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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 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 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 konversationerna om Sverige, på engelska,
spanska, ryska och arabiska under april-juni (sida 3-5)
b. Mest delade artiklar och konversationer om Sverige i åtta Europeiska
länder inför Europaparlametsvalet (sida 6-11)
2. SI har publicerat en studie under april-juni (redogörs för på sida 12):
a. Sverigebildsstudie i Amerika
3. Elva index har publicerats under april-juni (redogörs för på sida 13)

Sammanfattningar april–juni 2019
Nedan följer en genomgång av de händelser som har utmärkt sig i samtalet om Sverige
på digitala plattformar på de fyra språk SI följer:
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Figur 1: Samtalet om Sverige på sociala plattformar under april tom juni 2019
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Den första toppen under april månad handlar främst om ett eventuellt svenskt
återöppnande av våldtäktsåtalet mot Julian Assange och hans eventuella
utlämnande från Storbritannien.
Även i maj månad handlar de mest delade inläggen om Julian Assange. Bland
annat får ett inlägg på websidan Justice4assange ett stort antal delningar under
mitten av maj i och med beslutet att de facto öppna fallet mot Assange på nytt.
Nyheten uppmärksammas även på BBC, The Guardian, FoxNews och
Breitbart.com.
I mitten av maj uppmärksammas i mindre grad att den svenska FN-konferensen
ställts in på grund av kritik från Kina. Alternativa medier pekar på arresteringar
av imamer samt att en judisk kvinna huggits ihjäl på öppen gata.
Återkommande nyheter om Greta Thunberg är vanliga under hela perioden,
bland annat delades hennes Tedtalk från november förra året flitigt under våren.
Den största toppen under perioden utgörs av ett inlägg den 14:e juni på Zara
Larssons Instagramkonto med en bild på den nya singeln A Brand New Day som
är ett samarbete med den koreanska popgruppen BTS.

Spanska



På spanska uppmärksammas under april månad hur en svensk programmerare i
Ecuador anklagas för att ha nära kopplingar till Wikileaks och Julian Assange.
Den svenska journalisten Annika Rothsteins utvisning från Venezuela
uppmärksammas i flertalet spanska nyheter och hennes egna inlägg på Twitter
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om händelsen får ett stort antal delningar under april månad.
Den största nyheten under perioden utgörs av nyheter om den spanska läkaren
som dömds till tio års fängelse och utvisning till Spanien för att ha sexuellt
utnyttjat upp till 50 barn i Sverige.
Den 8:e maj får en tweet från ett så kallat alternativt konto i Spanien, om
gängvåldtäkter i Sverige, en viss spridning. Det fångas även upp av spanska
alternativa mediesiter.
I juni uppmärksammas att Chiles damlag spelar den första matchen i fotbollsVM i Frankrike mot Sverige.
Under mitten av juni uppmärksammas att Juan Guaidó flyttar samtal om
Venezuela till Stockholm.

Ryska




Inga större toppar kan noteras under perioden april – juni.
En av de få topparna på ryska utgörs av matchen mellan Sverige – Ryssland i
Ishockey-VM i Slovakien.
Ryska kanaler såsom Sputnik och RT publicerar något fler artiklar om Sverige
inför EU-valet jämfört med tidigare under året.

Arabiska


Inga större händelser inträffar under perioden i samtalet om Sverige på arabiska.
Samtalet om Sverige är generellt på låga nivåer.

Mest delade artiklar om Sverige under april-juni på sociala
medier
Tabell 1: Mest delade artiklar på sociala medier under april tom juni, engelskspråkiga medier

Engelska
Rubrik

Källa

Antal delningar

1.Environmentalist Warn Swedish Fish Population Being
Decimated By Great Pacific Sour Patch

Theonion.com

79 300

Kommentar: The
Onion är en
amerikansk satirsajt.
2. Sweden Finds a Simple Way to Improve new Mother’s Health.
It involves Fathers

Nytimes.com

48 900

3. Swedish Government wants to ban ancient Viking symbols,
claiming they “constitute incitement to hatred”

Voiceofeurope.com

43 800

4.Sweden foreign minister ’proud’ to recognize Palestine

aa.com.tr

30 900
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5.Sweden Wants to Revive Europe’s Overnight Trains

Citylab.com

2019.07.02 5 (14)

27 400

Tabell 2: Mest delade artiklar sociala medier under april tom juni, spanskspråkiga medier

Spanska
Rubrik

Källa

Antal delningar

1.I Sverige återvinner man så mycket och så bra att att man har fått
brist på avfall

Lr21.com.uy

1 500 000

2. AMLO lovar att sjukvårdssystemet om tre år kommer vara lika
bra som i Sverige

Eluniversal.com.mx

91 400

3. Sverige återvinner så mycket att man har fått slut på avfall och
nu måste importera avfall från andra länder för att producera energi

Ilusionviajera.com

74 500

4.Sverige överväger att förbjuda annonser för onlinespel

Redaccionmedia.com

50 100

5.Sverige bryr sig så mycket om återvinning att man nu har fått
brist på avfall. Nu importerar man från andra länder

Upsocl.com

47 600

Tabell 3: Mest delade artiklar sociala medier under april tom juni 2019, ryskspråkiga medier

Ryska
Rubrik

Källa

Antal delningar

1. Sverige har förbjudit obligatorisk vaccination

Ecology.md

15 800

2. Riksdagsledamöter i Sverige har varken assistenter eller gratis
kaffe

Lifedeeper.ru

13 700

3. Sverige går över helt till förnyelsebar energi

Building-tech.org

6 800

4. Slut på sopor i Sverige! Myndigheter tvungna att importera
avfall för återvinning från andra länder

Building-tech.org

6 500

5. Sveriges myndigheter: vi har slut på sopor!

Ecology.md

3 900

Tabell 4: Mest delade artiklar sociala medier under april tom juni 2019, arabiskspråkiga medier

Arabiska
Rubrik

Källa

Antal delningar

1. En svensk gammal man lämnar sitt hem till en syrisk familj.
Detta är deras historia

Arabi21.com

12 700
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2. Sverige uttrycker sin beundran för utvecklingen i Tunisien
(politiska och ekonomiska reformer)

Jawharafm.net

11 900

3. Sveriges utrikesminister: Jag är stolt över erkännandet av staten
Palestina och kommer fortsättningsvis att stödja den

Gazalaan.net

11 500

4. Sveriges riksdagsledamöter sover i trånga hus och betalar för sitt
kaffe

Bbc.com

10 600

5. En svensk gammal man lämnar sitt hem till en syrisk familj.
Detta är deras historia

Yomyatsy.net

8 200
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Samtalet om Sverige i Europa inför Europaparlamentsvalet
Inför valet till Europaparlamentet 2019 följde SI samtalet om Sverige på digitala
plattformar i åtta länder i Europa: Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Samtalet består av diskussioner på digitala
forum, nyhetsmedier och bloggar. För att undersöka hur omfattande samtalet om
Sverige varit inför Europaparlamentsvalet den 26:e maj har vi studerat samtalet under en
sexmånadersperiod, från december 2018 till maj 2019.
Europaparlamentsvalet genererade inget ökat samtal om Sverige på sociala
medier
I SI:s studie som belyste Riksdagsvalet 2018, Notis eller världsnyhet? Det svenska valet
2018 i internationell rapportering och på sociala medier, utgjorde valet en tillfällig
ökning av samtalet om Sverige på sociala plattformar. Valet till Europaparlamentet 2019
tycks inte ha gett samma effekt (figur 2). Däremot finns andra kortvariga ökningar, eller
toppar, som indikerar enskilda händelser som kommenteras frekvent under en eller ett
par dagar. Dessa toppar förekommer under hela perioden. Vissa är intressanta att lyfta
fram, även om de inte direkt handlar om valet.
I Storbritannien sker flera kortvariga ökningar av samtalet under perioden. Dessa
samtalstoppar rör bland annat Greta Thunbergs besök i London och arresteringen av
Julian Assange. Veckan inför valet finns en markant ökning av samtalsvolymen, den 18
- 19 maj maj är antalet inlägg om Sverige på sociala medier drygt 13 000, jämfört med
4 000 - 5 000 inlägg dagar innan och efter. Samtalet består under dessa två dagar till stor
del av Sveriges placering i Eurovision Song Contest 2019 som gick av stapeln då.
I Spanien sker en uppgång i samtalet ungefär en vecka innan valet, den 19:e maj. Från
en samtalsnivå på 2 000 – 3 000 inlägg per dag så mer än dubbleras volymen, som mest
görs drygt 8 000 inlägg om Sverige på en dag. Samtalet rör vid detta tillfälle framförallt
Sveriges placering i Eurovision Song Contest, som inträffade den 19:e maj.
I Italien sker en ökning av diskussionen på sociala medier på valdagen. Ökningen går

Språkregel

2019.07.02 7 (14)

från drygt 1 000 inlägg per dag till nästan 6 000 inlägg den 26:e maj. Två dagar senare
är nivån tillbaka på drygt 1 000 inlägg per dag. Ökningen i samtalsvolymen under dessa
dagar rör framförallt svaret från den svenska ambassaden i Rom på det italienska publicservice bolaget RAI:s kanal Telegiornale 2 inslag om no-go-zoner i Sverige. TG2:s
inslag spreds även på Twitter av Italiens inrikesminister Matteo Salvini. Den svenska
ambassaden i Rom bemötte inlägget på sin hemsida och på Twitter samt i ett brev till
RAI. Detta fick i sin tur spridning på sociala medier.
Figur 2: Samtalet om Sverige på sociala plattformar under december 2018 - maj 2019
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A) Frankrike 2019-12-18: Greta Thunbergs tal på COP24
B) Tyskland 2019-01-18: Stefan Löfven vald till statsminister efter ovanligt lång regeringsbildning, Katarina Frostensson lämnar sin plats
som ledamot i Svenska akademien och Greta Thunbergs strejker Fridays for future.
C) Spanien 2019-02-04: Sverige är ett av länderna som erkänner Juan Guaidó som legitim president i Venezuela.
D) Storbritannien 2019-02-14 - 15: Greta Thunbergs skolstrejker och Malmös match i Europaligan
E) Storbritannien 2019-03-15: Terrordådet mot två moskéer i Nya Zeeland och frågan ställs om samma reaktioner är att vänta som vid
tidigare attacker, däribland terrordådet på Drottninggatan 2017.
E) Tyskland, Frankrike och Spanien 2019-03-15: Greta Thunbergs initiativ med skolstrejker för klimatet finns nu i mer än 100 länder
F) Storbritannien 2019-04-12: Julian Assange arresteras i England och svensk åklagare begär att förundersökningen om väldtäkt
återupptas.
G) Storbritannien 2019-04-24: Greta Thunbergs besök i London och att Theresa May väljer att inte träffa henne
H) Storbritannien och Spanien 2019-05-18 - 19: Sveriges placering i Eurovision Song Contest
I) Italien 2019-05-26: Svar från svenska ambassaden i Rom på TG2s nyhetsinslag om Sverige

Dagarna kring valet skrivs det om Sverige i samband med Europaparlamentsvalet i flera
av länderna (Tabell 5). Framförallt omnämns Sverige i diskussioner kring valresultatet
dagen efter valet, den 27:e maj. I det mest delade tweetet i Spanien konstateras att
Sverige är ett av de länder där majoriteten har röstat på ett parti till vänster på den
politiska skalan, medan det i Storbritannien istället konstateras att högerpartierna gått
framåt även i Sverige. Valresultatet för gröna partier diskuteras i Italien, Tyskland och
Österrike. I Italien konstateras att de gröna i Italien fått ett relativt litet mandat jämfört
med i andra Europeiska länder, däriblend Sverige. I Tyskland och Österrike däremot är
det mest delade tweetet en glädjeyttring över att det gröna partiet i Sverige, Greta
Thunbergs hemland, backar.
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Tabell 5: De mest delade Twitterinläggen i respektive land dagen före valet, dagen för Europaparlamentsvalet
och dagen efter valet.
Land

25:e maj

26:e maj

27:e maj

Spanien

Bara Portugal, Spanien
och Sverige har röstat till
vänster eftersom de andra
länderna har röstat till
höger eller höger sida.
Utan ord. (400 delningar)

Stockholms tunnelbana är
spektakulär och jag tror att
det pratas mycket lite om
det (630 delningar)

Bara Portugal, Spanien och
Sverige har röstat till vänster
eftersom de andra länderna
har röstat till höger eller höger
sida. Utan ord. (300
delningar)

Italien

Vi vill inte sluta som
Sverige, det här är inte
integration! Nej till
euroabia. Oriana, titta på
oss därifrån. (Kommentar:
Matteo Salvinis
Twitterinlägg, 380
delningar)

Kommunikation från den
svenska ambassaden på en
TG2-tjänst sändes 19 maj
2019. I
tjänsteuppsättningen i
Sverige finns flera
felaktiga påståenden, läs
texten publicerad på
ambassadens webbplats. (1
100 delningar)

De gröna i Europa: - Tyskland
20,6% - Frankrike 13,13% Irland 15% - Danmark
12,65% - Finland 15,9% Holland 10,5% - Österrike
13,5% - Sverige 9, 5% Italien 2,7% Anti-progressivt,
retrograd och okunnigt land.
Vad synd. #ExitPoll
#maratonamentan (940
delningar)

Frankrike

De nya
tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (120
delningar)

När du ser det.
Ventilationsnätet på
Stockholms tunnelbana.
(80 delningar)

De nya tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (30
delningar)

Storbritannien

Tack alla som
skolstrejkade för klimatet
idag runtom i världen, i
131 länder och fortsätter
räkna! Och Syd- och
Nordamerika är inte
färdiga än! Den här bilden
är från Stockholm idag.
(Kommentar: Greta
Thunbergs Tweet, 340
delningar)

Sveriges tidning Expressen
kommer nu att publicera
dagliga CO2-nivåer i
atmosfären "på grund av
klimatkris"!! Mycket
hoppfullt! Vem kommer att
vara nästa att följa?
(Kommentar: Greta
Thunbergs Tweet, 210
delningar)

- Farage vinner i
Storbritannien. - Le Pen
vinner i Frankrike - Salvini
vinner i Italien. - Orban vinner
i Ungern. - Högern ökar i
Sverige. Massiv framgång för
högern och EU-skeptikerna i
detta val!
(Kommentar:@PeterSweden7,
1 000 delningar)

Tjeckien

De nya
tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (7
delningar)

Kommer det att falla bättre
än Sverige, USA och
Schweiz? Jag applåderar!
(6 delningar)

Finland, tack vare segern,
gjorde poäng i IIHFrankningen av svenskarna. Då
gäller det sista resultatet, vi
har en förändring i ordern och
därmed i POTENTIALgruppen i Zürich för
världscupen 2020 KANADASVERIGE-TJECKLANDSSCHWEIZ-SLOVAKIENDANMARK-BELARUSBRITAIN (2 delningar)
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Tyskland

De nya
tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (230
delningar)

De nya
tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (90
delningar)

En av de vackraste nyheterna
om #EU-valet19 kommer från
#Sweden: "I #GretaThunbergs
land # gröna kraschen!" 😂
(110 delningar)

Polen

De nya
tunnelbanevagnarna i
Stockholm gömmer ett
underbart påskägg (10
delningar)

Varför leta i en avlägsen
dåtid och hos främmande?
Brodern lever och bor i
Göteborg. (Kommentar:
bild på en man i en
folksamling/demonstration,
samt texten: ”Två likkistor
styr Polen: Mussolinis och
Hitlers. Michnik: jag
underskattar inte sådan
oro”. (20 delningar)

Kirill och Metodius, Brygida
svenska Katarina från Siena,
Teresa Benediktus från korset
be för vår kontinent och dess
invånare! (30 delningar)

Ungern

När du ser det.
Ventilationsnätet i
Stockholms tunnelbana.
(3 delningar)

När du ser det.
Ventilationsnätet i
Stockholms tunnelbana. (3
delningar)

När du ser det.
Ventilationsnätet i
Stockholms tunnelbana. (5
delningar)

Österrike

Tack alla som
skolstrejkade för klimatet
idag runtom i världen, i
131 länder och fortsätter
räkna! Syd- och
Nordamerika är inte klara
än! Bilden är från
Stockholm idag. (Greta
Thunbergs Tweet, 10
delningar)

När du ser det.
Ventilationsnätet i
Stockholms tunnelbana.
(10 delningar)

En av de vackraste nyheterna
om #EU-valet19 kommer från
#Sweden: "I #GretaThunbergs
land # gröna kraschen!" 😂 (9
delningar)

Europaparlamentsvalet marginell del av nyhetsrapporteringen
Antalet publicerade nyhetsartiklar där Sverige omnämns ökar inte heller markant inför
Europaparlamentsvalet 2019. I de flesta länderna var antalet artiklar istället som flest i
februari. En viss ökning av antalet artiklar kan dock skönjas i de flesta länder inför
Europaparlamentsvalet.
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Figur 3: Antal artiklar där Sverige är omnämnt, publicerade december 2018 - maj 2019
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Storbritannien ingår inte i denna sammanställning då det inte är möjligt att särskilja nyhetsartiklar publicerade där, mot artiklar publicerade
i något annat engelskspråikt land. Ser man till alla engelskspråkiga artiklar i världen så skedde en viss uppgång under maj jämfört med
april.

I februari publiceras artiklar om en mängd ämnen i de olika länderna. Den mest delade
artikeln i Italien (36 900 delningar) är att svenska mor- och farföräldrar får betalt för att
stanna hemma med sina barnbarn, en nyhet som SI även tidigare sett delas frekvent i
spansktalande länder. I Tyskland (5 500 delningar) och Spanien (263 delningar) handlar
den mest delade artikeln om resultaten i rally-vm som anordnades i Sverige i februari.
Den näst mest delade artikeln under februari är en österrikisk artikel, från Wochenblick,
och handlar om att svenska sjukhus nu är no-go-zones (16 300 delningar).
Inte heller i maj tycks nyheterna om Sverige fokusera på det stundande valet. Bland de
mest delade artiklarna i maj rör tre av dem uttryckligen Europaparlamentsvalet.
Artiklarna är publicerade i tyska medier och diskuterar vilken effekt Greta Thunberg har
haft på valresultatet i olika europeiska länder, däribland Sverige. Thunberg nämns även i
den artikel från ungersk media som tillhör de mest delade artiklarna under maj, där det
konstateras att hon i sitt arbete för klimatet uträttat mer än Leonardo DiCaprio.
En annan av de mest delade artiklarna i maj är Voice of Europes artikel om svenska
regeringens lagförslag för att förbjuda vikingasymboler, som viss runskrift och symboler
som Tors hammare. Orsaken sägs vara att motverka nazism, men enligt artikeln är detta
symboler med koppling till asatron. Man menar att lagförslaget utgör ett förtryck mot en
religion, och enligt lag därmed är rasistiskt. Nyheten har figurerat i flera medier under
perioden. Exempelvis har samma nyhet förekommit i engelskspråkiga Mail and
Guardian och Sputnik News, men även i olika franska, italienska, ungerska, polska och
tjeckiska medier. På dessa språk spreds nyheten dock i betydligt mer begränsad
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utsträckning.
Svenska ambassadens svar på TG2:s inslag om no-go-zoner i Sverige visade sig vara en
frekvent diskuterad händelse på sociala medier i maj. Samma händelse återfinns även
bland de mest delade nyhetsartiklarna i maj. Två artiklar från italienska medier delas
flitigt, och det finns fler artiklar från perioden om än inte lika delade.
En annan frekvent delad artikel handlar om att Sverige är det land som är först ut med
att testa en motorväg som laddar ellastbilar. Även en artikel i spansk media från 2014
tillhör de mest delade under maj. Den redogör för den dåvarande nyheten att Sverige är
det första land i EU som erkänner Palestina som ett självständigt land.
Tabell 6: Mest delade artiklarna under maj 2019, alla länder inklusive engelskspråkiga medier

Artikelrubrik

Källa

Antalet delningar

Svenska regeringen vill förbjuda gamla
vikingasymboler, hävdar att de "utgör
incitament för hat" (engelska)

voiceofeurope.com

28 550

I Sverige testas den första motorvägen som
laddar elbilar (Italien)

beppegrillo.it

19 866

Sverige är det första EU-landet som
erkänner Palestina som en självständig stat
(Spanien)

postdigital.es

18 900

Den svenska ambassaden mot TG2: "Bara
lögner" (Italien)

tpi.it

18 478

Sverige: I Greta Thunbergs hembygd
förlorar de gröna – de till höger vinner
(Tyskland)

epochtimes.de

13 470

Europaparlamentsval 2019: Greta-effekten
uteblev bara i Sverige (Tyskland)

welt.de

13 149

Europaparlamentsval i Sverige: I Greta
Thunbergs hemland dalar de gröna
(Tyskland)

focus.de

12 853

Sverige förklarar krig mot TG2 (Italien)

nextquotidiano.it

12 033

Den svenska tonåringen som har gjort mer
för att motverka klimatförändringarna än
Leonardo DiCaprio (Ungern)

wmn.hu

10 717

Här inkluderas engelskspråkiga artiklar, men listan är rensad på källor som kan härledas till andra länder än de som inkluderas i studien.
Listans nio artiklar är de som har över 10 000 delningar under maj.
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Studier som SI publicerat under april-juni 2019
Bilden av Sverige i Amerika – Svenska institutet undersöker bilden av Sverige i USA,
Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru
Syftet med studien var att förstå bilden av Sverige i de utvalda länderna genom att
undersöka hur Sverige uppfattas samt vilka teman och områden de svarande associerar
med Sverige. Frågor om huruvida de svarande ansåg att deras bild av Sverige har
förändrats under det senaste året var också en del av underlaget. SI har även undersökt
bilden av Sverige på digitala plattformar i länderna. Utmärkande resultat i studien var:










Bilden av Sverige är generellt sett positiv i alla länder: Sverige rankas högst i sex
av sju länder, med undantag för Bolivia där Tyskland rankades högre.
Sverige associeras i högst grad med fred och säkerhet, utbildning och forskning,
tillverkningsindustri och arkitektur. I USA är det även en en relativt stor andel,
cirka 30 procent, som inte associerar Sverige med något eller som inte vet.
De svarande anger att det som är mest intressant med Sverige är natur och
friluftsaktiviteter samt utbildning, men även svenska hållbarhetslösningar, sport
och forskning ses som intressant.
De som har besökt Sverige som turister är generellt sett mer positiva till Sverige
jämfört med dem som aldrig varit i Sverige. Studenter och andra som vistats i
Sverige under en längre period var något mindre positiva än övriga.
En relativt stor andel av de svarande i USA tar aldrig del av nyheter eller
information om Sverige. I USA är andelen så hög som 43 procent.
Det är en relativt stor andel av de svarande som angett att deras bild av Sverige
har förändrats under det senaste året. I alla länder utom USA var det runt 30
procent jämfört med 9 procent i USA. Bland dem som angett att bilden har
förändrats har en majoritet angett att bilden förändrats i positiv riktning. Många
anger till exempel ökad tillgång till Internet och nyheter som något som har gett
en mer positiv bild och de tillfrågade har angett kopplingar till svensk
hållbarhetspolitik, svensk ekonomisk utveckling, innovation och teknologi samt
det svenska utbildningssystemet som orsaker.

Läs studien här: https://si.se/sa-arbetar-vi/analyserar-sverigebilden/
Nästa studie från SI


Sverigebildsstudie i Gulfen – publiceras preliminärt i slutet av oktober 2019
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Internationella index som publicerats april-juni 2019
Index

2019

2018
Publicerat första gången 2019

Indicators of Talent Attractiveness
(OECD)
Highly educated workers (master
and doctoral degrees)

2/35

Foreign entrepreneurs

4/35

University Students

10/35

European Innovation Scoreboard

1/29

1/29

World Competitiveness Ranking
(IMD)

9/63

9/63

Digital Economy and Society Index
(European Commission)

2/29

2/29

World Press Freedom Index
(reportrar utan gränser)

3/180

2/180

Rule of Law Index (World Justice
Project)

4/126

4/126

Global Peace Index (GPI)

18/163

15/163

FutureBrand Country Index

4/75

4/75

Universitas 21

4/50

4/50

Språkregel

Sustainable Development Goals
(Bertelsmann) 1

2/156

SDG Index for European Cities

Stockholm 2/45
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1/156

Nästa kvartalsrapport från SI kommer i början av oktober 2019.
Författare:
Ida Grundel, Svenska institutet
Senior analytiker
ida.grundel@si.se
Ida Knudsen, Svenska institutet
Analytiker
ida.knudsen@si.se
Läs Svenska institutets rapporter på www.si.se

1

SDG rapporten från 2019 bygger på en mix av data från internationella organisationer såsom Eurostat,
OECD och FN. Rapporten redogör för upp till 114 individuella indikatorer per land. Enligt den senaste
rapporten ligger Danmark etta från och med den 28 juni. I versionen av rapporten, daterad den 19 juni låg
Sverige etta, vilket berodde på en miss i datunderlaget.

