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Svenska institutet
Slottsbacken 10
Box 7434
103 91 Stockholm
Sverige

T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se
www.si.se
www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och
långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete
med svenska ambassader och konsulat.
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Inledning
Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och
intresse för Sverige. Ett av SI:s uppdrag är att följa och analysera bilden av Sverige
utomlands. SI använder sig idag av följande huvudsakliga källor i detta arbete:
•
•
•
•
•
•

Sveriges position i internationella studier och index
Egna studier i länder och regioner om människors uppfattning om Sverige
Egna tematiska studier
Rapportering och diskussioner om Sverige i internationella medier
Samtalet om Sverige på digitala plattformar (sociala medier, nyhetsmedier,
bloggar, forum) på engelska, arabiska, spanska och ryska
Löpande dialog med svenska ambassader, konsulat och samarbetsparter runtom i
världen

Sveriges förutsättningar för utbyte och samverkan internationellt är beroende av ett gott
anseende utomlands och av att Sverige och svenska aktörer uppfattas som relevanta och
möts med förtroende. Bilden av Sverige utomlands är viktig för handel, investeringar,
turism, attraktion av internationella studenter, forskare och spetskompetens, politiskt
samarbete, med mera.

Om kvartalsrapporten
Enligt Svenska institutets regleringsbrev för 2019 ska Sverigebilden i utlandet, inklusive
i digitala medier, kontinuerligt återrapporteras till UD. Detta sker i form av denna
kvartalsrapport som även skickas till andra enheter inom UD, samt andra intressenter,
och innehåller sammanfattningar av SI:s arbete med Sverigebildsanalyser under de
senaste tre månaderna.
Rapporten består av följande avsnitt:
1. Samtalet om Sverige:
a. Mest delade artiklar och konversationer om Sverige, på engelska,
spanska, ryska och arabiska under juli-september (sida 3)
b. Mest delade artiklar och konversationer om A$AP Rocky och Sverige
(sida 6)
c. Mest delade artiklar och konversationerna om Greta Thunberg (sida 10)
2. Ett index har publicerats under juli-september (sida 13)
SI har inte publicerat någon lands- eller tematisk studie under juli-september 2019.
Nästa Sverigebildsstudie berör Gulfenstaterna Saudiarabien och Förenade Arabemiraten
och publicering är planerad till december 2019.
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Sammanfattningar juli-sept 2019
Nedan följer en genomgång av de händelser som har utmärkt sig i samtalet om Sverige
på digitala plattformar på de fyra språk som SI följer:
Tabell 1: Samtalet om Sverige på digitala plattformar mellan 1 juli och 30 september 2019
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Engelska
Samtalet om Sverige på engelska har under perioden juli-september präglats av två
större händelser:
•

•

Det uppmärksammade åtalet mot den amerikanske hip-hop artisten A$AP
Rocky, vilket kommer att redogöras för i mer detalj nedan. Nyheten fick stor
uppmärksamhet och genererade fyra större samtalstoppar under juli och
inledningen av augusti. Dessa samtalstoppar uppgår dock inte till samma nivåer
som samtalstoppen i samband med Trumps uttalande om #LastNightInSweden
(2017) som nådde över en miljon omnämnanden på en dag.
Uppmärksamheten kring Greta Thunberg i slutet av september i engelskspråkiga
kanaler, vilket redogörs för i mer detalj nedan. Den 23:e september höll hon tal
på FN:s klimattoppmöte i New York vilket genererade stort engagemang på
digitala plattformar.
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Spanska
•

•

•

•

Den största samtalstoppen står Greta Thunberg för. Liksom på engelskspråkiga
plattformar så är det hennes tal på FN-toppmötet den 23:e som väcker stor
uppmärksamhet.
I början av september får ett videoklipp stor spridning som visar en grupp
människor, enligt uppgift i Sverige, som sjunger och dansar till en ABBA-låt på
gatan.
En annan nyhet som fått stor spridning under perioden handlar om den svenske
miljonären som köpt 200 miljoner hektar skog i Brasilien för att förhindra
skövlingen av regnskog.
Uppmärksamheten som A$AP Rocky fått i engelskspråkiga medier under
perioden syns inte i spanskspråkiga medier.

Ryska
•

•

Liksom på spanska plattformar så får Greta Thunbergs tal på FN-mötet störst
uppmärksamhet under perioden. A$AP Rocky utgör inte någon nämnvärd del av
samtalet.
I övrigt finns inga större samtalstoppar under perioden.

Arabiska
•
•

Generellt låga nivåer i samtalet om Sverige på arabiska. Greta Thunberg utgör
inte någon samtalstopp.
Även om det inte utgör en samtalstopp så nämns Sverige fortsatt i samband med
fredssamtalen om Jemen som hölls i Stockholm i december 2018.

Mest delade artiklar om Sverige under juli-sept på sociala
medier
Tabell 2: Mest delade artiklar i sociala medier mellan 1 juli och 30 september 2019, engelskspråkiga medier

Engelska
Rubrik

Källa

Antal
delningar

Svenskar skaffar chip-implantat för att ersätta kontanter

nypost.com

275 096

Svenska ”bokbåten” är ett flytande bibliotek som transporterar
böcker till avlägsna öar

mnn.com

190 287

Svenska klimataktivisten Greta Thunberg frågar amerikanska
kongressen om åtgärder, inte beröm

thehindu.com

146 782
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Svenska forskare föreslår kannibalism för att bekämpa
miljöproblem

breitbart.com

178 400

Den svenska barnklimataktivisten har enligt uppgift varit ett
verktyg för företag kopplade till Al Gore

americanthinker.com

125 495
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Tabell 3: Mest delade artiklar i sociala medier mellan 1 juli och 30 september 2019, spanskspråkiga medier

Spanska
Rubrik

Källa

Antal
delningar

Två teknikstudenter från Ituzaingó åkte till Sverige för att
presentera sin uppfinning som renar flodvatten

clarin.com

38 236

Greta Thunberg: den svenska tonåringens utmanande tal inför
världens ledare vid FN:s klimatmöte

bbc.com

32 803

Svensk miljonär köper 200 tusen hektar skog från ett skogsbolag
för att bevara skog

ilusionviajera.com

25 517

Kannibalism kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringar,
föreslår en svensk professor. Skojar inte.

upsocl.com

22 570

Svensk aktivist för migration dödades av afrikaner i Kongo

despiertamedia.com

21 714

Tabell 4: Mest delade artiklar i sociala medier mellan 1 juli och 30 september 2019, ryskspråkiga medier

Ryska
Rubrik

Källa

Antal
delningar

En affär i Stockholm. Pratar med ägarinnan. Frågar vad jag kommer
ifrån. Från Ukraina säger jag. Och då med oväntad glädje…

kraina.biz.ua

3 994

Svensken gjorde mål för Celtic i debutmatchen

ua.tribuna.com

1 588

Sveriges utrikeminister sade att Stockholm inte erkänner
”armeniska folkmordet”

haqqin.az

914

Svensken utmärkte sig med ett utomordentligt mål i första
matchen för Celtic

sportarena.com

914

Baltic Cruise + Stockholm + Stockholm av Eurotrips

eurotrips.com.ua

421

Kvartalsrapport

2019.10.07 6 (13)

Tabell 5: Mest delade artiklar i sociala medier mellan 1 juli och 30 september 2019, arabiskspråkiga medier

Arabiska
Rubrik

Källa

Antal
delningar

Svenska kungens barnbarn föreläsare om islam*

albayan.ae

9 200

Ung asylsökande har gift sig med en rik 79-årig svensk kvinna

aksalser.com

5 900

Appen Wish har öppnat nya affärer i Sverige

alkompis.se

3 400

En ung palestinsk kille knivmördad i Sverige

ramallah.news

3 300

Sverige: en syrier uppkallad efter den svenska kungen

aksalser.com

3 200

* Nyheten har fått spridning under september 2019. Viss information tycks ha hämtats ur en intervju med Abdullah Klominek som
doktorerar på det islamiska universitet i Medina. Hans mamma är svenska och hans morfar arbetade på Kungliga slottet.

Samtalet om Sverige i samband med A$AP Rocky
Under sommaren var det största ämnet där Sverige omnämndes internationellt åtalet och
rättegången mot den amerikanske hip-hop artisten A$AP Rocky. Framförallt har
samtalet om Sverige varit omfattande i USA, men det bedöms inte ha lett till någon
större negativ publicitet om Sverige. Precis som efter #LastNightInSweden så bedömer
SI inte att händelsen är något som lär påverka bilden av Sverige negativt på lång sikt.
Nedan redogörs för samtalet om dessa händelser närmare.
Sverige en tydlig del av samtalet om A$AP Rocky under perioden
Samtalet om Sverige och A$AP Rocky uppnådde drygt 1,5 miljon omnämnanden under
perioden. Som störst var samtalet om Sverige och A$AP Rocky i samband med Trumps
tweets om händelserna. Den största samtalstoppen om Sverige och A$AP Rocky skedde
den 20:e juli, med 290 000 inlägg, vilket var dagen efter Trumps första tweet.
Sverige nämns dock inte varje gång som A$AP Rocky är omskriven. Tidigt under
perioden, bland annat då A$AP Rocky häktas, så omnämns Sverige relativt sällan. Det
är dock tydligt att samtalet om Sverige följer samtalet om A$AP Rocky, inte minst i
samband med Trumps tweetande som står för de största samtalstopparna under perioden.
Ett antal kampanjer pågick under tidsperioden. Namninsamlingen för att släppa A$AP
Rocky fri startades i samband med häktningen och fick närmare 650 000 påskrifter.
Kampanjen gick under hashtaggen #FreeRocky och utgör också en relativt stor del av
samtalet när A$AP Rocky häktas, respektive att rättegången mot honom inleds. Andra
kampanjer som att bojkotta Sverige och Ikea är inte unika för A$AP Rocky-historien,
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men fick en viss uppgång under perioden. Det bör dock poängteras att frekvenserna
fortfarande var låga, de nämndes som mest drygt 800 gånger på en dag vilket var den
27:e juli då rättegången mot A$AP Rocky inleddes.
Figur 1: Samtalet om A$AP Rocky mellan 30 juni (misshandeln i Stockholm) och 30 september
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Samtalet om A$AP Rocky och Sverige störst i USA
Samtalet om fallet A$AP Rocky var föga förvånande som störst i USA, hela 70 procent
av det totala samtalet om Rocky kopplat till Sverige skedde i USA. Inom USA varierade
dock intresset mellan olika delstater. Störst var intresset i Kalifornien, följt av Texas.
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Figur 2: Karta över var samtalet om A$AP Rocky och Sverige varit som störst 1 juli – 30 september

Not: Endast de länder där samtalet nått mer än 1 000 poster inkluderas.

Även de mest delade nyhetsartiklarna är övervägande engelskspråkiga och från
amerikanska medier. Nyhetsrapporteringen i internationella medier bedöms generellt
som saklig och redogjorde i första hand för själva händelseförloppet. Diskussionen i de
nyhetsartiklar som har blivit de mest delade på sociala medier handlar framförallt om
inblandningen från amerikanska myndigheter, inklusive president Donald Trumps
tweets i frågan. Trumps utspel mot Sverige och Sveriges statsminister, och i
förlängningen det svenska rättssystemet, är även ett exempel på hur händelsen användes
i den inrikespolitiska debatten.
Tabell 6: De 10 mest delade nyhetsartiklarna i fallet A$AP Rocky mellan 1:a juli och 30:e september
Rubrik:

Källa:

Antal delningar

1.U.S. warned Sweden of ‘negative
consequences’ if A$AP Rocky
wasn’t released

Nbcnews.com

85 100

2.Justin Bieber appreciates Trump
helping A$AP Rocky, but ‘can you
also let those kids out of cages’

Cnn.com

66 900

3.Swedish Prime Minister Stefan
Löfven Says Rapper A$AP Rocky
Won´t Get Special Treatment
Because of Trump

Thedailybeast.com

62 400
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4.Donald Trump Will Guarantee
Bail for A$AP Rocky

Tmz.com

58 800

5.A$AP Rocky Released From Jail

Rap-up.com

55 900

6.New York Congressman
Demands ASAP Rocky’s Return
from Swedish Jail

Complex.com

52 200

7.Ex-Swedish PM fires back at
Trump over A$AP Rocky

Thehill.com

49 700

8.A$AP Rocky case: Trump says
Sweden has ‘let our African
American community down’

Cnn.com

42 300

9.I was Sweden’s prime minister
and no, Mr. Trump, I could not
have freed A$AP Rocky either

Washingtonpost.com

39 600

10.A$AP Rocky Released From
Swedish Jail

Rapfavorites.com

35 400
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SI kan även konstatera att det är Donald Trumps tweets kopplade till A$AP Rocky som
skapat störst engagemang på sociala medier. Av de fem mest delade tweetsen under
perioden med kopplingar till Sverige så finns fyra av Trumps egna tweets med i topp.
Nummer ett utgörs till exempel av Trumps något humoristiska tweet: “A$AP Rocky
released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a
Rocky Week, get home ASAP A$AP!”. Frågan om A$AP Rocky blev också en del av
den inhemska debatten i USA. Bland annat fick Justin Biebers tweet den 20 juli ”I want
my friend out… I appreciate you trying to help him. But while you’re at it @realDonald
Trump can you also let those kids out of cages?” stor spridning på sociala medier, men
även i traditionella nyhetsmedier. Även tv-programmet the Daily Show with Trevor
Noah uppmärksammade händelsen i ett relativt långt inslag som drev med såväl Donald
Trump som med välkända varumärken.
Tabell 7: Tabell över de fem mest delade tweetsen på engelska kanaler mellan 1:a juli och 30:e september
Mest delade tweet (engelska)

Konto

Datum

Antal delningar

1.A$AP Rocky released from prison and on his
way home to the United States from Sweden. It
was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!

@realDonaldTrump

2/8-2019

230 000

2.Just spoke to @KanyeWest about his friend
A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling
the very talented Prime Minister of Sweden to
see what we can do about helping A$AP Rocky.

@realDonaldTrump

19/7-2019

200 000

Kvartalsrapport

2019.10.07 10 (13)

So many people would like to see this quickly
resolved!
3. A$AP Rocky forced to perform at Trumps
2020 Rally after being freed from Sweden
https://t.co/ja3PaSlGY2

@jimmy_koski

19/7-2019

130 000

4.Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so
much for Sweden but i doesn’t seem to work
the other way around. Sweden should focus on
its real crime problem! #FreeRocky

@realDonaldTrump

25/7-2019

93 000

5.Very disappointed in Prime Minister Stefan
Löfven for being unable to act. Sweden has let
our African American Community down in the
United States. I watched the tapes of A$AP
Rocky, and he was being followed and
harrassed by troublemakers. Treat Americans
fairly! #FreeRocky

@realDonaldTrump

25/7-2019

53 000

Samtalet om Greta Thunberg
Under perioden har även svenska Greta Thunberg fått stor uppmärksamhet. Hennes tal
på FN:s klimatmöte innebar en topp i samtalet om Sverige, inte minst på engelska.
Samtalstoppen är dock inte lika stor som de för A$AP Rocky. Greta Thunberg omnämns
i stor utsträckning själv, utan att Sverige nämns. Tydligast blir detta i samtalet på sociala
medier, och i samband med hennes tal i slutet av september. I nyhetsartiklar däremot
nämns Greta Thunberg ofta tillsammans med Sverige. Samtidigt som antalet inlägg på
sociala medier är avsevärt fler än antalet publicerade nyhetsartiklar har nyhetsartiklar en
potentiellt hög spridning, även utanför digitala plattformar. Hur Greta Thunberg
påverkar bilden av Sverige återstår därmed att se.
Samtalet om Greta Thunberg större än samtalet om Greta Thunberg och
Sverige
Under perioden syns en stor topp i samtalet om Greta Thunberg på digitala plattformar.
Denna topp inträffar i samband med hennes tal på FN:s klimatmöte den 23:e september.
Som mest når hon runt 2,3 miljoner omnämnande på en dag, vilket inträffar dagen efter
hennes tal på FN-mötet och dagen då Trump replikerar på hennes tal. Samma dag nämns
Sverige 181 000 gånger på engelska, och Sverige kopplat till Greta Thunberg runt
91 000 gånger, vilket är på en avsevärt lägre nivå.
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Figur 3: Samtalet om Greta Thunberg, Fridays For Future respektive Greta Thunberg+Sverige
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I samband med talet på FN-mötet ökar samtalet om Greta Thunberg, inte minst i USA.
Förra kvartalet, mellan april till juni, var samtalet störst i Storbritannien, men under
detta kvartal är samtalet störst i USA. Samtalet om Sverige kopplat till Greta Thunberg
har varit allra störst i USA under senaste halvåret.
Bland de mest delade tweetsen om Greta Thunberg så omnämns Sverige endast i ett av
dem. Det är också det enda som inte rör FN-klimatmötet, utan hennes strejker utanför
Sveriges riksdag. Det ska även noteras att Trumps kommentar på Gretas tal på Twitter
inte dyker upp bland de mest delade. Tweeten delades 54 000 gånger och skulle alltså
varit bland de mest delade under perioden, men i tweeten nämnde han varken Greta
Thunberg eller Sverige uttryckligen. Han har även efter det kommenterat och delat
andras tweets om talet.
Figur 4: De fem mest delade tweetsen om Greta Thunberg under perioden
Mest delade tweet

Konto

Datum

Antal delningar

1. THE GRETA THUNBERG HELPLINE: For
adults angry at a child. https://t.co/JAtIKyG4Va

@markhumphries

2019-09-26

100 000

2. "You have stolen my dreams and my
childhood with your empty words," climate
activist Greta Thunberg tells the UN. "We are in
the beginning of a mass extinction and all you
can talk about is money and fairy tales of

@CNN

2019-09-23

71 000
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eternal economic growth. How dare you."
https://t.co/F5Umw55Y5Y
3. ”People are suffering, people are dying,
entire ecosystems are collapsing. We are in the
beginning of a mass extinction and all you can
talk about is money and fairytales of eternal
economic growth.” Watch Greta Thunberg
speak at the UN Monday morning.
https://t.co/Akkxm9sXdr

@WIRED

2019-09-23

59 000

4. Along with Greta Thunberg, three young
climate activists of color you should know are
Autumn Peltier, Mari Copeny, Xiye Bastida.
Don’t forget their names and include them in
climate conversations.

@darbyj_

2019-09-25

54 000

5. I find this picture so incredibly moving. This
is @GretaThunberg aged 15, sat alone outside
the Swedish Parliament Aug 2018 - the first
school strike. In just one year, she’s created a
wave that will change the whole world. Never
underestimate the power of one young person
💜

@Louisemac

2019-09-20

53 000

Not: Greta Thunbergs egna tweets exkluderades ur listan

Sverige omnämns i de mest delade nyhetsartiklarna
Bland de mest delade nyhetsartiklarna om Greta Thunberg är det också talet på FNmötet som har delats mest. Flera av dem länkar även till inspelningen av hennes tal. I
alla dessa nämns att Greta Thunberg är svensk, exempelvis omnämns hon som en
”svensk aktivist” eller ”16-årig svensk tjej”.
Figur 5: De fem mest delade nyhetsartiklarna om Greta Thunberg mellan 1 juli och 30 september

Rubrik

Källa

Antal delningar

Publicerad

1. Greta Thunberg, 15 Kids Sue Countries
Over Carbon Pollution

earther.gizmodo.com

917 861

2019-09-23

2. 2 photos show how Greta Thunberg's
climate strike inspired millions

businessinsider.com

627 544

2019-09-20

3. 'How dare you': Greta Thunberg tears into
world leaders over inaction at U.N. climate
summit

news.yahoo.com

604 424

2019-09-23

4. Greta Thunberg to world leaders: 'How dare
you? You have stolen my dreams and my
childhood' - video

theguardian.com

485 741

2019-09-23
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5. VIDEO: 'This Is All Wrong,' Greta
Thunberg Tells World Leaders At U.N.
Session : NPR

npr.org

428 881
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2019-09-23

I samband med att samtalet om Greta Thunberg ökar, syns även en ökning i de negativa
omnämnandena om henne. Både om henne som person och om klimatfrågan i stort. De
bedöms dock inte utgöra någon större del av samtalet. Varken i samtalet om Greta
Thunberg själv eller i de fall hon nämns tillsammans med Sverige.

Internationella index som publicerats juli - september 2019
Index

2019

2018

Global Innovation Index

2/126

3/126

Nästa kvartalsrapport från SI kommer i januari 2020.
Författare:
Ida Knudsen, Svenska institutet
Analytiker
ida.knudsen@si.se
Läs Svenska institutets rapporter på www.si.se

