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Analys av svenskarnas bild av Japan 

 
 
 
Antal intervjuer: 1000 personer 
Metod: webbundersökning 
Könsfördelning: män 50%, kvinnor 50% 
 
 
1. Vilka av följande asiatiska länder anser du är viktigast för Sverige i regionen? (ange 
max 2 svar) 
 
① Kina (70%) 
② Japan (35%) 
③ Sydkorea (5%) 
④ Singapore (1%) 
⑤ Thailand (14%) 
⑥ Indonesien (1%) 
⑦ Malaysia (0%) 
⑧ Indien (18%) 
⑨ Filipinerna (0%) 
⑩ Vietnam (1%) 
⑪ Inget av dessa länder (2%) 
⑫ Vet ej/Ej svar (18%) 
 
2. Hur skulle du beskriva relationerna mellan Sverige och Japan? 
 
① Mycket goda (18%) 
② Ganska goda (40%) 
③ Varken eller (10%) 
④ Ganska dåliga (0%) 
⑤ Mycket dåliga (0%) 
⑥ Jag kan inte generalisera relationerna (8%)  
⑦ Vet ej/Ej svar (24%) 
 
3. Hur stor samhörighet känner du med Japan? 
 
① Jag känner stor samhörighet med Japan (3%) 
② Jag känner ganska stor samhörighet med Japan (15%) 
③ Jag känner mindre samhörighet med Japan (36%) 
④ Jag känner ingen samhörighet alls med Japan (33%) 
⑤ Vet ej/Ej svar (12%) 
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4. När det gäller din bild av Japan, vad av nedanstående förknippar du med Japan? 
(Ange alla alternativ som du tycker passar) 
 
① Japan är ett fredligt och tryggt land. (37%) 
② Japan är ett land med vacker natur. (53%) 
③ Japan är ett land med avancerad teknik. (79%) 
④ Japan är en ekonomisk supermakt. (32%) 
⑤ Japan är ett cool och häftigt land. (20%) 
⑥ Japan är ett land rikt på tradition och kultur. (72%) 
⑦ Japan är ett land som introducerar nya idéer inom kulturområden såsom tecknade 

serier, mode och mat. (39%) 
⑧ Japan är ett fritt och demokratiskt land. (19%) 
⑨ Japan är ett land med en internationellt ledande roll inom politik. (6%) 
⑩ Japan är ett land med en internationellt ledande roll inom kultur. (8%) 
⑪ Japan är ett västorienterat land, dvs. mot USA och Europa. (36%) 
⑫ Jag har ingen bild av Japan (5%) 
⑬ Inget av alternativen(1%) 
⑭ Vet ej/Ej svar (4%) 
 
5. Vad skulle du vilja veta mer om när det gäller Japan? (Ange alla alternativ som du 
tycker passar) 
 
① Politik, utrikespolitik och säkerhetsfrågor. (23%) 
② Ekonomi och handel. (24%) 
③ Traditionell japansk scenkonst och kultur (såsom kabuki, teceremoni, 

blomsterarrangemang, kalligrafi och origami). (26%) 
④ Näringsliv, vetenskap och teknik. (33%) 
⑤ Japansk populärkultur som tecknade serier, tecknad film, cosplay och japansk 

popmusik. (13%) 
⑥ Miljöpolitik (23%) 
⑦ Japanerna och hur de lever. (49%) 
⑧ Turistinformation. (28%) 
⑨ Japanska språket. (12%) 
⑩ Japansk film. (11%) 
⑪ Japansk mat. (35%) 
⑫ Inget av alternativen (6%) 
⑬ Vet ej/Ej svar (12%) 
 
6. Har du varit i Japan? 
 
① Ja (4%) 
② Nej (96%) 
③ Vet ej/Ej svar (0%) 
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7. Hur intresserad är du av att turista i Japan? 
 
① Mycket intresserad (16%) 
② Ganska intresserad (37%) 
③ Mindre intresserad (30%) 
④ Inte intresserad alls. (13%) 
⑤ Vet ej/Ej svar (4%) 
 
8. (OM INTE INTRESSERAD ALLS) Varför är du inte intresserad av att turista i Japan? 
 
① Det ligger för långt bort (24%) 
② Det är för dyrt（19%） 
③ Jag är inte intresserad av Japan (43%) 
④ Andra orsaker (20%) 
⑤ Vet ej/Ej svar (8%) 
 
9. Inom vilka områden anser du att Sverige och Japan bör stärka sina relationer? (ange 
alla alternativ du tycker passar) 
 
① Samarbete inom säkerhetsfrågor och fredsbyggande arbete. (26%) 
② Utbyten mellan människor på olika nivåer. (ex. att working holiday införs) (28%) 
③ Internationellt främjande av universella värderingar såsom frihet, demokrati, 

mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen. (34%) 
④ Ekonomiska relationer och frihandelsavtal mellan Sverige (EU) och Japan. (39%) 
⑤ Hanteringen av frågor kring världsekonomin. (25%) 
⑥ Social välfärd, bland annat hanteringen av samhällsproblemet med en åldrande 

befolkning. (35%) 
⑦ Samarbete inom utvecklingen i utvecklingsländer. (18%) 
⑧ Samverkan kring globala problem såsom miljöförstöring och global uppvärmning. 

(45%) 
⑨ Samarbete inom vetenskap och teknik. (49%) 
⑩ Kulturutbyte. (30%) 
⑪ Hanteringen av inhemska frågor såsom integrations-, åldrings-, handikapp- och 

familjefrågor. (15%) 
⑫ Inget av alternativen(2%) 
⑬ Vet ej/Ej svar (27%) 
 
10. Känner du till att Japan, som är medlem av Internationella valfångstkommissionen 
(IWC), bedriver valfångst i forskningssyfte för att undersöka om det finns en hållbar 
utveckling för valarna som naturresurs? 
 
① Ja (35%) 
② Nej (59%) 
③ Vet ej/Ej svar (6%) 
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11. Vad anser du om sådan valfångst i forskningssyfte? 
 
① Jag stödjer det (10%) 
② Jag är emot det (33%) 
③ Jag har ingen åsikt i frågan (48%) 
④ Vet ej/Ej svar (8%)  
 
12. (OM ÄR EMOT VALFÅNGST) Varför är du emot valfångst? 
 
① Det är en grym jakt. (64%) 
② Valarna tillhör de utrotningshotade arterna. (73%) 
③ Valar har hög intelligens. (17%) 
④ Jag tycker det strider mot internationell rätt. (27%) 
⑤ Valfångst behövs inte. (49%) 
⑥ Annat skäl. (2%) 
⑦ Vet ej/Ej svar (0%) 
 
13. På vilka sätt får du information om Japan? (Ange alla alternativ som passar) 
 
① TV och radio (78%) 
② Dagspress (57%) 
③ Tidskrifter och böcker (25%) 
④ Film (19%) 
⑤ Familj, vänner och bekanta. (14%) 
⑥ Genom skolundervisningen. (4%) 
⑦ Via utställningar och andra Japanrelaterade evenemang. (5%) 
⑧ Via japanska bekanta eller affärskontakter. (4%) 
⑨ Internet. (41%) 
⑩ Genom att besöka Japan. (3%) 
⑪ Inget av alternativen (3%) 
⑫ Vet ej/Ej svar (7%) 
 
 


