
Påa: Medan Italien genom sin premiärminister Silvio Berlusconis exempel är på 
väg att foula ut sig ur den europeiska gemenskapen, finns det italienare som vill 
träda in i den på allvar genom att vårda sin ”inre svensk”.

Lars Hermansson har träffat en av dem.

Ill. Mauro om den största skillnaden 17 sek

Prata 1
I den svenska kulturen kommer samhället i första hand, inte individen, menar 
Mauro Boffardi, en av fyra redaktörer för nätforumet ”svedesi dentro” vilket 
ordagrant översatt betyder ”svenskar inuti”, det vill säga de som deltar i detta 
nätverk gör det för att vårda och utveckla kvaliteter som de uppfattar som 
typiskt svenska – att sätta samhällets bästa i första rummet, att hysa respekt för 
naturen och sin medmänniska, att vara hederlig i alla lägen. 

Svedesi dentro har ett par hundra aktiva medlemmar som är med och diskuterar 
Sverige, och det svenska på nätverkets hemsida. De flesta är unga, och Mauro 
beskriver de som vanliga italienare. Intresset för denna udda sammanslutning 
ökar ständigt och hemsidan har många tusen besökare varje dag.

I ett slags programförklaring på hemsidan kan man läsa:

”För att på enklaste sätt ge en förklaring kan vi konstatera att svensken är ett 
moraliskt föredöme. Vi kan alla sträva efter att bli det, och trots att det kanske 
låter lustigt, är det en enorm stolthet att vara ansedd som svensk inombords.”

Jag frågar förstås Mauro Boffardi om han inte tycker att deras bild av svensken 
är en smula idealiserande.

Ill. Mauro om att idealisera.

Prata 2
Jo då, visst idealiserar de. 
När man lär känna ett land, menar Mauro, är det lätt hänt att man hemfaller åt 
klichéer och bara tar fasta på de mest iögonenfallande skillnaderna. Och så säger 
han att de allra flesta som engagerar sig i ”svedesi dentro”, brukar beklaga sig 
över den urgamla, och åtminstone enligt italienare själva typiskt italienska 
egenskapen som kallas ”furbizia”.

Jag vet inte hur många gånger jag hört frasen:
”Bisogna essere furbo per vivere in questo paese” 
Alltså: ”Man måste var slug, lömsk, illmarig, smart – 

synonymordboken har många förslag – för att klara sig i det här landet”. En 



vanlig historisk förklaring till hur denna egenskap blev ett nationellt 
karaktärsdrag är att Italien från romarrikets fall och fram till nationens enande 
1861, ständigt lydde under olika härskare - spanjorer, fransmän, österrikare, till 
och med araber i södra Italien - vilket gjorde att folk var tvungna att utveckla en 
egennyttig pragmatism, att sköta sig själva och skita i andra – för att klara sig. 
En hållning som förstås går att se som utmärkande även för den nyliberalism 
som är förhärskande i stora delar av världen. Jag frågar Mauro Boffardi om 
”Svedesi dentro” har politiska ambitioner.

Ill Mauro: non e una cosa partitica

Prata 3
Mauro är noga med att inskärpa det inte finns några politiska partier i Italien 
som skulle kunna locka de engagerade i ”svedesi dentro”, men eftersom rörelsen 
har en värdegrund som bygger på vad man uppfattar som typiskt svenska 
företeelser som anti-individualism, social jämlikhet och frihet, så kan man heller 
inte kalla ”svedesi dentro” opolitiskt. Vad det handlar om, menar Mauro, är att 
som medborgare verka för dessa värden, privat och i arbetslivet. Men i Italien 
jobbar man i motvind.

Ill. Mauro om att det finns lite hopp.

Prata 4
Det finns väldigt lite hopp, menar Mauro, den italienska karriärsstrategin som 
bygger på lika delar nepotism och ”furbizia” sitter så djupt att det är svårt att se 
någon förändring inom överskådlig tid. Och därför är det många goda krafter 
som lämnar landet menar Mauro. Som bor i Sverige sedan ett och ett halvt år 
tillbaka, och har fast jobb på ett internetföretag. Han funderar på att köpa 
lägenhet och rota sig här. Vilket förstås inte är helt okomplicerat. Han berättar 
om när han såg dokumentärfilmaren Eric Gandinis Videocracy här i Sverige för 
ett tag sedan, en film som är starkt kritisk till den fördumning som Silvio 
Berlusconis mediedominans har skapat i Mauros hemland.

Ill Mauro om Videocracy

Folk i publiken skrattade åt det de såg, inte av skadeglädje kanske, utan mera ett 
förundrat skratt – hur är möjligt att det kan vara på det där sättet? – men säger 
Mauro, det där är ju vad jag är uppväxt med, det är min kulturella bakgrund. 
Som folk skrattar åt. Om det är nåt som är jobbigt med att bo i Sverige, säger 
Mauro, så är det att hela tiden behöva förknippas med det Italien som Berlusconi 
representerar. Annars motsvarar Sverige fortfarande, efter ett och ett halvt år, de 
minst sagt högt ställda förväntningarna. Jag påpekar att det även här finns 
sociala orättvisor, ensamhet, mobbing, människor som lider och tar livet av sig. 



Jodå, det inser han förstås, det gör det ju i alla länder, men i ett internationellt 
perspektiv så är Sveriges problem mycket små, menar Mauro. 

Slut ill

Ava: Mauro Boffardo, en av redaktörerna för nätforumet ”Svedisi dentro” som 
ser Sverige som en förebild och ett land att flytta till. Reporter var Lars 
Hermansson. 

 


