

of Twitter and the curation of the content some control and power is relinquished. 

 

1.1.2 Theoretical background 

  

This study uses theory to identify the implications connected to the project Curators of 

Sweden. 

  

When a branding organization allows citizens to participate in the use of an official channel it 

has implications. In Sweden being the only country in the world that has taken this step, some 

theoretical gaps are evident not least so in regard to the question of locus of control. This 

approach of branding a country through a manifestation action of national values has not 

previously been studied. One contradiction when reading about the project is the democratic 

values and the issue of redistributing power. Theory of asymmetry in relation is used to gain 

an understanding of the implications connected to the complex nature of the project and the 

relation between the stakeholders and the curators. 

http://www.visitsweden.se/
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The major concepts of the literature review for this paper deal with structure, power, control, 

branding, destination branding, brand image and national identity. The theories from the 

economic field contribute to the marketing and branding perspective while theories from 

sociology enable dealing with power structure, identity and control. 

  

1.2 Research question, purpose and objectives 

  

The focus of this thesis is on the democratization connected to the use of social media rather 

than social media itself. Furthermore the intention is to look into the incidents connected to 

the Curators of Sweden project and the consequences they have had for the Twitter account. 

The incidents provide a good example of the challenges related to the use of social media. 

  

The research question is as follows: 

  

What are the implications involved when a branding organization allows citizens to 

participate in branding the destination to consumers through social media? 

  

The underlying assumption to this thesis is that social media has affected power structures 

and power play when it comes to branding efforts and proved both challenging and 

rewarding. This is related to the question of how organizations build national identity and 

deal with incidents. The consumer is taking on a more active role in an increasingly complex 

co-creation process and by that becoming more empowered. Hence a relevant sub question is 

how this asymmetry affects structures. Organizations are further facing a loss of control and 

power over the branding process and need to take on an agile approach to communication. 

Therefore a related sub question is how management deals with a shift in power and control. 

  

1.3 Methodology 

 

The research question is studied through semi structured in-depth interviews and qualitative 

content analysis with coding inspired by grounded theory. A netnographic mapping of the 

different @sweden curators is compiled and analyzed through qualitative content analysis. 

The analysis is thus made in parallel with the collection of data. 
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The data is collected through semi structured interviews with the Head of Communications 

unit and a social media editor at the Swedish Institute, the Online Development Manager at 

Visit Sweden and Creative Director and Founder at Volontaire as well as a few of the 

curators of the @sweden Twitter account. The focus of the netnography is on tweets 

published on the @sweden Twitter account and incidents that have proved challenging. The 

analysis is structured to deal with different themes, furthermore the material is analyzed by 

engaging related literature and the research question. The netnographic analysis of the 

activities, the coded interviews with the stakeholders and the curators provide a triangulation 

at the analysis level. By combining a theoretical approach with collected data new light is 

shed on destination branding through the use of social media. 

  

The analysis is closely connected to the data collection and takes on a hermeneutical 

approach with the ambition to ensure a trustworthy interpretation. The data collection is 

based on passive observations and in depth interviews. Twitter is not a closed forum but a 

public site and the Twitter account in question contains no sensitive information. There is no 

clear consensus in regard to ethical issues as for using comments for research. However, one 

can avoid possible issues in making use of collected data in a respectful manner. 

  

1.4 Theoretical framework 

  

The theoretical framework helps in analyzing the different processes and motivations and 

includes theories such as: structure, power, communication, branding marketing, social media 

and destination branding. The main focus for the theoretical framework is power theory and 

locus of control. 

 

Kozinets et al. (2008) argue that in our modern society communities are becoming hubs for 

marketing. The authors further introduce the concept of social experience in relation to 

communities and describe communities as self-establishing and how the capability of sharing 

information often can affect a brand development. Communities and new communication 

technologies have in short changed the concept of marketing and how it should be 

undertaken. 
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Ritzer and Jurgensen (2010) introduce the concept of prosumption, and basically describe 

how companies are using consumers in the co-production of value. Prosumption involves 

both production and consumption and relates to the value co-creation as presented in the 

service dominant logic. Cova and Dalli (2009) describe working consumers in a similar way. 

Consumers contribute to the pleasure they feel when consuming in a way that is directly 

connected to the level of contribution. The value of the experience in other words depends on 

the active contribution. The more involved the consumer is, the more value they perceive. Go 

and Govers (2011) contribute to this framework with ideas on how to manage reputational 

risks in regard to the branding of nations. 

  

Anholt (2007) discusses strategic brand management of nations and its development. He 

describes a shift from brand management to that of competitive identity. There are some 

similarities in comparing brand image to that of a country's reputation even though the latter 

is closely connected to national identity, politics and economics of competitiveness. 

  

Keysuk Kim and Hsieh (2006) aspire to capture linear and nonlinear effects of power and 

locus of control. How power is perceived by the distributors has asymmetric effects on locus 

of control and gives a more detailed insight in the relationship between different types of 

power and control. The analysis leads to that a distinction of only a linear or nonlinear view 

of power and locus of control is limiting. 

  

A new social media climate proves both challenging and rewarding and calls for a more agile 

approach. By making use of the theoretical framework the implications involved when a 

branding organization allows citizens to participate in the branding process is mapped and 

analyzed in regard to different themes. How to manage reputational risk when not fully in 

control, and the very locus of control, are central questions in this study. 

  

1.5 Significance of the thesis 

  

The project Curators of Sweden provides an interesting example of a new approach to social 

media driven destination branding and has not previously been studied in a qualitative 

manner. This thesis provides practical insight and understanding of the use of social media in 

regard to destination branding efforts. Furthermore it highlights how social media affects 
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power structures of control and power play when it comes to branding efforts. The focus is 

thus on more structural effects of branding through social media. It is not the effect of social 

media itself but rather the effect of the democratization connected to the use of social media. 

Since the impact of social media is a relatively new area of study the thesis contributes to a 

partially unexplored field of study. 

 

1.6 Definition of used terms 

  

Social Media refers to applications that enable users to share content and participate in social 

networking (Oxford Dictionaries, 2013). 

Twitter is a global social networking service that allows people to send brief messages up to 

140 characters in length, known as tweets, to a list of followers (Curators of Sweden, 2013). 

Twitter user, tweeter and user refer to a person who posts on the social media platform 

Twitter (Oxford Dictionaries, 2013). 

Twitter message, tweet and update are used in a synonymous manner and refer to a posting 

made on the social media website Twitter (Oxford Dictionaries, 2013). 

ReTweet is a forwarded message on Twitter (Oxford Dictionaries, 2013). 

Hashtag is a word preceded by a hash sign (#) used on Twitter to identify messages on a 

certain topic (Oxford Dictionaries, 2013). 

Feed refers to the customized stream of messages notifying that new content has been added 

(Oxford Dictionaries, 2013). 

Curator refers to the person in charge of the @sweden account a certain week (Curators of 

Sweden, 2013). 

Stakeholders denote a system in which all participants are seen as having an interest or 

concern in the success (Oxford Dictionaries, 2013). The stakeholders in this project include 

the organizations the Swedish Institute, Visit Sweden and Volontaire. 

 

1.7 Outline of the thesis 

  

Chapter 1 introduces the topic of research, background, the purpose and objectives of the 

study and also serves to acquaint the reader with the methodological and theoretical elements 

of the thesis. Chapter 2 constitutes of a literature review, which includes the theoretical 

framework to the context of the area destination branding and social media. Furthermore the 
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main concepts of the study are presented, discussed and analyzed in depth. Chapter 3 handles 

the methodological approach of the study, which includes data acquisitions and method of 

analysis, as well as methodological implications. Chapter 4 contains the discussion and 

analysis of the findings generated by the research in connection to the theoretical framework. 

Chapter 5 concludes the thesis and discusses the significance of the study and suggests 

avenues for further research. 
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Chapter 2. Literature review 

 

  

This chapter reviews the theoretical foundation for the thesis, assesses the concepts that are 

utilized and presents an engagement of the theoretical framework with the research question. 

 

 

2.1 Introduction 

  

A nation brand is a complex multifaceted construct. It is a social construction as well as an 

intangible asset closely connected to national identity and politics. Even critics of nation 

branding can agree that nation brands exist (Fan, 2010). However the question of control over 

the process is far from settled. The use of social media for branding and communication 

purposes has further complicated the picture and has resulted in a paradigm shift. Indeed 

communication has shifted from a linear model to an increasingly complex process blurring 

the distinction between sender and receiver (Ketter & Avraham, 2012). This change in power 

relation has clear implications on power structures and the issue of control (Neal & Watling 

Neal, 2011). 

  

This review critically examines and presents the main concepts that make up the theoretical 

framework. The general area of research introduces the concepts of destination branding, 

marketing and communication theory, strategic brand management of nations and 

competitive identity. In other words the study takes an interdisciplinary approach borrowing 

from political science. The theories presented boils down to the concepts of structure, power 

and control, which are discussed in relation to the research question. 

  

2.2 Previous research & conceptual definitions  

  

2.2.1 Brand image and management of identity 

  

Brand image can be defined as a set of beliefs held about a particular brand (Kotler, 1980). 

This is a relatively broad definition however that contributes little to the overall 

understanding of the concept. One can further describe brand image as the subjective 
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perceptions of a brand that reside within the collective mind and consist of emotion, 

memories and associations (Anholt, 2007). 

  

One can argue that a country share similarities with brands. When comparing brand image to 

that of a country’s reputation however it is important to keep in mind that the latter is closely 

connected to national identity, politics and economics of competitiveness. Further the 

possibility of actively taking charge of the process is limited and can be challenged (Anholt, 

2007). 

  

2.2.2 Place branding 

  

The process of taking charge is closely connected to that of branding and marketing. Place 

branding is the overall umbrella term for research in place marketing, place management, 

destination image, destination branding and nation branding. Place branding can be hard to 

define mainly due to the fact that the research area is fairly new (Fan, 2006). 

  

Most agree that nation brands exist but what nation branding refers to and how a nation can 

be branded can be up for discussion. Anholt (2007) introduces strategic brand management of 

nations and its development and describes a shift from brand management to that of 

competitive identity. In a similar manner Fan (2010) presents a framework for origins and 

interpretations of the concept and introduces the notion of nation image management rather 

than the concept of nation branding. This subtle focus is argued to help overcome skepticism 

towards branding and what can be branded. This skepticism towards the branding process can 

not only be found in the consumer market but also in organizations. 

  

Anholt (2008) discusses place branding and public diplomacy and points out the trend of the 

two increasingly being used in the same context. He argues that reputation is an external 

cultural phenomenon and asset that is not under direct control of the owner but regardless 

needs to be managed. This observation is of interest in regard to implications connected to 

Curators of Sweden when public diplomacy and commercial interests meet.  

  

Brand equity in relation to place branding and competitive identity is from this perspective 

critical. An interesting aspect Anholt (2008) brings to the forefront is the importance of deeds 



11 

 

rather than words. One can spend a fortune on lavish marketing campaigns but at the end of 

the day it is deeds that create public perceptions. Communication is in that sense no substitute 

for policies and national image is subject to more than advertising and PR campaigns. He 

argues that using marketing communications to influence public perception is a waste of 

money (ibid). The idea of deeds and branding as an image management tool in enhancing 

national identity and values is of interest in the study of the use of social media in destination 

branding, not least so in the case of Curators of Sweden. 

  

Go and Govers (2011) further contribute to this framework with ideas on how to manage 

reputational risks in regard to the branding of nations. The concept of risk management is of 

interest in the case of the Curators of Sweden project and can be contrasted with the 

democratization of the Twitter account and clear lack of control. 

  

2.2.3 The social revolution of destination branding 

  

Marketing and communication are processes of exchanging messages between a sender and a 

receiver. The work of Lasswell (1948, cited in Ketter & Avraham, 2012) and the introduction 

of the linear communication model suggest that communication happens when a source use a 

channel to deliver a message to a receiver in order to achieve a desired effect. Each element 

in this straightforward process can be analyzed separately and yet relate to the greater 

communication process. This theory illustrates the basic nature of communication theory and 

provides a contrast to the more dynamic process found in the use of social media as a 

communicative channel. Social media has turned consumers from passive audience into 

active and involved participants. Traditionally destination marketing can be described as a 

linear model of communication; for a long time the basic idea was that of a sender and a 

receiver. This is no longer true which is evident when one look at the project Curators of 

Sweden and the implications of engaging citizens in allowing access to the official Twitter 

channel. 

  

Ketter and Avraham (2012) describe the increasingly complex relations in the 

communication process in the era of the online user and argue that by using social media for 

place or destination marketing the distinction between the sender and receiver fades as the 

users gain power and take on a more active role. Research reveals three types of relations in 
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the form of communication process components: the audience as distributor; the audience as 

message creator; and the audience as distributor and message creator (ibid). The transforming 

roles of the source, the message and the creator are based on the active role of web users and 

their ability to produce and consume online content. As the findings in Ketter and Avraham’s 

study (2012) are based on qualitative content analysis of ten place marketing campaigns, the 

unstructured nature of the findings limits the generalizability but provides in-depth 

understanding. 

  

Following this logic Ritzer and Jurgensen (2010) introduce the concept of prosumption, and 

basically describe how companies are using consumers in the co-production of value. 

Prosumption involves both production and consumption and relates to the value co-creation 

as presented in the service dominant logic (Vargo & Lush 2008). Technology is the key 

enabling force in this development when older forms of media constrain communication to a 

one-way flow (Fisher & Smith, 2011). Co-creation is interesting to look at from a marketing 

perspective, not least so when it comes to the issue of control. Fisher and Smith (2011) points 

out a clear shift in predictability and control over the co-creation process. When looking into 

the process, the relationship between producer and consumer is far from balanced and 

harmonious. Control is shifting to the side of the consumer and the idea of holding majority 

control is being challenged (ibid). This thesis acknowledges this but it is not considered in the 

framework used here as focus is on the concepts of control and power rather than co-creation. 

  

Carter (2009) agrees that digital marketing is evolving and with that comes a demand for new 

marketing management competencies. The author brings up how communication and market 

value in the digital space is going through a shift from traditional market value determined by 

information control, to market value being derived from shared and intelligent information 

content. In the new digital future the need for interesting information as well as interaction is 

evident. Emerging marketing management information competencies that combine cross-

disciplinary functions and use the plasticity of digital content is believed to be the 

development (ibid). By connecting this with branding and destination branding it becomes 

clear that companies’ abilities to stand out in this highly competitive digital market is 

increasingly tougher and calls for a more agile approach. The Curators of Sweden project is 

an interesting example of this ambition. In the deed of inviting citizens to actively participate 

two of the implications are that entertainment value is gained but control is compromised. 
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2.2.4 Relational power structure 

  

Neal and Watling Neal (2011) study power as a structural phenomenon from a community 

psychology perspective. Within community psychology there are three dominant conceptions 

of power. Those conceptions are social power, psycho-political power and relational power. 

The area of study in this thesis can best be understood through a relational power perspective. 

It describes power as a relation between different agents. One therefore can not possess 

power and as such it can only take the form of a relationship. According to this conception 

there are four prerequisites of power: asymmetric distribution of resources, consciousness of 

asymmetry, resources are transferable and desirable. All these four prerequisites are evident 

in the case of @sweden.   

  

Berne et al. (2012) look into how the development in information and communication 

technologies shifts the power balance of tourism distribution channels. The structure has 

changed and the borders between the different parties are not as well defined as before. Even 

though the article focuses on tourism the main concepts are still valid for other areas since all 

organizations need to adjust their business to the new communication conditions. The authors 

study the connection between power and structure in distribution channels from two 

perspectives, the structure conduct performance paradigm of industrial economics and the 

structure conduct outcome. The two perspectives deal with the structure concept in two 

different ways. The first perspective deals with the market structure while the second 

perspective focuses on the channel structure. When combining these two perspectives they 

work as two forces, which together create shifts in the power balance. Berne et al. (2012) also 

emphasize that power needs to be understood within a context of relationship network. 

  

Keysuk Kim and Hsieh (2006) argue that control and power are two important components in 

marketing channel management. However the authors highlight that how power affect locus 

of control has not been studied enough. The article aspires to capture linear and nonlinear 

effects of power on locus of control. The analysis leads to that a distinction of only a linear or 

nonlinear view of power and locus of control are limiting. The ways in which distributors 

deal with own power and supplier power differs. How distributors perceive power has 

asymmetric effects on locus of control and gives a more detailed insight in the relationship 

between different types of power and control. 
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In allowing citizens to participate in the process of using Twitter the question of power and 

locus of control arise. The work with curators of Sweden is complex and the issue of control 

is not clear. First one can identify three stakeholders that control the channel. This control is 

then distributed to curators that have the opportunity to set the agenda. Further, due to the 

interactive nature of the media, one also has to take the audience into consideration when 

they have the opportunity to actively affect the content. This supports Keysuk Kim and Hsieh 

(2006) in their suggestion that a description of power on locus of control as linear or 

nonlinear is too limited. 

  

2.2.5 Politics and power 

  

A study of power is inexorably a study of politics when the two are intertwined. It is about 

who gets what, how and why (Laswell 1936, cited in Hall, 2003). Decisions affecting 

management marketing and promotion of countries, government involvement in destination 

branding and the structures of agencies all emerge from politics. This process involves the 

interests of individuals as well as private and public organizations. The domination of one 

group or individual over another, the struggle over resources and the exercise of control are 

all found in the political nature of tourism (Hall, 2003). 

 

Hall and Jenkins (1995) study aspects of power in regard to tourism policy making. In their 

work they present Lowi’s (1970, cited in Hall & Jenkins, 1995) description of that policy is 

deliberate coercion and that power can be seen as the impact a person or group have on 

directing and shaping the different instruments of coercion. Hall and Jenkins (1995) also 

recognize that decisions, which concern tourism policy, emerge from a political process. To 

understand how decisions are made, the concept of power is a key element. It is important to 

acknowledge that power in tourism policy is divided central, but also to recognize the 

relationships between different parties. Power is not evenly distributed within a community 

and some individuals have the ability to exert greater influence over the process through 

access to resources, expertise or media channels (ibid). Such is the case of the Curators of 

Sweden. Power governs the interplay of organizations, individuals and agencies influencing 

direction of policy. Hence an understanding of the political dimensions of destination 

branding is vital in the study of power arrangements (Hall & Jenkins, 1995). If one is to relate 

this to the issue of the collaboration of stakeholders it becomes clear that there is a struggle 
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between commercial and ideological interests. In other words, power in shaping policy and 

strategy is asymmetrically distributed. 

  

2.3 Theoretical framework 

 

When studying the literature within this field it is evident that the @sweden Twitter account 

is a unique case. The Swedish institute is a public agency that promotes Sweden around the 

world (The Swedish Institute, 2013). The goal is not to sell a product but to communicate the 

values of the nation. Visit Sweden however is more tourism focused and has more 

commercial interests, which make the situation even more intricate. When the organizations 

allow citizens to participate in the branding activities through the Twitter account another 

dimension to the problem is added which can be related to the main themes of the thesis: 

power, structure and control. 

         

This thesis studies the implications involved when a branding organization invites citizens 

and grants access to one of their branding channels. It also looks into what happens when the 

power is asymmetrically distributed and how access to a resource in the form of a media 

channel affects influence and conversely power structures. To shed light on these questions 

perspectives related to destination branding and power presented by Hall and Jenkins (1995) 

and Neal and Watling Neal (2011) are applied.  

 

To incorporate the consequences of the development in social media and the effects of an 

online approach to marketing, this research looks at argumentations by Ketter and Avraham 

(2012),  Carter (2009), Berne et al. (2012), Ritzer and Jurgensen (2010). To this development 

Anholt (2008) brings to the forefront the importance of deeds rather than words. 

Communication is in that sense no substitute for policies and national image is subject to 

more than advertising and PR campaigns. The work of Keysuk Kim and Hsieh (2006) is used 

to understand how power affects locus of control.  Further, Anholt (2008) points out the trend 

of place branding and public diplomacy increasingly being used in the same context. This 

observation is of interest in regard to implications connected to the Curators of Sweden 

project when public diplomacy and commercial interests meet, not least so in regard to locus 

of control. 
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Figure 1. Theoretical framework 
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Chapter 3. Methodology 

 

 

This chapter introduces the methodological approach as well as the method at use when 

conducting interviews and performing the netnography. The chapter further describes 

methods of analysis and coding. 

 

 

3.1 Research and methodological approach 

  

Bryman and Bell (2005) argue that a qualitative approach is best equipped to interpret 

consumer motivations, activities and behaviors. Following this advice the methodological 

approach for this study is a qualitative one. In conducting the research for this study the focus 

lies on dimensions of control and power from a relational perspective in the social construct 

of image. 

  

Ontology concerns the nature of existence and the metaphysical topics of being. It deals with 

concepts of existence and reality. Constructionists reject the idea of objectivity and see the 

world as the result of the interplay between individuals with varying factors of behavior and 

motivation. All things dependent on a sociocultural context can hence be described as social 

construct (Bryman & Bell, 2005). This study adopts a constructivist perspective in dealing 

with the complex construct of Nation image and place branding. What makes one country 

different from another is not only subject to geography, it is deeply rooted in culture and the 

idea of social construction. 

  

To prove facts and determine what is acceptable knowledge one needs to take an 

epistemological standpoint. One of these standpoints is the interpretive perspective which 

highlights the importance of understanding a social context in relation to how people within 

this environment interpret it (Bryman & Bell, 2005). The interpretive standpoint is relevant 

for this thesis since the aim is to discover how the different parties in this context experience 

the power structures and how they are affected by it. 
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3.2 Research methods 

  

The starting point for this research is an informal meeting with the head of unit of 

communication at the Swedish Institute to get an overview of the work they do and the 

different stakeholders in the project Curators of Sweden. 

  

The research continues with identifying key persons involved in the project at the Swedish 

Institute, Visit Sweden and the communication agency Volontaire. Four semi structured in-

depth interviews are then conducted. Based on the interviews with the stakeholders a list of 

potential relevant curators is made for further interviews. Ten curators are contacted of whom 

six agree to participate in interviews for this study. These six curators provide a diverse 

sample and are all unique in their own way. With different personalities, agendas and 

approaches a few of the curators have pushed the boundaries for this project in testing the 

stakeholders’ routines in handling incidents. The research proceeds in conducting a Twitter 

netnography with focus on the weeks of the selected curators. 

  

The interviews are transcribed and analyzed through the use of qualitative content analysis 

with coding inspired by grounded theory. The netnography is analyzed through qualitative 

content analysis. The results generated are then analyzed compared and triangulated in 

combining data from different information sources: the netnography, the curators and the 

stakeholders. Triangulation is the process of looking at the research issue from different 

angles and then combining them in order to enhance the credibility (Bryman & Bell, 2005) 

and trustworthiness of data. 

  

3.3 Sampling 

  

A sample is a set of cases selected from a larger pool and generalizes to the population. In 

qualitative studies focus lies less on a sample's representativeness and more on how it can 

illuminate social life. The purpose of qualitative sampling can be said to collect cases, 

actions, or events that clarify and deepen understanding of social life in a specific context 

(Neuman, 2006). 
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In this research a nonprobability, non-random sample is used. The size of the sample is not 

determined in advance and knowledge about the population is limited. A purposive approach 

to sampling is used when the population in question is quite specialized. Neuman (2006) 

describes purposive sampling as a nonrandom sample with a wide range of methods to locate 

possible cases of a difficult-to-reach and highly specific population. It is about choosing cases 

that fit particular criteria using various methods. He further states that purposive sampling is 

appropriate to collect informative and unique cases. 

  

The project consists of three different organizational stakeholders, the Swedish Institute, Visit 

Sweden and Volontaire. In reaching out to the organizations a purposive sampling is applied 

and contact with respondents is established, they include: the creative director at Volontaire, 

the development manager at Visit Sweden, the head of unit of communication at the Swedish 

Institute and an editor at the Swedish Institute, all directly involved in the project curators of 

Sweden. 

  

In contacting the curators effort is made to ensure a broad sample of interesting characters. A 

geographical diversity is also taken into consideration. The aim is to get contact with curators 

that are mentioned in the initial interviews with the stakeholders, many of whom in one way 

or another stand out for causing attention. The final sample consists of six curators. The data 

from the netnography is collected from the content of the Twitter account the weeks when the 

curators participating in the study were in control. 

  

With the specific research question in mind the purpose is to gain a deeper understanding and 

through the use of different methods contrast the data to get the fuller picture. 

  

3.4 Data collection 

  

The empirical data is collected in three consecutive steps. Semi structured in-depth interviews 

are conducted with the stakeholders. All the interviews take place face-to-face in Stockholm 

at the offices of the respondents. Further semi structured in depth interviews are conducted 

with the selected curators; three face-to-face and three via Skype video call. Finally a 

netnographic mapping of the Twitter account is carried out of the weeks of interest. 
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3.4.1 Semi structured interviews 

  

The interview as a form of data collection is an interaction with the purpose of obtaining 

specific information. Information is obtained through semi structured recorded interviews 

with prearranged questions in a nonjudgmental objective manner. The semi structured 

interview format has the advantage of being flexible and exploratory, since it is possible to 

ask follow up questions to an interesting response from the respondent. Following interesting 

themes can lead to insights that perhaps would not have come up in the interview otherwise. 

Furthermore the interviewer has the option to change the order of the questions and explain 

any uncertainties the respondent might have (Neuman, 2006). 

  

The primary method for the empirical data collection is semi structured interviews. The 

interviews consist of several set key questions that help define the research area, but where 

the interviewer has the ability to pursue an interesting response with further questions. 

Furthermore the interviews are recorded with permission from the respondents and are 

conducted in a nonjudgmental objective manner. 

  

Bryman and Bell (2007) present Skype video calls as a cost and time efficient way of 

conducting interviews with respondents with geographic spreading. In recent years opinions 

on telephone or video interviews has shifted to them being just as representative as face-to-

face interviews. In conducting long distance interviews Skype video calls are used to avoid 

misinterpretation. The Skype interviews follow the same structure as the face-to-face 

interviews to ensure cohesiveness. 

  

3.4.2 Netnography 

  

Kozinets (2002) presents netnography as an increasingly important tool for marketing and 

consumer research. The reason behind this newfound interest is the increasing importance of 

social media and the online consumer. Netnography as a method enables one to form ideas 

about conventions, cross-consumer actions, motivation et cetera. Kozinets et al. (2008) argue 

that in our modern society communities are becoming hubs for marketing. The authors 

further introduce the concept of social experience in relation to communities and describe 

communities as self-establishing and how the capability of sharing information often can 
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affect a brand development. Communities and new communication technologies have in short 

changed the concept of marketing research and how it should be undertaken. The papers by 

Kozinets et al. (2008) and Pongsakornrungsilp and Scroeder (2011) provide insight into 

netnography as a research method. In conducting a netnography there are a few steps to 

undertake as presented by Kozinets (2002). The first step is to develop a specific research 

question and identify a particular forum appropriate to the question. Criterions for suitability 

are high traffic of postings, a focused and relevant segment, and a large number of discrete 

messages, detailed rich data and between member interactions. The second step is to learn as 

much as possible about the forum and individuals one seek to understand. The last step is to 

gather and analyze data and present it in a meaningful way. 

  

3.5 Analysis 

  

Content analysis is one of the most popular research methods used to analyze the content of 

online findings. Banyai and Glover (2012) provide a discussion of strengths, weaknesses and 

implications of using the method in relation to the nature of online blogs. Based on the data 

found through the interviews and the netnography the content is analyzed, structured and 

categorized into themes. When one has a large amount of text material of any kind, content 

analysis is a suitable method for analyzing the data. Content analysis can have either a 

quantitative or a qualitative approach. 

  

3.5.1 Qualitative content analysis 

  

To investigate the research question a qualitative method is applied for the transcribed 

interviews. The first step is to decide which material is relevant for the study and consider the 

situation where the data was collected and how that might have affected the material. One 

also need to look at what type of material is used and how that could influence the results. 

After that one decide the focus of the selected data. When the research question is defined 

and anchored in theory one decides which analytic technique to use and define the units, 

which is the smallest piece of information, that is analyzed (Flick et al., 2004). For this study 

a summarizing content analysis is made to reduce the material to only contain information 

which is relevant for the study. The material is set in relation to the theory and interpreted 

through the research question. For the netnography a qualitative content analysis is applied. 
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As for the interviews the qualitative content analysis is combined with coding inspired by 

grounded theory. 

 

3.5.2 Grounded theory method 

  

When it comes to qualitative research the grounded theory method (GTM) is the most 

generally used framework to analyze data. The method takes an inductive approach which 

allows concepts and themes to appear from the data, rather than testing an already stated 

hypothesis. In accordance with GTM a parallel process of collecting and analyzing data is 

used (Bryman, 2008). The GTM of research is complex in its nature and is not used per se but 

rather acts as inspiration in incorporating the system of coding in the analysis of data. 

  

3.5.3 Coding 

  

Based on the qualitative content analysis the material is coded in regard to the deeper 

meanings and situational aspects. Coding refers to the process of data reduction and 

structuring of data into categories to make sense of it. It is a deductive approach where one 

strives to go from general to particular. The role of coding is to strengthen and systematize 

the analysis (Charmaz, 2006). Three levels of coding are used in this thesis, open coding, 

axial coding and selective coding on a thematic level (Neuman, 2006). 

  

The first level of the coding process is open coding line by line of the transcribed data. In 

doing this descriptive labels are formed by asking questions to the text. Labels and words are 

then gathered and recurring words are grouped (Bryman, 2008). 

  

The next level of coding is axial coding. Axial coding is a process where one treat a category 

as an axis around which relationships are delineated and dimensions specified. By looking at 

the dimensions of the variables of the concepts from the open codes and asking questions 

about processes and relations relevant codes are identified. The criteria for relevance are in 

terms of how common they are and what they reveal (Bryman, 2008). 

  

Selective coding on a thematic level is the highest form of coding. Selective coding consists 

of a continuous questioning of the axial codes to turn them after sufficient elaboration into 
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theoretical codes. One takes the variables and connects them in a comparative analysis. By 

discussing the concepts and asking questions to the data conceptual levels of the codes are 

formed into themes (Bryman, 2008). 

  

During the coding process notes and memos are continuously made with thoughts and 

interpretations of the collected material. These notes are then used when analyzing the data in 

the elaboration of the discussion. 

  

3.6 Limitations 

  

Taking a look at the negative aspects of qualitative research and semi structured interviews 

the most common criticism consists of the reliability of the results from the interviews. 

Additional critique connected to interviews has to do with how the interviewer is perceived 

by the respondent, in regard to age, gender, voice et cetera. This can have an effect on the 

answers given in the interview (Neuman, 2006). Following the recommendation of Bryman 

(2008) and in order to ensure the quality of the thesis and the possibility to replicate the study 

an interview guide is created. 

  

The interviewed people in this thesis can not be considered as representative of a certain 

population and hence the results can not be generalized. For a qualitative study however the 

aim is not to generalize the findings to populations but rather to theory (Bryman, 2008). Due 

to lack of time and resources the number of interviews is limited to ten. A geographical 

spread of the population further prevents face-to-face interviews in a few cases. To come 

around that problem interviews are then conducted via Skype video call. 

  

A negative aspect of conducting a netnography is the fact that the researcher can not take 

advantage of indicators like gestures, facial expressions and tone of voice to decode the 

meaning of the online content. All these indicators help form a deeper understanding for the 

messages. Therefore the netnography in this study is only used as a complement to the 

interviews. 

  

When it comes to qualitative data analysis and the analysis process one limitation is the bias 

connected to a hermeneutical approach. This subjectivity in analysis is reduced through 



24 

 

discussion triangulation of the three researchers (Bryman, 2008). In combining a qualitative 

content analysis with coding inspired by grounded theory structure is added to the process of 

analysis. This systematic approach is easy to follow and gives a transparent picture of the 

process that facilitates replicability (ibid). 

  

3.7 Trustworthiness 

  

Trustworthiness is the qualitative equivalent to the quantitative ambition of validity and 

reliability. The criteria to ensure trustworthiness when conducting qualitative research are 

credibility, transferability, dependability and conformability (Bryman, 2008). 

  

During the process of collecting and analyzing the data, effort is made to act as objectively as 

possible to minimize personal influence. All research is carefully documented and transcribed 

to ensure dependability and transferability. Furthermore being three researchers conducting 

the study and analyzing the data contributes to a trustworthy interpretation in reducing 

subjectivity. 

  

3.8 Ethical aspects 

  

When conducting the interviews all participants are informed of the purpose and agree of the 

data being used and published as well as recorded. The study does not contain any 

information that could slander the participants. The participants are offered a copy of their 

statements and the final thesis. In conducting the netnography the authors do not actively 

participate in the conversation hence many of the ethical concerns about netnography are 

avoided. There is no clear consensus in regard to ethical issues however. Twitter is not a 

closed forum but a public site and the tweets in question contain no incriminating or sensitive 

information. The authors of this thesis see no problem in using comments for research as long 

as one makes use of them in a respectful manner. 
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Chapter 4. Analysis and discussion 

 

 

This chapter analyzes and gives an account of the empirical findings as well as interprets and 

discusses the results based on the theoretical framework.  

 

 

4.1 Introduction 

 

The analysis is made in three levels. The first level analysis is the netnography and provides 

an understanding of the content and channel. The second level analysis uses coding to 

broaden the understanding of the stakeholder and curator relation and experience. The last 

level is a comparative analysis of the themes that emerge from the coding. Extracts in the 

form of tweets from the netnography and quotes from the transcribed interviews is used 

throughout the analysis. 

 

The results of the empirical findings are presented in separate sections of stakeholders and 

curators. The coding for the analysis of the transcribed interviews is divided into steps of 

initial coding, focus coding and selective coding at a conceptual level of themes. 

  

The themes that emerged from the analysis of data generated from the interviews of 

stakeholders include: invisible hand, asymmetry in relations, national identity, tied hands and 

crisis as defining moment.  

 

The themes that emerged from the analysis of data generated from the interviews of the 

curators include: self-censorship, bias, empowerment, social control and self-establishing 

format. 

  

The themes presented are used in interpreting and analyzing the findings and are connected to 

the research question: What are the implications involved when a branding organization 

allows citizens to participate in branding the destination to consumers through social media? 
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4.2 Netnography 

  

 

Figure 2. @sweden Twitter account 

 

Netnography as a method enables one to form ideas about conventions, cross-consumer 

actions and motivations. This netnography is based on passive observations of historic 

secondary data in the form of tweets from the @sweden Twitter account. When conducting 

the netnography of the published tweets a few clear categories emerged. Following is a figure 

with the most frequent topics: 

 

 

Figure 3. @sweden topics 



27 

 

The curators all have a unique style of tweeting and there is a clear difference in how they 

interpret the project and their role in it. Presented below is a categorization of some of the 

tweets published by curators participating in this study. 

 

 

Table 1.Categorization of tweets 1 
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Table 2.Categorization of tweets 2 

 

The most common topics include areas connected to culture, tourism and food. The curators 

feel obliged to comment on current events and talk about Swedish things. Some curators feel 

the need to educate the audience about Sweden and on how things are done here; this 

includes discussion on everything from the legal system to the alcohol monopoly 

Systembolaget. 

 

Some of the curators take on a distanced and relaxed role. It is clear that they do not want to 

be taken too seriously and that they are there to enjoy the experience. Other curators want to 

be funny and entertain the audience. To attract new followers is an ambition for some of the 

curators, to increase the number of followers is the measurement of a successful week. 

 

A few of the curators feel the need to set things straight. It is obvious that they feel the need 

to explain their role in the project to the audience. It is further evident that some of the 
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curators feel the effect from previous curators. Political topics such as Julian Assange clearly 

engage the audience and discussions heat up.  

 

4.3 Deviant events creating incidents 

  

The Curators of Sweden initiative has gotten a lot of attention in the media due to a handful 

of events. These events stand out for pushing the concept and proving challenging in one way 

or the other. The events described below are based on information gathered from the 

interviews conducted for this thesis. There have been a few more controversial events that are 

not included in this study when focus is exclusively on tweets related to the participating 

curators. 

  

Jack was the first curator of the @sweden Twitter account and a controversial one at that. He 

attracted attention both in Sweden and internationally for his laid back approach and raw 

observations. The uncensored nature of the account surprised people and resulted in some 

mixed reactions. Some followers were upset and describe him as unseemly whilst others 

describe him as “brilliant in contributing with a sense of realism.” His most controversial 

tweet is the following: 

 

 

 

The most controversial and noted curator is Sonja. She had a very blunt and uncensored way 

of writing and got a lot of media attention for a series of tweets about Jewish people. The 

language barrier and unfortunate choice of wording resulted in some controversy to say the 

least. It was debated whether or not the tweets were anti semitic and in conflict with Swedish 

law. Following is the infamous tweet: 
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As it turned out the tweet was not in conflict with the law and more of an unfortunate 

misunderstanding, consequently she was allowed to continue her week as a curator. This 

incident however resulted in a lot of media attention and has come to define the project. 

 

 

 

Related to this is the incident when the American talk show host Stephen Colbert tried to take 

over the @sweden account. He launched a campaign and challenged the stakeholders for the 

control of the account. Due to his public persona and many followers this resulted in a 

temporary crash of the projects nomination website. The stakeholders had a tricky decision to 

make but felt they could not reduce the project to a publicity stunt. As it turned out he did not 

get the account. 

 

One of the topics that engaged the audience the most was Julian Assange. Mårten Schultz 

took it upon himself to provoke a reaction and discuss the legal aspects of the case. Indeed 

this resulted in reactions and the response was heavy. Following is one of his first tweets: 

 

 

 

Before the curator gets access to the @sweden account they are presented with some rules 

and recommendations. Some of the curators wanted to push the boundaries for what was 

accepted and not in relation to the account. The only rule that is actually enforced is the one 

stating that curators are not allowed to break Swedish law.  

 

As a prank one of the curators posted an ad on Craigslist putting the account up for sale. The 

following tweet presents the ad: 
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After Christian wrote this, newspapers in Sweden and internationally picked up the story and 

started discussing if this was really allowed. The tweet got a lot of media attention but was 

harmless since Christian could not transfer the account. He cleverly highlighted the question 

of ownership. 

 

4.4 Respondent sheet 

 

 

Table 3. Respondent sheet 

 

4.5 The coding process 

  

Coding refers to the process of data reduction and structuring of data into categories to make 

sense of it. The role of coding is to strengthen and systematize the analysis (Charmaz, 2006).  
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The coding process is inspired by grounded theory and is being conducted in four consecutive 

steps. To better be able to follow and replicate the coding process an example is presented 

below.  

 

 

 

The quote above is reduced to the following open codes: security, tested, united goals and 

crises procedures. If the open codes appear several times they are grouped into categories, for 

example the word tested made the cut and is grouped under the category crisis. The variables 

are then matched to form themes by looking at the dimensions. Crisis for example was 

matched with other categories such as attention and social control to form the theme crisis as 

defining moment. 

 

4.6 Codes 

 

Figure 4 and figure 5 show the process from open to axial coding of data from the interviews 

of the stakeholders and the curators. Figure 6 and figure 7 show the process of forming 

themes from the axial codes. 
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Figure 4. Process from open to axial coding stakeholders 
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Figure 5. Process from open to axial coding curators 
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Figure 6. Themes stakeholders 
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Figure 7. Themes curators
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4.7 Stakeholders 

  

4.7.1 Invisible hand 

  

 

 

The idea with the project Curators of Sweden is to invite citizens to participate at the official 

Twitter platform to project a multi-faceted picture of Sweden. Through granting citizens 

access to an official channel some power and control is relinquished. Twitter is an interesting 

medium when it to a high degree is subject to user ownership, when inviting people to 

participate the project takes on a life of its own.  

 

 

 

However the stakeholders do remain somewhat present, if only in a quiet capacity and 

through the screening and nomination process indeed help guide the direction. 

 

  

 

In accordance with Carter (2009), digital marketing through the use of social media demands 

new marketing management competencies. Value has shifted from information control to that 

of value being derived from shared and intelligent content. In inviting citizens to participate 

in an uncensored capacity new ways of managing the process emerge. Scenario building is 

one way of dealing with an increasingly uncontrolled way of using social media. The concept 

of risk management, as introduced by Go and Govers (2011), is closely connected to this way 

of working with democratization and a lack of control. 
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The idea with the project is to give full uncensored control over the Twitter account for a 

week with little other than legal limitations of content. In doing this, the structure changes 

and the borders between the different parties become less defined (Berne et al., 2012). 

However, even though granted control over the account it is clear that with this confidence 

also comes a responsibility. 

 

 

 

When analyzing the stakeholder interviews it is evident that however uncensored this channel 

is, it does not go uncontrolled. The role the stakeholders take on is in the form of screening 

and monitoring. They may not take on responsibility for the content but the process of 

screening potential curators falls upon them. One of the requirements is that they are highly 

skilled in the use of Twitter. Further, Twitter is quite young, professional and urban which 

limits the sample. 

 

 

 

The account also comes with some expectations, recommendations and rules. However 

limited, words like pride, representation and respect set the expectations and together with a 

feeling of responsibility and a screening and monitoring process act as an invisible hand. 
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4.7.2 Asymmetry in relations 

  

Two relational aspects of asymmetry can be detected; the relation between the different 

stakeholders and the relation between the stakeholders and the curators. Visit Sweden and the 

Swedish Institute both work with branding Sweden. However the organizations have some 

clear differences. The Swedish Institute is focused on public diplomacy and work with 

building a positive picture of Sweden. The work is long term and value driven. Visit Sweden 

has more commercial interests and mainly work with branding and attracting tourists. 

 

   

 

When it comes to asymmetry in relations it is evident that the ideological forces are stronger 

than the commercial. This takes form in the Swedish Institute having the stronger presence 

since this kind of value driven project lies closer to their other activities. There is also the 

aspect that Volontaire is the Swedish Institute’s communications partner for other projects. 

This goes in line with power theory, which states that power is not evenly distributed within a 

community and some individuals have the ability to exert greater influence over the process 

(Hall & Jenkins, 1995). 

 

 

 

One can detect some friction between the commercial and ideological interests in the 

organizations, especially in times of crisis when opportunities arise such as the case with 
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Stephen Colbert. In hindsight however all parties see the value in staying the course and not 

abandoning the core strategy of the project. 

 

  

 

The project has proved successful for both organizations, and reflected both ambitions. It 

bridges the gap between public diplomacy and more commercial interests.  

 

 

 

Anholt (2008) discusses place branding and public diplomacy and points out the trend of the 

two increasingly being used in the same context. This observation is of interest in regard to 

implications connected to Curators of Sweden when public diplomacy and commercial 

interests meet. He argues that reputation is an external cultural phenomenon and asset that is 

not under direct control of the owner but regardless needs to be managed. 

     

The relationship between the stakeholders and the curators can be understood from the 

concept of power as a relation between different agents as described by Neal and Watling 

Neal (2011). In the case of @sweden all four prerequisites of power are present, looking at 

the aspect regarding the asymmetrical distribution of resources the stakeholders are the 

dominant player. Granting access to a resource in the form of an official communication 

channel to one citizen implies a position of ascendancy. 

 

An interesting aspect is what happens when the power over the channel is relinquished. The 

power structure changes in the balancing act between a loss of control and empowerment. 

This results in an asymmetry between citizens that in a sense goes against the democratic 

foundation of the national values. This asymmetry is however somewhat balanced over time. 

The time aspect of the project is important not least when it comes to the question of 
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diversity. There is a clear ambition to give a fuller picture of Sweden one curator at a time. 

They become part of a puzzle that is the broader Sweden image. 

 

 

 

What is evident when looking at the curators that have been given the account is that most of 

them are quite established with high social capital. Looking at the democracy aspect of the 

project the account is perhaps not as democratic as it could be. The fact that you get 

nominated limits the chance of democracy and suggests that one has a better chance of being 

selected if one has already made a name for oneself. This critique is not new and the 

stakeholders are aware of it.  

 

  

 

4.7.3 National identity 

  

The organizations behind Curators of Sweden argue that the values they try to convey are 

unique for Sweden. Subsequently it would be difficult for other countries to carry out a 

project like Curators of Sweden. To make the project authentic, the values need to be well 

matched with the sender’s ideological background. A project of this nature is an ideal match 

with the national identity of Sweden as open, democratic and equal. 

 

  

 

There is a unanimous agreement that the project is trendsetting in its category: the promoters’ 

pride of the project is evident. The projects has also received praise and acknowledgement in 
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the press and advertising community, and one could say that this attention and these prizes 

acts as a quality mark and boost of confidence. It is easy to be confident in hindsight 

however; the assertiveness is not as evident in the times of crisis. 

 

Anholt (2007) introduces strategic brand management of nations and describes a shift from 

brand management to that of competitive identity. Fan (2010) presents in a similar manner 

the notion of nation image management rather than the concept of nation branding as a way 

of overcoming said skepticism towards branding and help build a positive image. 

Implementing national values in this process can in the light of this development be seen as a 

way of differentiating Sweden. 

 

 

 

According to the stakeholders the aim of the Curators of Sweden project is to broaden the 

picture and project a multi facet image of Sweden. Choosing curators is however an issue 

since far from everyone in Sweden is represented on Twitter; therefore a skewed 

representation and choice is unavoidable. To be selected as curator one needs to be 

recommended or nominated. This further limits the sample and creates a kind of Twitter elite 

when most of them are somehow connected. 

 

 

 

4.7.4 Tied hands 

  

The project aims to manifest Swedish values of progressivity like openness, democracy, 

transparency and freedom of speech. This value base makes it hard to back down when 

discussions heat up: to terminate the project becomes the same as saying that one does not 

support these values or that one do not trust that the Swedish citizens can convey a 

satisfactory image of Sweden. 
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It is crucial that one actually practice what one preach to not be seen as a hypocrite. This 

finding corresponds with what Anholt (2008) presents. He argues that it is of great 

importance that one’s deeds are consistent with what one wants to communicate to be 

perceived as credible. In the case of Curators of Sweden the idea is to manifest the message 

in an action. 

 

  

 

Thus it once again becomes difficult to terminate the project when complicated situations 

occur after one has launched it. However it becomes clear that when one is staying true to the 

core concept one earns respect and the project becomes more than a publicity stunt. When it 

comes to the control aspect, actions are further limited. If one would actively control and edit 

the content the project would lose legitimacy and authenticity. In that sense the values act as 

a frame as well as a limitation of action. 

 

 

 

Here it becomes evident that it is complicated to locate who possess control and in which way 

it goes. In accordance with the findings presented by Keysuk Kim and Hsieh (2006) a 

perspective on power and locus of control as only linear or nonlinear is limiting. 

  

The value based concept also helps the stakeholders staying on the right track. When in doubt 

the values act as a frame of action. 
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4.7.5 Crisis as defining moment 

  

The incidents have in many ways come to define the project. One objective of the Curators of 

Sweden project is to manifest Swedish values such as transparency, openness, progressivity, 

caring and freedom of speech. However to prove these values one needs to be tested or 

challenged, otherwise it is just an empty promise. Therefore when curators have pushed the 

boundaries they have in effect tested the core values. When controversial curators like Sonja 

Abrahamsson and Jack Werner was active on the account the stakeholders were forced to 

decide where they stand. 

 

 

 

In times of crisis the strategy was not to intervene as long as the content did not break the 

law. At the time this was however not an easy decision to make since the stakeholders were 

put under pressure from other parties like for example media and people higher up the 

hierarchy in their own organizations. 

 

  

 

Anholt (2008) explains a reputation as an external cultural phenomenon which needs to be 

managed. Different interests are supposed to collaborate and the expectations on the 

organizations might be higher since the project partially lies indirect under the government. 

This makes an active management of the reputation even more urgent even though it is an 

asset one cannot control directly. Carter (2009) discusses that a digitally based marketing 
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demands new marketing management competencies. With Curators of Sweden it was not 

possible to plan every step of the way since the stakeholders were not in control of the whole 

communication chain. Therefore the project provided some unpredicted elements, which 

called for a more agile approach from the stakeholders. 

 

To not intervene when curators produced controversial content became a statement that the 

organizations were willing to stand up for the core values and that one needs to look at the 

holistic picture. This has given the project legitimacy and credibility; therefore the message 

of the project would have been eroded if the organizations had acted differently. Without the 

incidents the project would not have received as much attention and the impact would have 

been limited.  

 

  

 

 

 

In regard to the Colbert incident, the fact that the stakeholders did not abandon the strategy 

was vital for the longevity of the project. If they would have offered the account to Stephen 

Colbert fear is that they would then have been perceived as opportunistic and the project 

would have suffered. Not giving the account to Stephen Colbert hence became a statement. 

 

4.8 Curators 

 

4.8.1 Self-censorship 

 

When analyzing the interviews with the curators it is evident that there are few rules and they 

have been given much freedom. 
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The question of why there have been relatively few incidents is interesting to explore. As one 

of the curators puts it: 

 

 

                                                      

The question can be explained by certain cautiousness and a sense of responsibility that is 

evident in the interviews. The curators decide what they can and cannot write and in that 

sense it works as a form of self-censorship when it comes to certain topics. 

 

 

 

 

 

Most of the curators are quite established and have a strong Twitter presence. Some may wish 

to push the agenda but still draw a line with what they feel comfortable sharing and are for 

the most careful not to harm their reputation. The idea of self-censorship is evident. When it 

comes to accountability all the curators feel responsible for the opinions expressed within the 

platform. The question of censorship is thus as much for their sake as it is for the project. 
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If one has social capital and a strong Twitter presence one is more likely to be selected and 

come up on the radar. 

 

 

 

The curators that stand out from this crowd for pushing the boundaries and challenging the 

promise are the ones with less formal social capital. These curators have less to lose and more 

to win by being controversial and have contributed with entertainment value and a more 

daring approach that has resulted in a lot of attention. If one look closer at the account it 

becomes clear that the concepts of accountability and reputational risk are somewhat 

separate. The concept of risk management as presented by Go and Govers (2011) is evident 

in the case of the Curators of Sweden project and can be traced to the democratization of the 

Twitter account. 

  

4.8.2 Bias 

  

The participating curators grow very close to the account. Some of them feel protective and 

even reluctant to comment negatively on the project. 

 

  

 

This affects how the curators interpret their role in the project both during their own week 

and after their participation. The curators help to form the account in sharing opinions, views 

and ideas with the audience. They all sympathize with the underlying values that are present 

in this project. 
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Through following the account a form of relationship is shaped with the other curators. It is a 

form of silent understanding that forms a community of shared ownership. Since the Twitter-

community in Sweden is quite small and the selection of curators is made through a 

nomination and recommendation process, many of the curators already know each other. This 

contributes to a bias since the curators become even closer to the project when people they 

know are involved in it. Some of the curators have further expressed that they were honored 

or flattered when asked to be a curator. This indebt to the stakeholders makes the curators 

more protective over the account. 

 

The value driven aspect of the campaign adds something deeper that manifest itself in the 

bias. It is about living the values and staying true to the concept. This way of working adds 

another level to the project in form of legitimacy and authenticity. The degree to which the 

curators think that the project represents Sweden varies. The same goes for how connected 

they feel to the image of themselves as spokespersons for Sweden. This difference affects 

how they see their involvement in the project. 

 

  

 

 

 

Most curators found the week to be both challenging and exciting. It is an interesting form of 

interaction with the curator as intermediary. The feeling of representing Sweden comes with a 

feeling of moral responsibility that to some degree restrict behavior. The more impact one 

ascribes to the account the more carefully one takes on the task. 
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4.8.3 Empowerment 

 

Control in relation to the account help shift power when the stakeholders allow the curators to 

take charge over the official channel. By allowing the curators freedom over the account an 

empowerment occurs when structures in relationships change. Neal and Watling Neal (2011) 

support this relational view on power. The curators receive some instruction before getting 

access to the account but they are essentially in line with the Swedish law. There are some 

additional suggestions and guidelines but the curators do not have to follow these if they do 

not want to. 

 

 

 

Something that came up in the interview process throughout was that the incidents linked to 

the account have affected it in numerous ways. Even though there was some controversy 

linked to these incidents they have been a good thing for the account, contributing to 

legitimacy. 

  

Getting access to the account comes with a certain amount of power and some of the curators 

vouch for this empowerment in their experience. 

 

  

 

They are however aware of the limited reach of the media and their impact on the followers. 

At the end of the day it is still quite an internal affair. 

  

4.8.4 Social control 

  

Ketter and Avraham (2012) describe the complex communication process in the era of the 

online user and argue that by using social media for place or destination marketing, the 
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distinction between the sender and receiver fades as the users gain power and take on a more 

active role. External pressure refers to the response from the audience and the media and how 

it impact and help shape the topic of conversation. Sometimes, comments by the audience 

challenge the curator and this can add to the external pressure. 

 

  

 

This interaction between the curator and the audience manifest itself in a form of social 

control. The curator is being monitored not only by the stakeholders but to a large extent also 

by the followers. This social control aspect forms the conversation and leaves the curator 

somewhat less empowered. This can best be understood through a relational power 

perspective as presented by Ketter and Avraham (2012). The audience has some power in the 

form of control and the ability to challenge the curator. Following Ketter and Avraham 

(2012) power is not something one can possess but can only take the form of a relationship. 

  

 

 

This form of social control and power is actively shaping the account and manifest itself in 

expectations. The curators describe a certain interest and anticipation when taking over the 

account that affected the initial agenda. 

 

  

 

4.8.5 Self-establishing format 

  

Kozinets et al. (2008) argue that communities are becoming hubs of marketing. They are self-

establishing and the sharing of information can often affect a brand development. New 
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technologies have in short changed the concept of marketing and how it should be 

undertaken. 

 

The project Curators of Sweden has over time organically evolved into its present shape. 

Without the time aspect the project only provides a skewed picture of Sweden but on long 

term it enables a more correct image of Sweden. The curators contribute to the content and 

leave a mark on the project which stays after their week is over. They become a part of a 

chain and their contribution becomes their legacy which in the end defines the project. 

 

 

 

The format becomes self-establishing when no one is fully in control; it is once again difficult 

to locate who possess the power in this relationship. This can partly be explained by the 

discussion provided by Keysuk Kim and Hsieh (2006) which emphasizes that a view on 

power as only linear or nonlinear can not give a full description of the situation. The 

interactive nature of this project makes it even more complicated since the followers also 

contribute to the content and can affect the message. Traditionally there has been a clear 

distinction between sender and receiver in marketing efforts. However the interactive nature 

of the Curators of Sweden project illustrates that these roles fades since the original receivers 

(in this case the followers) gain more power and are able to participate in the creation. These 

increasingly complex relations are described by Ketter and Avraham (2012). In some ways 

Twitter are user owned since the users affect how the medium is handled and together they 

create some kind of norm or etiquette for how to use the platform. 

  

4.9 Comparative analysis 

 

Analytic comparison refers to the process of using the method of agreement and the method 

of difference to find causal factors and their impact on a particular set of cases (Neuman, 

2006). In this section the themes from the analysis of the stakeholders and curators are being 

compared in regard to concepts that can be related.  
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Figure 8. Thematic comparison 

 

Neither the stakeholders nor the curators have full ownership over the account. The 

stakeholders are limited in their actions by the framework and promise that is Curators of 

Sweden. This framework is helpful when it comes to strategic challenges at crossroads such 

as the case with Stephen Colbert; it would reflect badly upon them if they compromised the 

initial idea. In times of crisis this put pressure on the stakeholders to hold the course and to 

back up the curators and the idea of freedom of speech. Due to this lack in censorship and 

control over the process the account becomes self-establishing in a sense. The curators are 

granted full access for a week and live with the image that previous curators have created in 

their participation; consequently they are affected by the direction of previous weeks. 

 

The asymmetry in relations, as seen in the analysis of the stakeholders, is evident. Power 

comes in many forms and when it is redistributed in this way it has relational effects in the 

form of empowerment of the curator. Furthermore, power is a relation between different 

agents and therefore not something one can possess it can only take the form of a 

relationship. The tied hands aspect also contributes in empowering the curator and limits the 

control over the project. 

  

In inviting citizens to participate in the creation of the content the four prerequisites of power 

presented by Neal and Watling Neal (2011) are complied. The resource is asymmetrically 

distributed, there is a consciousness of the asymmetry and the resource is transferable and 

desirable. The resource is asymmetrically distributed since the stakeholders have given away 

the resource to Swedish citizens and can therefore no longer fully control the content of the 
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Twitter account. The stakeholders chose to actively give away the power and are 

subsequently aware of the asymmetry. The whole initiative with the @sweden Twitter 

account is built on the idea that the resource is transferred on a weekly basis to a new 

Swedish citizen. The resource is desired since it is an effective way to spread one’s opinions 

and get attention from a large amount of followers something that would not been possible 

without this channel. To be considered as a curator one is nominated, the access to this tool is 

thus not available for everyone. 

 

  

 

The ambition is to project a multi facet image of Sweden that goes with the democratic values 

connected to the national identity. What is evident in the below statement is that the degree of 

democracy can be up for discussion. 

  

 

 

In retrospect it is evident that the incidents in many ways have come to define the project and 

highlighted the projects message. The incidents provided proof of promise and an opportunity 

for the stakeholders to stand up for the project. The stakeholders chose not to intervene when 

the curators contributed with content that could be seen as questionable which is a clear 

statement in itself. The unpredictable nature of the project calls for new marketing 

management competencies in accordance with the discussion of Carter (2009).  

 

If the social control and self-censorship had been stronger forces, the curators would not have 

dared to push the boundaries and challenge the concept to the same extent and the project 

would have suffered. It then would have resulted in a situation where the stakeholders would 

have more control but the project would lack entertainment value.  
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In representing oneself through an official channel, and through that the country of Sweden, 

some degree of social control and self-censorship is present. Connected to the concept of self-

censorship is the notion of bias. It is clear that the curators feel some responsibility towards 

the account. They determine what is appropriate and to a large degree set the limit. However, 

as presented earlier, the concept of an invisible hand is present and the stakeholders have a 

silent role in shaping the account. 

 



55 

 

5. Conclusion 

 

 

This chapter presents the conclusion of the analysis and the discussion of the empirical 

findings. 

 

 

5.1 Conclusion and proposition of a conceptual framework 

  

The thesis clearly identifies that the project Curators of Sweden has helped differentiate 

Sweden in an ever increasingly competitive area of national image building. The project 

stands out since it represents a new progressive approach to value driven nation branding 

through the use of social media and proves curious from a power structure perspective. 

Through conducting in depth interviews with people connected to the project a mapping of 

the implications emerged. 

  

The research question was as follows: What are the implications involved when a branding 

organization allows citizens to participate in branding the destination to consumers through 

social media? 

  

Our assumption was that social media has affected power structures and power play when it 

comes to branding efforts, organizations facing a loss of control need to take on a more agile 

approach to communication. 

  

In the context of building national identity through social media incidents prove both 

challenging and rewarding. The incidents have tested the project, attracted a lot of attention 

and confirmed the core values. When inviting citizens to participate in creating the content a 

blurring of accountability is present since ownership over channel and content is separated. 

The account becomes self-establishing when locus of control is unclear and no one has full 

ownership.  

  

Relational power between actors asymmetrically changes when structures change. This shift 

in power results in an empowerment of the curator since control is redistributed. The shift in 
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power and control calls for new management practices; the need for an agile approach arise 

when control shifts. However, the stakeholders are bound by the values that make up the 

promise of action and are in that sense tied to the concept. This limitation has worked out as 

something positive when the values connected to national identity have provided a 

framework and guide of action that has helped legitimate the project. 

 

Monitoring, screening and scenario-building are all part of the concept of an invisible hand. It 

is interesting how the account however uncontrolled or uncensored develop themes that 

reflect the stakeholders interests. The curators are subject to social control in the form of 

audience pressure and expectations that lead to a degree of self-censorship. Furthermore they 

see themselves as representatives of Sweden and the feeling of belonging creates a bias that 

also affects the accounts content. 

 

In conclusion, the project Curators of Sweden is a daring project and a manifestation of 

freedom of speech and national values of progressivity. By embracing the social media 

revolution and incorporating citizenry and freedom of speech Sweden pushes the 

Scandinavian approach to the limit. When working with this type of social media driven 

democracy it is evident that control is relinquished. This is not necessarily a bad thing and 

what is seen in the project is that the incidents have come to define the project and attracted 

followers. It goes beyond a traditional campaign in its ability to engage. When it comes to 

redistributing power and enhancing a selected few curators, the concept can however be 

questioned. In the short term this asymmetry is the opposite of equal opportunity when the 

curators are carefully screened and selected, this asymmetry is less evident in the long run. 

However value driven the project is it is not democratic per se. It is rather a manifestation of 

certain values closely connected to democracy and must in the end be seen as a branding 

effort. 
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Figure 9. Proposed conceptual framework 

 

5.2 Significance of the thesis 

  

The thesis has provided a deeper understanding of the project Curators of Sweden and the 

implications involved when one allows citizens to participate in branding the destination 

through social media. The study highlights the value in engaging citizens and combining 

public diplomacy with destination branding. Further it reveals a complicated process where 

no one is in full control, not all countries are well matched with this type of social media 

driven democracy. 

  

The case has not been studied qualitatively before which enables new knowledge within the 

field. Through the proposed conceptual framework insight has been given to the tensions that 

may occur in a project like Curators of Sweden. The thesis sets democracy, power and locus 

of control in relation to each other within a context of branding a country through social 

media, something that has not been investigated enough due to the fact that it is a relatively 

new phenomenon. 
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5.3 Limitations of thesis  

  

It is not possible to generalize the results beyond the project Curators of Sweden since it is a 

unique case in a very specific context. Both the structure of the project Curators of Sweden 

and the national context contributes to this limitation. In addition the population from which 

the sample is drawn is heterogeneous since one of the project curators of Sweden’s aims is to 

show a multi-faceted image of Sweden. However, generalizability is not the main focus in 

this thesis but rather to shed light on a certain topic to create a deeper understanding. Further, 

the interpretive nature of qualitative research makes it more complicated to replicate. This 

limitation has been handled through detailed descriptions of the applied methodology for this 

thesis. 

  

5.4 Suggestions for further research 

  

This being an early study of the project several areas can be identified for further research. 

The thesis has not looked at the co-creation process with the followers of the account. One 

suggestion for further research would be to look into this complex relationship of 

consumption and production of content and its implications on power and control. Another 

aspect would be the cross-organizational collaboration in regard to combining tourism and 

public diplomacy. 
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Appendix 1: Interview guide Stakeholders 

 

Areas of interest and interview questions 

 

About the Swedish Institute / Visit Stockholm /Volontaire  

What do you do? 

What is your mission? 

  

About the project 

Describe the project, what is it about? 

What is your role in the Curators of Sweden project? 

What was the initial thought with the project? Describe. 

Did you know what to expect? 

Were you surprised by all the attention that you got? 

Do you feel people understand the project? 

  

Branding Sweden 

What values do you work with when promoting Sweden? 

How do they connect to this project? 

Do you consider this project a branding effort? 

 

Political agenda 

What is the background to this project? 

Is there a political message in the project? 

What is the agenda short term and long term? 

 

The issue of control 

How did you feel when inviting citizens to participate? 

Can you describe the control aspect of the project? 

Do you feel as if you are in control? 

Would you say control over the channel comes with some power? 
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Crisis 

How do the opinions expressed reflect upon the work you do? 

Did you ever feel uneasy? 

How did you deal with incidents? 

How did you handle the pressure? 

Did you ever discuss to abort the project? 

 

Competitive identity 

How do you think the Twitter account has contributed to distinguish Sweden from other 

countries? 

Has it all been positive? 

How does this project differ from other work in branding Sweden? 

How would you describe the outcome of the project? 

 

Reactions 

How do you perceive the reactions in general? 

What reactions were you expecting? 

Were you prepared for the reactions that you got? 

  

Social media 

In this project you have actively used social media, can you describe that process? 

Why Twitter? 

Do you find working with social media more or less challenging? 

How has social media affected your work? 

  

The future of the project 

What is the long-term plan with the project? 

How can you keep up the interest? 

 

 



65 

 

Appendix 2: Interview guide Curators 

 

Areas of interest and interview questions  

 

Background 

Who are you and what do you do? 

How did you come in contact with this project? 

Did you follow the account? 

What was your conception of the account? 

Why did you accept to be a curator?  

 

View on project 

How would you describe the project? 

How did you interpret the message? 

Do you feel people have understood the message? 

What is your view on the platform? 

 

Experience 

How did it feel to be a curator?  

How would you describe the experience? 

How would you describe the reactions? 

Was it what you expected? 

How did this differ from your normal Twitter account? 

Did you change your behaviour on Twitter during your week? 

 

Image 

What image do you think this project conveys of Sweden? 

How does this Twitter account contribute to distinguish Sweden? 

Did you feel that you represented Sweden? 

Did you feel like a part of something bigger? 

 

Agenda 

How did you prepare for the week? 
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What did you want to convey? 

Did you try to get reactions? 

What is your view on sharing your personal life this way? 

 

Accountability 

What is your view on the responsibility for the content? 

Did you feel limited in what you could write? 

What is your relation to the people behind the project? 

Did you feel like you had backup and support from the stakeholders? 

How do you think different incidents have been handled? 

 

Relation to other curators 

What is your view on previous curators? 

Has attention from previous curators affected how you chose to interpret your role in the 

project? 

What is your take on the opinions that are being expressed? 

 

Future  

What do think about the future of the project? 

Do you think it will play out its role? 
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Appendix 3: Interviews Stakeholders 

 

Interview Patrick Kampmann, Volontaire 

Stockholm, 2013-04-05 

 

Vad gör ni på Volontaire liksom, vilka är ni? 

 

Vad vi är för sorts företag? 

 

Ja 

 

Vi är en, vi är en reklambyrå som jobbar kanaloberoende. Om du tänker att en vanlig reklambyrå kanske mest 

sysslar med att fylla innehåll i köpta kanaler, tv, radio, print, utomhus, så där så har vi någon sorts idé om att om 

man gör bra prylar istället så kan man förtjäna plats i folks konversation. Så därför gör vi ganska mycket 

produktutveckling, som curators of Sweden, Brämhults, Löfbergs, alltså alla våra kunder sysslar vi med så här 

om ni gör sjysta grejer så kommer folk vilja använda er, vilja rekommendera er och kanske bli lite mindre sura 

och därmed bli lite mer lojala så ni hör hur jävla dumt det är. Världens enklaste observation. Och det betyder att 

man får jobba på ett sätt kan man säga mindre reaktivt. Kunder kommer inte till oss och säger nu har vi köpt 

plats kan ni vara kreativa, utan det är så att vi har ett problem kan ni hjälpa oss med det problemet och ibland så 

blir det reklam ibland så blir det produkt, service och i curators fallet så är det ju vad heter det en handling som 

är lösningen.  Och de gör vi nästan alltid säger såhär, men ni lovar det här till människor då kan vi manifestera 

det i en handling så blir det bevis för att ni inte bara säger det utan ni gör det. Det är vår affärsidé. Och alla våra 

kunder jobbar vi så med. 

 

Men tycker du att det här projektet skiljer sig markant från ert andra arbete? 

 

Nej, det är precis, vi gör samma sak jämt. Nu råkar handlingen i och med att det här var kanalen sociala medier 

Twitter och löftet var Sverige, öppet och demokratiskt, transparent, progressivt land. Där vi har högt i tak vad det 

gäller yttrandefrihet, åsiktsfrihet, vad det gäller egentligen en syn på människovärde. Det var liksom löftet 

Sverige skulle skicka till resten av världen, och det enklaste, det man gör då förstås är att bevisa det när man 

pratar om Sverige är att man då låter svenskar prata om Sverige. Men att låta vanliga svenskar göra det och så 

gör man det på ett sätt som är öppet, transparent ocensurerat så det är precis bara en handling. Men så behöver 

man för att göra det, för att det inte ska bli farligt så måste man ju sätta, bygga en hel del system för hur man 

hanterar situationer eftersom människor är människor och tenderar att vara precis som vi alla är så här smarta, 

dumma, banala, roliga, tråkiga, bittra, kåta, ni vet och sitter man då på en sådan här plattform så kan ju det lätt 

upplevas som lite prekärt. Och därför så måste man jobba ganska mycket med scenariobyggande vad är tillåtet, 

vad är inte. Allt är tillåtet men det är inte tillåtet att bryta mot lagen till exempel. Men allting som är en subjektiv 

åsikt är tillåtet för Sverige är ett sådant samhälle och genom att tillåta det så säger man också i det här landet så 

får man tycka vad man vill och därför så har vi val var fjärde år liksom, i andra länder då är det vissa människor 

som tycker men inte alla. Och så vill man dessutom visa i det här landet litar myndigheterna på sina medborgare 

istället för som i alla länder medborgarna misstror sina myndigheter. Så det är många sådana här enkla, basala, 

banala tankar som ligger till grunden för det här projektet. 

 

Vad känner ni, känner ni något ansvar i projektet, vad som sägs och vad som uppfattas? 

 

Du får definiera vad du menar. 

 

Jag tänkte om ni om ni påverkas av dem åsikter som uttrycks? 

 

På kontot? 

 

Ja, precis. 

 

Om en kurator tycker någonting, om vi känner att vi har ansvar för det? 

 

Ja, precis. 
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Ja, i och med att vi är byrån som har tagit fram konceptet och jobbar med det varje vecka. Jag jobbar med det 

varje dag, varje måndag lämnar jag till nästa kurator, jag är liksom den som är kuratorns direkta kontakt ifall 

någonting händer och det händer ju då och då saker. Det kan vara att det är PR-problematik, men det kan också 

handla om… det finns ju en del som har blivit trakasserade alltså det kan vara många saker som händer och för 

många i och med att de flesta inte är vana vid den här typen av kanal det är ändå nästan 70 000 följare. Som den 

här veckans kurator till exempel har ju fler följare på kontot än vad det finns innevånare i den staden och då är en 

ung tjej som inte är van vid att ha en sådan plattform då kan det vara bra att vara ett stöd. Så jag känner ett 

ansvar att vara ett stöd till kuratorn. Men jag känner inget ansvar för innehållet som sådant. Det är väldigt ofta 

jag har känt att personligen, det är helt ointressant vad jag tycker personligen, men personligen så har inte alla 

kuratorer representerat det jag tycker personligen hade varit den mest nyanserade bilden. Men det är inte det som 

är projektets tanke utan hela idén har vart att sätta sig över subjektiva personliga åsikter och försöka låta det här 

vara värdigt. Så ansvar för projektet i den mån att jag tycker att det är ett väldigt fint projekt. Jag tycker inte att 

det här är en kampanj det kommer ju att fortgå och jag menar jag har jobbat med det här i två och ett halvt år det 

har varit uppe i ett och ett halvt år snart och jag har jobbat med det sen ett år innan det var uppe. Så för mig har 

det blivit en del av min liksom vardag och är väldigt mycket en, en personlig kan man kalla det för triumf i den 

bemärkelsen att det är precis så jag tycker man ska jobba med att vara långsiktig och med värdegrund och så där. 

Så för mig är det, jag känner kanske inte så mycket ansvar men stolthet i viss mån och därav så bryr jag mig om 

det. Men det tror jag syns på kundsidan också som med Frida och Ferencz som jag jobbar med där och Inger och 

på Visit så är det ju också ett gäng och jag tror att vi som har jobbat med det väldigt tajt alla känner något lite typ 

av mera kanske personlig relation till det här projektet en man kanske gör för en äppelmust lansering även om 

den är fin också. 

 

Men hur tog det här projektet sin början? På vems initiativ? 

 

Det var Visit Sweden och Svenska institutet som ni ju känner till båda två som ju har två olika strukturer, två 

olika uppdrag, två olika ägarstrukturer, två olika finansieringar och två helt olika profiler på personal. Visit 

Sweden sysslar ju med om man ska hård dra det med turism, Svenska institutet sysslar med helt andra prylar där 

nation branding är en del men det handlar mycket om, det är även utbildning, demokratiutbildning, det handlar 

om att skapa förutsättningar för svensk export och import men också förståelse för svensk kultur och svensk 

mentalitet. De har ju ett uppdrag direkt från UD så deras uppdrag är ju på många sätt, har ju mycket mera, inte 

politisk men dem har ju en mer ideologisk, vad ska man säga dem har ju inte en strikt kommersiell uppgift där 

utkomsten av det som SI sysslar med ska ju i förlängningen leda till att Sverige har en fin och en bra position 

globalt. 

 

Tycker du att det speglas i det här projektet? 

 

Ja, jag tycker att det manifesteras precis i det och det som hände var att dem två organisationerna delar på en del 

uppgifter och dem uppgifter dem delar på är förstås uppgifter som ligger under NSU där det handlar om 

Sverigebilden för den delar flera myndigheter på, exportrådet också. Då har man kommit överrens om att 

Sverige ska stå för dem här värderingarna och de är fyra värderingar då med progressiviteten i mitten och utifrån 

det så ska man jobba som en varumärkesplattform. Och Visit och Si är delade på just den här lilla plattformen 

som var Twitter och dem behövde eller dem skulle samarbeta och det första dem gjorde egentligen var att, för 

dem här två organisationerna på grund av deras olika karaktär och uppgifter så är det också men om ni om vi 

krasst vi har en turistsäljare här och du har statsvetare här, dem här två är kanske inte dem… Det är två olika 

världar och dem har två helt olika syften så dem var kanske inte experter på att samarbeta. Jag tror att dem båda 

tyckte, jag tror enkelt uttryckt att Visit tyckte att SI var pretentiösa akademiska sprättar och jag tror att SI tyckte 

att Visit var vulgära kommersiella turistmanglare och där stod dem lite grann. Så när det här projektet kom och 

dem behövde samarbeta så gick dem till oss eftersom vi är en upphandlad byrå och då fick vi chansen att titta på 

hur det skulle kunna gå till. Dem hade egentligen ingen direkt, vid första uppdraget så stod det inte att vi skulle 

göra curators of Sweden. Det var en rätt enkel uppgift, hur ska Sverige uppträda på sociala medier? och 

specifikt Twitter så det var en väldigt liten uppgift sen gjorde vi den stor eftersom vi såg att här fanns det en 

chans att göra någonting fint. Så det var en ganska enkel och liten uppgift. 

 

Men hur såg då er roll ut i hela den här gruppdynamiken, ni hade ju lite olika parter på olika håll? 

 

Vår roll var som reklambyrå till SI, till Svenska institutet som vi hade vunnit då. Alla statliga myndigheter gör ju 

offentliga upphandlingar och dem hade gjort en offentlig upphandling ett år innan det här projektet blev utbriefat 

och då var vi en av jag vet inte hur många byråer, fem sex byråer som upphandlade. Vår roll var ju att vara 

kommunikationskonsult- reklambyrå till Svenska institutet vilket vi är fortfarande förstås och gör andra projekt 

med dem också, och anledningen till att dem gick bara till oss det var förmodligen skulle jag tro för att SI fick ta 
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taktpinnen på det här projektet sen fick väl Visit ta taktpinnen på något annat projekt som var gemensamt så dem 

var väl lite sjysta så där en gång går vi till vår byrå så går vi till er byrå, vad vet jag. Det där vet kanske Frida 

bättre bakgrunden i det där. 

 

Men hur ser ni på uppmärksamheten då? Hela det här projektet har ju blivit ganska uppmärksammat. 

 

Jag vet inte, jag tycker att den är berättigad i det stora hela och det är kul. På många sätt så är det ju det är ju 

väldigt mycket bulls eye vad Sverige borde stå för och gör och kanske inte alltid men i mycket högre 

utsträckning än alla andra länder. Till och med våra nordiska länder är sämre på dem här grejerna, danskarna 

tycker att det här är häftigt men dem skulle aldrig göra den här grejen med sina medborgare det är alldeles för 

sprättigt land för det säger jag då som är halvdansk. Dem enda länderna som skulle kunna syssla med den här 

typen av prylar kanske är ju liksom Kanada, Island, det finns väldigt få länder som sysslar med den här typen av 

kallar det för undersökande demokrativerksamhet. Sen så var det ju, alltså uppmärksamheten tror jag kom dels 

var det ju den här enkla grejen att folk fatta att okej det är inte censurerat, det är inte kontrollerat men 

implikationer skulle kunna bli stora tänker folk och ändå gör man det, varför gör man det? Jo, för att bevisa det 

här, så jag tror att det är ganska välförtjänt uppmärksamhet. Sen så är det ju bara Twitter. Om man ska vara ärlig 

så finns det väl element i vår demokrati som borde moderniseras och fördjupas ganska rejält, men det är inte det 

här projektets uppgift. 

 

Men varför just Twitter då? 

 

Ja, det får du fråga SI och Visit men jag tror att det var så här det råkade bli Twitter. I vårt fall det hade lika 

gärna kunnat handla om sverige.se plattformen eller Facebook eller något men det går inte att göra den här 

handlingen på dem plattformerna det går inte ens att göra rotation curation på Facebook alltså tekniskt. På 

Twitter går det ju, eftersom dels så löste ju vi säkerhetsgrejen själva här vi kan någonting om datorer men eller 

om kod. Men det var nog mer att, jag tror att dem synkroniserade allting som ligger under nation branding 

plattformen i olika NSU organisationerna skulle börja formas in i den här nya plattformen och Twitter var en av 

dem. Vi råkade få den. Så det var liksom mer ödet. Man valde inte Twitter specifikt från Svenska institutet eller 

Visit för att den var den mest optimala kanalen att göra rotation curation, dem hade ingen aning om det projektet 

när dem kom hit. Dem hade ju nämligen ingen idé. 

 

Men hur ser ni på Twitter och sådana kommunikationskanaler? 

 

Twitter är ju, det är ju min favorit personliga kanal. Dels är det roligt för att det är både en vulgarisering en 

fördjupning en kontextualisering i ett. Jag gillar att det skapar ett eget språk precis som sms en gång gjorde och 

som all ny kommunikationskanaler gör Twitter har gjort det i än högre utsträckning. Twitter är ju på många sätt 

skiljer ju sig det från andra sociala nätverk i och med att det faktiskt är användarna som har uppfunnit mycket av 

funktionaliteten från ”@-andet” till ”hashtagandet” till etc etc så det har ju alltid haft en sådan även om jaiku var 

ju bra också men skit samma men Twitter har ju den grejen då som är ganska kul. Det är ju väldigt användarägt 

kanske inte finansiellt men själva användandet är användarnas. Det är ju på många sätt internets dna det är 

verkligen tanken med informationsutbyte här och nu så det har den biten som är väldigt fint. Det tvingar en att 

konkretisera förkorta det är ett icke exkluderande socialt nätverk i den mån att du skapar ett nätverk baserat på 

saker du är intresserade av snarare än saker som någon annan tror att jag är intresserad av. Så när man börjar 

prata om det som ska vara nästa steg i internet som handlar om den 3.0 alltså den vad fan heter det, kontextuella 

webben eller alltså det som handlar om att nätet blir en spegelbild av dina intressen och ditt beteende så när 

Google gör det baserat på sökresultat så är det ju automatisering. När Facebook gör det baserat på dina vänner 

och ditt beteende så är det en automatisering men Twitter blir ju väldigt mycket så att jag följer 1200 1400 

människor dem följer jag alla för att jag av någon anledning tycker dem har varit intressanta någon gång. Så allt 

innehåll således i mitt flöde är mitt personligt relevant för mitt och det är helt unikt för det är bara jag som har 

precis den dynamiken så det gör Twitter-konversationen väldigt personlig och det tycker jag känns väldigt 

analog nästan så det tycker jag är fint. Sen så har ju Twitter några gånger i alla fall i och med att det har just dem 

kvalitéerna så är det ju människor som jobbar med information sen om det är människor i reklam PR eller om det 

är journalister eller om det är lobbyister eller politiker så är det en väldigt självklar plattform därför att det precis 

ger den funktionalitet som man är mest intresserad av så därav blir det ju lite tyckonomins Versailles på ett sätt 

och det är lite kul. Så det är ganska bra om du vill prata kommunikation och transparens och du ska välja något 

digitalt media just nu då är det i princip Twitter som är det bästa valet. Sen kan du ju göra Google+ och du kan 

göra allt det andra också men Twitter är de facto den viktigaste spelaren där och nästan allting som speglas i 

gammelmedia och kalhyggesmedia har ju åtminstone en sidokonversation på Twitter. Ganska ofta börjar det där, 

så det har en väldigt viktig opinionsbildande talang som inte andra digitala medier har. Så det är häftigt, sen så 

efter arabiska våren och liksom hela det som var innan wikileaks blev liksom det här sexövergrepps-assange-
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leaks men allting som nätet har ifrågasatt och från fildelning till åsiktsdelning i den diskussionen kom Twitter 

väldigt bra in och även i demokratiarbeten som till exempel i mellanöstern. 

 

Skulle du säga att den är demokratisk, eller att den är politisk i sin natur liksom den här kanalen? 

 

Är information politik så är den det. Men det är en definitions fråga. Jag tycker inte att information är demokrati 

egentligen alltså jag ser det bara som ett tillgängliggörande av tankar och det tycker jag är, jag tycker 

tillgängliggörandet är ett större ord än något annat egentligen, personligen. Men det där finns det ju massa 

människor som… 

 

Men hur skulle du då koppla det här projektet mot till exempel mer klassisk marknadsföring? 

 

Ja, det är, anledningen till att det har blivit så uppmärksammat är att det är ju för att det inte är klassisk 

marknadsföring. Fast, så här den klassiska marknadsföringen så som den en gång uppfanns, vi kallar det liksom 

tidigt 1900-tal . Då det var då liksom breda envägskanaler uppfanns massmedia och då fanns det ekonomisk 

logik i att syssla med hjärntvätt och eftersom det var envägskommunikation du kunde göra i dem som var det 

dem som hade mest klöver och gjorde hjärntvätten effektivast eller kreativast eller smartast som vann och den 

logiken som rådde där första världskriget någonstans när propaganda började riktigt funka. Den 

propagandalogiken användes sen i kommunikation enda fram till internet sen återgick vi till den gamla bylogiken 

när man gick och pratade med varandra bara att nu kan man prata med hela världen. Så det är bara det här 

monologhålet som råkade vara under 1900-talet det var undantaget den här dialogbiten vi har nu när vi skvallrar 

med varandra och egentligen dricker kaffe ihop fast på en annan plattform. Det är ju som det brukade vara som 

det alltid har varit, så det är bara en återgång med den skillnaden att hela världen kan vara med. Så jag ser det 

mera som att det är en återgång än att det är något nytt om jag ska vara riktigt krass. Jag tycker monologmedia 

och den traditionella kommunikationslogiken är oekonomisk, ointelligent, osympatisk, tror jag ungefär är ord för 

den, vulgär är ett annat ord också. 

 

Men skulle du säga att det här projektet är ett marknadsföringsverktyg? 

 

Ja, men jag tycker att allt är ett marknadsföringsverktyg. Jag tycker att handlingen i det här projektet är ett bevis 

för ett löfte nu råkade det vara Twitter. Vi skulle till exempel kunna göra något med våra gränser och flyktingar i 

handling som skulle bevisa Sverige som ett öppet tolerant land också. Det hade förmodligen varit ännu finare. 

Men dem lyssnar inte på reklamare för att ändra grundlagen så vi har ju ett kommunikationsuppdrag i botten 

absolut. 

 

Men hur tycker du att man ska tolka projektet då? 

 

Jag tycker man ska tolka projektet som en det det är. Det är en strategi för hur man jobbar i en modern 

uppkopplad värld med nationsbyggande. Det är en strategi, jag tycker inte att det är en kampanj, en kampanj har 

en start och stopp. Det här har inte vad vi vet något stopp. Det är klart att det kommer ta slut någon gång men det 

är inte på grund av att idén har tagit slut eller att pengarna har tagit slut. Då är det för att det kanske blir 

irrelevant Twitter håller på och ändra sitt API möjligtvis kan det hända att det tekniskt blir irrelevant att göra så 

här. Eller jag vet inte, SI, Visit tröttnar, vill göra något annat, bara ”vi ska inte vara på Twitter” det kanske är 

coolt, vi vill bara vara landet som är i verkligheten, vad fan vet jag. Men jag tycker man ska se det som vad det 

är, en strategi. 

 

Men om man då kollar på det här tidperspektivet är det någon skillnad om man kollar på projektet inom 

en begränsad tid eller längre tid? 

 

Mm, tittar du på det kort så får du en sorts temperaturmätare på inte bara projektet… på vikten av projektet i 

relation till andra saker men tittar du på det på lång tid så får du en helhetsbild. Alltså lägger du upp alla 

kuratorers alla tweets och all interaktion vilket vi monitorerar en gång veckan och samlar ihop helt enkelt och 

gör en statistik. Inte för att den statistiken är så skitintressant i pengasynvinkel utan för det är intressant att lägga 

ett pussel till en pusselbit till så jag tror att bilden blir ju, den blir finare och finare i den bemärkelsen att ju fler 

kuratorer det kommer desto finpixligare blir den här tavlan och den blir också därmed också vackrare och 

mindre… nu är det fortfarande popkonst om du tittar på det, det är ganska extremt, ju mer du lägger till 

representativiteten i kontot så vi får i flera typer av svenskar som har varit kuratorer desto mera nyanserad blir ju 

totalbilden av Sverige. Sen så är det ju så att väldigt många av dem här följarna, jag skulle säga 90-95 % av 

följarna är väldigt lojala, dem stannar kvar. Det är ungefär 1000 följare som hoppar av kontot i veckan och 

ungefär 1000 som kommer till i veckan. Och då hoppar man oftast av och sen kommer man tillbaka. Det är 
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någon som är trött på ännu en surdegshipster med bokstavskombination sexualitetsagenda hoppar dem av en 

vecka kommer det någon annan som trycker på så ”fan vad kul att det var en sån här”. Så att det finns en, det är 

nästan så att det blivit för följarna så känns det som att de nästan betraktar det här som någon sorts konstig 

dokusåpakoncept som man följer liksom. Och det märks, och det tycker jag är kul. Det har blivit ett format. 

 

Men skulle du säga då att som jag tolka det du sa att över en längre tid så återknyter man till dem här 

demokratiska värdena liksom? 

 

Jag tycker det manifesteras hela tiden om man vill se det. Jag menar dem som är kritiker till projektet säger så 

här ” åh fan äh varför gör man det här för att visa att det liksom finns människor i Sverige som är olika och 

varför är det bara den här typen av människor eller den här typen an människor”. Men det är så här om ni backar 

och tittar på det utifrån ett och ett halvt års perspektiv så är det någonting annat som, som träder fram bilden är 

något annat. Och det faktum att det finns ingen annan officiell efterföljare förutom då Vermont staden alltså och 

Northumbria som är officiella men resten av alla curators efterföljarna som är uppåt en 80 stycken eller om dem 

är fler till och med nu är ju inofficiella initiativ. Det finns inte en nation eller stat som har ställt sig bakom. Och 

så länge de inte har gjort det så sticker vi ju ut som land med den enkla handlingen, så länge ingen annan har 

gjort det, min dröm vore att alla länder började göra så här i princip, då kan vi lägga ner för då behöver vi ju inte 

göra det för då har vi så att säga gjort en förändring. 

 

Men skulle du säga att projektet gått enligt planen eller kan man ha en plan? 

 

Ja alltså det har gått som vi tänkte i form av att det har hanterats på det sättet, vi har gjort relativt små justeringar 

i säkerhetshanteringen etc. väldigt små sådana där man vart på väldigt liten nivå vi har tillfört så här ge fan i och 

ragga från kontot, för det är så här ragga på en annan plattform, ja men ni vet det är på den nivån. Det är inte 

såhär ”nej ni får inte tycka…” det är fortfarande helt okontrollerat så. Överhuvudtaget så briefingen som 

kuratorerna får innan den är väldigt enkel. Det är så här var värdig, var dig själv, skit i att det här är en officiell 

plattform så att du inte får hybris utan fortsätt som du gör i vanliga fall. Det är väldigt mycket värderingsstyrt 

snarare än att du får inte göra det, det och det. Jag tycker till exempel såhär att man inte får sälja saker från 

kontot men många människor har ju den oturen att de jobbar med det dem är intresserade av. Då är det klart att 

de måste få prata om det de är passionerade för och då kan man betrakta det som att sälja. Men det är skillnad på 

att prata passionerat om en grafisk illustratörs jobb och att skicka ut QR-kodkuponger i flödet. Så det har gått 

som vi förväntat, vad det gäller uppmärksamheten och så där så hade man väl kanske inte, hade vi nog inte 

förutspått att det skulle få sån, sånt totalt genomslag. Men för min personliga del när vi startade det så visste jag 

att det var det finaste projekt som jag har gjort. Jag gick och firade dag 1 och då hade jag ingen aning om att det 

skulle bada i priser och gå jorden runt utan jag var bara väldigt stolt över att få igenom det. 

 

Men har det varit några överraskningar under loppets gång? 

 

Äh det har ju vart liksom, nej jag skulle inte säga, inte för mig har det inte vart det faktiskt. Det låter arrogant 

men, Jack som var först när han blev känd som the masturbater alltså för mig var inte det någon överraskning när 

Sonja skulle syssla med det Sonja gör så var väl det ingen överraskning. När Hassan flög på Carl Bildt så var 

inte det någon överraskning. Sen har det nog varit mer av en överraskning för kundsidan från SI och från Visit 

och där har vi, har ju vi dels förberrett dem på att sådant här kommer hända men också vad gör vi när det 

händer? Vad har ni för svar till er chef på UD, vad har ni för svar till… och så där. Men sen kan jag inte säga, nej 

jag tycker inte att det har hänt någonting riktigt oväntat. 

 

Men hur tycker du att den hanteringen har sett ut då, säg när du har haft då uppmärksammade 

händelser? 

 

Det man får göra då det är liksom att försöka vara kall och titta på vad är det vi tittar på? Den här reagerar 

människor på, vad är det det står där? I det här, finns det någonting fundamentalt illegalt i det som står där? Till 

exempel när det gäller Sonja då var det ju pådrag i och med att det var ett relativt stort tryck från ambassader, 

svenska ambassader runt om i världen. I och med att den judiska opinionen kan vara väldigt stark i USA du 

skämtar inte om judar helt enkelt i USA. Det är en helt annan nivå på det om du gör det i resten av världen. Så 

där var det ju lite abstrakt då med ambassaden i Washington och jada jada. Men vad gjorde vi, det var morgonen 

jag fick ett samtal, jag tittade på det jag sa det var coolt, skicka över till Visit och SI, vi har en jurist som man 

kan ringa in och kolla, så vi dubbelkollade att det finns ingenting i det här. Det visste man ju man är inte dum 

och sen så bestämde vi oss för att hålla oss till planen det vill säga berätta vad det här projektet handlar om och 

vad det är, tanken med det och att det är inte individuella tweeter det är helheten och så tog vi det den vägen. Sen 

har vi retats lite med media bitvis. Vi har till exempel låtit the Local som är liksom en engelskspråkig tidning i 
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Stockholm i Sverige ha head lead på information från det här kontot. Det verkar ju helt knäppt när man har CNN 

och BBC och Fox och du vet internationella Times som har velat saker, att vi ska göra saker, så har vi ändå bara 

för att retas kört via Local. Men det är mera för att det är fan roligare att göra så, eller hur? Vi ska ju prata om i 

det här projektet en sorts demaskering av etablerade strukturer och makter och då tycker jag att peka lite finger åt 

medieeliten och mediehusen kan ligga i linje med det. Om inte annat så är det roligt. 

 

Ja, men just det där med strukturer och makter då, hur förhåller det sig till det här projektet? Har det 

förändrat något? 

 

Nej jag vet inte men jag tror att, utifrån ett svenskt perspektiv, jag kan tycka att det är intressant till exempel att 

när vi hade, vi har haft ganska många som på många sätt är öppna med sin sexualitet och läggning vad det gäller 

sådana frågor det är inte en speciell biggie i Sverige. Men det är jättekonstigt i vissa länder och man bara det 

säger någonting om samhället också. Här tycker vi att det är det är en självklarhet särskilt på Twitter i Sverige. 

Det är ju bokstavskombinationer bara på Twitter i Sverige. Så här tycker man att det är vad då medan i USA och 

andra länder som kanske har en konservativare syn, även mellanöstern, arabvärlden så där man har en helt annan 

typ av toleransnivå för individuella val så har det där kanske fått större skruv medan i Sverige där vi har haft en 

präst då är hon så rädd att hon inte ens vill ha en bild på sig själv för att hon vet att hon blir påflugen av hela 

Sverige för att hon är troende. Så det säger något om vår tolerans mer än vad det säger något om deras intolerans. 

Det kan jag tycka är intressant. Sen så har det väl, jag personligen har tyckt hela tiden att det är roligt att få till en 

ännu mera representativitet vad det gäller vanlig kille, vanlig tjej, inte stad, vanliga intressen. Så mera innebandy 

och Let’s dance och taco-mys än du vet det här hipster Twitter-elit grejen. Och det har varit en utmaning och det 

är en utmaning. Det är bara att titta på Twitter gå in på så här Twitter census och titta på Sverige och Twitter och 

resten av världen så ser man problemet. Det är inte vårt problem det är Twitters problem, det attraherar inte alla 

människor. Så det kan vara svårt och hitta kuratorer som blir in nominerade, ibland dem som vi får in 

nominerade så ska man hitta ja men det vore kul och kanske… så det kan vara lite svårt. Så det skulle jag gärna 

se mer tips. Det är väldigt mycket som är så här man tipsar en kändis, nej vi vill inte ha kändisar, man tipsar om 

politiker, nej vi vill inte ha politiker. Vi vill ha vanliga svenskar som är duktiga twittrare och alla vanliga 

svenskar är inte duktiga twittrare för dem har annat för sig, riktiga liv till exempel. Så det kan vara svårt. Fast jag 

tycker vi har lyckats bra där, tittar du på helheten så är det inte bara det extrema det är rätt mycket andra också. 

 

Varför vill man ha det här Twitterkontot då? 

 

Som kurator? 

 

Ja. 

 

Jag tror man tycker att det är ganska kul. Det är ändå en officiell plattform. Man har ju, man får en publik. 

Människor är i regel, alla människor hur lite narcissist man än är så är det kul att bli bekräftad. Och här får man 

ju faktiskt en någon typ av bekräftelse, man blir sedd. Och det kan ju låta banalt men det ligger någonting lite 

vemodigt fint i det också så de flesta blir hedrade. Det är inte många som tackar nej. Dem som har tackat nej, för 

dem har Twitter varit en sån personlig kanal att dem vill inte förstöra det. Det är lite som att någon skulle erbjuda 

en att publicera ens dagbok, man bara tack men den är min. Alltså det har varit av dem skälen, det har varit 

väldigt få, under tio personer. 

 

Innebär den här rollen en makt då? 

Ja det tycker jag man, det tycker jag absolut, man kan ju göra vad man vill med den här. Om jag hade haft det 

här kontot i en vecka så skulle jag ju definitivt exicera den makten. 

 

Hur tycker du det har manifesterat sig då? 

 

Det är väl nyansering, perspektiv, det är infallsvinklar som är den biten men det andra är väl liksom det är för 

många är Sverige så här… Sverige är inte världens underbaraste land men utifrån ett internationellt perspektiv så 

är vi extremt progressiva mot extremist punkten. Det är ju så konstigt det här landet, det är vackert, folk är 

vackra, folk är friska vi har ett wellfare system som funkar, fan, pappa what’s up with all the gay nannies?, det 

går omkring massor med människor och puttar, alltså det är så här dem fattar inte. Och vi tycker att vi är 

mellanmjölk vi är så extrema så det liknar fan ingenting. Men det vi också tyvärr är utomlands det är det här 

världens tråkigaste land. Vi har ingen humor, vi saknar social förmåga, vi kan inte släppa upp om vi inte super 

och vi är liksom lite hubot robot perfekta och det fina med det här projektet när du just speglar ditt liv, dina 

drömmar din dag så förmänskligar du landet, människor i det här landet också blir dumma, smarta, kåta, knäppa, 

banala och det ger en personlighet i landet som det har saknat annars blir det lät så här Filippa K och HM, Volvo. 
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Det är väldigt bra, Robyn, det är väldigt coolt och bra men det är så här, tyvärr det är plast. Det här tillför ju 

personlighet och det tycker jag är en fin bieffekt. 

 

Hur har det känts för er då att inte stå för innehållet, av det som publiceras liksom? Har det varit ett 

problem? 

 

Nej… nej… nej. 

 

Men det måste finnas någon typ av tillit ändå i, i den här processen? 

 

Ja, alltså tilliten till att helheten är värdig finns. Jag tycker inte att det är kul när människor är otrevliga och 

vulgära. Jag tycker det är lika, jag tycker inte det är charmigt när, jag tycker inte att anonyma hatkommentarer på 

hatsajter är charmiga. Men jag tycker att öppenhet är viktigare. Det är liksom en värderingsfråga och det är 

därför kuratorerna aldrig är anonyma. Det innebär att du måste ändå stå för det du säger. Så du sätter ändå din 

personliga integritet och ära i dina utsagor därför tycker jag man kan lita på det till skillnad från avpixlad liksom 

eller Flashback när du är anonym. 

 

Men vem är ytterst ansvarig då? 

 

För vad? 

 

Innehållet. 

 

Nej, det är väl Volontaire, SI och Visit är väl det. Men jag menar nationen Sverige friskriver sig ju från 

innehållet i den mån att det inte är något som står för Sverige alltså det är en person som är svensk och den 

personen ställer upp för det men det går in i samhällskontraktet att vi får tycka vad vi vill i det här landet, så att 

ansvarig, ja, kuratorn är väl det. Om en kurator är kriminell så kommer kuratorn bli polisanmäld inte Carl Bildt. 

 

Men blir det problematiskt när man jobbar på det sättet när det blir så många olika led och steg? 

 

Ja man måste hålla det tight. Därför är det tre personer som har direkt kort kontaktväg. Det är jag från oss och då 

för närvarande Ferencz på SI och Jonas på Visit. Men dem gör lite förändringar där så vi får se vad som händer 

vem det blir där. 

 

Hur ser er kontroll då ut över den här processen? 

 

Den består av att man, ni vet hur nomineringsprocessen att kuratorn får nominera framtida kurator och du kan 

nominera någon annan än dig själv på curators.com vilket innebär att underlaget för kuratorerna får vi in. Det 

finns en sorts pay it forward logik i hur det är och det är för att vi inte ska sitta och styra för mycket vilka som är 

kuratorer. Det hade ju inte varit så fint heller om jag hade suttit och sagt så här att det ska vara… Det hade inte 

varit så demokratiskt. Så nomineringen hanterar rådet och vi gör ju såklart en snabb screening på dem som blir 

nominerade så man kanske inte hittar dem på totalitära politiska partiers hemsidor som talespersoner eller sysslar 

med kriminell verksamhet. Så vi gör ju en is-screening och det handlar om att säkerställa så att dem inte verkar 

vara kriminella. Det är mer det. Jag personligen tycker inte att man ja alltså, det är en intressant fråga om du är 

kriminell och sitter i fängelse kan du då få kontot till exempel, vad tycker ni? 

 

Men på tal om att kunna få kontot det här the Colbert report blev ju ganska uppmärksammat och det är 

väl också kanske en händelse som är utöver det vanliga. 

 

Ja, jo det var ju väldigt mycket, han gjorde ju reklam för Sverige fyra gånger en kvart genom det här och på ett 

skämtsamt sätt. Han är ju helt underbar och vill ju ta över kontot och så där eller få det en vecka och i det läget 

så diskuterade vi här med båda kunderna då hur man skulle göra. Och för min del så var det aldrig på tal om att 

vi skulle låta en amerikansk tv-komiker få kontot. Då kan vi lika gärna köra Magnus Betnér eller vem fan som 

helst som är kändis. Det är inte idén med kontot. Sen hade det kanske fått ännu större genomslag om du hade sett 

det här som en reklamkampanj. Men det är ju inte det på det sättet. Det här ska ju säga någonting om Sverige och 

gör man det där, då har det gjort precis den där, då har du blivit kåt på genomslag istället för att vara värdig 

projektets tanke så det var aldrig tycker jag en option ens. 

 

Men var det en diskussion? 
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Ja absolut, och det kan man ju tänka sig att om man är mer intresserad av reklam och turism och genomslag och 

man skulle ha det som agenda och kanske ha det som drivkraft så är man mer intresserad av det scenariot. Men 

om man har nationsbyggande och publik diplomati under UD så kanske man är mindre intresserad av det. Och är 

man en byrå som tycker att man ska manifestera löften i handlingar då ska man vara ärlig även där. Om jag är 

lite diplomatisk. 

 

Så det var lite olika… 

 

Ja fast vi kom överens om det. Det var aldrig bråk. 

 

Men om man då tänker det här kommersiella gentemot det ideologiska eller vad man ska säga. Så var det 

ideologiska starkare i det här? 

 

Det har varit starkare inom hela processen rakt igenom, alltid i alla val. Det har inte gjorts någon, vi har inte gjort 

nån eftergift på det. Man kan säga att när vi började så var vi ju tvungna att göra det första tiden på grund av 

verkligheten, alltså man kan inte ha en pay it forward nomineringsprocess när du inte har någon kurator. Du 

måste ju välja någon att börja kedjan med så därför valde då jag dem första 12 kuratorerna och sen starta 

processen. Och sen så redan då så ville man ju se till att inte det skulle bli maskinen så redan där bestämde vi 

okej då är det en nominering utifrån och sen får dem pay it forward så att man släpper det direkt. Men det måste 

alltid starta med någonting och där kan man väl säga att det valde vi med omsorg dem. Dem valdes ju väldigt 

tydligt med omsorg för att täcka in politiska spektra, för att täcka in eventuella fallgropar man skulle kunna falla 

i vad det gäller opinion, för att plocka bort kändis Twitter grejen. Man hade ju kunnat gjort det där mycket 

girigare genom att sätta andra personer i början på kontot så hade det fått en annan riktning. Vi valde medvetet 

att göra på det här sättet vilket retade ganska många av det som kallas sociala media-eliten. 

 

Men hur skulle du säga då att det här Twitter-kontot hjälper att särskilja Sverige från andra länder? 

 

Ja, genom att själva handlingen är unik. Det särskiljer sig tycker jag. Sen är det bara Twitter. Alltså man kan ju 

tycka att det får oproportionerligt mycket uppmärksamhet med tanke på att det är andra saker Sverige sysslar 

med som på många sätt talar emot det budskap om öppenhet och tolerans som just det här projektet talar för. Då 

är det ju ganska fint att det i projektet diskuteras saker som fabriker i Saudi, insatser i Afghanistan, utlämning av 

Assange, att projektet tillåter ju ifrågasättande av svenskt officiellt beteende. Det tycker jag är häftigt.  

 

Men skulle du säga att ni, har ni lärt er något under loppets gång då? 

Alltså det är väldigt mycket ett Volontaire-projekt. Vi gör precis sådana här projekt jämt. Det handlar om att 

bevisa ett löfte i handling, det har vi gjort här. Om man ska lära sig något så är det så här att ju ärligare och 

öppnare man kan göra det desto bättre blir det så det är väl mer bekräftelse än en lärdom. 

 

Men skulle du säga då att det finns några negativa sidor eller effekter av det här projektet? 

På detaljnivå finns det säkert det ganska mycket. Men det är så här att med framgång kommer också, och då 

menar jag inte för byrån eller så, men när saker blir framgångsrika då händer det saker med människor som är 

runt projektet. Det har ju till exempel i och med att det är framgång så vill många koppla på andra saker på det 

projektet. Både från kundsidan, kundernas sida så vill man så här, ”kan vi inte göra så här då under den här där 

och där”, så det blir alltid lite högmod, girighet och fåfänga och sådant där så det tycker jag är tråkigt men så är 

det, människor är så. 

 

Om vi då bara avslutar lite grann då med framtiden för det här projektet, hur ser du på den? 

 

Jag har ingen aning. 

 

Inte? 

 

Nej, jag har faktiskt ingen aning men det finns ingenting som säger att vi ska lägga ner det. Ekonomiskt 

genererar det ju fan mer pengar än vad det kostar. Det kostar ju inget att driva det nästan. Det kostar en viss 

kontroll från vår sida, att någon bryr sig om det här projektet på daglig basis men det är klart att det kan bli så att 

världen tröttnar på projektet. Vad vet jag, ja det kan väl bli. Det kan bli att det tar en annan vändning, vi har inte 

direkta planer för okej, ”sen ska vi göra så här sen ska vi göra så här sen kopplar vi på det här”. Vi pratar om det 

återkommande varje gång vi ses, så pratar vi om okej, hur känns det som att det här kommer att ta vägen, vad var 

ser det ut som att det här tar vägen, vad gör vi då? Snarare än att vi säger ja vi gör det här det här, och vi vill nog 

inte förändra det så mycket. Det funkar och när det inte funkar, ja då förändrar vi det. 
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Men finns det en risk att det kommer att spela ut sin roll? 
 

Ja det gör det ju. Det finns ju massor av saker som skulle kunna göra att det spelar ut sin roll. Från politiska, 

kulturella till rent tekniska som Twitter skulle kunna… Det skulle definitivt kunna spela ut sin roll. Sen kan det 

ju vara det att det har ”proveat sin point” så mycket så att det är helt ointressant och det är väl bra då ska man ju 

vara glad. Det är inte så mycket och deppa över då. 

 

Har ni någonsin ifrågasatt projektet, alltså att det kanske på grund av att när det har varit extra 

uppmärksammat, om ni har ifrågasatt ifall ni ska fortsätta med projektet? 

 

Från vår sida, Volontaires sida har vi aldrig gjort det alltså dem gångerna när projektet har vart i blåsväder då 

medialt, då har det snarare bevisat sig än att det har ifrågasatt det. Det är snarare så att när det är tyst och lugnt på 

kontot som det har varit nu ett tag. Då börjar folk bli så här att ” kan vi inte ändra något, kan vi inte göra något 

nu”, och då blir man ju uppmärksamhetskåt. Det är jag emot. Så nej, det har vi inte gjort. Jag vet att dem har haft 

dem diskussionerna, men det är inte nödvändigtvis så att dem som är chefer i den här världen är mest 

uppkopplade med den här världen. Och dem ifrågasätter. Och dem bestämmer. Men dem kommer inte kunna 

stänga ner det här ändå. För tänk och vara den personen som säger :”nej Sverige är inte öppet, transparent” jada 

jada, för att vi stänger ner det här. Då säger man ju emot hela nation brand grejen som är en direkt order från UD 

så då får man ju gå gatlopp i skam som en hycklare. Det finns ju en skönhet i det att det finns ett dolt, ett dolt hot 

i det att den som stänger det också är en hycklare. 

 

Men skulle du säga, är det här nation branding? 

 

Ja, absolut det är det ju. Men det är ju nation branding när vi skickar ut usla produkter från Sverige till resten av 

världen också och det är nation branding när vi tullar på vilka länder vi säljer vapen till. Det är nation branding 

när vi… ja men du vet, allt är nation branding. Och det här är skillnaden att det är här och nu det är potentiellt en 

helt global målgrupp direkt här och nu. Så det är ju heta linjen på testosteron. Det är kul. 

 

Absolut, men du tiden går snabbt, vi hade kunnat sitta här väldigt länge till tror jag. 

 

Har ni några frågor är det bara och maila. 

 

Ja men absolut, det är om det är något vi måste förtydliga bara. 

 

Absolut, det är ju inte att svara och ge facit det är ju att ifrågasätta och att på ett prövande sätt undersöka. Man 

undersöker hur progressivt Sverige är lite granna med ett sådant här projekt 

 

Ja men det är ju det vi ska försöka kolla lite grann på olika sidor, se hur man har uppfattat olika… ja 

men hur olika sidor, hur ni uppfattar det skiljer ju sig uppenbarligen från hur SI eller Visit uppfattar det. 

 

Så är det, svenska journalister har ju varit förhållandevis snälla mot det här projektet. Och varför har dem vart 

det? Jag vet varför dem har vart det. Därför att dem har tagits gisslan kan man säga. Och däri ligger våran PR-

kompetens, att förstå hur man gör det. Däremot internationellt har det blivit mycket mer kritik men tar du Sonja-

debatten, shit-storm i USA oväntad nyansering i Israel. Hur kommer det sig att judiska grupper säger att det här 

snarare någonting som vi talar för en nyansering av en populär antisemitism eller något. Det är många gånger 

som gamla traditionella medier, kalhyggesmedia har vulgariserat debatten och nya medier i form av bloggar jada 

jada även Twitter har nyanserat debatten. Och det är inte så man vill se på det traditionellt. Man vill se på det 

som att Svenska dagbladet sysslar med analys, kontextualisering och riktig journalistik och det andra är 

vulgärtyckare. Men i det här projektet så har det flera gånger visat sig motsatsen. Det är ganska intressant. Så 

journalisterna är ju tama. Ja har ju inte mer än i sådana här sammanhang när folk har frågat varit så här 

öppenhjärtlig i att prata om projektet. Men hela den debatt som vart på nätet mycket i Sverige bland tyckexperter 

har jag valt att hålla mig helt ifrån, därför jag har nästan tyckt att det är kul att se hur folk letar efter fel eller letar 

efter retoriska poänger. Och så är det that simple, den plattformen, den här handlingen, det här projektet. 
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Interview Jonas Overödder, Visit Sweden 

Stockholm, 2013-04-23 

 

Men kan inte du berätta lite om vad er roll är i det här projektet? 

 

Ja vi kan ju börja från början egentligen. Så vi är, kommer inte ihåg exakt datum men en tidigare kollega till mig 

reggade ju vårat @sweden konto 2008 kanske eller 2009. Det ligger väl egentligen som en strategi som vi har att 

vi försöker hänga på när det dyker upp nya grejer, bara regga Sverige eller visit Sweden. Visit Sweden jobbar ju 

egentligen dedikerat med, vi har två uppdrag, vi jobbar med turismnäringen alltså destinationsmarknadsföring av 

Sverige, få folk att komma hit. Vårt övergripande mål är att få folk att spendera pengar i Sverige helt enkelt, 

utländska turister bara. Så fort dem kommer hit så är det andras uppdrag då är det Stockholm visitors board som 

ska ta hand om turisterna och vi ska få dem att komma hit primärt. Och det gör vi ju i samarbete med andra 

regiondestinationer. Det är det ena uppdraget och det andra uppdraget är ju att i samarbete med andra 

organisationer då, primärt SI marknadsföra Sverige alltså varumärke Sverige helt enkelt. Och i den linjen då så 

lirar vi ju tillsammans med SI i att vi har då vi registrerade @sweden kontot och i samband med det så 

registrerade vi även Sweden på Youtube som kanal. Och sen så när jag började här 2010 så tyckte väl vi, jag och 

en kollega att det var lite konstigt att vi inte samarbetade kring just Sverigekontot eftersom det är ganska mycket 

jobb att administrera det där och vi har samma mål och samma målbild, vi strävar efter samma saker vi står på 

samma grundvärderingar i varumärkesplattformen. Så då satte vi upp ett samarbetesavtal tillsammans med 

Svenska institutet. Frida var drivande i den frågan också. Och då kom det ju ner till så här okej men vad ska vi 

göra med det här nu då? Medan vi då hade suttit och tweetat litegrann om att kom och besök Sverige tweets 

ungefär så blev ju scoopet mycket bredare. Så då kontaktade Frida, eller Volontaire var upphandlat av Svenska 

institutet så då gjorde vi ett samarbetsprojekt med Volontaire där dem egentligen fick i uppdrag att först och 

främst ja prata litegrann om vad kan vi göra med kontot, men också sätta en gemensam profil på det som var 

som var Visit Sweden baserat just då men skulle bli mer Sverige baserat. Och då kom dem upp med idén 

curators. Som först och främst egentligen var en idé som skulle ta, vi skulle locka kändisar att tweeta för oss. Vi 

pratade med några kändisar som vi trodde skulle kunna ha impact internationellt. Det var svårt att få liksom den 

första bollen i rullning. Det var liksom svårt att få någon att dedikera tid till det här projektet och liksom lämna 

sitt eget Twitter-konto och jobba för Sverige ett tag även om alla tyckte att det var intressant så hände det inte 

och då gick det litegrann i stå i kanske ett halvår. Och sen så Volontaire och framförallt Volontaire och SI drev 

på bara och hur kan vi lösa det här och då kom idén upp att vi låter det vara helt fritt för svenskar istället. Eller 

fritt och fritt men vi låter det vara för svenskar. Och då kickade det igång då förra året. Vi har ju jobbat 

tillsammans med SI hela tiden. Initialt hade ju vi den mer operativa rollen att liksom kontakta curators och jobba 

med dem på det sättet. Jag var med, mitt jobb här är ju egentligen ansvarig för digitala kanaler generellt. Och då 

var det ju Tommy som var socialt medieansvarig som drev det här projektet tillsammans med sin chef då 

Johannes som är PR och socialt mediechef.  Ja, det och vår roll och liksom sen så vi försöker vi ha en struktur 

där vi jobbar då med det är ganska mycket operativ handpåläggning när vi byter kuratorer och nominerar, liksom 

gå igenom nomineringsprocessen vilka det är som vi faktiskt ska ta in till nästa batch som är med och så vidare, 

och sen kontakta kuratorer och hålla den bollen i rullning hela tiden. Så vi hade ju det då fram till egentligen, ja 

strax efter årsskiftet nu i år och sen nu har SI och Ferencz den roll nu framförallt. 

 

Men hur tycker du att det här projektet förhåller sig till ert övriga arbete då? 

 

Det som är coolt med det här projektet tycker jag är det är att det finns, det står på två ganska tydliga ben. Det 

ena är ju att den förmedlar ju konstant alltså varje kurator förmedlar ju en ny Sverigebild varje vecka. Och det 

kan ju vara på nitty gritty, gå till det caféet eller gå till det… upplev den svenska vintern, upplev det svenska 

näringslivet, beroende på vem det är som är kurator och förmedlar en åsikt. Det är det ena och det lirar ju ganska 

väl med det som vi kallar liksom destinationsmarknadsföring. Jag menar vi har ju sett tweets som liksom ”thats it 

I’m going to Sweden” som svar till det vi säger. Jag menar då är jag nöjd för då har vi attraherat en ny turist och 

jag menar hur många är det som tänker det utan att faktiskt också åka hit utan att skriva det menar jag. Så det är 

den ena tydliga delen och det som är mest spännande det är ju att vi bygger varumärket Sverige på den andra 

sidan, alltså det värderingsdrivna, att vi faktiskt gör det här och att vi faktiskt står upp när det blåser kring den 

här aktiviteten. I min värld så lirar det ju väldigt väl. Vi gjorde ju, SI gjorde ju en analys tillsammans med United 

minds för… ja, det var också vid årsskiftet ungefär där det kom fram att liksom de ämnen man pratar om, dem 

tweets som nämns inom @sweden kontot både retweets och followers svar handlar ju väldigt mycket om turism 

så då är vi ju hemma där så att säga. Det stödjer ju den verksamhet som vi håller på med på daglig basis 

samtidigt som det stora PR-värdet får vi ju i att vi faktiskt gör det värderingsdrivna. Vi bygger alltså varumärket 

Sverige, den progressiva Sverigebilden, att det är ett demokratiskt och jämställt och jämlikt samhälle. Så för oss 
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så är det ju en sådan här klockren lösning på, alltså det som är intressant med det är ju att det lirar väldigt väl 

med de kärnvärden vi har alltså öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet. Bara applicerat på en kanal. 

Och kunde man hitta sådana lösningar on a daily basis så vore det ju fantastiskt. 

 

Hur skulle du beskriva det projektet då? Vilken roll fyller det? 

 

Alltså Twitter är ju, det är ju fortfarande en kanal som sagt. Jag menar jag tror att det nämndes här om dagen det 

är väl kanske 3 eller 4 % av svenskarna som har Twitter. Det är fortfarande en ganska smal kanal. Men det som 

är det häftiga med det är att rollen det fyller det är ju att visa hur vi approcherar en sådan, dels är ju då sociala 

medier modernt. Men det approcherar att vi tänker progressivt hur vi hanterar den typen av kanaler, alltså vi går 

inte in och försöker kontrollera eller styra det utan vi låter det vara öppet. Vi är alltså progressiva i vårt synsätt i 

hur vi hanterar den marknadsföringskanalen vilket ger, det ger ju ringar på vattnet i allt vi gör. Vi pratar ju nu om 

alltså hur kan vi göra den typen av sammarbete med andra kanaler eller till exempel Wikipedia hur förhåller vi 

oss där, vad kan vi göra där för att vara progressiva i samma synsätt som vi är här? Hur kan vi approchera 

Facebook istället för att bara lägga upp Facebook fanpages, sluta prata så mycket om liksom, som är ganska 

traditionellt att vi så här feedar in lite Instagram bilder på vår egen sajt så har vi löst liksom den sociala 

kopplingen, utan snarare vara relevanta i Instagram. Så rollen som curators fyller är dels stolthet över leveransen, 

dels ett nytt sätt att tänka på när vi approcherar sociala medier överhuvudtaget och att vi inte liksom… att göra 

det mera med beaktande för vad respektive social kanal fyller för funktion för användarna istället för att försöka 

titta på vårt behov. 

 

Men just den här kontrollaspekten som du nämner, hur har det känns liksom att ta det steget tillbaka? 

 

Nej men det var ju, alltså i teorin så är det ju en ganska enkel manöver att göra det att man känner att nej men det 

är ju så vi ska resonera, det är ju så vi ska tänka. Den stora utmaningen var ju när vi faktiskt, först och främst när 

Carl Bildt inte var jätteglad över dem tweets när hans namn förekom och då blir ju SI, SI lyder ju under UD, då 

blev ju dem lite rädda. Det berörde ju inte oss lika mycket. Och sen när Sonja-diskussionen kom upp då var det 

ju folk, då drevs ju frågan ganska högt upp att vi kan inte hålla på med det här längre. Och då blir ju alltså vi som 

har jobbat med det blir ju liksom satta längst ut på stolskanten, det är ni som tippar nu om det här failar. Och där 

gjorde ju Maria som var marknadsdirektör fram till oktober nu ett fantastiskt jobb i den krishanteringen och vi 

stod ju verkligen fast vid vad vi står för och att vi lägger oss inte i dem tweets, vi hade ju ett ganska tydligt 

regelverk för att förhålla oss till, varje människa åsikt är sin egen åsikt. Det är inte vår bedömning att göra det. 

Det enda vi står för är det svenska demokratiska samhället. Och på det sättet så var det ju liksom, det regelverket 

fanns så då behövde man inte vara särskilt rädd för att släppa kontrollen i det läget. Men det blir ju också en 

aspekt i allting vi gör. Sen är det ju unikt att vi jobbar just med ett land. Vi jobbar inte med Coca cola eller ett 

traditionellt varumärke på det sättet. Vi jobbar ju utifrån landets förutsättningar och det är ju det vi är i. 

 

Känner man sig beroende av kuratorerna? Blir man det? 

 

Ja, alltså det finns ju så många miljoner innevånare i Sverige, det finns så många miljoner åsikter så jag menar 

om jag tolkar frågan rätt som att vi blir beroende av att kuratorerna gör ett bra jobb? 

 

Ja, ja men litegrann. 

 

 Ja, så det kommer ju alltid gå, det ser vi ju tydliga trender eller tendenser i också att har vi inte kuratorer som 

berör då faller ju intresset för kontot också. Men det som är spännande det är ju liksom eftersom det är en ny 

kurator varje vecka och ett nytt intresse område så tappar vi 1000 så får vi 1000 nya följare bara baserat på just 

den aspekten. Sen när det liksom kickar in och det ger effekter det är när folk är kontroversiella och liksom 

skapar buzz kring sig själva och det var ju inte medvetet att det skulle bli så med Sonja även om kanske 

Volontaire anade att det skulle bli så med Sonja. Men nej, jag tycker inte vi är beroende av kuratorerna för dem 

nomineringar vi får in det blir ju ett konstant flöde och det vi försöker göra det är att se till att vi förmedlar en så 

stark Sverigebild som möjligt alltså inom det spektra vi har. Det som är utmaningen det är att vi ska försöka få 

in, vi pratar ganska mycket om att vi, det är ju en slags Twitter-elit generellt i hela Sverige. Det vore kul att få ett 

segment som inte kanske betraktas som twittrare normalt sett, dem är svåra att nå, dem är svåra att hitta. Så däri 

känner vi ju att vi är beroende av att Twitter växer så att vi får en bredare Sverige bild om vi nu behandlar det på 

det sättet. 

 

Hur skulle du beskriva ert förhållande till kuratorerna då? 
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Jag kan ju säga det att personligen har jag ju inte haft någon relation till kuratorerna. Men vi gjorde ju en tweet-

up, Tommy, Johannes och Inger och Ferencz var väl med på den tror jag. Dem kommer ju in och går ut, sen är ju 

dem viktiga ambassadörer för oss alltså att prata, att dem fortsätter att förmedla en bild av att det här var ett 

jävligt roligt projekt att vara med i. Men för mig personligen så jag har ingen relation till kuratorerna men där har 

nog Ferencz mer att säga. Han är nog mer engagerad i frågan om man säger så. 

 

Har ni förväntningar på dem? 

 

Nej, eller jag förväntar mig att dem fortsätter jobba eller att dem går in i det med stolthet och inte raljerar över 

det dem håller på med och det tycker jag att alla gör. Det är ju ingen som, folk är ju stolta för att få förfrågan 

idag vilket är ju roligt. 

 

Men om vi tänker då på all den här uppmärksamheten, du nämnde att den kanske var lite överaskande, 

men hur ser du just på uppmärksamheten, var den positiv eller negativ? 

 

Nej, men alltså långsiktigt så är ju uppmärksamheten väldigt väldigt positiv. Kortsiktigt så blir ju 

uppmärksamheten, dels så blir den ju ett… vad ska man säga, ett avbrott för den kräver ju all attention man 

behöver just där och då, men positiv det är ju, thats what we do, vi vill ju få uppmärksamhet för det vi gör och att 

det ska synas. Sen så är det ju jobbigt när man får kritik och hanteringen av den kritiken. Utan att vara för 

självsäker så tycker jag att vi börjar få lite kontroll på den kritiken nu.  

 

Okej. 

 

Alltså det dyker ju upp titt som tätt kritik kring curators och är det verkligen demokratiskt, kan man säga på det 

sättet, hur många är det som har Twitter och bababa. Det är ju positivt att det benämns, att ni vill skriva en 

uppsats om det, det är ju fantastiskt och att det finns andra som skriver essäer och liknande om projektet det är ju 

skitcoolt. 

 

Uppfattar du det här projektet som ett politiskt statement litegrann eller? 

 

Nej, nej verkligen inte. Det här är ett, Sverige och svenska värderingar, all kommunikation vi gör handlar om 

öppenhet och nytänkande, äkthet och omtänksamhet. Det skapar position och progressivitet. Det är en 

varumärkesplattform, ett varumärke som vi ska marknadsföra utomlands och det här är en manifestation av det 

varumärket som bevisar hur vi faktiskt lever som vi lär så jag tycker inte att det är ett politiskt statement på det 

perspektivet. 

 

Men blir det något sorts marknadsföringsverktyg då? 

 

Ja det blir det ju absolut. Det blir ju ett sätt att för oss att visa på hur varumärkesplattformen manifesteras. Som 

jag sa tidigare, det är ju ett exempel hur vi använder både internt och externt hur vi ska tänka och inte tänka i 

andra val eller möjligheter vi står inför. Ja men som jag tog exemplet med ska vi feeda in Instagrambilder? Nej, 

det kanske vi inte ska för då blir det en kontrollerad värld och dessutom en juridisk aspekt i det som innebär att 

vi tullar på upphovsrätten. Vi ska inte hålla på med att tulla på upphovsrätten för det är inte omtänksamt. Vi ska 

snarare förhålla oss till Instagram som det Instagram är och för vad användarna på Instagram vill, vilket ju 

skapar liksom smalnar av spektrat hur vi ska tänka när vi pratar kommunikation i övrigt. Om du förstår vad jag 

menar. 

 

Ja men jag förstår, jag tänker också på just dem här krisperioderna om man kollar tillbaka på dem, har 

dem bidragit med något? 

 

Ja absolut, herregud, Sonja är ju det som gjorde att vi vann priserna. Att vi stod på oss där att vi inte backade ur 

alltså att vi gjorde det från början är ju en bra idé, det är en grym idé. Men när det blåser som det gör att vi 

bottnar så väl i varumärkets plattform så att vi kan stå fast i det vi håller på med. Så att kriserna är ju… alltså 

Swedengate det är ju det som är hela kärnan till att vi sitter där vi sitter idag att vi, ja vad det nu är, 30 

reklampriser senare och den fortsatta uppmärksamheten som finns kring curators. 

 

Men var det viktigt att ni stod på er då?  

 

Ja annars hade det ju påtryckningarna från omvärlden gjort att vi stängt ner. Då hade vi ju lagt av och sagt att det 

här var ett kul experiment. Lika väl som att det valet vi gjorde när Colbert ville ta över Twitterkontot, att inte 
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göra det då var det ju sjukt många i marknadsföringsexpertisen som tyckte att vi var helt dumma i huvudet. Vi 

hade kanske kunnat få upp @sweden till en miljon followers på över en natt. Men då hade vi inte haft en story 

att fortsätta berätta. Då hade inte de här samtalen varit äkta och relevanta utan då hade det varit ett 

marknadsföringsstunt. 

 

Hur såg den beslutsprocessen ut då?  

 

Ja, men det var just det resonemanget som gick fram och tillbaka. Liksom kan vi fortsätta bygga storyn, kommer 

vi fortsätta vara relevanta i liksom Curators of Sweden projektet. Eftersom det bygger på att vi förmedlar, alltså 

svenskarna förmedlar den sanna bilden av Sverige. Sen kan man ju säga så här ja men visst det kanske i 

förlängningen kommer vara relevant att någon utomlands svensk tar hand om @sweden och fortsätter förmedla 

bilden men inte liksom så opportunistiskt som det var i det läget då Colbert frågade frågan. Även om det lockade 

sjukt mycket att bara kör. Eller, vi snackade jättemycket, ja men kan inte du komma hit och sitta här eller ja men 

det var massa olika perspektiv på det där men till syvende och sist så var det en demokratisk omröstning mellan 

SI och Visit Sweden som var så här nej men vi gör inte det vi ska stå fast vid den story vi har. 

 

 Men fanns det olika intressen? 

 

Ja det var alltså, personligt var det många som hade massa olika engagemang i frågan och tyckte lite olika saker 

och det handlade ju om vad är bäst för Sverigebilden långsiktigt. Det var väl det som var liksom kärnfrågan och 

då kunde man ju säga så här drar vi in en miljon followers och pratar om Colbert och kan fortsätta föra ut liksom 

Twitter-budskapet till dem där miljonen followers så är ju det fantastiskt och då är ju det andra perspektivet 

amen så här 950 000 av dem kanske försvinner när Colbert har slutat och då har vi liksom tappat hela storyn av 

det här. Och det är ju bättre att hålla fast vid tesen. Jag känner det nu när man pratar om det liksom äktheten och 

liksom att förmedla den Sverigebilden genom svenskarna som vi fortsatte att göra eller som vi fortsätter att göra 

är ju det som gör att man är stolt för projektet vanligtvis. 

 

Var det viktigt för legitimiteten? 

 

Ja exakt, exakt.  

 

Tycker du att folk har förstått meningen? Har budskapet gått fram? 

 

Det är fortfarande olika men det beror ju på vem du frågar så klart men det är ju egentligen så är det ju inte… det 

är väl klart att det är relevant… jo men folk har förstått meningen för att i den världen där vi, där folk, där vi 

bygger varumärket Sverige, där vi pratar om PR, där vi pratar om Mashable, Huffington post och liknande 

nätbaserade akademiska tidningar dem bygger ju i sin tur nätverk och dem sprider ju i sin tur budskap kanske 

under en längre tid men når vi dem så når vi också andra människor som kanske inte läser dem magasinen det är 

väl det som är grundtanken vi kallar dem alltså connectors. Det är den ena sidan av det och det är bra om dem 

människorna förstår det och sprider den delen av kommunikationsaspekten vidare. Sen den andra är ju då det att 

jag tycker att det är intressant att läsa om en dataspelsnörd som befinner sig i Sverige och spelar Mindcraft i 

samma hus som han som grundade Mindcraft. Det är coolt. Och han kan förstå det, han behöver inte förstå det 

andra heller han kan bara vara i den sfären. Men sen finns det ju många då som kritiskt tittar på det så här hur 

intressant är det att se en kebabpizza på Twitter från Sverige. Nej, men det är vad din åsikt är där och då och sen 

så kanske nästa curator bidrar med någonting annat för att du ska tycka att det är intressant och relevant och det 

är det andra benet av det liksom. 

 

Men är budskapet beroende av det här tidsperspektivet då eller? 

 

Ja alltså ju längre tid det går desto mer får ju folk förståelse över vad det är vi försöker förmedla till en bred 

Sverigebild. Att det inte är liksom, en, två, tre, fyra, fem, personer som gör det här. Nu är vi inne på 69 kanske. 

Och det är väl det som är grejen och det är väl det vi mantrar in nu hela tiden att vi ser ju inte att det här tar slut. 

Så länge Twitter finns så är ju det här vårt sätt att hantera Twitter. Och det har ju också varit ganska mycket 

snack om det i organisationerna, hur ska vi göra för att modernisera det här? Nej men vi behöver inte 

modernisera det här för vi fortsätter förmedla en Sverigebild och det kommer komma in nya kuratorer som 

förmedlar en ny, som skapar nya followers som fortsätter sprida Sverigebilden på det sättet. Så det är… vad var 

frågan? 

 

Nej men vi kan fortsätta.  Hur tycker du att det här hjälper er att särskilja Sverige från andra länder? 
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Ja absolut, just i det perspektivet som jag nämnde tidigare just att vi är ju det enda hitintills landet i varje fall som 

gör det här. Att vi har ett sådant synsätt på våra egna åsikter, att dem är öppna för alla, öppenheten, och har man 

den aspekten och dem tidningar och medier som pratar om den aspekten gör att vi är demokratiska och öppna i 

arbetet. Det särskiljer Sverige väldigt tydligt tycker jag mot andra länder på det sättet. 

 

Skulle andra länder kunna genomföra ett liknande projekt tror du? 

 

Ja det tror jag. Det finns länder som skulle kunna göra det. Sen handlar det om att våga ta det steget. Men sen så 

tror jag kanske också att det är många länder som har tänkt så här att ja men ska vi göra det, andra liknande 

institutioner som vi är. Men nu blir man ju lite copy-cat så då måste man ju hitta en egen vinkel på det. För att 

eftersom, alltså andra turistorganisationer NTO nationella turistorganisationer känner ju redan till det här, så att 

det blir ju svårare för dem att göra det på ett bra sätt liksom. Och eftersom den värderingsdrivna delen av det är 

det viktiga. Dem kommer ju inte få media på att de faktiskt gör det, för det fick ju vi. Däremot så kan ju dem 

fortsätta driva Norgebilden också. 

 

Men var det välmatchat med just Sverige, om du tänker värderingsmässigt och projektmässigt? 

 

Ja, det är ju det som gjorde att vi kunde gå igenom krisen på ett sådant naturligt sätt. Alltså vi står på, vi har 

manifestation av öppenhet, fortsätter tjata om det, men öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet. Och det 

här är äkta och det är öppet, det är nytänkande och det är omtänksamt mot individen. Och det är ju det som gör 

att vi kan stå där och prata i Fox-media och för New York times och berätta att jo men det här är det vi, det är en 

manifestation över Sverige. Det är inte en manifestation av en konstruerad marknadsföringsaktivitet. Och dem 

här kärnvärdena liksom ställer hela liksom Sverigefrämjandet upp på. De är vi och UD och SI och Visit Sweden 

och invest Sweden och näringsdepartementet och alla som jobbar med någon typ av Sverigefrämjande står ju 

bakom den kommunikationsplattformen och den grundar sig i hur vårt samhälle är uppbyggt. 

 

Men i och med då att ni använder de här kuratorerna eller låter dem ta över den här kanalen, hur 

reflekteras deras åsikter då på ert arbete?  

 

Men det är ju deras åsikter. Och det är deras, igen det vi gör är att vi upplåter kanalen att låta dem sprida sin åsikt 

lika väl som att man skulle kunna, som att folk får skriva sina egna åsikter via Facebook eller andra kanaler. Vi 

upplåter den officiella Sverigekanalen att göra det. Det vi använder den till är egentligen bara att berätta att vi 

låter svenskarna förmedla den rätta och sanna bilden av Sverige på Twitter. Sen vad dem säger det är upp till 

åhöraren att ta till sig. Vi använder dem till, om det är någon som… men då är det ju mer ett realtidsperspektiv 

om det är en tweet som är intressant från @sweden då kanske vi retweetar den via våra mera så här 

bolagsmässiga kanaler. Men det är inte så att vi återvänder det i vår övriga kommunikation utan det är mer att vi 

faktiskt har gjort det. Att vi faktiskt gör det. Vi sprider Sverigebilden med hjälp av svenskarna som vi pratar om i 

vår kommunikation.  

 

Men skulle du säga att det här kontot kommer med någon typ av makt? 

 

Ja det gäller ju och vara alltså makten är ju 67000 followers och att man är en officiell avsändare. Det gäller ju 

att ha respekt för det när man får ta hand om det i en vecka. Och det är vi ju ganska tydliga och förmedla när vi 

bjuder in och jag tycker också att alla respekterar det. Sen så försöker ju vissa stretcha det litegrann och driver 

sina egen agenda men det alltså man respekterar dem regler som är uppsatta. Att man inte ska bryta mot svensk 

lag helt enkelt. Och det är ju rimligt kan man tycka. 

 

Men hur ser ni då på när folk stretchar lite på det och testar gränser? 

 

Nej men det är ju det, det är on a daily basis så är ju det spännande för att det blir litegrann beroende på vad det 

är som sägs och hur vi ska hantera frågan. Men nu står vi ju fast vi det så det är väldigt tydlig svart vit skala just 

nu det var en gråskala tidigare. Var går gränsen? Men nu är det bryter det mot svensk lag och vi har ju dialog och 

vi har ju jurister uppe på den agendan. Bryter man mot svensk lag då är man borta från kontot. Men än så länge 

är det ingen som gör det, man får inte heller försöka dra egen vinning alltså driva egen business via det, så det är 

ju dem två. Gör du inte någonting av de så är det fine men sen så kan ju folk reagera men då finns det ju liksom 

hela Q & A set upen och hela krisscenario setupen är ju ganska tydligt genomarbetad sen i somras. Så nu vet vi 

ju hur vi ska förhålla oss till dem frågorna som dyker upp. Bryter man inte mot svensk lag så är det den 

personens åsikt och så satte vi upp hashtagen ”my own opinion” som ni säkert känner till. 

 

Men har ni någonsin känt er obekväma med saker som uttrycks i kanalen liksom? 
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Ja men det är ju just det när det kan liksom, tenderar det till personpåhopp eller tenderar det till… alltså det blir 

ju från fall till fall så blir det ju liksom grejer man får värdera. Men vi följer ju det där så att och vi går ju aldrig 

in och liksom interagerar med @sweden i det läget utan då är vi ju mer så att bryter man mot svensk lag, 

personpåhopp kan ju vara att bryta mot svensk lag beroende på hur man gör det och då, och då åker man ju ut 

också. Vi känner oss alltså jag ska inte säga varje dag men lite så här bevakande eller kontrollerande på något 

sätt utan det, nu ska jag ta i trä här men det känns litegrann som att strukturen har satt sig. Folk vet hur man ska 

hantera kontot, man ska inte göra vissa saker man gör andra saker istället. Man driver vissa grejer. Men vi vill ju 

inte heller försöka kontrollera ner det där utan det ska ju vara så att man känner att man kan stretcha det hela 

vägen. Man kan stretcha, man kan få fram sin agenda. Det ska ju inte vara, då, då tappar vi ju all spänst och all 

dynamik i det och då är det ju inte den personens åsikt längre. Men driv inte business och bryt inte mot lagen så 

känner vi oss ganska trygga. 

 

Men om ni skulle behöva gå in och lägga er i något som skrivs skulle det påverka projektet? 

 

Absolut, då har vi ju tappat trovärdigheten, tycker jag. Då är det ju inte personers åsikter längre utan då är det ju 

våra åsikter som dem förmedlar.  

 

Så man återkommer lite till den här legitimiteten? 

 

Legitimiteten och det kan ju uppfattas som en ganska förenklad friskrivning, bryt inte mot svensk lag för det är 

ju ändå men det är ju som, vi bottnar hela tiden i att varje persons åsikt är den personens åsikt dem har rätt att 

förmedla den. Vi upplåter ju den här kanalen åt dem. Och som jag sa tidigare liksom efter ett år och x antal kriser 

så känner vi att liksom den plattformen är rätt stabil. Vi behöver inte gå in och styra den på något sätt och tappar 

vi legitimiteten genom att säga så här nej men du kan inte säga ditten och datten då liksom en gång kanske är 

ingen gång två gånger då är vi ute på jävligt hal is och allt det vi säger och allt det vi lovar det vi själva står och 

manifesterar varje dag för att vi tycker att det är en bra idé tappar sin trovärdighet. Då är projektet dött. 

 

Men hur förhåller du dig till den begränsningen då i vad ni kan och inte kan göra? 

 

Bryter mot svensk lag? 

 

Nej men jag tänkte mer att ni kanske inte kan lägga er i. Jag menar är det positivt eller negativt i långa 

loppet? 

 

Nej men i det långa loppet så går jag tillbaka till igen till jag vet inte det känns om att jag bara repeterar mig nu 

men alltså då går jag tillbaka till igen att det här handlar ju om, alltså vi är ju snarare i embryot i vad v ser att vi 

kommunicerar Sverigebilden. Snarare agerar curators som en idégenerator för hur vi ska kommunicera 

Sverigebilden med någonting annat alltså det sättet att tänka när vi pratar om Sverige att det är svenskarna som 

förmedlar Sverigebilden. Sen gäller det ju och göra det på nya sätt, på nya innovativa sätt i andra kontext. Så att 

jag tror vi ser nog bara början till vad liksom, curators var första kommer man säga om några år tror jag och sen 

så gjorde dem det här och det här och det här som bygger på samma grundtanke att Sverige, så att det finns ju en 

extrem stolthet inom båda inom alla organisationerna att vi, att vi gjorde den här grejen faktiskt. Och jag tror inte 

att om man ska vara väldigt ärlig så tror jag inte vi fattade det när vi gjorde det såklart. Vad det skulle bli. Vilken 

manifestation det skulle bli. 

 

Men känner ni att ni var förberedda på vad det skulle bli, går det och förbereda sig? 

 

Nej, det var vi inte. Verkligen inte. Vi var inte förberedda där då men sen så stegrades det ju upp liksom 

succesivt. Första krisen då var det ju så här, ja det var ju liksom redan när Jack var inne där. Då var det några 

som skrev om liksom ”jag har följt Sverigekontot och tyckte det var spännande för att ta del av ditten och datten 

och nu, vad är det här för människa?”, liksom vad har ni gjort? Och redan där började folk, fan tänker vi rätt nu 

och, men det var ju bra och Volontaire var ju väldigt bra och visste väldigt väl vad dem hade satt i rullning tror 

jag, just där och då. Det var jävligt mycket diskussioner hur ska vi göra med det, hur ska vi göra med det? Så att 

nej men jag tycker att det, vi visste absolut inte vad vi gav oss in på. Vi visste ju vad vi skulle göra men vi visste 

inte vilka effekter det skulle bli. Vi visste ju inte hur stort genomslag det skulle bli. Man får inte glömma att vi 

hade ju bara 8000 followers när vi började att det skulle få den effekten. Det var ju mer så här ja men nu testar vi 

att göra det här så får vi se vad det blir. Att det fick det genomslaget i media var ju väldigt oväntat och då tror jag 

inte att någon av organisationerna var beredda på det. 

 



82 

 

Men känns det som att det kulminerade litegrann med det här Steven Colbert och hela den mediala 

uppmärksamheten? 

 

Ja det gjorde det. Jag skulle säga att det är svårt att se hur vi skulle få den mediala uppmärksamheten igen. 

Däremot så blir det ju mer och mer liksom det blir mer djupgående analys för det vi sitter och håller på med nu. 

Det blir mer och mer, det kanske kommer en till Sonja någon som är kontroversiell och säger någonting kanske 

snappas upp av någonting annat på ett annat sätt. Men då blir det ju mer i form av att det här, det här känner vi 

till sen tidigare titta vad som har hänt nu och det blir mer kritiska ögon som tittar på det, det är ju fler och fler 

kritiska ögon som tittar på det sättet då. Kan man verkligen hålla på så, och så vidare. Och det ligger ju en balans 

i att dem som blir nominerade och dem som också sen blir valda i processen att dem känner sig, att det inte blir 

raljerande i den kontexten. Att folk försöker skaffa sig den uppmärksamheten bara för att. Alltså att man går in 

så här ”nu har jag en agenda nu jävlar ska jag få så mycket attention som är möjligt”. Då kan det ju också bli fel 

för då driver det inte din egen åsikt du pratar inte ur ditt eget perspektiv utan då blir det bara ett jag ska förhålla 

mig till det här på det här sättet för att och därför skaffa mig uppmärksamhet. 

 

Upplever du att det har blivit så? 

 

Nej, nej, absolut inte. Men jag tror att det finns kanske en risk att folk skulle försöka hitta liksom, ju bredare 

bilden blir av att @sweden existerar och att ju mer idéer som föds i folks huvud att om jag fick äga @sweden 

kontot så skulle jag göra på det här sättet. Folk gör ju det, jag menar dem som blivit utvalda dem har ju kanske 

en månad på sig lite drygt och liksom förbereda sig inför vad dem ska göra under veckan. Det är väldigt många 

som kanske inte är beredda på hur mycket tid det tar att svara alla som svarar som pratar med en. Men då har ju, 

ja det är klart att det finns en risk att folk börjar förbereda sig för mycket om man säger så. 

 

Men det är väl det också lite den här autenticiteten som du pratar om att det ska kännas som att man 

faktiskt följer en människa och kanske inte… 

 

Inte ett projekt. 

 

Ja. 

 

Just det, det är en bra liknelse för blir det att man liksom människan skapar ett projekt för sin @sweden närvaro 

då blir det ju fejkat.  

 

Är det lätt och bli lite cynisk efter ett tag? Man har ju uppenbarligen någon förväntning när man tar över 

det här kontot som man kanske inte hade i början. 

 

Ja, men samtidigt så tycker jag att det hela tiden är stories som kommer tillbaka, ja men shit jag trodde aldrig jag 

skulle få så mycket gensvar jag trodde aldrig jag skulle bli att folk frågar mig så mycket om det jag håller på 

med, det jag gör, att det blir mera. Och följarna, dem som är trogna dem är ju vana vid nu liksom ja vi vill veta 

mer om just dig som är här. Och det är ju fortfarande en ahaupplevelse för dem som blir kuratorer men jag tror 

inte att det, jag vet inte det är svårt och sia om. Det är jävligt svårt att säga. Jag har ingen aning om det kommer 

bli problem eller inte, ju längre tiden går desto mer kommer ju kanske projektet måste liksom förtydligas och jag 

menar som jag var inne på tidigare det saknas ju liksom den bredare bilden av Sverige. Vi saknar ju ett väldigt, 

väldigt många typer av individer och det är ju snarare det som är vår utmaning nu att få tag i dem som kanske 

inte är Twitter Sverige initialt men som ändå kan bli twittrare och som i sin tur kan bli @sweden. 

 

Men hur upplever du hela den här processen då, jag menar du jobbar ju med sociala medier men skiljer 

sig just det här projektet? 

 

Absolut det gör det ju för att det är vårt gemensamma mellan SI och Visit Sweden det finns någon slags stämpel 

på, det är det som gör det att det blir den officiella Sverigekanalen. I övrigt så jobbar ju vi med våra egna kanaler 

alltså vi jobbar ju inte med andra Twitter-kanaler förutom liksom Visit Sweden mot omvärlden kanaler. När det 

gäller Facebook och Instagram där jobbar vi mycket mer traditionellt i dagsläget. Som dem flesta andra som har 

sin egen där vi vill få ut vårt budskap och försöka nå ut till de followers vi har där. Men det är också så här en 

diskussion som pågår där jobbar ju vi i dagsläget så har ju vi det är ju inte vi centralt styrt, vi jobbar ju ute på 

våra marknader. Vi jobbar ju på 12 marknader där varje marknad har sin egen Facebook-kanal. Det är ju lokala 

språk och det är lokala målgrupper så där ska vi förmedla liksom en den turistiskavisionen av Sverige. Det är 

mer vad ska man kalla det, taktisk marknadsföring, tycker att det är så här ”shit jag måste åka till Stockholm för 

där är det så fint”, den grejen. Inte den värderingsdrivna plattformen men vi kanske kommer dit också det beror 
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på eller vi får se. Vi jobbar ju utifrån att vi ska försöka hitta någonting som bygger på att svenskarna förmedlar 

Sverigebilden som ett övergripande resonemang som ska gå igenom i allting vi gör. Men det är lättare sagt än 

gjort i den här världen. Det blir lätt att man hamnar i att man ska feeda saker vilket inte blir, det känns inte 

särskilt progressivt eller nytänkande. 

 

Menar du att det blir en balansgång där mellan det kommersiella och det ideologiska? 

 

Ja exakt, det finns ju kommersiella drivkrafter, vi ska ju få folk att komma och bo här också. Och det som gör 

curators så härligt det är att det finns inte några sådana målsättningar med det, utan det är mer att sätta Sverige på 

kartan som det land som det är. Och så genererar det PR och buzz så har vi lyckats. 

 

Men har ni påverkats då av det här sammarbetet? 

 

Nej men som jag sa tidigare, det vi har påverkats ur perspektivet att det är en idégenerator för hur vi ser hur vi 

ska jobba med kommunikation framöver. Sen har vi en utmaning i att balansera det mellan det kommersiella. 

Som jag sa tidigare så jobbar vi tillsammans med destinationer, regioner, hotellkedjor och så vidare för att skapa 

ekonomi i dem marknadsföringsaktiviteter som vi gör och då för att kunna skapa ekonomi så behöver dem 

finansiera och då behöver dem nå ut med sitt budskap sitt varumärke och hur kan vi få balans i det och säga 

samtidigt det Sverige är och att det är svenskarna som förmedlar Sverigebilden, så det är ju där vi är egentligen i 

dagsläget. Men om ni kommer tillbaka om ett år så kanske jag har lite mer svar på det. 

 

Framtiden då, hur uppehåller man intresset liksom? 

 

Nej men det finns ju liksom dels är det väl nu talat jag ju hur jag tänker det har vi ju inte lanserat i 

projektgruppen riktigt eller den här nomineringskommittén som jobbar men det är väl det ena är väl kanske att 

försöka titta när vi som utifrån de nomineringar som kommer in titta utifrån kulturella kalendern. Vad är det som 

händer just nu i omvärlden som är intressant? Alltså ta Eurovision dyker upp i maj det kanske vore lämpligt om 

vi hade en schlagernörd under den perioden till exempel eller kulturella kalendern i omvärlden alltså utanför när 

det är fotbolls-VM kanske det vore kul om det var en svensk mindre känd fotbollsspelare som var kurator under 

den perioden för att hålla det aktuellt. 

 

Menar du mer tematiskt då? 

 

Ja det blir ju tematiskt men utifrån händelser som händer i omvärldeninte titta så mycket på vad vi själva vill 

förmedla utan åsikten är fortfarande relevant men det är för att hålla intresset uppe vid liv liksom. Och det andra 

skulle kunna vara att man tittar på, tänker jag, utlandssvenskar som också vill förmedla sin bild av Sverige. Men 

det är väl det som är, det är väl den diskussionen vi har. Men samtidigt så har vi också sagt att vi sitter still i 

båten för att det, vi tycker att vi har hållit på med det här i ett och ett halvt år snart men samtidigt så är det 

fortfarande folk som upptäcker det vi håller på med så det nyhetsvärdet eller vad, eller aktualitetsvärdet är 

fortfarande konstant så just nu sitter vi still i båten samtidigt ska vi fortsätta diskutera vad vi ska göra med det 

sen. Men tesen att lämna över kontot en vecka i taget till en ny svensk den är ju fortfarande, den är konstant. Det 

ska nog mycket till innan vi avviker från den.  

 

Hur har arbetet förändrats över tiden under projektets gång? Om det har förändrats? 

 

Jo men det har det ju alltså initialt så kickade vi igång med X antal kuratorer som vi valde ut tillsammans med 

Volontaire sen så vi att men det här ska kunna, det är den viktigaste förändringen som vi gjorde ganska tidigt det 

är ju så här vi måste bli demokratiska hela vägen ut. Vi kan inte sitta och pin pointa vem det ska vara själva utan 

det måste finnas en nomineringsprocess i det här så det var väl ganska instant dök ju den frågan upp. Hur löser vi 

det på bästa sätt? Och just att andra kuratorer nominerar och att man själv kan gå in och nominera andra på 

sajten. Det var väl den första liksom stora förändringen vi gjorde. Och sen också hur vi mainstreama nu, vi har 

verkligen möte varannan månad där vi går igenom dem nomineringar som kommer in, sätter upp ett schema för 

nästa, ordningen, strukturen i arbetet hur det streamlineas över tid och liksom kontaktytor, kriserna har ju skapat 

vilka kontaktytor på vilka organisationer och så där. Så det är väl snarare streamlinea och att 

nomineringsprocessen är väl det som har varit viktigaste aspekterna som vi förändrat över tid. 

 

Men om man tänker såhär, det är ändå att man ger ifrån sig lite kontroll någon får lite makt, blir det 

några strukturella förändringar i hela den här sammarbetet eller? Förstår du hur jag tänker? 

 

Jag vet inte men om jag försöker svara får vi se om du förstår. 
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Ja absolut. 

 

Alltså det finns ju två ganska unika aspekter i det här och det är att det är ett väldigt väldigt tajt sammarbete 

mellan oss och SI det bygger en trust mellan oss som egentligen om man ska hård dra det, det är ju 

organisationer som har samma mål, vi ska marknadsföra Sverige som varumärke utomlands. Då kan det bli olika 

uppfattningar om hur det ska gå till och här bygger det på att vi har samma uppfattning, och det har vi verkligen i 

det här projektet så det är det ena. Att enas om det, att inte tappa, man känner att man tappar den kontrollen utan 

snarare ett plus ett blir tre i den här, i det perspektivet. Den insikten var, det tog lite tid men nu är vi ju tycker jag 

där. Och sen det andra att vi lämnar ifrån oss kontroll till kuratorerna vi drar ju ganska tydlig skiljelinje för från 

att liksom vi tror att den bilden som svenskarna förmedlar är den rätta bilden av Sverige. Vi vågar tro på att det 

samhället är det vi vill förmedla. Så då när vi inser det då är kontrollbehovet egentligen struket. Det är snarare så 

här, kör! Vi står för att det är ni oavsett vad ni tycker är den bilden vi vill förmedla för att vi tror på ett öppet, 

äkta, omtänksamt, äkta och nytänkande samhälle.  
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Interview Frida Roberts, The Swedish Institute  

Stockholm, 2013-04-18 

 

Vad gör ni? 

 

Vi har många uppdrag men det övergripande uppdraget är det här att öka kännedom, intresse och bygga 

förtroende för Sverige och Svenska aktörer i utlandet. Man kan säga att det är på ett sätt det som är den 

gemensamma nämnaren för allt vi gör. 

 

Hur förhåller det sig till Curators of Sweden projektet? 

 

Curators of Sweden anser jag i allra högsta grad bidrar till det här vi jobbar mycket med.. Att projicera en 

mångfacetterad och uppdaterad bild av Sverige av idag som ligger ganska långt ifrån de stereotyper vi ser ganska 

ofta i vårt arbete. Och på så sätt då genom kärnvärden öka kännedom om Sverige i utlandet. 

 

Hur skulle du beskriva det här projektet? 

 

Du menar komponenterna och hur det är uppbyggt?  

 

Kanske mer er roll i projektet och hur det tog sig början. 

 

Vår roll i projektet, det är vi tillsammans med Visit Sweden som är ansvariga för projektet, och det är det 

officiella Sverige som är avsändare av plattformen. Sen är det ju det öppet  till varje curator som representerar 

sig själva på plattformen men som på sikt bidrar med en nyanserad bild av Sverige. Vi har ju ansvar för kanalen 

och vi har ansvar för att projektet löper och det gör vi i samarbete med Visit Sweden och med vår upphandlade 

kommunikationsbyrå Volontaire. Det finns en liten arbetsgrupp eller kommitté eller vad man nu ska säga som då 

träffas regelbundet och då både diskuterar hur man på sikt kan utveckla och förfina projektet men också jobbar 

med urvalsprocessen. Det är så det löpande arbetet ser ut. 

 

Hur ser urvalsprocessen ut, vad kollar ni på? 

 

Urvalskriterierna är att det ska finnas en koppling till Sverige i nuläget och man måste, det är ett absolut krav, 

vara erfaren på Twitter man måste kunna behärska mediet. Det är ett absoluta krav. Och sen är det ju med 

målsättningen att man tittar på liksom hur respektive curator kan bidra med sin lilla pusselbit så att vi ger en så 

bred bild av Sverige, SIs roll är ju att kommunicera vad man då kallar den breda bilden av Sverige, då tittar vi 

liksom geografiskt, jämnt fördelat över kön, olika intresseområden, kompetensområden ska vara presenterade, 

olika tonaliteter. Det ligger ju som hela tiden som ett raster i urvalsprocessen och sen har vi då en 

nomineringsprocess som tar upp i sig då underlaget till urvalet och det är då tudelad. Det ena är det här pay it 

forward då varje curator i slutet av veckan blir tillfrågad om dom kan ge några, eller o rekommendera några 

potentiella framtida curatorer. Och sen så finns ju den här öppna nomineringsprocessen där vemsomhelst kan 

nominera vemsomhelst men inte sig själv med en motivering varför.  

 

Ni delar det här projektet med Visit Sweden, hur ser det ut rent intressemässigt? Vill ni få ut samma 

saker? 

 

Ja det upplever jag att vi vill. Och sen är det ju intressant då vi har granskat, eller studerat vad det är som man 

har pratat om under 2012 och vad som har engaggera, så reflekterar det ganska fint våra respektive områden och 

högst upp på den här listan så står det natur och turism, och då frågor inom det området, och sen kommer kultur 

och samhällsfrågor, så det är verkligen handen i handsken för Visit Sweden och Svenska institutet utan att vi 

styrt innehållet på något sätt. Det är lite spännande att se.  

 

Varför just Twitter? 

 

Twitter är ju en extremt kostnadseffektiv kanal, den har global räckvidd förutom kina och Nordkorea, den ger 

väldigt fina möjligheter till interaktivitet och dialog mellan curatorn och följarna och kan lätt inkludera 

multimedia och sist men inte minst är det ett realtidsverktyg.  

 

Känner du att folk har förstått meningen med projektet?  
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Ja hos många men naturligtvis inte hos alla, så är det ju. 

 

Den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet, hur ser du på den? 

 

Uppmärksamheten i media skapar ju uppmärksamhet för ”Sweden” och det är ju positivt att det är fler som 

upptäcker kanalen, och sen själva budskapet som ändå på något sätt har blivit produkten av våra så kallade 

incidenter, inte minst den berömda Sonja veckan, är ju att vi Sverige stod pall trots all negativ publicitet och då i 

praktiken bekräftade svensk yttrandefrihet. Så det här som varit negativt och skapat negativ uppmärksamhet till 

en början med har tycker iaf vi då lett till någonting positivt. Och vi ska komma ihåg att det här är ju någonting 

vi ser bygger en intressant bild av Sverige över tiden, det är ju inte en vecka som är viktig eller två ens en gång 

eller en curator eller två curatorer utan det är ju verkligen ett långsiktigt, eller en långsiktig approach. 

 

Just när det har stormat lite, hur har hanteringen sett ut? 

 

Det har funnits en väldigt bra arbetsgrupp och en ganska tydlig krishanterings-process, och det har varit tryggt, 

väldigt väldigt tryggt, att känna att vi vill samma sak. Det har fungerat. Och vi har testats i praktiken kan man då 

säga.  

 

Kan man förbereda sig för den här typen av uppmärksamhet? 

 

Ska jag vara ärlig så hade väl ingen av oss kunna föreställa oss liksom hur, hur mycket uppmärksamhet vi skulle 

få. Det kan jag inte påstå. 

 

Fick ni nån gång fundera på om projektet skulle fortsätta? 

 

Alltså vi var aldrig i en situation där vi diskuterade huruvida vi skulle stänga ner projektet. Det fanns ju en och 

annan som tyckte att det vore en lämplig väg att gå, men.. det var ju en period då vi kände oss väldigt pressade 

och så. Men det har aldrig varit en seriös diskussion om huruvida vi ska stänga ner kanalen, det var det inte. 

 

Tror du att det är viktigt för projektet att ni faktiskt stod på er? 

 

Ja det i sig kommunicerar ju nånting. Faktiskt. 

 

Skulle du säga att legitimitet och dom kärnvärden ni jobbar mot hänger ihop? 

 

Hur tänker du när du säger legitimitet? 

 

Hade det ifrågasatt legitimiteten om ni lagt ner projektet? 

 

Ja det hade det verkligen, då hade det ju inte varit walk the talk utan mer ett PR jippo, som liksom nu blev det 

lite jobbigt så nu lägger vi ner. Jag tycker så här, det fina med hela, med dom situationerna är just det att vi tog 

oss igenom dom stärkta. Alltså konceptet testades och höll. Så det blev ju någonting positivt av något som 

upplevdes som ganska negativt så det är, ja absolut, det är ett budskap i sig att att då inte stänga ner då det blåser 

kallt. 

 

Hur upplevde du personligen den här perioden när det stormade som mest? 

 

Det var pressande. Såklart. Det var det. Och då fanns ju den här styrkan och tryggheten i en väldigt solid 

arbetsgrupp och ett stöd hela vägen upp. Men det är klart, det ska man ju komma ihåg, det är ju ingen annan som 

har gjort det här. Det är helt nytt, så det är klart då finns det ju inget facit att tillgå i en sån situation. Och vi 

kunde nog aldrig förutse vilken uppmärksamhet det skulle få. 

 

Skulle du beskriva projektet som politiskt? 

 

Det beror ju på hur man definierar politiskt. Jag tror inte att det är ett politiskt projekt. 

 

Du nämnde tidigare att ni ville undvika ett PR jippo... 
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Om jag säger så här, om det bara varit uppmärksamheten vi var ute efter då skulle vi hoppat på Steven Colberts 

nomineringskampanj såklart. Han har fyra och en halv miljoner följare på Twitter och han har enorm exponering 

i USA. Då hade vi ju bevisat att det bara var en PR grej och att vi väldigt opportunistiskt skulle frångå projektets 

grundvalar för eh.. men vi valde ju att tacka nej. Det tycker jag är ett bevis på att det är inget PR jippo utan det 

finns en långsiktighet i det här. 

 

Hur upplevde du att upplåta det här mediet till curatorerna? Var det ovant? 

 

Vi har väl lite testat det på olika sätt  och haft gästbloggare och sädär men aldrig helt utan kontroll, det har ju 

alltid varit så att vi publicerar och så. Nu var det ju verkligen med utgångspunkten att det är ett ocensurerat 

innehåll. Vi upplåter kanalen, vi upplåter scenen, men innehållet skapas av curatorerna och dom ska ju 

representera sig själva och indirekt representera Sverige. Tanken är ju inte att dom är anställda av oss och ska 

föra.. att vi då aktivt ber dom föra fram våra budskap utan dom ska vara sig själva. 

 

Just kontrollaspekten, har det varit problematiskt att inte kunna kontrollera innehållet? 

 

Nej jag tycker nog inte det. Det är såklart en utmaning mentalt, att vänja sig vid tanken men.. nej. 

 

Har ni varit beroende av dom? 

 

Ja dom står för innehållet. Så är det ju verkligen och därför har ju varje vecka sett väldigt olika ut. Det är ju en 

del curatorer som varit extremt aktiva och lyckats skapa mycket engagemang, andra som varit extremt aktiva 

men inte lyckats skapa engagemang. Sen har vi människor som har varit mindre aktiva men ändå lyckats skapa 

engagemang och sen har vi dom här som nästan inte, alltså väldigt inaktiva och skapat väldigt lite engagemnag. 

Verje vecka har varit en, liksom ett unikt kapitel i en bok. Ett nytt kapitel fast från olika böcker. 

 

Hur skulle du beskriva förhållandet mellan SI och curatorerna? 

 

Dom representerar sig själva och dom får tillgång till den här kanalen som SI och visit Sweden ansvarar för. Men 

dom ska representera sig själva och indirekt bara Sverige. Vi har ju inget avtal eller så.  

 

Har ni några förväntningar? 

 

Förväntningar, ja förhoppningar skulle jag nog säga. Dom är ju utvalda av en anledning och det är för att vi tror 

att dom på något sätt kan bidra till en nyanserad uppdaterad bild av Sverige så det är klart man förväntar sig att 

dom ska fortsätta göra vad dom är bra på. 

 

Du var inne lite på hur projektet ser ut på kort och lång sikt, kan du utveckla den tanken? 

 

Jag tänker så här, det finns ju två dimensioner av projektet. Det ena är ju det här att vi gör det, aktiveringen av 

kärnvärden, och det testas ju då över tiden men bilden, komplexiteten av Sverige den visas ju över tiden. Där är 

ju långsiktigheten viktig. Jätteviktig. Och sen när vi nu pratar vad gör ni om ett år, jag menar Twitter kanske inte 

är relevant om ett år. Det vet vi ingenting om idag så det är ju inte alls självklart att vi gör det här om ett år utan 

vi är ju lyhörda för utvecklingen i vår omvärld och om det inte längre är en relevant kanal så får vi ju tänka nytt 

såklart. Det här är ju egentligen bara en eller ett verktyg av många andra vårt arbete. Sen däremot kan jag tänka 

så här att vi mer och mer kommer prata om kommunikation genom handling. Istället för att kommunicera 

handling om du förstår skillnaden, och det här tycker jag är ett exempel på det. 

 

Hur tycker du blandningen av curatorer sett ut, är ni nöjda? 

 

Jag tycker att det har varit en väldigt bra blandning. Sen är det ju så att en begränsande faktor där är ju att det är 

ett krav att man kan hantera mediet. Det begränsar ju urvalet då naturligtvis väldigt mycket. Men det finns en 

målsättning att erbjuda en bred bild, att ta sig utanför den här Twitterbubblan som man pratar om och tänka 

bredare. 

 

Tycker du Curatorernas åsikter reflekteras på ert arbete? 

 

Dom är ju utvalda, dom är ju screenade. Så förhoppningen är ju då att dom på nåt sätt inte då ska gå stick.. eller 

att deras åsikter ska gå helt stick i stäv.. eller värderingar ska gå helt stick i stäv med värderingar som vi tycker är 

viktiga här. Öppenhet, tolerans och dom bitarna och så. Så det är ju en förhoppning att så är fallet. Men sen har 
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dom ju sin fulla rätt att ta sina egna åsikter och vi lever ju i en yttrandefrihet där det ska vara så. Det är inte så 

intressant vad vi tycker om enskilda curatorer eller tweets. 

 

Har ni nånsin känt er obekväma med något som uttryckts? 

 

Jag har väl känt mig fundersam några gånger, det har jag gjort. Och sen är det ju så också så att 

underhållningsvärdet är ju väldigt intressant. Det märker man tydligt på redaktionen däruppe när en kollega 

säger åh vilken bra vecka och det är så spännande och så roligt och bara nä det tycker inte jag. Och det är ju 

fantastiskt. Det speglar ju att det är olika innehåll som tilltalar olika människor och så ska det ju vara. Det ser vi 

ju, varje vecka hoppar ju ett gäng följare och så får vi ett nytt gäng följare så. Den totala räckvidden är ju mycket 

mer än dom här 65 tusen och det här har ju att göra med det faktum att varje curator har en väldigt egen profil, 

egen stil, egen tonalitet och så. Vissa veckor så är det för mig och vissa veckor är det mindre så. 

 

Vem är ytterst ansvarig? 

 

Vi ansvarar ju för plattformen och vi ansvarar för att om någonting bryter mot svensk lag att det ska, att vi tar 

ställning till det, och tar ner det som bryter mot svensk lag, men vi ansvarar ju inte utöver det för curatorernas 

personliga tycke, smak, livshistorier eller vad det nu kan vara för nånting. 

 

Finns det några regler eller riktlinjer förutom svensk lag? 

 

Ja man får inte marknadsföra produkter och tjänster i kanalen eller utsätta någon för någon form av fara. Men det 

är ju väldigt lite, det är ju väldigt få regler. Sen får man ju som Patrick säkert gått in på lite riktlinjer som dom 

kan välja att följa. Eller inte.  

 

Har det varit några problem med just den biten? 

 

Nej. Det tycker jag inte och vi lärde oss längs vägen att ett agilt förhållningssätt som den här, jag vet inte om ni 

sett den, hashtagen my own opinion. Det är något som vi införde i samband med Hasan veckan. Som ni kommer 

ihåg så Hasan twittrade direkt till utrikesministern i samband med dom här journalisterna som fängslades i 

Etiopien och då ville vi uppmana curatorn, och även framtida curatorer att när man har en stark politisk åsikt 

eller så som på något sätt har med utrikespolitik att göra så är det lämpligt att det är mina egna åsikter. Så då 

införde vi då den här hashtagen my own opinion.Det är ju en markering, att förtydliga att det handlar om 

curatorns åsikter och inte Sveriges personliga åsikter. Det är ju en oerhört intressant situation då en curator 

kritiserar en statsminister från en officiell kanal där visit Sweden och svenska institutet står som avsändare av 

kanalen och UD är vår uppdragsgivare, eller svenska institutets uppdragsgivare och högsta chef för UD är 

utrikesministern. Det var ju en klart spännande situation.  

 

Var det nytt att behöva tänka på sånt? 

 

Ja det var ju helt nytt och det var ju det här agil då att det finns inget facit utan man måste hela tiden försöka 

fundera på hur kan vi förbättra, finjustera, utveckla och lära oss. Så det var ju en lärdom. 

 

Vilka curators tycker du sticker ut? 

 

Sonja då naturligtvis. Hanna Fange, lastbilsflatan som jag tror är hennes vanliga Twitternamn, tyckte jag 

personligen var fantastisk. I media vill jag undvika att prata om favoriter men det här är ju en annan situation. 

Hon var ju absolut en favorit. Jocke Jardenberg. Schultz är en annan. Jocke Jardenberg var ju fantastisk på det 

sätt han dels var väldigt generös med sig själv, bjöd hem oss till sitt hem och sen så använde han ju liksom hela 

potentialen med kanalen han jobbade jättemycket med rörligt och bild och var extremt aktiv. Däremot fick han 

inte igång något jättestort engagemang så det är ju intressant. Vad som funkar och inte funkar. Det är inte alls 

självklart.  

 

Har ni förändrat arbetet under projektets gång? 

 

Jag tror att det utvecklas hela tiden. Dt är inga jättestora förändringar som gjorts men det är lite finjusteringar 

som görs hela tiden. Till exempel hade vi inte någon öppen nomineringsprocess eller pay it forward i början 

vilket inte är så konstigt eftersom projektet var helt okänt när vi startade var vi ju tvungna att själva se potentiella 

kandidater. Det har förändrats över tiden men inget revolutionerande. 
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Hjälper det här Twitterkontot Sverige att särskilja sig från andra länder? 

 

Ja. Eftersom inget annat land har gjort något liknande. Det har man ju sett, only in Sweden är man så galen. 

 

Finns det några negativa sidor? 

 

Inte ur mitt perspektiv gör det inte det. 

 

Är det en unik matchning för Sverige med dess kärnvärderingar? 

 

Ja precis. En fråga som jag fått några gånger är ju såhär kan andra länder göra samma sak, ska andra länder göra 

samma sak, bör andra länder göra samma sak? Och då säger jag att om det är så att det lirar med deras 

kärnvärlden så absolut men, nu ska jag inte nämna några länder, men det är uppenbart att det inte matchar med 

alla länders kärnvärden. För det gör det ju väldigt fint med Sverige, det är ju en jätteviktig och grundläggande 

värdering i Sverige. Öppenhet, transparens och yttrandefrihet yttrar sig ju på många olika sätt så det är ju... jag 

tror vi kommer se andra länder fortsätta på sitt vis. Det finns ju den här curation rotation rörelsen men mig 

veterligen så finns det ingen sån här officiell landskanal. Men det kommer nog. 

 

Vad tror du motivationen är till att tacka ja till det här kontot? 

 

Det särskiljer sig nog mycket. Jag tror att det är många som känner sig stolta. Det är ingen liten uppgift. Och 

många som ser det som en utmaning, jättespännande och sen så tror jag att det är en och annan som också ser det 

som en möjlighet att utveckla sig själv. Så det är inte bara Sverige Sverige utan också.. men det beror nog väldigt 

mycket på vilken curator det handlar om. 

 

Kommer kontot med en viss makt? 

 

Ja det är ju en enorm exponering. Och ansvar. 

 

Är det något ni är medvetna om? 

 

Ja det är vi. Det finns ju en uppmaning till curatorerna att förvalta det med värdighet. Men vi vill ju inte styra. Vi 

vill ju inte komma med pekpinnar och styra upp och så utan det är ju ett förtroende som man ger till curatorn och 

ett ansvar. 

 

Skulle man ta död på projektet om man skulle börja lägga sig i? 

 

Ja då skulle vi förlora trovärdighet om vi sa att det var en ocensurerad fri kanal och sen var vi inne och peta i det 

och styrde upp och så. Så det ser jag inte som en möjlig tanke om det inte är så att man bryter mot svensk lag 

eller nånting annat sånt som riskerar någons säkerhet. 

 

Hur upplevde du reaktionerna i allmänhet? 

 

Att vi skulle få uppmärksamhet det förstod vi men kanske inte hur mycket uppmärksamhet. 

Är det mer eller mindre utmanande att arbeta med sociala medier på det här sättet? 

 

Det är ju mer utmanande eftersom vi inte kontrollerar innehållet. Det är ett större ansvar som vi lämnar över. Det 

är det ju. Det kräver ju verkligen att vi kontrollerar, eller kontrollerar låter ju negativt, att vi följer innehållet och 

dialogen och det som sker i kanalen. Så det är ett stort inte bara för curatorn utan även för oss. 

 

Förändras relationerna när man släpper på kontrollen? 

 

Ja det är ju ett enormt förtroende, vi har ju valt ut dom här personerna och sen ger vi ju dom kontrollen av en 

officiell kanal. Vi har ju en väldigt speciell relation naturligtvis. Och jag upplever det som att dom känner det här 

ansvaret väldigt tydligt. 

 

Tror du att man känner att man representerar Sverige. 
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Dom representerar sig själva. Att representera Sverige, vi vill ju inte att dom ska kliva in i en annan roll liksom, 

ett batteri med ett budskap vi vill att dom ska föra ut liksom. Dom är ju utvalda för att vi tror att dom har något 

att berätta som är intressant. 

 

Hur tror du att framtiden ser ut för projektet? 

 

Det är som jag sagt förut under ständig utvärdering och fundering kring hur vi kan utveckla så det har ju varit 

alla möjliga diskussioner. En diskussion har varit om man ska inför teman till exempel. Det är rätt många som 

tyckt det, här inte minst, åh kan vi inte ha modevecka, eller modemånad eller innovations eller något sånt där 

men då går vi ju faktiskt in och styr upp. Då är det ju vi som sätter agendan. Och då frångår vi ju själva 

grundkonceptet genast. Så det kommer ske en utveckling, en utveckling av konceptet över tiden men hela tiden 

under förutsättning att vi inte frångår konceptets grunder. Och som sagt förut det är mycket möjligt att Twitter 

inte är relevant om sex månader, tolv månader. Det är en snabbt föränderlig omvärld och då får vi ta ställning till 

det. 

 

Har du upplevt frustration av att vara bunden till värderingarna och konceptet i att det begränsat 

möjligheter? 

 

Nej det har jag snarare sett som en trygghet kan man säga. Ett styrdokument låter ju så tråkigt men en 

kommunikativ plattform eller ram för det vi gör. Det känns tryggt att faktiskt tro att det här helt och hållet lirar 

med vad vi förmedlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Interview Ferencz Thuróczy, The Swedish Institute 

Stockholm, 2013-04-04 

 

Men som sagt det är ju lite såhära allmänna frågor, lite om vad ni gör i allmänhet och då kanske projektet 

i synnerhet. Så för nån som inte vet, vad gör Svenska Institutet? 

 

Svenska institutet jobbar med att skapa hållbara relationer till länder inom områden för science, business och 

kultur. Det vårt stora det är liksom vårt stora övergripande mål, det är det vad vi gör. Men i mera praktiska 

termer så har vi ju vår stipendieverksamhet sen har vi vår kulturella verksamhet var vi har olika projekt och 

utställningar. Just nu har vi Raoul Wallenbergs utställningen som cirkulerar, den tror jag är i Berlin för tillfället, 

och sen så har vi någonting som heter Innovating Sweden, som också är i eller var precis i Berlin tror jag är 

påväg till Brasilien nu. Som visar upp Sverige och vi är en del av nämnden för vad heter det här NSUS? 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och där ingår tillgår också utrikesdepatementet, nuvarande Business 

Sweden, alltså gångna exportrådet och invest Sweden samt Visit Sweden, och det är en nämnd som jobbar för att 

främja Sverige utanför Sveriges gränser. 

 

Okej. 

 

Så vi är alltså en del av den Svenska utrikesförvaltningen även om det inte alltid är helt klart. Och det är ofta 

SIDA och UD som man tänker på med den svenska utrikesförvaltingen. 

 

Så hur ser din roll ut då i det här arbetet? 

 

Så jag jobbar som redaktör och som redaktör, i princip så är jag redaktör för våra officiella sociala medier det vill 

säga @sweden. Jag jobbar med det operativa, det vill säga jag har liksom hand om kontakten med curatorerna 

och så vidare och så vidare. Och sitter även med i den här nämnden som bestämmer vilka dom som ska bli, samt 

att jag jobbar med Sweden.se/ar det vill säga vår arabiska webbsida. Och ute i världen så gör jag så jobbar jag 

också med redaktionella och @sweden.se, som är sveriges officiella webbsida. 

 

Juste, men hur skulle du då beskriva det här Curators of Sweden projektet, vad är tanken? 

 

Tanken är att visa upp en mångfasetterad bild av Sverige på Twitter, i princip. Och visa dom kärnvärdingar som 

vi verkligen står för, det vill säga stå för öppenhet och mångfald. 

 

Hur ser urvalet då ut till när man ansöker om att bli en curator? 

 

Man blir ju nominerad och sen så finns det en nämnd som sitter och tittar. Och då tittar man på en rad olika 

faktorer man tittar bland annat på var den här personen befinner sig i Twittermolnet, om ni känner till det 

svenska Twittersensusen, gör ni till det? 

 

Nej faktisk inte. 

  

Nä, kolla upp det svenska Twitter census, campus morino. Och där finns det, det är en sån här stor karta som 

visar hur svenska Twitter ser ut. Och då tittar vi var den här curatorn, eventuella curatorn, befinner sig och så 

tittar vi på hur tweetsen ser ut, vad han har för profil och vad har vi haft innan, framförallt tittar vi på hur duktik 

är den på Twitter. För det man ska vara väldigt duktik på Twitter. Och sen så väljer nämnden ut dom som får 

komma. 

 

Varför just Twitter då, vad är det som gör Twitter intressant? 

 

För det är ett det perfekta mediet för det. Det är 140 tecken det blir inte för långt, det funkar liksom. Det hade 

inte funkat på Facebook på samma sätt, så att det är reaktivt och det är stort liksom och det finns Twitter i alla 

länder förutom kina. 

 

Känner du att folk har förstått meningen med projektet då? 

 

Ja. Man upptäcker ju alltid nya människor som som inte har hört om det och sådär och som tycker att vi är galna 

i huvudet. Det är rätt så många som tycker det och har tyckt men nu har det ju bevisats motsatsen. Så att det är 
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folk förstår verkligen vad det handlar om. Och man får ju naturligtvis alltid, det dom som klagar mest på Twitter 

över det här projektet ör faktiskt ironiskt nog svenskarna. 

 

Men är det någonting som har förändrats? Såg det annorlunda ut i början? 

 

Ja, i början så var det ju lite märkligt, folk förstod ju liksom inte riktigt vad det handla om och hur vi kunde göra 

det här och så vidare och så vidare men efter efter sommaren förra året så ändrades det och då efter att vi hade 

haft vår första stora kris så då ändrades det och då har diskursen förändrats sedan dess. 

  

Och vad var det som hände då då? 

 

Det var Sonja Abrahamsson tweet ”what’s the fuzz with judes” som ju man kan tycka att det är olämpligt och 

visst kanske det är det men det är ju inte olagligt, det var varken hets mot folkgrupp, hon bröt inte mot våra 

regler. Det fick väldigt stor uppmärksamhet, vi hade ju den veckan så hade vi ju Stephen Colbert tre gånger åtta 

minuters inslag i hans program, satt första sidan på New York Times hade vi så det var väldigt väldigt mycket 

uppmärksamhet den veckan. Men vi vi stod på oss, det var inge lagbryte så vi fortsatte som vanligt och då 

ändrade folk liksom sin åsikt om det och tyckte att det var väldigt bra att vi liksom inte censurera eller nån sån 

härnt då och att vi verkligen stod för det här med yttrandefrihet och så vidare. 

 

Men hur ser ni på just uppmärksamheten som projektet ådrog sig? Var det förvånande? 

 

Ja man hade ju inte riktigt räknat med att det skulle bli så stort men vi insåg nog inte riktigt hur mycket 

uppmärksamhet vi skulle få egentligen för det. Det var ju en rolig grej och en bra sak och så vidare och det 

speglar ju våra kärnvärderingar till hur vi jobbar. Men nä man kan nog aldrig någonsin förvänta sig att det skulle 

bli så stort som det blev. 

 

Så vilka är dom kärnvärderingarna, som ni jobbar mot? 

 

Dom svenska kärnvärderingarna öppenhet, autencitet, caring, det finns flera caring autencitet, öppenhet och jag 

glömmer alltid den fjärde, innovation, nytänkande nått sånt där. De är dom fyra svenska kärnvärderingarna, jag 

kan ta det eller jag vet ju dom, men jag kan kolla upp som säkert och maila till dig. 

 

Ja absolut, men hur tycker du att dom förhåller sig till det här projektet då? 

 

Dom är dom kärnvärderingarna hela projektet i sig själv tickar in alla dom här fyra kategorierna. Och det 

absolut, och det har ju satt igång en helt ny kedja i Twitter liksom i hur hur man kan göra saker, vi har ju 77 

konton som gör samma sak som @sweden och det är bara Mumbai och Brisbane tror jag som har officiella 

konton men det är fortfarande städer det är inget annat land som har gjort det. Rotation curation heter rörelsen.  

 

Men om du tar och tänker tillbaka på den här tiden det har ju pågått i ett bra tag nu, drygt två år, är det 

någon händelse eller person som har står ut extra? 

 

Jag har ju naturligtvis mina personliga favoriter och andra har sina personliga favoriter. Alla curatorer har varit 

jättebra alla har gjort det bästa jobbet det dom skulle kunna göra vi har haft några väldigt väldigt avstickande 

exempel, vecka åtta Wilhelm Landerholm som överhuvudtaget inte ens introducerade sig själv. Han pratade han 

släppte hela veckan och pratade inte om sig själv han ville bara prata om hemlöshet och mänsklighet och sånt 

härnt jag vet inte ni kanske följde den veckan. Och det var rätt fantastisk att se han var nog den första som gjorde 

det så och han tweetade bara tre gånger den veckan under tre fasta tider. Så att det var en väldigt väldigt speciell 

vecka. Och det han fick också svenska Twitter att stanna i åtta minuter innan han började tweeta och det är rätt 

fantastiskt jag har aldrig någonsin sett det innan. Det var inte en enda sten @Swden mention på åtta minuter.  

 

Okej. 

 

Normalt är det ju flera stycken i minuten och som mest blir det ju ja fem tio stycken i sekunden liksom så det det 

var helt fantastiskt att se faktiskt. 

 

Men hur gick diskussionerna då i början när ni sjösatte det här projektet? Var det, hade ni några 

reserveringar eller rädslor? 
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Nä det vi kom på idéen, vi tyckte att den var bra och det var så liksom. Det var en idé, och det är ju tillsammans 

med Visit och Volontär som vi har gjort det här. Så att det det var ju liksom vi visste ju att det var en väldigt 

väldigt bra idé och den var väldigt annorlunda, så att det var ju framför allt kreativt. 

 

Men ni har ju varit beroende av dom här curatorerna, hur har det kännts? 

 

Hur menar du beroende? 

 

Ja men eftersom det det har ju varit som en samskapande process, ni har ju gett, dom har fått tagit över 

Twitterkontot men ni har ju ändå vad dom skriver reflekteras ju nånstans på erat arbete. 

 

Nja nä det är vad dom skriver reflekterar på dom. Det är ju det som är så bra dom är ju en svensk medborgare, 

och ända tills vi haft alla nio komma sex miljoner så, dom är ju vi är ju inte beroende av dom och dom är ju inte 

heller beroende av oss. Vi har projektet dom har rösten, vi har aldrig haft en röst i projektet. Sen vad vi kan 

släppa ut för pressmeddelande och så vidare det är en annan sak men men jag håller inte riktigt med på det sättet. 

 

Okej. 

 

För dom dom förspråkar sig själva och det är ju curatorerna som har haft rätt mycket svordommar och pratar om 

vad folk ofta anser är rätt olämpligt och visst får man kommentarer kring att åh så här ska man inte representera 

Sverige men det är en verklighet, man måste vara pragmatisk, så att. 

 

Men hur skulle du beskriva förhållandet mellan svenska institutet och dom här curatorerna då? 

 

Ja det är väl, jag tror inte att det finns ett förhållande att beskriva, det är lite därför. De vi har liksom inte, efter 

att nämnden har valt ut sina så är dom kontaktade och det är några fåtal mail som går där emellan det finns 

liksom ingen, vi säger aldrig, det finns aldrig ett kedja där vi säger att åh men tala om det här och så vidare och 

så vidare. Vi ger lite pointers på att det är ganska mycket uppmärksamhet som man får och så vidare liksom ifall 

dom här sakerna händer liksom du kan kontakta oss, du behöver inte liksom. Vi har absolut ingen sig i en 

styrande process vi försöker aldrig någonsin säga vad dom ska säga eller prata. Det finns liksom inte inte ett 

förhållande där emellan oss. Utan det är bara så här att ja nä men du får den här makten den här veckan, det är 

liksom de är det. 

 

Hur har det känts att ta det steget tillbaka och? 

 

Hur menar du? 

 

Alltså att ta det steget tillbaka att.. 

 

Så har det ju varit hela vägen igenom. 

 

Ja. 

 

Så det är ju inte så märkligt. Det känns ju bra liksom för det är ju deras röster liksom. Och det är ju de är ju dom 

som förespråkar Sverige inte vi. 

 

Men hur skiljer det sig mot det jobb, arbete, som ni normalt bedriver? Skulle du säga? 

 

Det har ju, jo rätt så mycket för att det har vi full kontroll på och vi har en tornalitet som vi har kontroll och och 

vi kan helt själva bestämma hur det budskapet ska se ut. I det här fallet så har vi vi har en plattform men vi kan 

aldrig någonsin bestämma budskapet. Så curators borde egentligen ses som en kommunikativ plattform för att 

kommunisera Sverige. Så på det sättet så skiljer det sig. 

 

Ja men precis. Jag tänker bara på just det där med bristen på kontroll, är det någonting som ni har, som 

du beskriver, är det någonting som ni har sett som problematiskt eller? 

 

Nä, nej. Vi har tydliga vi har tre regler som vi säger, ett du får inte bryta Sveriges rikes lag jätteviktigt, två får 

inte ragga och tre håll god ton. Det finns ju curatorer som inte håller god ton, men det är ju liksom första och 

andra är väldigt viktiga tredje är mera bara en riktlinje. Så att det var ju Mårten Schultz på Stockholms 
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universitet, som ni säkert känner till, hans första tweet var ju att nä men dom sa till mig, dom menade han då oss, 

att jag skulle hålla en god ton så att nu ska vi diskutera Assange, det var hans första tweet. Och så vidare. 

 

Men hur kontrollerar ni det, att det upprätthålls, kollar ni det kontinuerligt då medans? 

 

Det finns ju hur många människor som helst som läser kontot, som sagt sextiosjutusen följare går inte utan 

anmärkning så att men att naturligtvis att vi följer men det finns fortfarande inte en endaste gång vi har gått in 

och stört nån eller tagit bort en tweet. 

 

Har det varit tillfällen då ni känt er obekväma med vad som har skrivits? 

 

Nej. Det finns ju många som har försökt på sina egna jippon till exempel Christian Bruun blodkorv, @blodkorv, 

han försökte ju sälja kontot på craigslist. Men han var ganska busig under sin vecka också så att. 

 

Så det har aldrig egentligen varit någon frustration över samarbetet eller hur man, som vi nu kanske 

undviker att kalla det? 

Vad menar du? 

 

Jag tänkte just den här kontroll aspekten som vi nämnde tidigare, att man inte, jag menar det skiljer sig 

ganska tydligt att man släpper tyglarna på något sätt. 

 

Mm precis. Så det är ju lite det som är projektets poäng. För jag menar vi vi som sagt utöver dom reglerna så har 

det ju liksom bara varit fritt fram att göra hur man gör. 

 

Men om man då ser det ur deras, dom här curatorernas och resten av Sverige, du nämnde tidigare att det 

var att dom skulle ge en mångfasetterad bild, hur skulle du beskriva den processen liksom hur? 

 

Vi tittar ju på olika, på olika grupperingar som finns i Sverige och vi tittar på och så det ger liksom en sann bild 

av vad det finns för typ av människor i Sverige. Och naturligtvis finns det fler typer av människor i Sverige än 

vad vi nånsin kommer att kunna representera men av dom som finns på Twitter så försöker vi uppnå liksom en 

en bra bredd det vill säga både äldre och yngre som till exempel vi hade Lars Amréus för två veckor sen han är 

generaldirektör för riksantikvariet jag skulle gissa på att han är femtio fem nått sånt härnt. Den här veckan har vi 

Isabell Nilsson ifrån Piteå hon är femton så att det är ju liksom det här va vad jag mena att det är mångfasetterat 

och så vidare liksom. 

 

Om vi då kollar lite mer på resten av världen hur ser du på den internationella uppmärksamheten? 

 

Den har ju blivit hyllad vi har ju fått trettiotvå eller trettioen priser so far det är ju Sveriges mest prisade 

marknadsförings och pr projekt genom tiderna, har ju fått så mycket priser både internationellt och Sverige. 

 

Skulle du säga, har den uppfattats olika i olika, i Sverige och utanför Sverige eller? 

 

Nja det fanns lite skepsis till början men nu är det för det mesta väldigt väldigt positivt, folk uppskattar projektet 

och dom säger att Chicago ska starta ett officiellt Chicago konto nu här i veckorna. På grund av det jag träffade 

en från Chicago och hon hon var här, hon var så imponerad så hon bara så här vi måste göra det här i Chicago 

också, så nu ska dom gör det där också. Så det har gett upphov till inspektion och står för öppenhet och så vidare 

och så vidare. 

 

Och hur ser ni på det då, att folk inspireras av? 

 

Det vi älskar det vi hyllar alla dom som startar liknande konton och så vidare, naturligtvis även om det är vi och 

Visit och Volontair e som får priserna så är det ju faktiskt dom som egentligen får priserna är ju curatorerna för 

att dom är så himla duktiga och så himla bra faktiskt. 

 

Blir det svårare att sticka ut då, om fler börjar använda den här typen av kanaler? 

 

Nä det skulle jag inte kalla det för, det nä, vi är ju fortfarande det enda landet som har gjort det här så att och 

ända tills något annat land, det är ju den ultimata respektvisningen om ett annat land börjar göra samma sak så att 

nä det är. Sverige står har ett väldigt väldigt starkt varumärke internationellt så att. 
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Men om man kollar då på den internationella uppmärksamheten, känner du att den har nått sin kulmen 

på nått sätt eller hade den nån sån här peak när? 

 

Den ökar fortfarande. 

 

Den gör det? 

 

Den är om man följer, i höstas när jag senast googlade på curators of Sweden och tittade på hur många 

sökresultat fick jag upp tvåhundratusen någonting sökresultat på google. Nån månad senare så var det uppe i 

fyrahundrafemtio, och nu vet jag inte nu är det antagligen mera än så, så det ökar fortfarande. Twitter är ju 

ganska stort. 

 

Mm absolut. Du nämnde också i början den där till exempel the Colbert report, vad var det som hände 

där egentligen? 

 

Nä men det var ju Stephan Colbert som ville bli @sweden. Han kallade det för the, vad heter det nu, operation 

artificial swedeneer kallade han det för, och då ville han ha kontot i en vecka och vi sa nej, för han är inte svensk 

så att. 

 

Var det svårt eller? 

 

Nä, det var ju han är ju inte svensk. Det är ju ja menar hans Sverigesbudskap sträcker sig ju antagligen till ja 

älgar och köttbullar och Ikea liksom, skulle jag nästan våga påstå. Men det var ju liksom aldrig nånsin aktuellt 

även om det fanns en vi hade ju vi fick ju det droppade ju in tusentals med mail som tyckte att ja men visst ska 

Stephen Colbert ska få det men han är ju en kändis och det är också en av våra policyn, att vi har ju inte nånsin 

haft några kändisar för dom har en egen plattform som du kommunicerar ifrån och dom behöver inte vår 

plattform. 

 

Men blev ni förvånade utav det här utspelet då? 

 

Jo det klart att man blir förvånad när en amerikansk komiker tar upp en på tv tre gånger, så  absolut men det var 

ju bara roligt. 

 

Men går det går det att förbereda sig mot. 

 

Nä, nepp. 

 

Nä. Men hur tyckte du, hur kändes det, hur hanterade ni den här situationen tycker du? 

 

Bra. Bra, vi har ju vi gick ju igenom och kollade fanns det något lagbrott där, kom fram till att nä det fanns inte 

och då var det ju liksom ingenting mer att göra av den saken. Och då var det liksom ingenting mera att göra av 

den saken, då var det bara att gilla läget och pusta ut efter veckan med all uppmärksamhet. Det var rätt många 

som gick i högvarv under sin semester. 

 

Men om vi då tänker just den här incidenten måste ju ha varit någoting utöver det vanliga, måste man väl 

säga. Är det några andra såna här incidenter som du tycker sticker ut? 

 

Om du plockar ut studien som jag gav åt dig så finns där en graf som visar när antalet följare har ökat, och då 

finns ju Sonja Abrahamsson finns ju hon är här uppe i grafen, finns det några andra också under den också i den 

grafen. Så där kan du se vilka som har varit mest, vilka som har varit utstickare. 

 

Okej. 

 

Där kan man också se dom prickarna som är udda i grafen, det vill säga som veckorna som vi har förlorat väldigt 

mycket följare. Och då när folk har tyckt att det här har varit dåligt, med det. Vi räknar inte följare, det är inte en 

av våra måttstockar, så det spelar ingen roll för oss. 

 

Men hur upplevde du då rent så här, hur upplevde du personligen dom här perioderna när det var 

mycker mer uppmärksamhet, hög trafik? 
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Det var ju intressant, naturligtvis. Det är ju hela tiden stor uppmärksamhet och mycket trafik liksom, det är ju 

inte lika som just den veckan men men det är ju fortfarande ju liksom får vi ju artiklar. Vi blev ju omnämnda i i 

Focus från i torsdags, en stor artikel som handlade om det nya Sverige liksom, och det var ju vårt projekt som 

var där, så det var ju rätt roligt. 

 

Skulle du säga att det finns några baksidor med problemet, eller med projektet? Har det medför några 

problem? 

 

Nä, inte speciellt. 

 

Men om vi då går tillbaka litegrann och tänker på det här just förarbetet innan, hur såg förberedelserna 

ut inför den här lanseringen liksom? 

I december? 

 

Ja precis. 

 

Nä men vi ville ju, det här vi hade ju tillgång till det här med Visit, det var ju vårt gemensamma konto. Och då så 

ville vi komma på en bra liksom idé över hur vi kunde samarbeta kring det och göra någonting någonting bra 

med det. För det det här med att bara twitta eller bilder och så där det är ju de kan man göra på andra konton, och 

då tog vi fram anlitade vi Volontaire som hjälpte oss att ta fram konceptet och sen så blev det så. 

 

Hur har det arbetet sett ut då med Volontaire? 

 

Ja nä vi, hur menar du, hur ser det ut? 

 

Är det som beställare och uppdragsgivare eller? 

 

Nej alltså det är vad heter det nu det är Volontär som sköter den praktiska överlämningen av kontot och Volontär 

sitter också med i nämnden som bestämmer. 

 

Okej. 

 

Men men utöver det så är det så är det ingenting mer än så. Och i och med att vi är tre organisationer som jobbar 

med det här så, så blir det liksom det blir det blir inte så att när det kommer liksom märkliga förfrågningar och 

frågor och så vidare så blir det alltid liksom en mångfasetterad bild för vi är faktiskt, vi är representerade av tre 

olika håll. Visit representerar ju sitt håll som dom alltid vill ha, och Volontär har ju sin kreativa frihet och vi vi 

har vårt uppdrag. Så det blir ju liksom, det blir väldigt balanserat och då det blir liksom inga extremar som kan 

komma in på ett eller annat sätt. 

 

Absolut. Men om vi då tänker, ni har ju använt er av sociala medier, hur upplever du just den processen? 

Är det, hur skiljer den sig? 

 

Från våra andra sociala medier? 

 

Nä jag tänker överhuvudtaget, just det där att använda sig av sociala medier är det en utmaning? 

 

Nä det är en pragmatiskt verklighet, man måste göra det. Det är ju tvåtusentalets sätt att kommentera saker. Folk 

hänger liksom inte på, oj vad heter dom här gamla webbsidorna, Lunarstorm? Eller nått sånt här mera i dagens 

läge, utan dom finns ju ute på Facebook och Instagram och Twitter och så vidare. 

 

Men du upplever det aldrig som utmanande liksom att med den här interaktionen och ständiga? 

 

Nä, nu har jag i och för sig jobbat med sociala medier väldigt länge så jag tycker att det är fullkomligt normal, 

men vi har säkert människor här i huset som tycker att det är väldigt jobbigt. Men men det tror jag också är en 

åldersgrej, av att liksom, man har inte inte riktigt vant sig av att e-post kanske börjar bli lite gammalt i dagens 

läge, och sånt härnt. Så jag tycker inte att det är speciellt utmanande. 

 

Men vad skulle du, vad skulle ni tro att vad är motivationer att ansöka om det hära Twitter kontot då? 

Varför vill man vara @sweden? 
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För att man får en megafon av en rätt så stor storlek, och man får en möjlighet att prata om sig själv i ett helt 

annat perspektiv och en helt annan kontext. För när man har ett konto på Twitter så är man bara sig själv och det 

då är man bara där, men om man får @sweden kontot så blir man ju helt plötsligt Sverige. Och då då ändrar det 

ju saker och ting, och då har man möjlighet att påverka och gör andra saker, det blir en väldigt väldigt stark 

diskurs där. Så de, ja jag säger liksom inte varför man inte ska ansöka, eller bli nominerad man ansöker ju inte. 

Så så ja, det det finns ju väldigt många olika fördelar. Följer ni själva @sweden kontot? 

 

Mm. 

 

Vad tycker ni om den här veckans twittrare? 

 

Äh, vi kan ta det sen. 

 

Sure. 

 

Men de här rollerna liksom och att det där om att man ansöker om det här kontot, vad  tror du att det, 

hur tror du att man upplever det här att få tillgång till den här kanalen liksom? 

 

Det, du får fråga curatorerna. 

 

Ja, ja men precis. 

 

Jag har jag kan absolut inte svara på den frågan. Det är ju, kolla i vårt arkiv och tweeta till dom liksom och fråga. 

Det jag kan inte svara på vad dom tycker. 

 

Men hur skulle du beskriva då den här kanalen liksom att man får ju ändå ett visst inflytande? 

 

Ja, hur menar du, hur skulle jag beskriva den? 

 

Skulle du säga, är det en typ av makt man får? 

 

Det klart men får en typ av makt. Det är ju folk som lyssnar är ju alltid en typ av makt. Och det klart, och det är 

ju väldigt väldigt många som lyssnar och det är väldigt många som tittar och läser så det är ju också en typ av 

makt. Men det är ju, det är ju inte en militär typ makt som man får, utan det är ju en soft power som man får. 

 

Men skulle du säga, att har ni påverkats av det är projektet i nån djupare i mening, hur ni arbetar här på 

Svenska Institutet? 

 

Ja, det har blivit väldigt mycket, vårt inom organisationen så har intresset för social medier ökat väldigt mycket. 

 

Okej. 

 

Så det det har absolut liksom lite förändrat vi har fått mera förfrågningar och vi vi jobbar liksom eller andra 

enheter jobbar liksom nuförtiden lite mer närmare med sociala medier och då speciellt med Twitter så att. Det är 

väldig väldigt många här som har skaffat Twitter konto här och så vidare. Så det absolut det har nog förändrats. 

 

Känner du att medvetenheten om vad erat arbete har ökat i och med uppmärksamheten? 

 

Ja, ja absolut, det klart. 

 

Så om vi då kollar på framtiden litegrann, tror du att hur, kommer man kunna uppehålla intressert då, 

tror du? 

 

Ja det tror jag, det är ju. Sen om man har följt alla nio komma sex miljoner så sen kanske man kan sluta vara 

intresserad. Nä men jag tror att det är intressant för det finns så mycket människor där ute, och det finns så 

många intressanta och duktiga curatorer. Så att ja jag tror inte att intresset är nått problem. Som sagt det här är ju 

inte ett marknadsföringsprojekt även om vi har fått väldigt mycket priser just inom det. Utan det här är ju ett 

långt gående projekt för att bara öka kunskapen om Sverige utomlands och den är en väldigt väldigt bra 

kommunikationsplattform  till det. 
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Så ni ser det som en långsiktigt projekt? 

 

Ja, ja abslout. 

 

Men hur tror du, i och med att det här projektet fortgår då, tar man med sig erfarenheter från tidigare 

har ni ändrat hur urvalsprocessen, hur ni tänker när ni väljer personer och eller hur ni arbetar? 

 

Det är samma sak som det var innan, det har varit väldigt väl igenomtänkt från första början så att. 

 

Okej. 

 

Och det är väldigt i och med att i projektets natur så ligger det i att det är väldigt flexibelt, det finns liksom ingen 

speciell ram som man måste hålla sig inom. Curatorerna har sitt regelverk och vi har vårt och de möts aldrig. 

 

Absolut. Jag behöver, jag tänkte också på det var ju en incident eller vad man ska kalla det när en av era 

curators tweetade till Carl Bildt. Hur, var det problematiskt för er på nått sätt? 

 

Nej det var ju den curatorn som skötte sig själv helt, det var ju inte vi.  

 

Men har det varit svårt att göra den särskiljningen för er liksom. Att just som vi pratade om tidigare att 

släppa liksom allting helt löst. 

 

Nej. 

 

Okej. 

 

Inte speciellt inte. Det finns ju vissa organisationer inom NSU som är lite närkonservativare än vad vi är men det 

är ju en annan grej det. Så Carl Bildt svarar ju inte sådär jätteofta. 

 

Nej. 

 

Jag vill minnas en av dom gånger som han har svarat på någonting som inte har varit relaterat till hans jobb, det 

var när någon skrev det är lättare att får svar av jultomten än från Carl Bildt. Så kom det ett svar sex minuter 

senare, hur ofta har du fått svar av jultomten? 

 

Skulle, ser ni projektet som politiskt? 

 

Nä, nä. Det finns politik i Sverige det finns människor som är politiska i Sverige. Sverige är inte en politikfärgat 

land så att. Och jag menar Carl Bildt är ju en sak vi har ju också haft folk som har twittrat till Polen så att, det är 

ju. 

 

Men vem då i en sån här process liksom vem är ytterst ansvarig, i slutändan? 

 

Ansvarig utgivare eller, Twitter är ansvarig utgivare enligt Twitters egna regler. 

 

Okej. 

 

Och det är curatorn själv som är ansvarig. 

 

Okej. 

 

Det Twitters regelverk är inte världens mest lättaste att förstå men men dom har dom är ansvarig utgivare och 

sen har curatorn själv ansvar, om han eller hon bryter lagen eller om hen bryter lagen. Är det så att till exempel 

en curator skulle göra någonting som som bryter mot lagen så är det ju dom som blir åtalade, inte vi. 

 

Okej. 

 

Det är ju faktiskt doe som har sagt det. 

 

Ja men vad bra. 
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Sen sen ligger det ju naturligtvis i vårt intresse av att välja såna curatorer som inte tillhör en viss typ av fallang i 

samhället, så att det kommer sådana här incidenter. Och det är vi naturligtvis alltid väldigt medvetna om.  

 

Har ni haft någon sån här hanteringsplan för om det skulle gå över den gränsen? 

 

Absolut. Det finns det, det är klart. 

 

Men ni har aldrig under projektets gång varit funderat på att ja men att avbryta det eller funderat på 

legitimiteten i det eller någonting sånt? 

 

Nä men vi har ju jurister som också som är med i projektet och tittar och så vidare. Och så fort, och det har aldrig 

kommit till den situationen av att någon har brutit mot lagen, för dom är dom är så väldigt medvetna om det här. 

Så det, och gör man det så råkar man ut i blåsvärder väldigt snabbt. Det finns, vi hade och det är väldigt roligt att 

se liksom hur dem curatorerna som, dom själva interagerar. Mårten Schultz är ju väldigt väldigt aktiv på Twitter 

nu också efter, och vi har ju haft några curatorer som har twittrat ut saker om lag om svensk lag som inte stämt, 

och Mårten Schultz har ju skjutit ner dom direkt. Och de så de och dom curatorerna som av misstag har tweetat 

ut saker som inte har stämt, dom får backa på det väldigt snabbt för det är så många människor därute som titttar 

och följer och så vidare och som kommenterar när det är någonting som inte är rätt. Så att det är Twitter spöar 

dom ibland. 

 

Så vad skulle du säga, har det här projektet haft några effekter? 

 

Det har ju haft enorma effekter, det det har ju satt Sverige på karten som en av dom mest, en av dom länderna 

som besitter den digitala framkanten av hur man kan använda och tillämpa sociala medier så att. 

 

Men skiljer sig projektet om man ser på det kortsiktigt eller långsiktigt? 

 

Nä det är samma sak. Dom svenska kärnvärderingarna ändrar sig inte över en period på två år. Kanske över 

hundra men inte eller femtio men inte över två år. 

 

Ja men strålade vet du vad jag tror att det var allt faktiskt. 
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Appendix 4: Interviews Curators 

 

Interview Sonja Abrahamsson, Curator 

Skype, 2013-04-29 

 

Hur skulle du presentera dig själv, vad är det du gör för någonting? 

 

Just nu håller jag på och studerar en skrivkurs på distans men annars så gör jag inte så… lite radio ibland. 

 

Okej. Men hur kom det sig att du tog det här kontot? Hur kom du i kontakt med det? Det här Twitter-

kontot alltså. 

 

Jag har Twitter helt enkelt och så vad det någon som rekommendera mig så valde dem mig.  

 

Okej. Men följde du kontot sen tidigare också eller? 

 

Lite av och till, det var beroende på vem det var som hade kontot. Fast jag tror inte jag följde kontot just då. 

 

Nej just det. Men vad hade du för bild av det här kontot då? Om du följde det lite så här då och då. 

 

Att det var svenskar som Twittra. Nej du jag hade väl ingen större koll på det kontot mer än att det var ett vanligt  

Twitter-konto som representera Sverige på något sätt. 

 

Men hur kändes det då när du tog över själva kontot? 

 

Det var kul. 

 

Var det ungefär vad du förväntade dig eller? 

 

Efter att veckan var klar, nej det var inte vad jag hade förväntat mig. 

 

Men hur skulle du beskriva den här veckan då? 

 

Den var surrealistisk. På det sätt att det blev så uppmärksammat men annars så var det väl, ja, jag vet inte. 

 

Men hur skiljer det sig då, ja men du sa att du hade Twitter sen tidigare, hur skiljer det sig att ha det här 

kontot mot att twittra som vanligt, privat? 

 

När jag twittrar privat så blev det väl inga rubrikervärlden över. 

 

Så det var den största överraskningen då antar jag? 

 

Ja det var det. Att det skulle bli så stort. 

 

Men hade du någon tanke när du började twittra helt, hade du någon strategi eller hur du tänkt att du 

skulle göra eller var det bara att du ville vara dig själv liksom? 

 

Jag körde, jag körde precis som jag brukar göra på mitt vanliga konto bara det att jag tänkte att publiken inte vet 

så mycket om Sverige bara. 

 

Det blev väl som sagt ganska mycket uppmärksamhet liksom. Hur hanterar man det då? 

 

Ja det var ju massa journalister och så där som ville ha kontakt men vad jag gjorde det var bara och hänvisa till 

Sweden-människorna så att jag svarade ju inte det var ganska lätt och undvika alla. 
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Okej. Men det var om jag minns rätt så var det kanske det här ett speciellt ett tweet då som fick väldigt 

mycket uppmärksamhet. ”What’s the fuss about jews”, vad tror du det var med just det som gjorde att 

det blev så uppmärksammat? 

 

Att det är tabu. Att det är ett laddat ord.  

 

Men kände du att folk förstod dig eller blev det missförstånd och att det blev uppblåst till någonting som 

det…? 

 

Jo det var ju missförstånd och så var det ju lite språkbarriär också alltså. Jag kan ju inte engelska så jävla bra så 

att det blev ju, det blev ett språkligt missförstånd tror jag mycket. 

 

Men hur kändes det då att twittra på engelska? 

 

Det var faktiskt roligare än att twittra på svenska tycker jag. 

 

Okej. Jag tänkte också, hur upplevde du den här publiken då, alltså dem som läser det här 

Twitterkontot? 

 

Det var kul. Det var alltså det var trevligt. Det var fint. Det var ju mycket, mycket, mycket som i feeden alltså det 

rullar ju på väldigt fort i den, det var ganska mycket. Man hinner ju inte med i allting som skrevs. 

 

Vad fick man för respons ungefär? Hur såg så här responsen ut eller typ svaren som man fick? 

 

Det var väldigt olika. Det var ju många som tyckte att jag var en idiot och så var det ju många som inte tyckte det 

och så var det ju jättemycket spekulationer både utomlands och i Sverige och analyser och allt möjligt. 

 

Kände du så här när du tog över det här kontot, tvekade du någonsin liksom på om du skulle ta över det? 

 

Nej. 

 

Vad var det som gjorde att du tackade ja då? Vad var det som lockade? 

 

Att kontot hade, vad var det, det var 30 000 följare och att det var internationellt. 

 

Men vad tycker du att du, har du bidragit med någonting till det här projektet, till det här kontot? Är det 

något du har tänkt på?  

 

Det blev ju jätteuppmärksammat. Det var ju jag dubbla ju följare och så det skrevs ju om det i hela världen så att 

det blev ju uppmärksammat i hela världen. Det var det nog inte innan. Då var det här det lite gulliga projektet i 

Sverige.  

 

Och hur kändes det då? 

 

Ja, det var väl kul. Det är väl ingenting som jag, ja men det var väl, ja det var lite konstigt men det är ju som jag 

har ju ingenting med det där kontot att göra nu och så där. Så jag hade ju min vecka och så sen så tog min vecka 

slut och så sen så slutade jag twittra där och så var det över. 

 

Men känner du att du lämnat ett avtryck då eller?  

 

Ja, det… 

 

Minst sagt kanske. 

 

Ja hela det där, hela det där kontot är ju förknippat med, med mig på många sätt. 

 

Ja absolut. Men jag tänkte så här under dem här perioderna när det var väldigt mycket uppmärksamhet. 

Kände du att du fick något stöd liksom eller hur kändes det den? 
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Jo det fick jag. Det var ju, dem fanns ju där hela tiden men jag tog inte så mycket stödfast dem mailade ju mig 

och sms:a så att dem fanns ju där., 

 

Har det här påverkat dig på något sätt det här projektet? 

 

Ja, det var ju att folk börja följa mitt konto världen över och så, ja dem flesta har hört talas om det där och så där 

men annars dem har inte påverkat mig något vidare värst. Inte ens under veckan som var påverkades jag så himla 

mycket. Man kan ju tro det fast det var inte så stort i mitt liv som det var där ute. Så det var det som var lite 

konstigt också. Att folk tror att det var mycket större än vad det var. 

 

Okej. Men hur skulle du beskriva att det känns att vara en curator då? 

 

Det var kul. Jag skulle nog, nej jag vet inte, jag vet inte om jag skulle tacka ja till och vara det idag eftersom jag 

har varit det redan. Det känns ändå inte som att, min erfarenhet är inte dålig av det. Utan det var en bra 

erfarenhet. 

 

Var det någonting speciellt du kände att du ville prata om under den här veckan som du hade kontot? 

 

Nej, jag tänkte bara att jag skulle prata, ja men jag twittrar ju bara som jag brukar göra om saker jag bara kom 

och tänka på. Om jag hade haft en genomtänkt agenda så hade jag väl inte skrivit som jag hade gjort. Jag skrev 

ju bara för sekunden. 

 

Okej. Men varför tror du att blev utvald då att få det här kontot? Är det något du har tänkt på? 

 

Ja, jag hade ju ändå rätt många följare som det var och jag var ju ändå ganska känd på Twitter. Men dem väljer 

ju lite pö om pö verkar det som. Det verkar ju inte vara något krav över huvudtaget men jag tror att jag hade nog 

blivit rekommenderad en eller flera gånger till dem så att dem kände till min Twitter, mitt twittrande. 

 

Tror du att dem visste att det kunde bli lite kontroversiellt eller? 

 

Ja det visste dem nog fast kanske inte att det skulle bli så stort. 

 

Hur såg det ut under veckan, ändrade du någonting under veckan när du hade det här kontot, var det 

någonting du kände funka eller inte funka eller? 

 

Nej, jag körde nog på likadant ungefär under hela veckan. 

 

Okej, men kände man då att man, eller kände du att du förde Sveriges talan? 

 

Det kändes mer som att man var någon slags talesperson, att man skulle ge sin syn på saker. Men det kändes inte 

som att jag hade något sånt här förtroendeuppdrag direkt. 

 

Okej, men kände man sig som en del av något större eller? 

 

Ja, man känner sig som en del av Sverige. 

 

Kändes det som att det är ganska privat och dela med sig på det här sättet liksom, jag tänkte när man 

delar med sig av sig själv? 

 

Nej, jag delar ju inte med mig av någonting som jag tycker är privat eller känsligt eller så där. 

 

Var drar man den gränsen för det? 

 

Ja, alla har väl sina olika gränser. Jag vet inte vad man ska kalla min gräns men jag gick aldrig över den i alla 

fall. 

 

Men om du tänker då på allt det där, det blev ganska mycket uppmärksamhet, vem är ansvarig för vad 

som säga i den här kanalen? Hur känner du liksom? 
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Det var ju… alltså jag hade ju ansvar över vad jag själv skrev men det var ju ändå… när jag fick kontot då sa 

dem ju i princip bara skriv vad du vill bara du följer lagarna. Men det var väl om jag skulle ha skrivit någonting 

ännu mer tokigt och någonting som kanske hade brutit mot lagen då tror jag nog att man skulle ju själv få stå till 

svars för det. Men själva kontot var det ju dem som skulle få försvara så dem skulle ju ändå få ta det värsta tror 

jag. 

 

Men kände du någon, förutom det lagliga då, någon begränsning i vad du kunde skriva eller? 

 

Nej jag gjorde inte det. 

 

Ville du väcka något samtal eller få igång någon debatt? 

 

Nej, inte direkt. 

 

Dem tidigare kuratorerna, hur ser du på dem liksom? Hur förhåller du dig till dem?   

 

Jag hade inte följt dem så himla noga. Det var ju några jag känner som hade varit kuratorer men annars så följde 

jag inte det där så himla noga. Jag tyckte att det var ganska tråkigt. 

 

Dem tidigare kuratorerna, påverkade dem hur du såg på din roll i projektet liksom? 

 

Nej, utan jag tyckte väl att dem verka twittra som dem brukar göra i vanliga fall också ungefär. Så jag körde ju 

på samma spår som dem. 

 

Men vilken bild tycker du att det här projektet med Curators of Sweden, vad säger det om Sverige? Vad 

tycker du att det förmedlar? 

 

Det förmedlar, jag tycker att det förmedlar någonting positivt, ja att man inte skäms över sina medborgare. Att 

alla får säga vad dem tänker. Det är ingen censur. Och det är ju, det tänkte jag på när jag var curator också, det 

verkar som att i många andra länder så tar man det självklart att det är censur. Man tycker att det är någonting 

som bör finnas. 

 

Kände du av det också under den här veckan då kanske när det stormade lite extra? Jag tänkte just i 

media. 

 

Nej jag kände det inte på samma sätt. Det var ju många svenskar som var upprörda och så där men jag kände inte 

på samma sätt att dem var för censur på samma sätt som i USA eller så där. 

 

Känner du så här i efterhand att folk har förstått dig? 

 

Ja. 

 

Men har det förändrats under veckan och hur det kanske känns nu efteråt? 

 

Nej men det börja vända redan under, det var väl kanske efter en eller två, tre dagar som det vände och sen dess 

så har det känts som att det har varit vänt mestadels. 

 

Okej. Men hur tycker du att alla de här incidenterna eller vad man ska kalla det, hur kände du att det 

hanterades från både då kanske Svenska institutet och Visit och Volontaire? 

 

Jag hörde inte så mycket från dem. Jag förstår ju att dem fick jobba mycket och vara uppe på nätterna och jobba 

övertid och så där men annars så skötte dem ju allting och dem stod ju på min sida hela tiden och så att när det 

gäller dem så har jag ingenting, ingen kritik. 

 

Tror du att det är viktigt att man stod på sig då också? Att man stod på sig liksom och backade upp det? 

 

Ja det var ju viktigt att dem stod på sig. Om inte dem hade gjort det hade det nog varit obehagligt på den där 

veckan. Men det var ju inte det. Ja, att dem stod för sitt projekt och stod för vad dem hade sagt till mig och så 

där. Hade dem inte gjort det då hade jag nog inte, då hade det nog varit obehagligt på ett sätt. 
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Vad tror du om framtiden då för kontot? Tror du att det kommer spela ut sin roll eller tror du att det 

kommer flyta på eller vad tror du? 

 

En dag så kommer det, kommer det och lägga ner och mojna och brinna ut och försvinna eller så kommer det 

bara mata på som det gör nu. Jag tror inte det kommer hända så mycket mer. 

 

Hur ser du på åsikterna som har uttryckts av tidigare kuratorer när dem har haft kontot eller du hade 

kanske inte kollat så mycket på det innan du själv fick eller? 

 

Nej. 

 

I efterhand då kanske efter att du hade haft kontot har du följt någonting då eller? 

 

Nej alltså jag följer det och så där men jag ser det mest i bakgrunden jag. Jag vet ju att de har vunnit priser och så 

där. 

 

Känner du dig som att du är en del av det? Mycket av det kanske är tack vare dig liksom. 

 

Ja det tror jag säkert. Det vill jag ju gärna tro. 

 

Tror du att andra så kuratorer har påverkats av just dig liksom, dem som tar efter kontot efteråt? 

 

Ja det tror jag. Åtminstone dem som kom direkt efter men alltså det var ju jättehöga förväntningar på den som 

kom efter. 

 

Tror du att det är svårt att ta över kontot då när det har varit så här mycket uppmärksamhet eller? 

 

Nej, det är väl ungefär som det var innan. Jag tror att det var svårast att ta över det direkt efter, veckorna efter att 

jag hade varit där och nu tror jag att det är lugnt. 

 

Hur upplevde du det när du hade kontot, kändes det som att folk har förstått meningen med projektet? 

 

Nej, jag tyckte att det var många som verkar ha missförstått själva, många som verkar tro att man var på något 

sätt talesperson för alla innevånare i hela Sverige så att om jag skrev någonting som inte alla höll med om då 

blev dem arga och skämdes.  

 

Vad tycker du är projektets budskap då, eller vad skulle du säga att det är? 

 

Det är att, att vi, vad heter det? Free speech. Att vi har ingen censur. 

 

Känns det som att budskapet blev tydligare efter att det kanske hade blivit uppmärksamhet kring dig?  

 

Ja, jag tror att det blev mycket tydligare då för att då fick dem ju verkligen stå upp för vad kontot stod för. 
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Interview Christian Bruun, Curator 

Skype, 2013-04-23 

 

Vem är du och vad gör du? 

 

Jag är, jag är en trettioårig kille i Malmö som är egenföretagare. Driver tre företag och jag gillar att laga mat och 

dricka lite vin och såhär jag vet inte, det var en ganska öppen fråga,  nä men alltså jag är en ganska vanlig kille, 

eller nja inte så vanlig. 

 

Ja men lite kortfattat om dig själv bara. Men hur kom du i kontakt med det här Twitterkontot då? 

 

Sweden, jag blev tillfrågad fem sex veckor innan, innan det var dags och hade väl lite koll på Sweden kontot sen 

innan. Men ingen alltså jättekoll kanske och kollade in det och jag blev tillfrågad av han som har slutat nu, jag 

vet inte vad han heter, han jobbade på Visit Sweden innan. Och sen hörde sig reklambyrån av sig med Patrick 

Kampmann som håller i det, honom känner ni säkert till. 

 

Ja. 

 

Sen så styrde vi upp det, berättade om hur veckan var. Jag loggade på för och testa se så det funkade. Det vi kom 

fram till sen var ju att en kompis på Twitter hade tipsat, Tina heter hon, hon är lite av ett namn på Twitter, 

ödmjukt av mig. Nä men jag hade en kompis som hade twittrat innan,  

 

Men jag tänkte på, hade du följt kontot sen tidigare någonting eller, du hade lite koll på det sa du? 

 

Jag tror jag har följt och sen avföljt det. 

 

Okej. 

 

För att det var, sen så följde jag ju veckorna innan mig. Jag var jätteglad att det var tråkiga människor innan mig. 

Det hade varit jobbigt om det var någon som bara tramsade och höll på och det var fint, det var säkert intressant 

för vissa men det var inte alls intressant för mig, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var men så jag jag följer 

det. 

 

Men vad tycker du om projektets budskap då om man säger så? Med @sweden kontot. 

 

Projektets budskap, som är att att liksom bara ta en svensk och sen följa  dom och så. Det tycker jag är rätt coolt, 

det är häftigt, är det inte det?  

 

Känner du att folk har förstått meningen med projektet? 

 

Man kände i början på veckan att dom som följde var, var införstådda med att man följer liksom en person och 

man det var inga såna här frågor vad är @sweden kontot. Dom flesta förstod hur det funkade och då var det så 

här ja men okej vad är du för en och vad kommer du skriva om och var nyfiken på vad liksom temat skulle vara 

för veckan. Så att jag tror att det har lyckats. 

 

Vad, vi ska se här, vad varför tackade du ja till att vara curator, vad var det som lockade? 

 

Det är ganska hedersamt att bli tillfrågad. Jag var ju ganska, jag har ju en kompis som också varit @sweden, 

gummidjuret, som är kompiskretsen, alla visste att Staffan ville bli och han var liksom ett namn och jag var en 

nobody. Så och jag blev chockad att jag blev tillfrågad, det hade varit ganska stora konton innan. Det var först 

efter mig som de började titta på lite mindre konton. Det har pratats mycket om, vad var frågan? 

 

Varför du tackade ja? 
 

Varför jag tackade ja, nä men det var skitkul  ju, sjuttiotusen följare i fickan och svar, hur cool är inte det? Man 

skrev någonting, alltså första timmarna det var, det var ett heltidsarbete. Extra heltidsjobb, det var skitkul men 

det var fyrtio timmar extra jobb i veckan, och första halvdan på jobb så kunde jag inte jag göra någonting annat 

liksom. Alltså jag var typ helt, jag skrev att jag kommer att prata om trams den här veckan och så skrev jag 
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någonting dumt och så fick jag typ trehundra replys den timmen. Jag vet inte om ni twittrar men alltså det är så 

här, det är ganska mycket, det är sjukt mycket och det är dygnet runt. Och sen var dom i Australien uppe så då 

var dom på och sen så vaknade andra sidan av jorden liksom så ja det är lite häftigt och ha det i fickan. 

 

Absolut, fanns det nån, alltså fanns det någonting som gjorde att du tvekade eller fanns det nån tvekan 

överhuvudtaget inför att tacka ja? 

 

Ja för att jag ville inte röja min anonymitet egentligen. Innan har det ju ändå var så här, det klart man kan säga 

okej Christian i Malmö, ja det är ju inte så jävla svårt att lista ut vem man är kanske om man antränger sig. Men 

då har jag inte skrivit ut mitt hela namn och det var man ju tvungen att göra här. Det ifrågasatte jag litegrann om 

det gick att rucka på men det gick inte och då tänkte jag lite skitsamma och så körde jag på. 

 

Hur förberedde du dig för veckan då? Eller förberedde du dig, eller gjorde du det på nått speciellt sätt 

eller någonting? 
 

Alltså man skrev ju ner vissa grejer som man kom på där de närmsta veckorna liksom, som man sparade in, det 

låter rätt trött. Men så helt plötsligt ska man skriva på engelska  tänk vilken omställning det var. Nej men det var 

nä det var inga särskilda förberedelser annars. Mer än att jag fick inte berätta för nån vilket var en sjuk mental 

förberedelse att jag inte skulle säga någonting till någon. Och sen när jag plitade ner lite annat kanske, men inget 

särskilt så. 

 

Hur kändes det att vara curator då när du väl hade fått kontot? 

 

Det kändes som att vara kung i den minsta ankdammen, i en ankdam på internet. Alltså man är, man ska ju 

komma ihåg det att Twitter är rätt litet sen är det liksom en liten pöl som heter Sweden, och så får man helt 

plötsligt vara det, det var lite så. Det var ju inte så att jag blev stoppad på stan liksom, det var ju inte så att folk 

kom fram wow är det du som är @sweden, wow handlar du på Konsum, ja. Nej det var inte så, så kanske det inte 

var. Det var kul men det var mest kul för mitt ego än någonting annat. 

 

Men hur kändes det då när du fick den makten liksom när du hade så många följare och när du visste att 

det var så många som lyssnade på nått vis? 

 

Det var ju skitkul, kunde göra hur mycket dumheter som helst och bestämma vad dom är, det var ju jättekul, det 

var skitkul. Fick nästan ingen negativ feedback heller så det var bara att köra på. 

 

Men hur  upplevde du reaktionerna i allmänhet då kring det du skrev eller som du fick kring det du skrev 

när under din vecka? 

 

Folk förstår inte ironi, runt om i världen. En bra slutsats för mig. Nä men folk fattar inte ironi liksom. Om man 

har köpt typ en bil som är byggd dom senaste fem åren, så är det så att bilen stannar vid varje rödljus, ja ni vet att 

motorn stannar. Känner ni till det? 

 

Ja. 

 

Bra, jag vill bara få lite acknowledge här. Så ja, annars blir det samma sak här som när jag twittrade. Då så skrev 

jag så här “isn’t it annoying my friend just bought a new car and the engine stops at every red light”. Alltså folk 

bara så här började skriva förklaringar så här nä men du måste förstå det den är byggd så och ja förstår men du 

fattar inte. Och det liksom att utbilda hela den ironi grejen det är ett stort det är ett stort projekt. Men det 

upptäcker man väl och att alla inte alltid ens humor men det är väl helt fair, så är det väl alltid.  

 

Var det vad du hade förväntat dig, var det några överraskningar liksom eller? 

 

Jag hade inte förväntat mig så mycket interagerande från andra och det hade jag inte förväntat mig, sen blev det 

en lite special vecka för mig eftersom jag var på den här konferensen och träffade alla andra sweden, det var ju 

en ganska extrem vecka. Att det skulle interaktion hade jag inte förväntat mig och att det skulle bli så reaktioner 

jag vet inte om ni har sett det men jag la ut en bild på vad heter den amerikanska blocket siten? Vad heter den, 

jag glömmer alltid. 

 

Craigslist. 
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Craigslist ja. Jag la ut den på Craigslist, en annons att jag sålde @sweden kontot, de dom flesta inte vet som inte 

har det är att jag har ju inte lösenordet till kontot, utan jag loggar ju in på en klient bara och sen så kan jag inte 

göra någonting med den och det blev ju ett jäkla, det spreds väldigt fort, Mashable spred ju det till två och en 

halv miljon andra också sen skrev ju artiklar och så på nätet, det var lite kul. 

 

Men hur hanterades det då eller hur var reaktionerna från dom bakom projketet när du gjorde det? 

 

De tyckte att det var skitkul, det tyckte att det var så jäkla bra. Jag satt ju bredvid dem på middagen när mashable 

delade det så dem höll ju på att kissa på sig alltså, ja alltså så jävla nöjda. Men så att det var ju inga problem, 

däremot så hörde ju andra av sig, det var lite kontiga människor på Twitter ja lite halvmärkliga folk som tyckte 

att jag var dum i huvudet och sådär, men det var ju dom som var dumma i huvudet, dom fattade ju inte att det 

inte gick. Craigslist var faktisk kul. 

 

Du fick ju ganska mycket uppmärksamhet själv men kontot har ju fått uppmärksamhet även från andra 

curators, hur ser du på det eller liksom kring att det ändå har fått ganska mycket uppmärksamhet? 

 

Men ja, ja men det är väl, alltså det är väl bara positivt. Alltså nu har jag ju träffat Sonja och snackat och hängt 

med henne och det är väl den som är liksom mest uppmärksammad och hon var ju ja därför är det ganska mycket 

och det var ju det känns ju som att uppmärksamheten var speglad väldigt negativt inne i Sverige, men att hon 

harfick den uppfattningen utifrån liksom utan det var mer någonting spännande. Annars har jag inte, jag har inte 

vart med från början jag har inte riktigt koll på  vilka dom andra är som har uppmärksammats på det sättet. Att 

dom skrev om mi på Mashable, det är samma ankdam igen. Det är ju inte så att min mamma, alltså målet var ju 

ett tag att mamma skulle se mig på nyheterna ja och det var ju en ganska intressant frågeställning, hur mycket 

måste man göra för då för att hamna på nyheterna? Men jag kom på precis hur jag skulle göra men jag  kände 

vidare och allt var bra men man måste se det utifrån det perspektivet tror jag. 

 

Men ändrade du nått i ditt agerande under veckan som gick om man tänker från hur du agerade i början 

av veckan kanske till i slutet av veckan, beroende på responsen som du fick och så? 

 

Ja ju längre veckan gick så desto mindre brydde jag mig om vad jag skrev kan man säga, det kanske var lite, om 

jag var ett uns försiktig i början så var jag absolut inte det i slutet. 

 

Okej. Och hur skiljer det sig från hur du vanligtvis kommunicerar på Twitter på din egna Twitter annars, 

från när du hade det här curators kontot, eller ja @sweden kontot? 

 

Nä men naturligt är det väl att man kanske inte interagerar med andra på det sättet som man gör i vardagliga fall 

kanske att man är så här att bla bla bla nu hände det och det ping den och den alltså det blev mer generella tweets 

sen så andra sidan när jag satt på Sweden kontot så fick jag väldigt mycket frågor, det var någon som frågade så 

här, hur funkar det i skolan och då var det att det var en lärare som sa fråga den här och så personen frågade rätt, 

blev sjukt nöjda och jag fick en massa grejer som bara tickade på och så kunde jag få lite hjälp från dem så på 

det sättet skiljer dom sig åt, det klart. 

 

Men vad är ditt förhållande till sociala medier över lag då? Är du aktiv på några andra plattformer också 

förutom Twitter?  

 

Instagram och Twitter sen ja lite Facebook. Men jag skriver inte lika mycket på Facebook som på Twitter. 

 

Ja det finns väl hur många som helst nästan men när du hade det här Twitter kontot då upplevde du dig 

som nån slags del av någonting större, när du hade kontot? 

 

Man kände sig som en Twittergud. Skriv ner det. 

 

Ja. 

 

Vad sa du? Om jag upplevde mig som en del av någonting större? 

 

Ja, eftersom att du ändå representerade Sverige genom att du hade Sverige kontot? Eller hur kändes det 

liksom? 
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Eftersom jag var på den här konferensen så förstod jag vilken  apparat det var bakom liksom, och dom hade följt 

mig i fyra fem månader i smyg utan att börja följa mig bara för att se vad jag skrev. Och så det är vikigt att de 

har folk som interagerar och inte bara skriver grejer utan att svara sen så verkar det var som nu i efterhand som 

att de inte tagit någon större hänsyn till hur många följare man har och så vidare men, frågan? 

 

Om du upplevde dig som en del av någonting större, när du hade Twitter kontot eftersom du 

representerade Sverige. 

 

Ja det gjorde det, efter det när jag hade kontrasten då blir frågan kanske lite lättare eller då får du ett mer rättvist 

svar från en som har varit med på en sån grej, för då kände man ju efter att ha träffat trettio fyrtio andra som har 

varit det här och man förstod liksom att det var tio tjugo pers bakom hela projektet, ja då förstod man att det var 

någonting mer att det inte bara var man själv. 

 

Vilken kontakt hade du med dom bakom projektet inför att du skulle få ta över kontot? 

 

De lyckades inte hitta mig någon annanstans än på Twitter, vilket betyder att jag var en framgång, så de var 

tvungna att skriva där och så där så att de skicka dm så fick jag började följa och så skickade vi dm och så var 

det lite mailkontakt och sen så fick jag ett avtal som jag fick skriva på och alla förhållningsregler och så här som 

gäller. Och sen så låg det i dvala i några veckor tills det var dags, och sen så hördes vi av dagen innan och på 

morgonenen där och sen så körde vi på. 

 

Vad var det för regler eller direktiv som du fick utav dom då, som dom sa eller vad sa dom? 

 

Kan jag inte bara maila över det istället så får du alltihopa? Blir ni glada då? 

 

Jag vet inte, kortfattat liksom? 

 

Typ inga brott, inga rasbrott, inga personangrepp, tänk på att folk förstår skämt olika i olika länder och att skaffa 

inte flickvän eller pojkvän via @sweden kontot. Skriv minst femton tweets på hela veckan, det var typ det tror 

jag. 

 

Vad tycke du om reglerna? 

 

Det var, jo det var ju okej. Man skulle vara sig själv men man skulle tänka efter vad man skämtar om, då skrev 

jag det funkar ju inte skrev jag då, och så fick jag lov att hålla mig till klausulen att man skulle vara sig själv 

istället för det andra, så det var ju bra. 

 

 

Kände du att du förde Sveriges talan då när du hade kontot? 

 

Om jag kände att jag förde Sveriges talan, vilken enkel fråga. Det var ganska häftigt sådär man är du officiell för 

Sverige sådär. 

 

Hade du någonting som du ville få ut av veckan eller någonting som du ville förmedla? 

 

Nej inte så alltså, det var inget nej inget som jag ville förmedla. Jag förmedlar inget på Twitter, på Twitter är det 

mest trams och så, jag höll det där. 

 

Försökte du skriva saker som du trodde skulle väcka reaktioner och få igång lite samtal och sådär? 

 

Ja, ja det gjorde jag, lite kort svar jag kan inte exakt komma ihåg vad jag skrev. 

 

Fick du den responsen som du hade hoppats på då eller? 

 

Nej men det var ju ganska positiva reaktioner hela tiden det var nån som blev sur för nån liten grej men annars 

var det ju, nä jag antar att jag. Jo det var någon som skrev så här att det var den sämsta Sweden någonsin att han 

inte hade nån lust att följa mig och sen så fick jag ju även positiva reaktioner att jag var den bästa sen Sonja och 

ja sånt, men de flesta var snälla. Jag ser väl snäll ut på bilden eller någonting jag vet inte. Folk var rätt snälla mot 

mig tycker jag. 
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Hur ser du på ansvaret då för det som skrivs eller det som uttrycks? Vem är ytterst ansvarig? 

 

Personen, så måste det ju vara, det hade ju inte funkat annars. Om Sverige skulle vara.  

 

Men kände du dig någonsin begränsad i vad du kunde skriva i och med att du hade dom här reglerna? 

 

Jag tror fasen inte att jag strök någonting, eller nja jag vet inte. Kanske nått om homoäktenskap och aborter och 

så där, det kanske jag höll mig ifrån sådär. Man var lite strategisk liksom och skrev inte att man skulle bomba ett 

höghus i New York liksom. 

 

Du tänkte på reaktionerna som du skulle få då eller? Alltså om vi säger att du undvek vissa ämnen så här 

för att du tänkte att det inte skulle kanske eller ja? 

 

Jag höll ifrån mig det för det fanns ju inget så viktigt var det inte asså nä. 

 

Men du pratade lite innan om hur dom hade reagerat när du la ut kontot på craigslist, tänkte bara på att 

du satt de vart lite nervösa och att dom ja men dom sa inget annat liksom typ att nä jag vet inte? Dom var 

bara positiva eller? 

 

Dom var positiva. Dom tycket all uppmärksamhet var bra uppmärksamhet. Speciellt när dom får så stor 

delningsratio och när dom kommer ut till så många. En annan rolig sak eller en intressant sak, man tycker att 

man skriver så jävla smarta grejer så lägger man ut en bild på en älg, det var min mest retweetade tweet, en bild 

på en älg, och så sto det typ så här share me because I’m a moose, det fick typ tvåhundra retweets. Jag fattar 

fortfarande inte det, men det säger en del om publiken liksom. Men jag tyckte det här var mycket roligt, det blev 

inte alls lika stor spridning på mina egna tweets och retweets om man nu ska räkna det. För det handlar ju om det 

hur många retweets, hur många fler följare man fick under veckan, jag och hur många fler @Sweden kontot fick 

man jämför sig med andra. 

 

Men hur förhåller du dig då till tidigare curators? 

 

I förhållande till dom vet jag inte. Jag fick en procent, ungefär sjuhundra stycken mer följare det är inte så 

mycket, jag fick lika många privat typ. Och alltså det finns ju en sån här statistik greja där hej Sonja går upp, det 

har legat ganska still sista halvåret tror jag. Nån vecka var det riktigt uselt och då har jag sett att det har gått ner, 

då har det vart nån riktigt dålig, då har jag blivit lite förbannad. Jag är nästan sugen på att avfölja, det är det enda 

som är dumt, jag känner mig nästan som en del av en familj för folk jag inte känner som har kontot så kan jag 

inte snacka skit om dom. Det är enda anledningen till att jag skulle ha tackat nej, att jag inte kan skriva skit om 

någon. 

 

Har titigare curators roll i projektet påverkat hur du valde att tolka projektet din vecka? 

 

Nej för jag hade för dålig koll, jag läste mest mot slutet där och dom var inte så mycket att tolka sådär. 

 

Men hur ser du på, ja men du hade ju inte koll på så mycket, ser du men hur ser du på åsikterna som 

tidigare har uttrycks av andra curatorer dom som du har kollat på? 

 

Nej jag har inte haft alltså någonting emot någons åsikt och tyckt att Sonja är det som stickert ut mest kanske och 

det tyckte jag liksom var rätt larvigt av folk, och sen så var det typ Jack första veckan som skrev någonting om 

nån snopp kanske. Du vet, folk gick i taket för nån snopp, ja. Nä jag har ingen åsikt eller nått specifikt som stör 

mig. 

 

Och hur tycker du att olika incidenter har hanterats då om man tänker typ ja men Sonja och sådär hur 

det bemöttes eller hur det hanterades? 

 

Jag har väl ingen större kunskap eller åsikt om det. Men det verkar som att de har hanterats bra. De fick inte tag 

på henne i någon större utsträckning, jag menar byrån och Visit och Si 

 

Vilken bild tycker du att det här projektet förmedlar utav Sverige? 

 

Det är väl en, det känns generellt som att folk har en ganska bra bild utav Sverige, och är väldigt nyfikna på 

landet. Det är ju ganska intressant hur följare efter följare varje vecka är nyfiken på vem man är och vad man gör 
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för någonting och det verkar som att det går runt en massa folk och har en fetisch för Sverige men det är ju 

ganska intressant. Det gör ju många andra såna konton som har typ fem procent av det Sverige har totalt. 

 

Vad tror du om framtiden för kontot då som avslutning? 

 

Framtiden för Sweden, det känns som att har man vart inne i det så har det vart ganska intensivt och jag följer 

kontot och ser vilka som skriver för det gör inte så många som, jag var svårflörtad, jag tror att det kans fortsätta 

leva, budgeten har minskat. Jag tror dom kanske kan fortsätta jag tror inte på några fler Sonja effekter men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Interview Jack Werner, Curator 

Stockholm, 2013-05-03 

 

Vad är det du gör för någonting? 

 

Jag är frilansjournalist, skriver om internet, nätkultur närmare bestämt men har mer och mer gått över till att inse 

att det jag tycker om inte är så mycket just internetkultur specifikt utan mer berättandet. Jag tycker om bra 

berättande och jag tycker om att berätta saker och ting. Så just nu jobbar jag på en bok som ska komma ut nästa 

vår om typ vandringssägner och klintbergare på nätet. 

 

Men hur kom du i kontakt med kontot då? Alltså det här Twitterkontot? 

 

Alltså det var Kampman som, tror jag tyckte om vem jag var. Och jag tror att jag twittrade lite knäppare då jag 

har ingen aning. Jag brukar säg att eller liksom i just intervjusammanhang att då brukar jag säga att han ville att 

nån skulle göra bort sig först på kontot liksom. Och bara gå ut och vara dum i huvudet liksom, sätta en låg ribba. 

Men han brukar försöka smickra mig och säga annat. Men det var ja fan han tyckte väl att det var kul, galet 

sådär. 

 

Men twittrade du mycket innan? 

 

Ja det gjorde jag, det gjorde jag men har ju inte, jag har ju inte någon utbildning eller någonting. Mitt sätt att ha 

fått inom citationstecken en karriär är ju att liksom ha skrivit saker och att säga till människor läs det här, och så 

har var tionde sagt att det var helt okej och så har jag fått jobb. Ett sånt förlopp liksom. 

 

Kände du han Patrick sen innan eller var det bara att han visste om dig via Twitter? 

 

Ja vi följde varandra. Vi var eller ja vi var Twitter-bekanta kan vi säga, och hade skrivit lite småsaker, han hade 

väl småflinat lite åt nått sådär. Han är ju själv en ganska, vad ska man säga avant-garde på nått sätt, han är 

ganska klurig, spännande rolig person tycket jag. Men så fort han är just i den här att nu ska jag ha kundmöte 

klädda propra personen, jag tycket att det är en ganska kul kombination. 

 

Vad hade du för tankar då när du fick det här förslaget? Du var ju den första. 

 

Jag hade ingen aning jag tänkte att nu är det liksom hej det här var från en PR byrå vi har en idé som skulle 

kunna förstärka ditt varumärke väldigt mycket, jag menar det är ju inte helt unheard of. Det kommer tyvärr inte 

utgå någon betalning men vi lovar att det här kommer att bli oerhört bra för dig och din ja liksom sådär. Men så 

lät det ändå kul det här @sweden kontot hade väl, hur jävla många var det det minns jag inte ens, tolv åtta tusen 

followers någonting sånt och det var typ dubbelt så många som jag hade då. Så då var jag sådär fan om det inte 

finns några tyglar vilket det inte fanns, det fanns inte du får absolut inte skriva sådär. Det fanns du får inte bryta 

mot svensk lag men det hade jag inte planerat att göra på Twitter ändå. Så det var liksom det här blir skoj, vill du 

ha lite kul och jag såg inge problem med det. Tidigare i sommar den sommaren, eller tidigare på den sommaren 

det året så hade jag vart på allsång på skansen, ett evenemang som jag hatar i engenskap utav twittrare liksom, 

Twitter-referera evenemanget. Det är väl helt okej liksom om man är, om man inte har nått bättre för sig. 

 

Men hur såg du på din roll då när du hoppade in i det här, eller kastade in kanske man ska säga? 

 

Det var inte så många som följde det, kul grej att pröva och jag får göra vad jag vill. Jag är väl mig själv och den 

och visar liksom lite fram att det här kommer inte att vara turism det kanske var det som var den huvudsakliga att 

jag är väldigt ointresserad av turism och hade ingen lust att säga typ titta på våra beautiful mooses. Utan snarare 

säga att hej svejs jag försöker vara rolig, så här jävla plumpt blir det och att det kan vara folk okej. Att det bara 

kunde få vara en sån här bara dum jävla snubbe som tog över @sweden kontot och att nästa vecka kommer 

någon annan att göra det och vara lite bättre, ja det blir ju bara en kontrast, det blir ju kul. 

 

Men hade du nån sån här tanke eller agenda när du gick in? 

 

Nä verkligen inte, ha kul. Väldigt agendabefriat. Men det var ju också liksom jag hade ju ingen aning om vad det 

var, ta @sweden kontot här är liksom nyckel med riktlinjer som i princip var var inte en olaglig idiot. Det stod 
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inget om att man inte kunde vara en idiot utan en olaglig idiot. Och då var det ju, det räckte ju liksom. Jag tror att 

det är väl väldigt få människor som har gått in mdn en agenda va, eller? 

 

Ja jag skulle nog säga att vi har fått samma uppfattning. 

 

Det beror väl på hur man definierar en agenda liksom men jag tror ju att vadå Anna Sahlin som var nyss hon 

hade väl en agenda att vara kul. Hon twittrade ju på ett helt annat sätt än vad många andra gjort, punktmarkerade 

med roligheter så. Den där fredagen när allting liksom exploderade när jag hade kontot så ägnade jag mig bara åt 

att svara på frågor åt tillrusande followers. 

 

Vad var det du hade gjort då? 

 

Jag hade inte gjort nånting alltså det var inge media under hela veckan förutom nån blogg som var lite sur för att 

jag hade uttryckligen skämtat med min kompis via kontot, vilket var ja. Sen hade sen kom helt plötsligt sen skrev 

Gizmodo, och det spreds på webb och sen hamnade det liksom på Mashable. Och då var det ju såhär, att Sweden 

makes crazy experiment och hahahaha liksom. Och screenshotade den där mastrubation tweeten och ja då kom 

followers liksom då tror jag att man fick tio procent mer. Det var en väldigt sjuk upplevelse jag har aldrig vart 

med om det förut. 

 

Men hur kändes det då liksom att få? 

 

Det kändes helt knäppt att få jag var ute den kvällen och skulle ut och dricka några öl med några kompisar men 

jag är ju vanligtvis väldigt okontaktbar eftersom jag alltid har min telefon i ansiktet, så det blev ju bara värre för 

eftersom att jag fick verkligen hundratals följare per halvtimme. Det gick så jävla fort och då var ja sådär jag 

måste svara på alla dem här det är mitt ansvar att svara roligt på alla dem här. Så jag satt bara i ett hörn för att få 

mottagning på Marie Laveau, och där finns det inte mottagning om man går in mer än två och en halv meter in i 

lokalen, åtminstone inte om man har tre. Så jag satt där liksom vid fönstret och de bara så här you are funny 

where are you from? Hope the weather is nice. 

 

Men alltså hur skiljer det sig här från din vanliga Twitter, jag menar upplevelsen? 

 

Det är ju väldig mycket större. Alltså nu var det finns ju inte en jag tror att dem som har det nu kan jämföra mer 

med en upplevelse som är mer den egna och den här upplevelsen som nu har blivit formad på nått sätt, till vad 

det är alltså att människor vet vad dem kan förvänta sig, människor är bekanta med Sonja och sådär och vet att 

här kan det balla ur. Så nu är det nog lättare att jämföra upplevelsen om man ser det så, då när jag gjorde det som 

sagt det fanns väldigt, det var väldigt oklart vad det skulle bli vad jag kan jämföra med är känslan att oj här blev 

det visst reaktioner. Så det det är jag tror att det är svårt att jämföra upplevelser så. 

 

Men känner du att du hjälpt till att forma det här då? Har du lämnat avtryck? 

 

Det var kul, och vad som hände sen med det tror jag inte har så mycket med mig att göra men på nått sätt gick 

jag nog in i det med att det kan nog vara mer än bara gos i mos en ganska sån där be prepared for idiots. 

 

Men du en sak jag tänkte lite på, kände du att du förde Sveriges talan? 

 

Nä nej verkligen inte. Det är motsatt så mycket förstod jag att det är motsatsen till hela projektet att vara Carl 

Bildt i en vecka. Det är inte, det var inte min roll, då hade jag inte då hade jag inte betett mig som jag gjorde 

heller. För då hade det ju varit bara så där min favoritstadsdel i Stockholm är den här och mitt favoritgulliga djur 

i Sverige är det här, och det liksom då hade det varit ett annat projekt. Nu var det inte det, det var liksom uttalat 

ett annat projekt. 

 

Men hur skulle du beskriva projektet då? 

 

Ett liksom diversifierat möte med ett tvärsnitt ur den svenska privilegierade svenska medelklassen som har 

tillgång till Twitter typ. 

 

Men hur ser du på att det så här ska vara en mångfasetterad bild av Sverige då? 

 

Ja den är hyfsat mångfasetterad. Sen är det samtidigt att man måste ha ett visst kulturellt kapital för att kunna 

hamna i Patrick Kampmanns feed liksom om man säger. Jag tror inte att det att det har representerat allt som kan 
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och bör, men dem har gjort ett försök som inte har blivit katastrofalt som har visat det här den här 

tvåbarnsmamman i en småstad och liksom folk med andra bakgrunder och sådär. Det är inte misslyckat för dem 

har ju inte heller siktat på att vara, alltså det är ju inte ett demokratiskt projekt det är ju det är som lite, det finns 

ju evangelister som vill få det till det. Att liksom det här är demokrati Sweden som släpper lös det till alla 

människor som får säga vad dem vill, men det är det ju inte. Det är ju inte folk som har, som sagt som känner 

nån som är vid rätt plats vid rätt tillfälle och är lite kul. 

 

Tror du att det finns något tidsperspektiv på det, just den där ambitionen? 

 

Tidsperspektiv? 

 

Ja men just på den där ambitionen liksom att det skulle bli, det kanske är en liten klick till att börja med? 

 

Ja att det utgår från en, ja det började nånstans det började med mig och sen vet inte jag hur mycket det har 

påverkat någonting men det började där och det kanske har påverkat vart det är på väg. Men jag tror till exempel 

inte att nån sån där person med ett ägg som bild och som skriver nått om pk censurer på sin beskrivning, jag tror 

inte att dem kommer att få kontot. Och om dem nu får det, det är ju någonting som man kan tycka är både bra 

och dåligt men det är de facto inte någon sorts representation och då har man ju redan där gjort ett avsteg från att 

var en totalt ärlig. Det hade ju inte behövt innebära att man tar ställning för såna frågor utan man hade ju bara 

kunnat sådär säga och så finns dem här också, titta vad den här personen har skrivit. Jag menar jag vet ju inte om 

det hade blivit bra, det hade säkert blivit skitdåligt, katastrof, men om men om man gör det inte och det säger 

någonting. 

 

Men hur ser du på det här vad man säger i den här kanalen, kan man säga vad som helst? 

 

Ja, som inte bryter mot den svenska lagen. Ja det tycker jag, det tycker jag. Jag tycker exempelvis att det hade 

kunnat bli intressant med en sån här politisk med en sån här riktig politisk krock. Det var därför jag ville att 

Emma skulle ta det för jag visste att hon skulle liksom, sätta fingret jävligt mycket på just det som utmanat 

många människor. Och jag tror det hade gått jäkligt bra. 

 

Men blir det att man sätter några begränsningar för sig själv då? Är det en själv som sätter 

begränsningar helt enkelt? 

 

Ja sätter begränsningen var att så nära kul man kan komma men inte meningslöst. För så är det alltid med allting 

jag skriver det ska ju aldrig vara, jag menar det är ju någons tid man leker med, det är ju ganska taskigt att slänga 

bort den på att göra iakttagelser om det vackra vädret. Det är ju liksom, det bryr sig ju ingen om, och det ska man 

liksom inte låtsas om heller. 

 

Alltså ett underhållningsvärde helt enkelt? 

 

Ja. Ett underhållningsvärde, nån form av intresse. Men hade jag haft kontot, @sweden kontot, nu hade jag fått 

det idag då hade jag nog gått runt och visat upp historiska punkter i Stockholm. Nu låter det i och för sig helt 

makalöst ointressant men jag är ganska intresserad av Stockholm tidig medeltid. Så då hade jag gått runt och vart 

så här, här just precis befann sig rådstugan anno 1338 och det roliga med det är att bla bla bla. Och då hade jag 

tagit lite mindre hänsyn till just det här everyone should laugh woho party liksom. 

 

Varför tror du att det har förändrats då? Din approach liksom om du skulle ta över det nu? 

 

Då var jag ganska mycket mindre på Twitter, och var ganska så här åh vad ska jag ta mig till med mig själv och 

nu kanske jag känner mig lite mera trygg i det att det finns jobb. Jag behöver inte branda mig själv så jäkla 

mycket längre och då kan jag utnyttja lite kanaler till att bara så här hörrni alla ni som är intresserade av 

Stockholm under tidig medeltid liksom, feel free to join. 

 

Men alltså hur ser du på efterföljande curatorer då liksom? Hur tycker du att kontot har utvecklats? 
 

Bra, alltså vissa veckor har det ju varit sjukt ointressant som att det liksom, otrolig dag jag har varit och handlat 

här är en kaffe liksom. Alltså åh vilken gullig hatt och lol lol lol lol men det är ganska så här men det är ju okej 

så får det vara vissa veckor och det går ju ut på att avfölja och följa på när det är någon som tweetar . Så jag 

tycker att det har utvecklats väldigt bra utåt sett liksom. De har kanske inte varit lika avantgarde nu i slutet men 

just såna här knäppa lite randoms som bara visat sig vara briljanta, typ Sonja. Men det är väl helt okej det är väl 
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liksom ett projekt som kan växa sen tycker jag kanske att det har tappat lite sin udd. Det är ju väldigt få gånger 

då man känner oj här kom en diskussion som satte fingret på någonting eller som berättade någonting spännande. 

 

Men tycker du att de här provaktionerna då, har de bidragit med något? När det har varit lite mer vad 

som upplevs i media som incidenter, ja men stark uppmärksammet liksom, när det har varit någonting 

kontroversiellt. 

 

Alltså de gånger som någonting har hänt på riktigt och det inte bara är gnällande bloggare som har hojtat till, då 

har det ju varit alltså då har det ju varit kul bara i sig. Just eftersom att det än så länge inte brutits mot någon lag. 

Utan än så länge har det bara varit fun games och då tycker jag att ju större kontot blir desto roligare. Jag menar 

om hundra tusen bloggare runt jorden bara jag har en åsikt om det här du borde ta, alltså som med Sonja det var 

ju löjligt. Som den här New York killen som liksom skriver nått, som är så otroligt distanserad som ska ta plats 

på kontot liksom, som bara går in och Sonja Abrahamsson har gjort det här och, och att vara med på Colbert 

Report, vad fan är det? Är det nån som sitter och, det blir så oerhört apart liksom. Från att sitta hemma med två 

barn till att twittra för Sverige. 

 

Blir det en stark kontrast liksom? 

 

Jo det kan man säga, mellan att inte vara med på the Colbert report och att inte vara med på Colbert report det är 

en ganska stor skillnad. 

 

Gjorde du några speciella förberedelser innan du skulle ta över kontot? När du visste att du hade fått det. 

 

Det tror jag inte riktigt att jag gjorde. Jag skaffade Instagram tror jag nä det kanske inte var då, jo det var då. 

 

Fanns det nån tvekan till att säga ja till kontot? 

 

Just den jag beskrev i och med som Jack vi reklambyrå AB har ett otroligt erbjudande till just dig, vi har ett 

spännande förslag just till dig och då kan man ju känna lite såhär jag kan också göra saker som man får lön för. 

Vilken skulle jag göra idag? Men sen så är Patrick, han har förmågan att vara ganska ärlig faktiskt och att han 

kommer för att han faktiskt tänker att jag tror att du skulle hantera detta bra. Och då blir man lite som en kul grej 

att okej. Jag skulle ju ändå bara twittra bort den där tiden, det skulle vara lika korkat då kan jag lika gärna göra 

det där. 

 

Men var det vad du förväntade dig då? 

 

Ingenting, alltså jag tappade typ femtusen följare dem första dagarna eller fyra dagarna va vad är det här vi 

trodde att det skulle vara schyssta bilder på sälar på det här kontot liksom och så kommer en kille som bara hello 

I have been thinking about Hitler, och det klart att dem blir perplexa och drar. Men i det här fallet så sen så var ju 

jag lite så det är ju inte mina vänner jag förlorar utan det är ju människor som gått in på @sweden som går in och 

blir något annat än vad man förväntar sig och då är det fine. Men jag förväntar mig definitivt inte den 

medieexplosion som kom. 

 

Men hur upplevde du reaktionerna då överlag? 

 

Faktiskt väldigt väldigt positiva just för att dem som drog är ”what the fuck reaktionerna”.  Det där var ju en kul 

grej en rolig grej vi gillar dig tack för att du var här. Topp så det var på det hela taget en lustfylld upplevelse. 

 

Men om man kollar lite så här media, skiljde det sig så här i Sverige och utomlands hur man tog emot 

det? 

 

Ja i Sverige är det ju roligt för när svenskar hamnar i media oavsett vilka det är så finns alltid den omedelbara 

vinkeln Sverige är i media liksom wohowho Gustav Vasa. Och sen efter den vinkeln så kommer några och 

problematiserar och dem kan ofta ha en så här jag tycker att det borde ha vart så här. Det har ju inte hänt nått det 

är ju ingenting som har hänt det är ju bara att man är såhär han borde ha sagt hej istället för hello. Men sen har 

det just varit lite såhär stora oj nu är vi representerad utav de här personerna oj vad knäppt. 

 

Upplevde du att du fick backup eller support så här liksom? Av dem bakom. 
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Patrick var helt bra. Mina kompisar har aldrig fattat vad jag jobbat med så dem hade ingen aning om vad som 

hände så jag var väl såhär ungefär Sweden Twitter och dem ryckte på axlarna men det kanske inte var deras stöd 

som du frågade efter. 

 

Känner du att folk har förstått meningen med projektet alltså? 

 

Ja sent omsider har folk gjort det nu förekommer det, nu har ju jag inte nån stående Google bevakning om vad 

som skrivs om Sweden kontot, men jag upplever det som att nu är det mer som en påse lösgodis liksom. Nån 

vecka är det nån lite tråkig och äcklig och andra veckor är det kanske någonting som man tycker om och sen är 

man nöjd om det är bra och missnöjd om det är dåligt. Men man gör aldrig en stor grej av det såhär att jag ska 

ringa kungen utan då är det, så det har nog gått fram ganska bra vad det handlar om. 

 

Men var det lika tydligt då från början? 

 

Nä det var ju det som var grejen att den första så här riktigt kritiska reaktionen som jag fick var från någon 

kvinna som, en utomlandssvensk som vad heter det exilsvensk, som var så här this is not the Sweden I recognize. 

I recognize Sweden with the fjälls and fjords and I love that Sweden. And this man talks about masturbation. 

Och då kände jag att jag är inte fjällen och fjordarna liksom det ska inte vara fjäll och fjordar då hade jag inte 

tackat ja. Man skulle behövt vara en copywriter och du kommer säker att polletten att trilla ner. Jag tror kanske 

inte att just den personen har nog inte fått en helomvändning med att det var nog fint i längden, utan tycker nog 

fortfarande att det är dumt tror jag. 

 

Men vad säger hela det här projektet om Sverige då? 

 

Att vi har jävligt smarta PR byråer i det här landet, eller en smart PR byrå i det här landet. Säger väldigt lite 

säger väldigt lite om nått statsskick eller så, allmän mentalitet. Alltså det är jättebra för att träffa svenskar men 

ens efter hundra veckor så kommer det ju inte vara en ärlig bild av vad Sverige är, framförallt eftersom man 

utelämnar de riktigt dåliga bitarna. Så det säger bara att man kan twittra och man kan till och med bli riktigt 

smart om man är PR konsult. 

 

Hur var reaktionerna från Patrick och dem då när du hade börjar twittra då när du fick respons och så 

vad sa dem eller vad tyckte dem? 

 

Jag tog det som att Patrick myste skitmycket alltså det kändes som att Patrick hade the time of his life. För jag 

tror att som han såg det så hade han sålt in det här skitkonstiga, ska vi inte ta vår sjukt stajlade och fräscha 

kommunikationskanal och bara ge till den här riktigt konstiga snubben som har så här konstiga skämt going och 

så hade Visit Sweden och Svenska Institutet bara jo men det låter som en jättebra idé, vi prövar. Och sen så hade 

han bara som ni vet, jag tror säkert att man bara, det känns som att han är den där personen som han är den här 

personen som gärna utmanar litegrann och ställer saker, och så såg han väl lite sin chans att i förlängningen göra 

just det mot en turism och vad heter nation marketing. 

 

Public diplomacy. 

 

Fina ord. Ja sin chans att ge långnäsa till den där jäkligt väldressade varianten. Och istället göra sin knäppa grej 

med mig som förlängning. Så jag tror att han hade jättekul och så tror jag att @sweden och Svenska Institutet bet 

på sina naglar typ tills tusen olika bloggar skrev så här this idea is Sweden is crazy and Sweden is crazy, I’m 

kind of curious, what is Sweden? Typ sådär, och då tror jag att de bara okej så det var såhär ni tänkte då så bra. 

Och då tror hag att Patrick tyckte att det var tråkigt igen. 

 

Men tror du att det var svårt att backa ur liksom för dem? 

 

Ja det tror jag, det tror jag var helt omöjligt, det går ju inte liksom. Vad är det för jävla message det är ju totalt 

motsatsen, dem skulle bara för dem har ju lanserat med ord som demokrati, det här landet är öppnast i världen 

och man kan göra vad man vill här och säga vad man vill här, titta bara på det här Twitter kontot. Om dem skulle 

bara trycka på knappen för att nån är lite knäpp. 

 

Framtiden för projektet vad tror du om det? Kommer man att fortsätta köra? 

 

Jag har faktiskt ingen aning. 
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Tycker du att man borde fortsätta? 

 

Ja, nja efter Sonja alltså jag tycket väl kanske lite att the point is made. 

 

Var det efter Sonja eller sa du? 

 

Nej alltså överhuvudtaget när man går igenom det är ganska tydligt, det ligger kvar sjukt stabilt med sextiosex 

sextiosju tusen followers det typ ingenting alls. Det tillkommer och går ungefär lika många hela tiden. 

 

Det dubblades ju där med Sonja. 

 

Ja precis, nej jag tror att det till och med vadå. Ja det blev trettio någonting. 

 

Ja men då blev det mer än dubbelt. 

 

Det var jättemånga i alla fall och dem har ju stannat kvar. Nej men alltså jag vet inte, jag vete fan vad mer det 

finns att. Det känns lite som att det är, jag vet inte hur roligt de dör sextio å andra sidan dem är kvar. Så länge 

dem är kvar finns det väl inget att förlora på att ha kvar det om dem är kvar. Jag menar om folk börjar dra i 

massor då kanske man kan fundera på att försöka stänga ner det. Jag menar det finns ju så jäkla mycket prestiges 

inblandat i det nu har ni märkt det om det finns någon laddning? 

 

Jag skulle väl säga att det kanske planar ut efter. Sen nånting som vi har funderat på hur dem bakom 

projektet, hur kul det är för dem. 

 

Men än så länge det är väl inte så mycket jobb som dem behöver göra? Dem får väl in sina tips i mängd och dem 

behöver väl inte göra dem behöver väl bara titta på dem och så här ja men det här ser bra ut, varsågod. 

 

Men tror du att just dem här värderingarna man jobbar mot, gör att man blir bunden till projektet på ett 

visst sätt? 

 

Nej alltså menar du emotionell. 

 

Nej men just den här lite mångfacetterade och att det ska vara demokratisk och långsiktigt. 

 

Att dem skulle känna nått för det, att dem liksom känner att vi har förpliktigat oss, nä det tror jag inte. Även dem 

måste väl inse att detta är en karikatyr på demokratis, som sagt jag tycker inte att det är negativt på nått sätt men 

det är inte demokrati. För att om det hade varit demokrati så hade det varit en helt annan process bakom. Jag tror 

inte att dem har några höga hästar, om dem har höga hästar då är dem riktigt jävla långt nere i sina jävla navlar. 

Åh vad vackert. 

 

Men hur upplever du urvalet liksom? 

 

Det är som det erbjuds av Twitter. 
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Interview Joakim Jardenberg, Curator  

Skype, 2013-04-24 

 

Vem är du och vad gör du? 

 

Jag är Joakim Jardenberg, jag är VD för utvecklingsbolaget Mindpark. Jag är Senior rådgivare och konsult, det 

är mitt huvudsakliga, jag jobbar som personlig rådgivare åt fem stora börs-VD:ar. Allt från stora pilar på kartan 

till när dom ringer mig från toaletten helt panikslagna och man får prata Twitter med dom. Jag är även inblandad 

i lite längre projekt med större företagsledningar, jag jobbar med företag som Unilever globalt och sådär. Och så 

jobbar jag en hel del med svensk offentlig sektor också och försöker knuffa dom i rätt riktning när det gäller 

saker som öppen data och demokrati och sånt. Sen är jag också investerare. Jag är inne i tolv stycken start ups, 

framförallt nordiska bolag. Och så är jag föreläsare och utbildare, jag hade jag tror det var 92 resdagar förra året 

så jag är runt en hel del. 50-60% av min tid lägger jag på pro bono, på saker som jag tycker är viktigt, till 

exempel att vara ute i skolorna, till exempel att försöka utbilda dom äldre i hur dom kan göra bra saker med 

internet. Jag har varit nere i mellanöstern, fem gånger nu, framförallt Egypten och Tunisien och lite grann i 

Syrien innan det smällde till också, för att försöka hjälpa dom politiska aktivisterna där nere att arbeta med 

internet och digitalt sätt. Så jag är väldigt digital om man säger så, humanist i botten, jag brinner för 

människorna inte för tekniken. 

 

Hur kom du i kontakt med det här Twitter kontot då? 

 

Alltså eftersom jag har jobbat en del med demokrati-frågor i mellanöstern så har jag ju hållit ett öga på Svenska 

Institutet ganska länge och gjort en del projekt tillsammans med dom också. Och sen så känner jag en del av dom 

som jobbade på Visit Sweden, både Tommy och Maria är gamla kompisar, så jag visste lite vilket gäng det här 

var. Innan dom drog igång @sweden så hade vi lite diskussioner om att jobba på det viset med rotation och 

sådär, så att projektet och kontot var inte helt nytt för mig. Däremot så var det ju helt nytt med att jag fick frågan 

att jag själv skulle vara @sweden. Det hade jag faktiskt inte räknat med men jag är väldigt glad, kunde såklart 

inte motstå. 

 

Vad hade du för bild av kontot? 

 

Alltså dom öppnade ju hårt med Jack Werner och man kan väl säga att inledningsvis så kände jag kanske att 

kontot inte riktigt tog den riktningen som jag hade hoppats att det skulle ta. Alltså till och med jag färgades ju 

lite grann av den här känslan att man ville att det skulle stå för någon fin bild av Sverige. Sverige-bilden, alltså 

fina demokratiska storstilade högre värden Sverige på något vis. Och då när Jack började med liksom sina vitsar 

och så sina under bältet tweets så måste jag säga att jag inledningsvis blev lite ställd då. Men det tog väl bara två, 

tre, fyra i rotationen innan jag insåg det briljanta i att verkligen låta var och en vara en människa, alltså att så att 

säga det var mångfalden egentligen som byggde den här Sverigebilden och då är det ju klart att Jack Werner var 

ju en briljant öppning liksom. Det var klockrent. Det tog ett litet tag att komma underfund med att det var 

briljant. Vissa har väl inte kommit dit än tror jag. 

 

Vad uppfattar du som projektets budskap? 

 

Så som det har kommit att bli så har ju budskapet blivit sylvasst och kristallklart på ett sätt som jag tror att inte 

någon egentligen kunde drömma om, alltså budskapet om ett Sverige som är rikt på mångfald, det Sverige som 

är extremt demokratiskt och öppet och det Sverige som verkligen står för någon slags värdering. Det kan man väl 

säga är ju framförallt två incidenter och två händelser som har mejslat ut den bilden av kontot och den ena det är 

ju naturligtvis när Sonja drog iväg. När hon ställde den fantastiska frågan ”what is the fuss with the jews?” och 

det blev en väldigt stark diskussion runt det. Som verkligen belyste som ett yttrandefrihetsgrundlagens högborg 

som är fint på alla sätt och vis. Och sen då kopplat till det då när Stephen Colbert började sina aktiviteter med att 

han ville vara @sweden och all den uppmärksamheten som det fick. Och när det slutligen då visade sig att man 

faktiskt står för sin strategi, nä Stephen kan ju inte ha det här kontot även om det hade varit århundradets PR 

trick på ytan så lyckades man visa att kontot faktiskt stod för någonting mer. Det var inte bara billig 

marknadsföring utan det var faktiskt meningen att det skulle försöka belysa någon slags bild av Sverige. Så det 

är väl dom två väldigt nära relaterade händelserna som var för sig har väldigt tydligt visat vad kontot betyder och 

vad det står för. 

 

Känns det som att alla har förstått det? 



118 

 

Nej inte alla andra. Det är nog förmätet att tro att alla andra ska ens vara så intresserade att dom försöker förstå 

det men jag tror att tillräckligt många har förstått och att diskussionen som har skett runt det här kontot har varit 

tillräckligt rik på nyanser och på bredd för att det faktiskt ska, det ska gå att analysera sig fram till det. Jag tror 

inte att man hade kunnat gjort annorlunda, man kan inte begära att, vad är det man har nu 65 000 followers eller 

nåt sånt, man kan inte begära att alla dom, och alla människor som finns runt omkring det och som drabbas av 

retweet och så vidare, att alla ska förstå exakt vad det handlar om men för den som sätter sig in i det och för den 

som är tillräckligt så, alltså är tillräckligt nyfiken på det här så har det definitivt satt sig. Och tittar vi på någon 

slags primär målgrupp här med politiker och andra influencers, människor i branschen och så, diplomatisvängen, 

journalister, dom som i sin tur sen kan gå ut och påverka så tror jag att ganska många faktiskt har förstått att det 

här är ett speciellt projekt. Jag tror det. Jag tror inte att man kan begära mer av kampanjen än vad det som man 

har fått ut av det här kontot liksom, du kan aldrig nå alla människor med exakt rätt budskap, alla tolkar det på sitt 

sätt och så vidare och så men med någon slags levande rörelse såhär så fortsätter det att bygga bilden ändå.  

 

Vad var det som lockade med kontot? 

 

För det första så är det ju naturligtvis jävligt kul att få vara Sverige, under en vecka i någon slags kontext i alla 

fall få lov att symbolisera Sverige, och jag hade en bild av eller en ganska tydlig ide av vilket Sverige som jag 

ville illustrera i och med att jag är inblandad i mycket i tekniksvängen och i demokratisvängen och så jag hade 

en glasklar bild av hur min vecka skulle ta att se ut. Sen blev det ju inte riktigt så, Estelle föddes ju den veckan så 

allting ställdes på huvudet när den lilla kronprinsessan kom till världen så blev det ju som det blev. Det blev 

väldigt mycket rojalism och väldigt mycket krav att jag skulle leverera hur Estelle uttalades på svenska och allt 

vad det nu är. Och det är ju så. Jag tappade greppet över kontot litegrann och det är nog relaterat till det som var 

min andra drivkraft så jag har ju själv en ganska stark Twitter-närvaro, jag har 15 000 followers själv och är 

väldigt aktiv i de digitala kanalerna, och erbjudandet om att för en vecka få byta målgrupp helt och hållet, få lov 

att byta språk, och få lov att liksom sträcka ut en hand i en helt annan riktning än den som jag normalt sätt 

kommunicerar med, det var ju naturligtvis oerhört lockande för mig som älskar att experimentera med mig själv 

och med min identitet och mitt språk och så. Så att det var liksom för mig var det inte någon omställning, något 

märkligt, att vara aktiv och utåtriktad en vecka för det är jag alltid, men däremot fick jag en helt annan respons 

än den jag är van vid då det är en viss sorts människor som brukar respondera, kommentera, höra av sig till mig 

och inleda en dialog och nu var det en helt annan grupp människor. Det var enormt annorlunda än vad jag är van 

vid så det var enormt berikande. Men två saker alltså, att få lov att representera Sverige det kändes ju lite mäktigt 

och få lov att experimentera med en helt annan målgrupp. Det tyckte jag var jättespännande 

 

Fanns det någon tvekan? 

 

Nej. Nej. Nej. Nej jag tvekar aldrig. 

 

Hur förberedde du dig för veckan, du sa att du hade lite idéer, gjorde du något speciellt? 

 

Nej, som sagt eftersom jag är väldigt van vid kanalen och så så var det ju liksom inga förberedelser på det viset 

utan det var mer en mental ide om vad jag ville använda den här veckan till, vad jag ville visa upp och lite grann 

på vilket sätt jag ville göra det. Dom tidigare curatorerna före mig kan jag väl säga att jag tyckte, alltså dom var 

ju briljanta i sitt uttryck och hur dom utmanade och så vidare, men dom var ju väldigt traditionella liksom på sin 

höjd kunde dom tänka sig att ta en bild. Jag jobbar ju massivt med videoinspelningar, jag körde livesändningar 

vid ett par tillfällen, on demand liksom, jag ville visa hur det ser ut i en svensk livsmedelsaffär, då rusade jag 

liksom igenom alla hyllorna och visade typ hur ser det ut bland konservburkarna och så tog jag och knallade iväg 

till konservburkarna så får dom se hur det ser ut och så, hur många olivoljor har ni också gick jag dit. Det var 

väldigt uppskattat och så gjorde jag även en promenad igenom gamla stan och dom tyckte det var skitkul också 

och fick så fick dom sitta med Google maps uppe och dirigera mig var jag skulle gå nånstans. Och så gick jag 

ner till slottet och så, det var rätt kul att få använda tekniken på det viset också för dels kunde jag ju föra en 

väldigt direkt dialog med dom men sen så kunde jag också passa på att visa lite grann av det Sverige som jag 

tycker är lite häftigt såhär med hur högteknologiska vi är och med vilken kvalitet man kan göra saker och ting 

och sådär så att. Planen var väl att jag skulle visa högteknologiska Sverige och att jag skulle inleda så många 

dialoger som möjligt, det var liksom mina planerade förberedelser. 

 

Hur kändes det då att vara curator? 

 

Det var jätteroligt. Det är nog rätt lagom att vara det en vecka, jag tror inte att man ska gå på det igen, men en 

vecka det var häftigt. Just för att det var en så totalt annorlunda respons än den som jag är van vid, alltså helt 

andra frågeställningar, helt andra kommentarer, helt andra människor. Och mycket så här som överraskade mig 
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litegrann om man såhär pratar sushi-lunch och kallar det en typiskt svensk lunch och det drar iväg i en 

kommentarstråd som aldrig vill ta slut där asiaterna är skitsura för att vi försöker kapa deras sushi och 

ursvenskarna är skitsura för att det inte var köttbullar. Alltså såhär, roliga diskussioner som hela tiden dök upp så 

det var jättekul. Plus att jag får väl säga att jag kanske utmanade mig själv att vara kanske ännu mer aktiv än vad 

jag annars brukar vara.  

 

Hur skulle du säga att det här skiljer sig från hur du brukar twittra i vanliga fall? 

 

Jag brukar twittra på svenska det här var på engelska, det var en tydlig skillnad. Men annars var min del inte 

speciellt mycket, jag hade ungefär samma aktivitetsgrad som jag brukar ha, jag kanske valde mina ämnen med 

lite andra glasögon. Vissa ämnen är ju utpräglat så intressanta bara för svenskar så medan andra saker som hur 

det ser ut i en livsmedelsaffär det är ju fullständigt ointressant för en svensk men kan vara högintressant för den 

publiken så det är klart att jag plockade lite lite andra ämnesområden, lite annat innehåll än det jag brukar göra 

men i stort sett så körde jag som vanligt. 

 

Ändrade du något i ditt agerande under veckan som gick? 

 

Nej inte i förhållande till hur jag brukar göra men jag fick ju ändra mig lite eftersom det här med Estelle hände. 

Min ursprungliga plan ändrades men i övrigt så var väl mitt beteende ungefär som vanligt men det är mer såhär 

en innehållsmässig omställning. Man märkte ju vilket intresse det fanns, jag trodde inte att kungahuset var så 

stort men nä det var tydligen väldigt intressant. Märkligt. 

 

Upplevde du dig som en del av något större? 

 

Ja men samtidigt kändes det, och det är nog viktigt tror jag att få fram att det här handlade inte om att 

representera hela Sverige utan det handlade om att vara en liten del av Sverige under en vecka. Så jag behövde 

egentligen aldrig ta på mig någon annan kostym än mig själv liksom så. Jag tyckte att dom preppade oss ganska 

väl i det här och det gav oss en rätt så hög trygghet och känsla för att det är viktigt att du är dig själv. Du är inte 

den här diplomaten som måste uttrycka dig på ett speciellt sätt och föra hela Sveriges talan, det är viktigt att du 

inte stöter dig med någon svensk minoritetsgrupp och så vidare utan var den du är. Men det kändes ändå väldigt 

tydligt att man var Sverigerösten på något vis. Det är svårt att egentligen hålla isär dom två olika elementen 

men… Nej men definitivt kändes det som att jag var en del av något större, jag menar bara namnet på kontot 

@sweden det är klart att det förpliktigar på något vis och så plus att jag tror att det här faktumet att man var del i 

en kedja, det fanns ett antal curatorer före mig och det kommer ett antal curatorer efter mig. Nä man är i en kedja 

det fanns ett antal före och efter och det kändes ju också lite mäktigt alltså den här överlämningsprocessen. I 

början så fick man ju då svara från dom diskussioner som föregående @sweden hade kickat igång och man 

märkte att många relaterade tillbaka till det liksom, att så här sa @sweden förra veckan vad tycker du om det och 

så fick man försöka bygga på det så att definitivt en del av något större. Alla borde få lov att vara @sweden en 

vecka. 

 

I och med att du kände så, kände du dig begränsad i vad du kunde skriva på kontot? 

 

Nej det tycker jag inte att jag gjorde. Inte mer än vanligt. Alltså det är, i en publik kanal där du kommunicerar, 

det kanske är skillnaden för mig som är så extremt transparent och extremt öppen i vanliga fall, jag har ju 

någonstans det inbyggt i mig att.. som sagt 15 00 Twitter followers och ganska hög närvaro i digitala medier 

överhuvudtaget, då lär man sig att bli ganska medveten om vad man skriver. Man vet ändå ganska väl vad som 

lämpar sig och så. Så nej jag tyckte nog inte att jag behövde anpassa mig speciellt men däremot kan jag tänka 

mig att, och det har vi ju pratat om när vi har träffats också andra @sweden på olika träffar, och det där var 

väldigt olika för oss, det fanns flera andra som tyckte att dom fick ställa om lite grann och så. Antingen så fick 

dom begränsa sig eller så tyckte dom att dom fick ta i mer, dom fick skruva till det mer och så om det blev för 

tråkiga liv så aktiverade dom sig lite extra. 

 

Vad har du för relation till dom bakom projektet då? 

 

Alltså en del av dom var ju, alltså du menar personlig relation eller? Ja jag kände ju en del sen innan och har ju e 

fortsatt kontakt med dom nu, det finns ju.. som sagt har vi ju haft ett formellt utvärderingsmöte där vi träffades 

allihopa och så. Det händer väl fortfarande ibland att det dyker upp något, någon frågeställning eller kommentar 

från dom, hur hade du reagerat här och så. Men det är ju inte så att det finns en stark alumni liksom såhär, att vi 

har ett hemligt handslag som visar på att man varit inblandad i det här projektet när man träffas i nån källarlokal. 

Nej nån sån relation finns inte utan vi är väl rätt spridda för vinden.  
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Vad fick du för direktiv när du skulle ta över kontot? 

 

Har ni inte fått se regelverket?  

 

Vi har fått information men vi har inte direkt tittat på det. 

 

Det kan jag skicka, det är alldeles säkert en offentlig handling. Vad ska jag säga, ni kan titta på det sen, men det 

som jag tyckte var roligt och som stack ut det var ju att man märkte att dom har adderat lite nya regler efter hand. 

Alltså det låter ju som att det var en massiv policy och det var det ju inte, det var en halv A4 sida med några 

korta punkter bara, men man kände ändå att en av punkterna hade kommit till i efterhand och det var den sista 

punkten där det stod ragga inte. Alltså det här är ingen dejting service så ragga inte. Och hade man koll på kontot 

sa visste man precis i vilket läge den punkten tillkommit, det var en av dom tidigare @sweden som hade gått lite 

för långt i sitt sökande efter en maka. Men annars så var det väldigt enkla regler och väldigt självklara regler 

egentligen så. Håll en god samtalston, sprid ingen barnpornografi typ. 

 

Hur tolkade du dom, eller hur förhöll du dig till dom? 

 

Ja det var lite grann så här, jag tittade på dom och så konstaterade jag att ja det här är ju alldeles självklart så lade 

man det åt sidan. Alltså reglerna, det var ingenting som stack ut i reglerna överhuvudtaget utan det var snarare så 

att vad dom gjorde var att dom definierade, vad ska man säga dom gav en känsla av att boxen var mycket större 

än vad man kanske hade trott från början alltså att utrymmet att säga det du tycker och vara den du är var mycket 

större än vad man kanske hade förväntat sig innan man fick se det här. Så de var snarare enablers än restrictors 

om man säger så. 

 

Som du nämnde tidigare har det ju inträffat några incidenter, hur tycker du att dom har hanterats av 

dom bakom projektet? 

 

Jag kan inte säga annat än att jag tycker att man har skött det föredömligt, ibland kanske det har varit lite 

långsamt men det är ju för att det är flera organisationer inblandade, att kanske Svenska institutet och visit 

Sweden har haft lite olika intentioner med det här och därför velat dra gränserna på lite olika håll. Men rent 

generellt så kan jag inte tänka mig att man hade kunnat skött det här bättre om det man vill visa är att vi är ett 

land med högt i tak och där vi tillåter människor och mångfald och uttryck att få plats. Jag tycker att man har 

skött det bra. Och jag tycker att det var klockrent just det här att man faktiskt, alltså det är i mina kretsar och det 

finns en hel del PR människor som senare fortfarande är vansinniga på att man inte gav kontot till Steven 

Colbert, och jag tycker att det hade vart, då hade det sjunkit fullständigt i mina ögon om man hade gjort det för 

då hade man klivit helt på sidan om det man sa och det som var viktigt med det här kontot, då hade det bara 

blivit ett stunt liksom. Nu blev det ett ställningstagande istället. 

 

Men dom åsikter som uttryckts av tidigare curatorer, hur ser du på dom då, har du känt dig obekväm 

med något som uttryckts någon gång? 

 

Nej som jag sa i början där innan jag själv, innan polletten hade trillat ner hos mig själv så tyckte jag väl att det 

var lite pinsamt om alla skulle tro att, om hela världen skulle tro att alla svenskar var Jack Werner liksom, då.. 

det kan jag erkänna skavde ju lite grann. Men som jag sa den polletten trillade på plats ganska snart och jag har, 

för mig är det självständigt uppenbart att alla @sweden är en svensk inte Sverige och nä då har jag inget problem 

med det. Jag menar Sonja det förstod man ju, alltså Sonja har ju ett uttryck, det är väl den allvarligaste incidenten 

då med Sonja och dom potentiellt rasistiska tweetsen, jag vet var det kommer ifrån och jag menar läser man 

resten Sonja skriver så förstår man att det liksom.. hon är ju mil ifrån rasist liksom. 

 

Har den tidigare uppmärksamheten påverkat hur du valde att tolka din roll? 

 

Nej det tycker jag inte, möjligtvis nä det har nog inte påverkat min vecka som @sweden det har det inte gjort, 

däremot kanske jag i diskussionerna efteråt har försökt, alltså det känns litegrann som att man ändå hamnar i 

någon sorts jäv situation i och med att man har haft det här @sweden kontot, jag brukar ju inte vara rädd att säga 

vad jag tycker och liksom så vara ganska provocerande i olika sammanhang, men när det gäller @sweden så har 

jag ändå legat ganska lågt va, jag har inte skrivit några mastodont texter om hur dumma i huvudet folk är som 

inte förstår vad kontot går ut på jag har inte klivit in i några tunga diskussioner med mina meningsmotståndare 

när det gäller om det var bra eller dåligt att låta Steven Colbert ta över kontot, så det är liksom litegrann för att 

jag känner.. jag är lite belastad liksom. Men annars så har det inte påverkat mig, det är en kul grej att ha gjort. 
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Hur ser du på det som skrivs vad gäller ansvar, vem är ansvarig för det som skrivs? 

 

Ja det är ju naturligtvis, alltså ansvar har ju naturligtvis den som håller i pennan. Om inte annat så är det ju så 

lagstiftningen ser ut. Det finns ingen ansvarig utgivare på Twitter så det finns ingen som kan ställas till svars 

utöver den som håller i pennan. Jag är inte riktigt med på vad du menar med frågan, alltså om jag som svensk har 

ett ansvar för det som en annan svensk skriver eller om Volontaire, Si eller Visit har ett större ansvar för det som 

skrivs, eller om Carl Bildt har ett större ansvar? 

 

Vi tänkte nog mer att eftersom kanalen och avsändaren är skilda om det påverkar vem som är ansvarig 

för budskapet. 

 

Nej alltså.. det där hänger nog litegrann ihop med hur ska man säga, det moderna medielandskapet ser ut 

överhuvudtaget. Jag har en känsla av att idag så står ändå varje, varje publicering står ganska mycket för sig 

själv. Det finns inte så mycket ärvd trovärdighet, det finns inte heller därmed så mycket medärvt ansvar heller 

egentligen utan varje publicering behöver man titta på som en enskild enhet. Om det sen handlar om att någon i 

mer traditionell media eller någon på Twitter gör bort sig, det spelar egentligen inte så stor roll om det är varje 

enskild publicering, jag tror att vi som mottagare blir mer och mer benägna att mäta på sina egna förutsättningar 

och det betyder att om vi tar det här @sweden kontot så är det, tror jag, ganska uppenbart för dom allra flesta 

därute som inte inte avsiktligt vill feltolka att den som har ansvar för det jag läser i den enskilda tweeten det är 

den som har skrivit den. Sen kan det naturligtvis bli en situation som det blev i fallet med Sonja då att om det här 

skulle uttrycka hets mot folkgrupp då är det ju klart att dom som har satt Sonja vid spakarna har ett visst ansvar 

för att förhålla sig till det som skrivits, ska hon lyftas bort eller få sitta kvar, ska svenska institutet eller ska 

svenska regeringen försvara vad Sonja menade eller hur ska man hantera den här situationen. Och där blev det 

väl helt enkelt så att det enda rimliga helt enkelt att dom gjorde en tolkning och kom tillbaka och sa vad vi kan se 

så är det inget här som bryter mot svensk lag så då har vi ingen anledning att agera utan så. Man värderar 

egentligen inte det hon skrev utan man gjorde en juridisk tolkning av det och kom fram till at så får det väl bli 

då, och det är litegrann så det måste fungera tror jag. Jag menar om man lämnar över kontrollen till någon och 

säger här är spakarna då måste man ju också låta dom få det utrymmet annars är det ju jättekonstigt. Så för att 

knyta tillbaka till mig själv, nej jag känner inget särskilt ansvar, nej jag känner inget särskilt ansvar för det som 

skrivs på plattformen.  

 

Känner man förväntningar då när man får den här kontrollen? 

 

Ja det är klart. Det är klart alltså det kan man ju se om inte annat om du följer kontot och tittar på den här 

stunden mellan söndag kväll och måndag morgon alltså det är onekligen en viss förväntan det är det och när den 

första tweeten kommer från den nya @sweden på morgonen så är det ju en störtflod av folk som svarar och 

kommenterar och börjar ställa frågor om vem är du, och som jag sa har alla dom här ackumulerade frågorna 

såhär tyckte förra veckans @sweden vad tycker du? Så visst finns det förväntningar och det känner man ju av 

naturligtvis. Jag hade väl i och för sig gärna sett att det fanns ännu högre förväntningar, mer frågeställningar, mer 

krav, inte från arrangörerna utan från följarna därute. Dom hade kunnat få vara ännu mer hungriga, det här vill 

jag veta är det så att du på plats kan visa mig detta, som kan tycka till. 

 

Men den här pressen då som man känner påverkar den vad man skriver eller känner man att man måste 

liksom..? 

 

Igen, jag ä kanske fel människa att svara på det eftersom jag är så kommunikativ som jag är i vanliga fall också. 

Jag kände en förväntan men jag kände ingen press. 

 

Vilken bild tycker du att det här projektet förmedlar utav Sverige? 

 

Det har vi varit inne på tidigare, om jag ska koka ner det så tycker jag att det förmedlar bilden av Sverige som ett 

superdemokratiskt väldigt öppet och väldigt modigt land. Som vågar göra såna här saker, som kan göra såna här 

saker. 

 

Vad tror du om framtiden för projektet? 

 

Det är ju en spännande utmaning. Det finns ju ett bra spår här och man kan ju köra på som man har gjort. Jag vet 

inte som sagt 65 000 följare, det har väl planat ut och ligger däromkring någonstans, det finns en grupp av 

människor som är intresserade av detta. Det behöver inte vara fel egentligen att bara låta det här rulla på men 

någon målsättning eller förhoppning att en dag ska alla svenskar har varit @sweden, nu går det matematiskt inte 
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ihop jag vet, men man kan ju leka med tanken i alla fall. Alla kan få fem minuter istället. Alla kan få en tweet det 

hade funkat. Men man har ju också diskuterat att skruva till det här litegrann, göra temaveckor och 

politikervecka eller en vecka då alla dom politiska partierna får lov att twittra en vecka. Man har pratat om 

kändisveckor, man har pratat om att bjuda in påverkare utifrån, Steven Colbert det fanns ju ett erbjudande om att 

han skulle komma till Sverige och att då under den perioden så kunde han ju få twittra som @sweden så att man 

ändå får något slags Sverige perspektiv på det men se med andra ögon. Jag tror att relativt snart så behöver man 

nog uppfinna lite nytt, alltså man behöver göra någonting nytt av det här för att det ska kännas fräscht. Men 

exakt hur det kommer se ut det vet jag inte. Men samtidigt så är det ju litegrann såhär att man kan ju se det 

litegrann som mission accomplished lite. Det går ju inte att få mer uppmärksamhet från en Twitterkampanj än 

den man fått här, i alla fall inte i någon sorts positiv bemärkelse sen kan ju en rejäl dikeskörning även få rejäl 

uppmärksamhet men det är kanske inte det man strävar efter. Så jag skulle egentligen hellre nästan se att man 

började lägga krutet på någonting annat nu, att man grävde ännu djupare i hur man utvärderar det här kontot och 

funderar på vad var det som funka och vad var det som inte funka, vad skulle vi mer kunna göra för att visa upp 

Sverige som demokratiskt, öppet och modigt. Jag tror att det finns en potential där.  

 

Vad bra, tack. 

 

En fråga ni inte ställde var ju den om vilken backup man kände att man hade som @sweden. Det är ju inte som 

jag sa, det var ju inte så att det fanns en hård kontroll men däremot så fanns det en väldigt mjuk support skulle 

jag vilja säga så att om du kände att det var någonting som du undra över, hur ska jag agera på det här liksom, 

hur ska jag svara på det här och så. Jag hamnade inte direkt i några såna situationer själv men jag vet att andra 

har gjort det. Då finns ju gänget där bakom, dom är ju super responsiva och väldigt väldigt närvarande. Så jag 

tror väl inte att någon, om någon @sweden sagt i något sammanhang att man har känt sig ensam utsatt så är det 

en situation man har satt sig själv i så fall för det fanns en jättebra backup bakom. Och det är ju också viktig för 

att om du ska prata implikationer och ansvarsförhållande, kontroll och nånstans ett maktförhållande över det här 

då är det även viktigt att titta på vilka förutsättningar ges man och vilket stöd finns det. Jag skulle väl egentligen 

bara vilja säga fem tummar upp till projektgänget för hur dom hantera det. 
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Interview Lars Amréus, Curator  

Stockholm, 2013-05-07 

 

Kan inte du börja med att berätta vem du är? 

 

Lars Amréus, Riksantikvarie heter det då, eller general direktör heter det när jag är chef för riksantikvarie 

ämbetet från ett år tillbaka ungefär, jag är arkeolog från början egentligen och har jobbat ganska mycket med 

kultur. Jag var på kulturdepartementet och var chef på ett antal museer tidigare så jag hare en blandad bakgrund 

inom kulturvärlden, kulturarvs-världen kan man säga. 

 

Hur kom du i kontakt med det här Twitter-kontot då? 

 

Egentligen första, jag började med att följa @sweden ganska tidigt, jag har twittrat i några år själv då, så jag 

började nog följa det kontot ganska tidigt. Så jag hade lite koll på det sen var det en av mina kollegor, en av mina 

enhetschefer från Visby Lars Lundqvist som faktiskt blev tillfrågad, det var väl nån gång förra sommaren då han 

hade sin curator vecka då, sen hörde inte jag något mer men sen så hörde dom av sig, ja vem av dom det nu var 

som hörde av sig från dom bakom, och det kan man ju inte tacka nej till. Det är ju jättespännande. 

 

Men vad hade du för bild av kontot då? 

 

Alltså jag kände ju till det här, att det var SI och Visit Sweden som låg bakom och att man lånade ut det en vecka 

och sen så hade jag ju följt det ett tag så det var en hyfsad bild utav kontot redan när jag tacka ja då.  

 

Vad gjorde att du tackade ja då? 

 

För min del handlar det här med Twitter om att testa lite gränser, testa lite nya möjligheter, kommunicera och 

upprätta nya kontakter och samband med olika människor så att jag har ju redan varit inne lite på det spåret sen 

tidigare i mitt twittrande och tycker att det är jättespännande för mig då jag twittrar lite utifrån den roll jag har 

som riksantikvariechef för en myndighet samtidigt som jag försöker vara lite personlig emellanåt men aldrig 

privat, så jag har lite testat det här sättet att kommunicera och tycker det är spännande och fått väldigt mycket 

spännande kontakter med olika människor via Twitter och tyckt att det har varit väldigt givande. Det handlar ju 

inte bara om att jag ger någonting utan jag får väldigt mycket tillbaks också, jag får någon sorts förståelse för vad 

folk tycker och tänker och inte minst när det gäller våra frågor, det är klart att när den möjligheten dök upp att 

göra det globalt så, det kan man ju inte tacka nej till. Det var ju jättespännande att testa det sättet att 

kommunicera och försöka se vad det kan ge då.  

 

Hur skiljde sig det här från ditt vanliga twittrande? 

 

Det blev ju rätt annorlunda då naturligtvis, normalt kan jag ju utgå från att många har en annan förförståelse, 

liksom för det jag twittrar om och sådär, så här blev det ju en omställning. Jag fick tänka lite annorlunda och 

också försöka tänka lite, jag tror också jag bjöd mer på mig själv egentligen under den här tiden som @sweden 

för det såg jag litegrann som rollen också, även om vi fick lite anvisningar om att man ska fortsätta twittra som 

man har gjort så ligger det ju liksom i sakens natur att man är ju nånstans, man representerar ju Sverige litegrann, 

så man vill ju kunna twittra litegrann om saker som händer och sådär som jag kanske inte twittrar om normalt, så 

jag blev lite bredare kan man säga och lite mer personlig tror jag än jag normalt sett är. 

 

Varför tror du att du fick det här Twitter-kontot, eller det här erbjudandet? 

 

Ingen aning. Möjligen att Lars Lundqvist kan ligga bakom men jag vet faktiskt inte. Hemligt hemligt sånt där så 

ingen aning. 

 

Men du tvekade aldrig? 

 

Jag tänkte väl, jag funderade väl igenom det, jag tror jag bad om lite betänketid för att fundera igenom, det 

handlar litegrann om att jag visste att det skulle vara ganska mycket jobb med det och att det tar ganska mycket 

tid så därför var jag mån att kunna planera in det under en vecka när det fanns schysta möjligheter för mig att 

göra ett hyfsat jobb så jag inte hade fullt upp med annat då. Jag tänkte nog 24 timmar men jag hade nog i princip 

bestämt mig från första början, det handlade mer om att hitta rätt och planera för att få det att funka. 
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Hur upplevde du att vara curator för det här kontot? 

 

Det är ju en väldigt bred fråga, det var verkligen jättespännande. Det är ju verkligen högt och lågt liksom, det är 

alla möjliga människor. På ett sätt är jag positivt överraskad för jag hade nog väntat mig mer utav det lite 

obehagliga och taskiga, lite taskiga vibbar och dålig stämning men generellt så tycker jag att det var fantastiskt 

bra personer som återkopplade och hörde av sig. Jag har i princip bara positiva erfarenheter ifrån den här veckan. 

 

Hur upplevde du den här publiken då? 

 

Väldigt blandad, extremt blandad. Det är verkligen hela världens alla möjliga olika länder och människor vilket 

ju är jättespännande. Det går verkligen inte att klumpa ihop eller kategorisera dom, det är väl en schyst 

erfarenhet att alla är vi människor någonstans och behöver inte skilja så mycket åt, jag menar Australiensare är 

såna och liksom, jag upplevde dom väldigt mycket som enskilda individer med varierande bakgrund och ålder.  

 

Men märkte du något intresse för något speciellt som du skrev om? 

 

Ja alltså jag twittrar ju litegrann om det här med världsarv och sånt där så det är ju något som många, dom allra 

flesta känner till vad det är för någonting och det tror jag en del gick igång på. Sen så är det ju alltid kul med 

språk också, där smällde det till när jag började twittra om såna här ord som är liksom konstiga betydelser på, om 

man översätter och sådär, sånt är ju alltid lite kul. Sen var det väl så att jag försökte, det dyker ju upp en del såna 

här känsliga, det är ju någon eller några som alltid försöker lyfta fram typ Julian Assange eller såna där, det var 

väl lite av en knepighet som jag fick förhålla mig till. Där kan jag ha en ganska stark personlig uppfattning, där 

kände jag att jag får nog hålla igen litegrann eftersom jag har den rollen jag har, jag kan möjligen i värsta fall 

förknippas med regeringen. 

 

Men hur såg du på din roll i det här projektet? 

 

Det är ju en spännande fråga för det är ju någonstans lite speciellt att twittra som generaldirektör. Om man har 

den rollen så kan man inte, eller det är väldigt svårt att twitrra bara som sig själv, det är lite som att vara politiker 

tror jag. Man kan liksom inte vara Carl Bildt och twittra om att man kom hem full en fredagskväll och så, det 

funkar liksom inte och samma för mig då. Det går inte att säga vadsomhelst så att det hade jag väl någonstans i 

bakhuvudet samtidigt som jag var mån om att bjuda lite på mig själv och vad det innebär. Litegrann om hur man 

kan leva i Sverige om man har den här rollen och den här sortens bakgrund. Så det var väl en sån utgångspunkt 

jag försökte ha då för att kunna ge en sån bild av Sverige. 

 

Gick du in med någon agenda? 

 

Nej agenda är nog att ta i men jag hade funderat igen det liksom, jag kände att jag bottna rätt väl i rollen som jag 

twittrar i övrigt då. Men sen är det ju dom här dimensionerna utav att det dyker upp lite såna här politiska inlägg 

och sånt på ett sätt som det inte gör när jag twittrar själv. Det blir ju så när man twirrar från @sweden, där tänkte 

jag nog från början att där får jag vara lite försiktig, hålla igen litegrann. Det funkar liksom inte annars, det blir 

lätt fel annars. 

 

Hur uppfattar du meningen med hela curators projektet? 

 

Ja det är väl en bra fråga det kanske beror på vilket perspektiv man ser på det men det är klart att det handlar 

någonstans om, jag tror att dom organisationer som ligger bakom dom är ju måna om att marknadsföra Sverige, 

självklart det är ju deras uppgift och roll så det här är ju ett led i det och jag tycker att det är ett väldigt smart led i 

det också för dom, när man marknadsför Sverige målar man ju upp bilden av det här moderna samhället och det 

här som ligger i framkant, det här är ett typexempel på det här egentligen, man var först ute med den här 

modellen som andra länder i världen tycker är wow kan man göra såhär liksom med ett officiellt Twitterkonto så 

att det ligger ju bakom det här. Det ligger ju också någonting väldigt sympatiskt i det, att visa på att återigen att 

Sverige inte är, att svenskhet inte är någon slags homogen massa sådär utan att alla är vi människor som delar det 

faktum att vi bor i Sverige och vi är Svenskar. Vi ser olika ut vi är olika och det finns en fantastisk mångfald av 

människor, det gillar jag med det här att olika människor kan visa upp sig och verkligen representera Sverige. 

 

Upplevde du att det budskapet gick fram? 

 

Ja det tycker jag nog och jag tror det är därför det har så många följare och så, det är lite spännande att lära känna 

nya människor visst är det det liksom, att lära känna en ny människa varje vecka och vissa är lite tråkigare och 
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andra är lite roligare men alla är vi väldigt normala på vårt sätt. Det är väl det som gör att jag känner att det är så 

sympatiskt, att det faktiskt ger en väldigt modern och innovativ och kreativ bild av Sverige, det tycker jag att 

man har lyckats med på SI och Visit Sweden. 

 

När man tar över kontot känner man några förväntningar, dels från dom bakom projektet men 

framförallt kanske fån publiken? 

 

Jag kände inte att det fanns några särskilda förväntningar från dom som låg bakom projektet, det var ju ganska 

rent liksom då man fick det här pappret liksom med lite grundregler och förhållningssätt och sen var det bara fritt 

fram. Det var ju väldigt rent och bra tycker jag. Sen ifrån dom andra där ute så vet jag inte riktigt, nej jag tror 

inte att det fanns egentligen några särskilda förväntningar annat att det skulle vara något annorlunda den här 

gången från förra veckan. 

 

Hur ser du på tidigare curators, har dom påverkat hur publiken valt att tolka kontots roll eller hur man 

ska vara? 

 

Jag tror att det är så pass olika liksom, dom som har varit tidigare, och sen så finns det vissa grejer då som alltid 

funkar i alla sammanhang liksom, det är alltid uppskattat om man är rolig så är det ju. Men jag kände inte att det 

fanns några överdrivna förväntningar på det, det är klart att det finns förväntningar på att man ska twittra med en 

viss regelbundenhet och sådär så att det inte ska bli helt dött på kontot, det var det ju. Det finns ju också 

förväntningar att man svarar men det är rätt självklart tycker jag, det är ju så det funkar på Twitter. 

 

Är det lite Twitter-etikett? 

 

Ja jag tycker det 

 

När du tog över kontot då, kände du att du förde Sveriges talan eller representerade Sverige på något 

sätt? 

 

Nej jag kände det inte som att jag förde Sveriges talan, det gjorde jag absolut inte, utan snarare att jag visade upp 

en del av Sverige. En liten pusselbit i det stora pusslet som är Sverige. Men det är klart jag kände väl en särskild, 

ett särskilt ansvar för att försöka förklara eller berätta och försöka få folk att förstå saker om Sverige som man 

kanske inte förstår i vanliga fall. Där fick man väl en och annan aha upplevelse, det är ganska stora skillnader 

mellan hur jag eller vi här uppfattar saker och ting och hur världen ser på Sverige. 

 

Vilken bild tycker du att det förmedlar av Sverige då? 

 

Jag tycker att det förmedlar en modern och kreativ, innovativ och öppen bild av Sverige. Absolut det är ett lite 

modigt projekt. 

 

Särskiljer det oss från andra länder? 

 

Ja det har det ju gjort tror jag, det tror jag att man kan säga att det här projektet har gjort då man var först ut inte 

mins då, sen har ju många andra hakat på men dom ligger ju inte i närheten så det här sätter ju Sverige på kartan 

lite tror jag som ett modernt land i framkant. Absolut, där har dom lyckats. Det var skickligt.  

 

Hur förhåller du dig till ansvar, vad kan och kan man inte säga på det här mediet? 

 

Jag tror att i mitt fall är det nog lite speciellt, jag tror ändå att det är det. Det är svårt att komma ifrån då jag har 

ett sånt jobb jag är tillsatt av regeringen, jag är opolitisk och det vore inte smart av mig att börja signalera mina 

partipolitiska tillhörigheter så för för mig finns den typen av, och för en del andra kanske också, den typen av 

begränsningar. För dom flesta gör det inte det, dom har inte den typen av bindningar. Men i övrigt vet jag inte 

om det finns så stora begränsningar egentligen. Man kan ju gå rätt lång, det är ju egentligen dom här reglerna 

som, ja inom gällande lagstiftning och att vara schyst mot folk helt enkelt. Det är rätt enkelt tycker jag. 

 

Vem skulle du säga är ansvarig för det som uttrycks på kontot? 

 

Det måste ju vara jag själv. Det måste vara jag. Om jag skulle säga något olagligt där så måste det ju vara jag 

som är ansvarig. 
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Har du någonsin känt dig obekväm med något som andra curators uttryckt på kontot? 

 

Nej jag har nog inte känt det. Det var ju någon, jag kommer inte riktigt ihåg men det var ju någon incident med 

en tjej som skickade ut någonting, jag kommer inte ihåg exakt dess innebörd men det kunde ju tolkas i alla fall 

felaktigt, det är väl egentligen. I övrigt har jag inte sett någonting som jag har reagerat på men sen så kan man ju 

en del gå ganska långt liksom, vara väldigt personliga och ge uttryck för allt möjligt men det är en del av 

poängen tycker jag, att visa att det faktiskt är ett öppet och fritt land. Vi har yttrandefrihet och får säga väldigt i 

det här landet utan att det behöver vara fel. 

 

Hur tycker du att incidenterna har hanterats? 

 

Jag har inte så bra koll och vågar inte säga egentligen. Men jag tycker väl att dom här förhållningsreglerna vi 

fick, inom befintlig lagstiftning, och sköt det på ett bra sätt liksom dom är väldigt enkla och tydliga. Så i den 

delen så tycker jag nog att man har hanterat det så bra som man kan begära. Sen är det ju upp till var och en att 

sköta det på ett bra sätt. Det är klart att saker och ting kan gå fel ibland och på Twitter är det ju väldigt lätt hänt, 

att någonting misstolkas då man bara har 140 tecken, alla tänker ju olika och så. Jag tycker nästan att det är 

förvånansvärt hur lite av den typen av diskussion det har varit ändå, eller den typen av problematik det har varit 

på det här kontot med tanke på hur många olika personer varit inne och hur många tweets som har skickats och 

hur pass ändå hårdbevakat det här kontot är utav media och andra, det är ju massa av journalister som följer det 

som bara skulle jubla om någon skrev någonting fel och göra en grej utav det sen. 

 

Hur ser du på uppmärksamheten som kontot har fått? 

 

Det måste ju vara positivt det tror jag, Det måste vara positivt för den Sverigebild man vill förmedla utifrån 

institutionerna och, som jag också sympatiserar väldigt mycket med, som visar att Sverige är ett väldigt 

mångfacetterat land som består av massa olika människor, det är ett heterogent, innovativt och spännande land. 

 

Kände du att du hade stöd och backup om något skulle gå fel? 

 

Ja dom fanns ju där och hade ju kontaktuppgifter och så, men jag hade inte en tanke på att det skulle behövas och 

det behövde jag inte heller så det var bara att köra på liksom. 

 

Hade du förberett dig på något sätt inför veckan? 

 

Litegrann, jag hade väl tänkt igenom mer vissa grejer sådär, det här temat kan ju vara bra att ha i bakfickan och 

ta upp, det kan vara världsarv eller så och jag ville ju undersöka lite också. Det handlar ju inte bara om att jag ska 

ge utan även om att få tillbak lite, jag ville ju veta vad vet man ute i världen om Sverige, Sveriges historia och 

kulturarv, världsarv och sånt, har man någon bild och vad tänker man på när man hör kulturarv Sverige sådär. 

Jag testade och skickade ut lite såna frågor och fick spännande grejer tillbaka, en ökad förståelse kanske. 

 

Var det vad du hade förväntat dig i slutändan? 

 

Det var nog det. Möjligen med undantag att jag nog hade förväntat mig lite mera trollartade personer då, kontot 

har så många följare så då tänkte jag att då måste ju ett gäng, kanske inte en procent men åtminstone en promille, 

vara lite såna där troll som är ute och driver på sina politiska agendor, göra en poäng, och det var ju den här 

Assange personen ute efter rätt uppenbart och sen tre mexikaner men i övrigt var alla jätteschysta. 

 

Ändrade du något i ditt agerande under veckan? 

 

Det tror jag inte. Jag hade ju några teman som jag visste att jag ville testa och se, sen är det ju klart att om man 

skickar någon tweet och det händer någonting och man får tillbak det är klart att då spinner man ju kanske vidare 

på det temat men inte att jag hade någon strategi utan jag tog det rätt mycket som det var egentligen. 

 

Hur upplevde du veckan då i slutändan? 

 

Intensiv! Det var den, det smällde på rätt bra tycker jag. Det var många som hörde av sig och kommenterade. Så 

det var rätt intensivt men jättekul absolut. Det var rätt skönt när den var klar faktiskt, en vecka är perfekt två 

hade blivit för långt.  

 

Vad tror du om framtiden för kontot? 
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Oj jag vet inte, det har ju varit i drift ett tag så det är ju inte nytt och hett på det viset, samtidigt så har det ju 

många följare och verkar fylla ett behov att det finns där och jag tycker fortfarande att man ger uttryck för en 

positiv och bra Sverigebild. Jag vet inte det är svårt att sätta sig in i hur man som projektägare tänker. Trots att 

det inte är nytt och inte genererar press i den omfattningen det gjorde i början så fyller det tycker jag ändå en 

vision, man håller antalet följare uppe rätt bra så jag ser nog att man kör ett tag till. Dom har ju sagt själva att 

dom inte ska sluta förrän alla i Sverige har fått låna det en vecka och det tycker jag är en bra målsättning. 

 

Har du tagit med dig något från den här upplevelsen? 

 

Ja det har jag gjort, som jag nämnde har jag fått en hel del tillbak, en ökad förståelse kanske för hur man ser på 

Sverige och vad man tycker är spännande och frågor däromkring. Men det är ju inte bara från den här veckan 

utan från det att jag följer kontot löpande. 

 

Har det påverkat ditt privata Twitter-konto? 

 

Inte jättemycket tror jag, kanske lite fler följare då. Jag twittrar ju nästan bara på Svenska normalt och då faller 

ju dom allra flesta bort. Så det har inte påverkat jättemycket på det sättet 
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Interview Mårten Schultz, Curator 

Stockholm, 2013-04-08 

 

Vem är du och vad gör du? 

 

Jag heter Mårten och är professor här vid Stockholms juridiska fakultet sen 2001. Innan det var jag professor i 

Uppsala. Sen är jag också, tror jag, vid det här laget den jurist som är mest synlig i sociala medier. Jag har en 

blogg, jag twittrar och har en juridik-podcast. Det är inte så många jurister som är aktiva i sociala medier, eller 

som använder sig av det sättet av att kommunicera. Sen har jag en krönika i dagens nyheter också det kanske 

hade påverkan på varför dom valde ut mig. Jag har egentligen ingen aning om varför dom valde ut mig. 

 

Varför har du valt den här vägen med sociala medier? 

 

För att det är kul. Men också för att.. jurister är ju, eller den svenska rättskulturen är ju traditionellt sett ganska 

konservativ. Jurister är ju över lag en ganska konservativ skara och jag tror att man underskattar den 

kommunikativa revolutionen som sociala medier faktiskt innebär där man kan gör ganska mycket seriösa grejer 

med också. Som man kan använda sig av även i seriösa sammanhang.  I universitetssammanhang, från ett 

rättsvetenskapligt håll, jämfört med andra länder vet jag att det är många som använder sig av Twitter i 

undervisningssammanhang och för att för ut rättsvetenskapliga produkter så att säga. Men det har vi varit väldigt 

långsamma med i Sverige så det är lite därför, ett sätt att slå in den dörren liksom.  

 

Jag tänker lite på urvalsprocessen som du nämner, när du blev uttagen, hur gick det till och hur upplevde 

du den biten? 

 

Jag fick bara ett mail, dom har väl en PR byrå som sköter det här, svenska institutet, Vad heter dom...? 

 

Volontaire 

 

Ja just det. Alltså det var ju inte så otroligt känslomässigt alltså. Men det var väl kul. Det är roligt men samtidigt 

en ganska intern sak, när jag hade kontot så hade vi under 50 000 men över 40 000 följare, jag vet inte hur det 

ser ut nu. Det är ju många men det är ju inte galet många. Det är ganska mycket en intern historia. Det är samma, 

i alla fall var det det för mig, personer som kommenterar och retweetar och sådär. Men det var kul.  

 

Det är alltså så du kom i kontakt med kontot, dom kontaktade dig? 

 

Ja PR byrå frågade om jag ville ha kontot en vecka. 

 

Följde du kontot sedan tidigare? 

 

Ja det gjorde jag. 

 

Vad hade du för någon bild av det här Twitterkontot då? 

 

Jag hade väl samma bild som alla andra, hej Sonja. ”Whats the fuss about Jews anyway?” liksom den satte sig ju 

djupt den tweeten. Jag har lite kompisar också som haft kontot tidigare, Anders Dalenius, var rätt tidigt ute och 

Micke Kazarnowicz, jag kanske inte skulle kalla honom en kompis men i alla fall bekant, bekant kompis. Så jag 

hade ju rätt bra koll. 

 

Hur skulle du beskriva det här projektet, hur upplevde du det? 

 

Som innehavare av kontot är det ju helt öppet för att göra precis vadsomhelst. Det som jag vet att dom har som 

syfte med det, och som man märker väldigt tydligt när man har kontot, är helt enkelt att man vill ge någon sorts 

mångfaldsbild utav Sverige genom att låta människor vara sig själva och genom att byta ut så man har en i 

veckan. Men för egen del så var det ju.. eller ja jag tyckte ju att det var jättekul dom första tre timmarna. Sen var 

det lite betungande faktiskt. Så det blev mest trams och sen försökte jag göra lite, eller propagera lite för svensk 

musik och så men jag var väldigt entusiastisk mellan 9 och 11 där på måndagen men det gick över sen litegrann. 
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Just det som du nämner om mångfaldsbild, upplevde du dig som en del av denna mångfacetterade bilden 

är det något man tänker på?  
 

Nej men jag upplever mig alltid som apart i alla sammanhang så nu fick man ju chans att vara det inför 40 000 

följare.  

 

Var du någonsin orolig för hur du skulle uppfattas? 

 

Nej det var jag inte. Jag höll inte inne med något och jag svor lika mycket på engelska som jag gör på svenska. 

Jag ändrade mig nog inte. Jag skrev väl i och för sig inte så mycket om internt, jag skrev inte så mycket om vad 

som hände på dagens nyheters ledplats som man ju kan göra i den här politiska Twitter-diskussionen som jag 

ofta är med i annars. Det som var väldigt regionalt hoppade jag av helt och hållet. 

 

När du säger politiska Twitter-debatten, tycker du att Twitter är ett politiskt medium? 

 

Ja för mig är det det. Jag är ju väldigt mycket, eller det Twitter jag följer är ju väldigt mycket politiskt liksom. 

Och vetenskapligt, akademiskt alltså. I första hand är det så jag jobbar med Twitter. Journalister och politiker 

och dom få jurister som finns. 

 

Hur förhåller du dig till ditt Twitter jag, gör du någon skillnad på vad som är privat och vad som är 

offentligt? 

 

Nej det gör jag inte, det tror inte jag funkar. Jag är kanske lite mer personlig på svenska i och för sig för där kan 

man efter ett tag utgå från att ganska många av dom som läser ändå har någon slags.. dom följer mig om en linje 

liksom. Mark Zuckerbergs inställning att det finns bara ett jag, att man inte kan dela upp det i det professionella 

och privata, tror jag i grund och botten stämmer i sociala medier. Sen kan man ju såklart skapa ett juridicum 

konto som är rent professionellt, som ett reklamkonto liksom. Men jag tror inte, om jag varit hundra procent 

professionell så hade jag inte haft så många följare på Twitter som jag har nu utan som mest en tiondel som 

engagerat sig. Och då hade jag ju bara nått ut till en tiondel så många även med min juridik. 

 

Varför tackade du ja, vad var det som lockade med det här kontot? 

 

Alltså bara att det verkade roligt. Jag hade ingen agenda, för vissa har det, typ äntligen får jag chansen att nå ut. 

Men det hade inte jag. 

 

Men just det här du nämnde med agenda, det fanns inget du ville få ut av den här veckan eller förmedla? 

 

Nej... eller nja jag har ju en ganska klar folkbildningstanke om juridik i stort och den tog jag väl med mig in även 

i det här kontot. Men det var inget som var nytt för det. Det var väl mer att man kan nå några fler som inte pratar 

svenska. 

 

Ville du försöka väcka samtal eller skapa reaktioner? 

 

Nej inte mer än vanligt. Det är ju roligt att få reaktioner. Jag gick ut med ett tweet om Assange fallet på måndag 

morgon. Det visste jag ju att folk skulle gå igång på. Så ja jag visste ju att det skulle provocera fram reaktioner, 

och det är ju roligt om någon reagerar. Det är ju tråkigt om man bara gnäller i rymden. Men då var det sånt tryck 

på svar att jag inte hann med, det hade jag inte senare i veckan då var trycket enormt, det var tusentals 

kommentarer ett tag. På enhalvtimme liksom. Jag kanske överdriver, men det var överväldigande minns jag. Så 

jag hann inte med. 

 

Hur hanterar man det då? 

 

Jag försökte faktiskt svara så mycket det går. Man får ändå ta det lite, jag menar Twitter är ju speciellt som 

kommunikationskanal då man å ena sidan talar helt ensidigt så att säga och å andra sidan bygger det på ett visst 

mått av social interaktion. Men det krävs ju inte att man svarar, fast det finns ju någon sorts etikett om att man 

bör svara annars är man en primadonna. Jag tycker för egen del att det är svårt att lämna så många obesvarade 

som jag fick göra då men det är väl så med den tekniken. Justin Bieber svarar väl inte heller alla för att dra en 

jämförelse. 

 

Du är ju aktiv på många olika plattformer, hur skulle du säga att det här skiljer sig? 
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Ja den här plattformen är ju inte min. Det fanns ju en begränsning och den överträdde jag en gång utan att veta 

om det. Jag tog ett foto på ett doftljus jag hade köpt. Det var en svensk formgivare som hade gjort det och jag 

tänkte att det var kul att visa upp det. Sen insåg jag att det här kan ju vara reklam. Det är faktiskt inte tillåtet fast 

jag tänkte inte på det så utan tänkte mer vara lite Ikea-svensk och via upp typ kolla det här är svenskt. Så det 

finns ju vissa begränsningar där som man  inte har själv. Man får inte begå vissa brott heller, men det försöker 

jag att undvika ändå. 

 

Kände du at du fick klara direktiv på vad du fick och inte fick göra? 

 

Jo det fick jag i och för sig, inte så många dock. Man får inte så många direktiv. Inga brott och framförallt då 

inga hatbrott kommer jag ihåg att dom poängterade. Förtal, förolämpningar och hot. Inte reklam. Jag undrar om 

det inte var... eller det är kanske Twitters egna regler, inga nakenbilder. Det finns ju någon slags prydhetsnorm 

men inte speciellt för det här kontot.. Jag läste nog inte så himla noga. Så här i efterhand skulle man ju ha jobbat 

för att bli den första att bli avstängd från kontot, det hade ju varit rätt kul. 

 

Du gick ändå ut ganska hårt, du öppnade med Assange på måndag, vad var tanken bakom? 

 

Den tanken väcktes en kvart efter att jag tog över kontot och någon sa börja nu lite försiktigt Mårten så att du 

inte retar upp folk och då tänkte jag fuck you och så körde jag på det som provocerar folk mest. Det var det eller 

Pirate Bay målet då. Men Assange fallet det provocerar ju väldigt många fler. Då försökte jag förklara lite basic 

om svensk rätt. 

 

Även om man inte har någon agenda har man möjlighet att sätta agendan till viss del eller? 

 

Man ska nog inte överskatta hur många som lyssnar och tar det på allvar. Det är bara ett Twitter-konto, man vet 

att det ambulerar. Man vet att det någon månad tidigare var en tjej som prata om förintelsen som att hon aldrig 

hört talas om den, det tog nog ner förväntningarna på kontot lite tror jag som seriöst. Det kan vara roligt, hej 

Sonja var ju rolig i övrigt tycker jag. Om jag tog chansen att sätta agendan? Ja jag såg det väl lite mer som en 

chans att knäck några myter om svensk juridik. Sen vet jag inte om det lyckats men kanske hos några. 

 

Kände du att du förde Sveriges talan? 

 

Ja lite gjorde jag nog det. Inte att jag kände mig som en officiell företrädare men lite kände jag nog att jag fick ta 

lite ansvar för att kontot är det officiella.  

 

Hur ser du på ansvaret då för vad som uttrycks, vem är ytterst ansvarig? 

 

Det är ju jag. Det är ju jag som twittrar. Sen kan dom ju ha ett åtminstone moraliskt eller etiskt ansvar, ytterst det 

Svenska Institutet då, att ha det ansvaret om jag hade varit en galen nynazist att dom har ett ansvar för att screena 

mig lite. Vilket dom faktiskt gör ganska bra. Sen tycker jag väl också att man får klippa kontot, jag vet inte en s 

om dom har möjlighet att göra det men det tror jag att dom har, medan jag använder det så att jag inte går över 

styr. Så att dom kan gå in och stänga av, det kan man ju tycka att dom har ett ansvar för. Men det huvudsakliga 

ansvaret ligger ju på twittraren själv, den som har kontot. 

 

Hur skulle du ställa dig till om dom hade avbrutit din vecka? 

 

Hade det varit så hade jag nog inte accepterat att fortsätta göra det här. Om dom hade gjort det och det var första 

gången det skedde, det har ju inte hänt tidigare, inte ens med Sonja när hon blev uthängd som antisemit i 

Washington Post, men ändå så backa dom upp henne. Men hade dom gjort det med just mig och jag tycket att 

jag gjort rätt hade jag blivit irriterad. Samtidigt får man ju acceptera spelets regler, det är ju deras konto. Det är 

ju Svenska institutets konto, om dom vill styra får dom väl göra det liksom. Jag spelar på deras premisser, det är 

ju inte mitt konto. 

 

Tycker du att det skulle påverka budskapet med projektet? 

 

Om man började göra så tror jag att man dödar projektet. Det är ju en väldigt fin grej med projektet att man har 

den stora frihet man har. Det är väldigt få begränsningar, nästan enbart rättsliga. Och dom finns ju även utan 

deras inblandning, jag är ju straffskyldig om jag begår ett brott vare sig det är via @sweden kontot eller inte. 

 

Skulle du säga att det finns en legitimitets faktor? 
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Om jag skriver under @sweden istället för mitt eget namn? Ja det tror jag nog att det uppfattas hos många. 

 

Kände du dig begränsad i vad du kunde skriva? 

 

Nej, inte annat än att man tänker på vem som lyssnar. 

 

Hur skulle du beskriva relationen till dom bakom projektet, hade ni kontakt? 

 

Väldigt lite. Jag fick ett mail någon månad tidigare där dom sa hur det skulle gå till rent tekniskt och sen fick jag 

inloggningsdetaljerna dagen innan. Sen följde dom upp rätt bra. Dom hade någon middag som jag inte kunde gå 

på. Sen hörde dom av sig för feedback. Dom var väldigt behagliga att ha att göra med på Volontaire, dom var 

väldigt trevliga. Dom var entusiastiska och schysta. Hade kontakt med Patrick och en till. 

 

Du beskriver att du såg det som en kul grej, är det viktigt att inte ta det på för stort allvar? 

 

Ja det tror jag är bra. Jag tror man bombar stort om man går in och tänker sig att man ska vara statschef på 

Twitter ett tag. Då tror jag att man överskattar kontots betydelse och dessutom inte har så kul. Jag tror många har 

ungefär den inställningen som jag har. Många vill nog propagera för sina intressen. Det var ju någon kock som 

hade det ett tag, svenska gastronomiska nånting. Den som avvek var ju Sonja. Eller gummi djuret avvek ju lite, 

han var ju väldigt rolig. Jag var ju inte så kul men han var ju väldigt rolig. 

 

Hur fårhåller du dig till tidigare curators? 

 

Jag har följt och följer fortfarande kontot men jag har inte liksom följt det så noga. Det har rullat på och jag har 

1200 nånting i min följarlista så det rullar ju rätt fort, så ibland hinner man inte se. Så gummi djuret som var 

nyligen, det reagerade jag på för det var ovanligt roligt. Ganska mycket är inte det. Men det är ju inte så konstigt, 

folk skriver ju utifrån sina egna vardagar någon, den artonåriga gay killen från Norrland, det är ju kul att han 

skriver utifrån sitt perspektiv men jag har inte så många referenspunkter till det han beskriver. Det var en bekant 

till mig, en snart 70årig man som beskriver sin vardag, det var ju trevligt men jag tycker inte det berör mig då vi 

inte har några gemensamma intressen direkt. Jag förhåller mig inte så mycket alls till tidigare curators. Det hade 

varit kul att vara med på den här träffen. Jag känner nog hälften av dom som var innan mig tror jag. 

 

Är det för att det är ett slags rekommendationsurval? 

 

Ja jag tror det är så lite. Och e del av dom har rätt stora Twitter konton själva och då kan det ju låta som att vi 

lärde känna varandra genom Twitter men det har vi faktiskt inte gjort utan det slumpa sig bara så. 

 

Twitter Sverige är litet eller? 

 

Ja så är det ju. Åtta procent eller så använder det ofta. 

 

Vissa curators har ju blivit ganska uppmärksammade, skulle du säga att det har påverkat hur du tolkade 

din roll som curator? 

 

Nej det gjorde det inte alls. Eller jo i och för sig den där jude-tweeten av Sonja gjorde nog att jag var lite mer 

försiktig med ett skämtsamt tonfall. Just jag skulle nog inte ha gjort det ändå men jag tänkte lite på att det kan 

sitta en hardcore-buddist eller katolik eller muslim och det är onödigt att i onödan göra folk arga. Hon menade 

nog inget illa alltså. Jag tänkte nog kanske, inte inför någon enskild gång kanske kan någon bli förbannad över 

det här, men som övergripande tema ja det kan man ju ta till sig lite. Det är ju onödigt att Stephen Colbert hänger 

ut en som antisemit. Det är ju skönt att slippa 

 

Hur ser du på Colbert incidenten, det var ju innan du tog över? 

 

Ja det var innan mig. All reklam är bra reklam kanske. Kontot fick ju mycket reklam. 

 

Påverkar det hur man ser på att ta över kontot då det har visat sig ha genomslagskraft? 

 

Lite vill man ju undvika det. När Hej Sonja hade kontot var det u ganska speciellt. Hon är ju ganska speciell och 

ganska kul på många sätt. Men så kom den där tweeten och uppföljningen och sen något om genitalier och sen så 

försvann ju hon. Det är ju jävligt intressant liksom som kommunikationsfenomen hur det utvecklade sig. Vad sa 
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hon egentligen, och sen börja det retweetas av bara helvete och efter en halvtimme måste det ha varit 100 000 

retweets och efter någon timme så har det börja läcka ut i andra medier och inom tre timmar var det en nyhet. 

Och Sonja var inte tillbaka vid datorn. Sen kom Washington Post, CNN och hon var fortfarande inte där och 

kommentera det själv. Det är en otrolig styrka för kontot, då ringde nog telefonerna ganska varmt hos Patrick 

och dom andra på Volontaire, och dom back upp det till hundra procent med att det är hennes vecka. Det tror jag, 

och hoppas, i förlängningen är den bästa bilden som @sweden kontot i längre utsträckning bygger på och som 

jag tror dom värnar om. Att visa upp bilden av yttrandefrihets-Sverige där den obehindrade yttrandefriheten är 

väldigt långt gående, man ska aldrig lägga sig i om det inte är absolut nödvändigt. Det visade ju sig där att man 

inte backade, många tar anstöt och vi pausar, nä hon fick fortsätta och jag hoppas att hon fick något sorts stöd för 

tänk dig att sitta själv med två ungar i Härnösand eller var hon nu bor och så börjar CNN och halva världen 

ringa. Dom flesta människor skulle krisa. Jag vet inte om hon gjorde det, jag hade brutit ihop. Det tror jag att 

dom flesta hade gjort. Det måste vara jättejobbigt. 

 

Har du känt dig obekväm med tidigare curators i att det kan återspeglas på hur du uppfattas? 

 

Jag minns inte så många av dom mer precist. Ja det kanske inte var helt lyckat att berätta om onani det första 

man gör, det blir ju också en viss bild av Sverige som man kan tycka är tveksam. 

 

Vilken bild tycker du att det här projektet förmedlar av Sverige? 

 

Jag tror ändå att det förmedlar, jag tror ändå att dom lyckas med att ge en bild, nu får man ju komma ihåg att av 

dom som följer Twitter är mer än hälften svenskar och där tror jag inte att det gör så mycket alls att påverka, 

utanför Sverige tror jag att det påverkar bilden ganska mycket och jag tror att man spräcker dom här klassiska 

myterna. Ganska många bor ju ganska långt bort ifrån Sverige och jag tror att den genomsnittliga personen i 

Mongoliet har en ganska vag bild av Sverige liksom. Då tror jag man tänker allt fungerar, välfärdsstat, folk är 

lite tysta, lite känslokalla, blonda och ganska snygga. Det tror jag är standard bilden och den spräcker man ju 

med kontot ganska fort, få in lite nyanser i den bilden. Sen vet jag inte om jag tycker att kontot har varit 

tillräckligt bra på att representera Sveriges mångfald, det kan man ju ifrågasätta. Det kan man ju alltid ifrågasätta 

i och för sig. Men jag tror att man jobbar med det i alla fall. 

 

Tror du att projektet hjälper till att särskilja Sverige från andra länder? 

 

Ja det tror jag nog. Om man följer, nu finns det ju ganska många liknande konton, jag följde några av dom och 

det svenska kontot är ju överlägset bäst i att vara spretigt, och roigt men även lite förvånande. Det är vi ju väldigt 

bra på även jämfört med nationella konton där folk har engelska som modersmål som ju rimligtvis borde kunna 

föra sig bättre.  

 

Tror du att det finns någon tidsaspekt, om man kollar betydelsen över lång och kort tid över hur det 

uppfattas? 

 

Ja och det påverkas nog på lång sikt över hur kontot kontinuerligt utvecklas. Det var ju ganska hög frekvens av 

en viss typ, 25årig innerstads-twittrare ett tag och det blir ju ganska ensidigt i längden. Sen tror jag att Twitter är 

ett ganska urbant fenomen och även ganska ungt bortsett från journalisterna. Jag tror jag hoppade av, jag tror inte 

att jag följer nu för det var någon jag tyckte var tråkig. 

 

Rent ämnesmässigt, fick något mer respons än annat? 

 

Ja Assange fallet. Det som provocerade när jag skrev var ju när jag skrev om såna svenska juridiska processer 

som är uppmärksammade utomlands. Jag skrev något om Pirate Bay också tror jag men jag minns inte vad. Men 

Assange provocerade ju mycket. Jag kommer inte ihåg allt. Jag satte ihop en lista med dom bästa svenska indie 

låtarna och den fick jag ganska mycket kredd för, nån gjorde den till en spellista på Spotify. Men det var ju bara 

för skojs skull. Men Assange och Pirate bay. Jag tror att jag kan ha nämnt Palme mordet också men det minns 

jag inte riktigt men det var sånt som väckte uppmärksamhet. Det ville folk kommentera på. Kanske nämnde 

Quick också. 

 

Har det påverkat ditt privata Twitter-konto, fick du fler följare? 

 

Jag fick nog några fler, men inte så många. Jag skriver ju på svenska. Några engelska advokater som hakade på, 

dom är kvar tror jag. Det är bra att ha utbyte med. I och för sig har jag ju fått lite mer av ett internationellt 

nätverk med några akademiska jurister från Australien och USA som jag har kontakt med privat. Så det är ju bra. 
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Påverkar det dig i din yrkesroll, att du blir mer uppmärksammad? 

 

Nej 

 

Vad tror du om framtiden för projektet? 

 

Jag hoppas att det fortsätter, jag kan tänka mig att det kommer bli väldigt väldigt stort. 70 000 jag kan tänka mig 

att det kan bli mycket större än så. Jag kan tänka mig att man på sikt skulle kunna byta lite oftare. En vecka är 

ganska lång tid. En dag i taget kanske, 365 nya twittrare på ett år. Det skulle vara kul. Nu vet jag att dom än så 

länge, och det är inte Volontaires fel utan Twitters, att det är lite strul med överlämningen varje gång. Bilderna 

tar tid på sig att ändras och så. Det är kanske svårt rent tekniskt men det vore nog kul för kontot. 

 

Du är inte rädd att det kommer spela ut sin roll? 

 

Ja nån gång spelar ju allt ut sin roll men jag tror inte att det kommer göra det på ett tag. Nu är ju dessutom 

Sverige trendsetter då det tagits efter av många Nationer, folk härmar ju det här. Så ett bra tag till. 

 

Var det vad du förvänta dig? 

 

Ja när jag började och skrev om Assangefallet var kanske mängden av hat lite överväldigande. Man får räkna 

med att bli ogillad men det kom mer såna än jag trodde.  

 

Så hur skulle du beskriva veckan? 

 

Kul men lite för lång. En vecka är en lång tid att i någon mening hålla igång någon annans samtal. Så är det. 

Annars var det roligt. Totalupplevelsen var att det var väldigt kul. 

 

Anpassa du vad du skrev under veckan utifrån responsen? 

 

Nej inte så mycket men det blev lite av en urladdning eftersom det blev så jävla intensivt. Så jag taggade kanske 

ner lite då jag inte orkade. Jag hade ju ett jobb att sköta också. Barn att hämta. Jag tror inte att reaktionerna i sig 

påverkade, eller allt påverkar väl, men inte så mycket tror jag. 

 

Ser du det som ett marknadsföringsverktyg för Sverige? 

 

Ja så ser jag nog det i första hand. Ett sätt att sätta en Sverigebild. 

 

I större grad än ett maktverktyg? 

 

Ja och jag tror att det är framgångsrikt av den anledningen. 

 

Kände du att du fick fria tyglar? 

 

Jag kände mig så fri man kan känna sig när man får makten över ett medium som ändå är så pass stort. 

 

Fanns det någon beroendeställning? 

 

I så fall var det ju dom som var beroende av mig. Jag gör ju det här gratis. Det är ju ett ganska smart sätt att få 

människor, ganska ofta ganska kreativa människor, att jobba gratis en vecka.  

 

Är beroendet något man är medveten om? 

 

Ja lite så. Det är ju en press på ett annat sätt. Mitt eget konto kan jag ju låta ligga någon vecka ibland. Åker jag 

på semester så är det ju dött under sommaren liksom. Kanske inte en hel sommar men en längre period. Så är det 

ju man känner ju en press att producera någonting. Precis det är en bra fråga faktiskt för det är den avgörande 

skillnaden på att ha det här kontot och att ha sitt eget. Att man känner en press att göra något, en press att skriva 

jag aldrig känner med min vanliga Twitter som jag använder när jag åker tunnelbana eller när andan faller på. 

Lite plikt kanske. Har man nu satt sig i den här båten får man ro den. 
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