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intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och
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Om bilden av Sverige
SI har i uppdrag att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder och identifiera nya
tendenser i informationsflöden och desinformation som berör Sverige och svenska förhållanden.
Analyserna utgår från:
•
•
•

hur Sverige uppfattas av en allmänhet eller specifika målgrupper i andra länder,
samtalet om Sverige i sociala medier och rapportering om Sverige i nyhetsmedier
internationellt,
hur Sverige är eller presterar inom olika områden genom att följa forskning och
internationella studier.

Förtroendet för Sverige
Ett land som uppfattas som relevant och förtroendeingivande har bättre förutsättningar att lyckas
inom handel och att attrahera investeringar, turism och talanger. Hur ett land uppfattas påverkar
också möjligheten för utbyte och samverkan med internationella aktörer. Människor vill i första
hand interagera med länder de har förtroende för.
Internationella studier såsom Ipsos Nation Brands Index och British Councils Sources of soft power
visar att det finns ett samband mellan kännedomen om ett land och uppfattningen om detsamma,
respektive ett samband mellan uppfattningen om ett land och viljan att handla med och investera i
landet samt studera eller turista där.1
När det gäller Sverige tycks det finnas ett samband mellan kännedomen om landet och en positiv
bild av det. Detta är dock inte en sanning som gäller för alla länder eller bör tas för given. Studier
pekar också på att det finns ett samband mellan förtroendet för Sverige och viljan att handla och
investera här, eller besöka Sverige som turist eller student. Även SI:s studier pekar på detta.
Sverige uppfattas som ett demokratiskt, fredlig och säkert land som styrs på ett kompetent och
ärligt sätt. Sverige uppfattas också som ett land där medborgarnas fri- och rättigheter respekteras,
och jämlikhet är viktigt. Gemensamt för de flesta länder är att ett land som bidrar till det
internationella gemensammas bästa uppfattas som förtroendeingivande.2

Sverigebilden i skuggan av coronapandemin
Under en krissituation som coronapandemin påverkas möjligheten att resa, handla och investera i
Sverige. Samtidigt nås många människor av nyheter om vårt land. Det är därför viktigt att studera
både hur kännedom om och förtroende för Sverige utomlands påverkas.
SI studerar samtalet om Sverige i realtid på sociala medier och rapporteringen om Sverige i
internationella redaktionella medier. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur det senare
påverkar bilden av Sverige. Vi kan dock få viktig information om hur samtalet om Sverige förs
kopplat till de faktorer som traditionellt fungerar som drivkrafter för den starka bilden av Sverige.

1

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Germany-Retains-Top, https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policyreports/sources-soft-power

2

SI:s årsrapport utvecklar detta resonemang. www.si.se
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Sammanfattning 1 april–7 april
SI sammanställer veckovis nyhetsrapporteringen om Sverige på olika språk och samtalet om
Sverige i sociala medier.
Nyhetsrapporteringen följs både genom att vi fångar de senaste veckans publiceringar i
nyhetsmedier på utvalda språk och i utvalda medier och genom att vi undersöker de mest delade
artiklarna i sociala medier. De mest delade artiklarna kan avse både nyhetsmedier och andra texter,
tex blogginlägg.

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering
•

•

•

•

•

Rapporteringen om Sverige i stora internationella nyhetsmedier har varit mer omfattande
än vanligt. SI:s bedömning är att de artiklar som publicerats de senaste veckorna engagerar
mer, det vill säga får fler delningar än vanligt.
Det är fortsatt stort fokus på att Sverige har valt en annan väg i hanteringen av
coronaviruset och på de bakomliggande orsakerna till detta. Narrativet är som tidigare att
Sverige sticker ut.
Det svenska vägvalet beskrivs ofta neutralt och redogörande, men det finns inslag av
nyfikenhet, förundran och kritik. Sveriges förvaltningsmodell med självständiga
myndigheter, hög tillit till institutioner och mellan medborgare samt en förväntan på
medborgare att kunna ta ett stort personligt ansvar – presenteras ofta som den huvudsakliga
förklaringen till vår strategi. Utrikesminister Ann Linde citeras i många medier när det
gäller den svenska tilliten, ofta i neutrala artiklar. Statsminister Stefan Löfvens uttalande
om att ”vi får räkna med 1000-tals döda.” citeras ofta. Citatet har på vissa håll kopplats till
uppfattningen om att Sveriges strategi inte är tillräckligt effektiv. Detta är ett narrativ som
handlar om att Sverige lägger stort ansvar på medborgarna, att svenska myndigheter har
stor makt och att den svenska regeringen har liten makt i relation till myndigheter. Detta
narrativ kan vara neutralt, såväl som positivt eller kritiskt. Det förekommer också en del
missuppfattningar om vad den svenska strategin innebär och grundas på.
Sverige hålls ofta fram som ett exempel på ett land som valt ytterligheten ”öppenhet”, till
skillnad mot ”total lock down”. Många artiklar är fortsatt neutrala och präglas av att vi
ännu inte har svaret på vilken strategi som kommer att visa sig vara bäst. Det finns till
exempel experter som menar att Sverige kan komma ur krisen med en god ekonomi. Andra
menar att Sveriges strategi är fel, bland annat genom att hänvisa till att smittan i Sverige är
utbredd.
Generellt förekommer det många jämförelser mellan länder: hur corona har yttrat sig samt
statistik för antalet smittade eller döda. Länders olika strategier kommenteras också i
relation till effekterna och till den statistik som presenteras. Även här framhålls det att
Sveriges strategi är annorlunda. Det ökande antalet dödsfall i Sverige, eller faktumet att
smittan har nått äldreboenden presenteras ibland som ett bevis på att Sverige vidtagit för få
åtgärder. Statistik används både sakligt och vinklat för att bevisa olika teser. Till exempel
ifrågasätter vissa medier i Norge och Tyskland den svenska statistiken över antalet avlidna.
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•

•

•

•

•

•

•

Lagförslaget om att ge regeringen möjlighet att vidta snabba särskilda åtgärder har plockats
upp i viss utsträckning. Även detta kopplas till den svenska regeringens handlingsutrymme
och till den svenska strategin. Det beskrivs ofta neutralt, men det har förekommit artiklar i
exempelvis finländska respektive italienska medier som menar att regeringen i Sverige
söker mandat att förändra sin strategi.
Svenska experter får fortsatt stort utrymme i internationella medier. Framförallt är det ett
fåtal svenska experter som citeras ofta. Svensk expertis förekommer både för att förklara
Sveriges strategi, ofta personer från svenska myndigheter, och som exempel på att det
förekommer kritik i Sverige mot Sveriges strategi. Svenska experters uttalanden om andra
länders strategier citeras också.
Narrativet om att det är ”business as usual” i Sverige är fortsatt vanligt förekommande på
flera språk. Det är inte ovanligt med bilder som visar att livet fortgår som vanligt i Sverige.
Det beskrivs ofta i termer av att strategin att lägga över ansvaret på medborgarna inte har
fungerat. Det finns också exempel på artiklar med citat av socialminister Lena Hallengren
eller statsminister Stefan Löfven som dementerar att livet pågår som vanligt eller att
Sveriges strategi skiljer sig radikalt från andra länders.
I de nordiska länderna förekommer artiklar som skildrar oron för att Sveriges vägval kan
komma att påverka det egna landet. Flera artiklar i finska medier påpekar att gränsen
mellan Sverige och Finland bör stängas och norska medier kritiserar de norrmän som varit i
Sverige och inte sätter sig i karantän.
Det förekommer missförstånd kring Sveriges strategi, både att den i första hand syftar till
att skapa flockimmunitet men också att det skulle finnas ekonomiska motiv till Sveriges
agerande. Begreppet flockimmunitet förekommer ofta i nyhetsartiklar på arabiska om
Sverige.
Den 7 april nämner USA:s president Sverige i en daglig briefing (och även några dagar
tidigare vid en presskonferens). Sammanhanget är huruvida strategier att skapa
flockimmunitet är verkningsfullt. Några effekter av omnämnandet kan hittills inte
identifieras i sociala eller internationella medier. Det som dock har uppmärksammat i
amerikanska medier är de försök som gjorts på svenska sjukhus att använda
malariamedicinen klorokin för att behandla Corona, något som USA:s president
förespråkat. Utifrån tidigare analyser vet vi att samtalet om Sverige brukar ta fart när
Donald Trump twittrar om Sverige.
I franska medier har situationen kring de beslagtagna ansiktsmaskerna uppmärksammats
brett. Ofta med en neutral tonalitet. Även utrikesminister Ann Lindes Twitter-uttalande
kring situationen har uppmärksammats. Utanför Frankrike har situationen
uppmärksammats i bland annat en norsk artikel som kommenterar att Sverige överväger att
anmäla Frankrike till Europadomstolen för hanteringen.

Samtalet om Sverige på digitala plattformar
•

•

Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet är något högre den här veckan på engelska,
spanska och arabiska. På ryska ser vi inte samma ökning i volymerna jämfört med förra
veckan.
Vi ser en fortsatt ökning av samtalet om Sverige i relation till coronaviruset.
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•

Twitter: överlag har inläggen en neutral ton. Sverige förekommer fortsatt primärt i listor
över antalet sjukdomsfall/avlidna i olika länder. I vissa fall finns en polariserad diskussion
om Sveriges hantering, där den svenska strategin hyllas eller kritiseras.
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Publiceringar om Sverige i internationella medier
I detta avsnitt ges sammanfattande kommentarer till rapporteringen om Sverige och corona i de
internationella medier som SI följer.

Engelska – USA
•

•

•

•

Rapporteringen i amerikanska medier är överlag neutral. Den redogör framför allt för
Sveriges åtgärder, som uppges bygga på ett stort förtroende för att befolkningen följer
riktlinjer och tar gemensamt ansvar, samt information om vilka åtgärder som behöver
vidtas av varje individ. Det rapporteras också att i vissa medier att Sveriges strategi anses
hållbar över tid, eftersom människor kommer att tröttna på isolering och till slut bryta mot
den.
Tommy Möller, professor i statsvetenskap, citeras i en artikel i Washington Post: "[M]any
influential experts have taken a laid-back position to the problem and played it down. This
has given legitimacy to people not to take advice to stay at home too seriously." I flera
artiklar förekommer kritiska röster, däribland professor Cecilia Söderberg-Nauclér vid KI,
som menar att Sverige är på väg mot kaos.
Det rapporteras även om undersökningar som visar att befolkningen i Sverige stödjer
regeringens agerande, samt att svenskar oroar sig i mindre grad för coronaviruset, jämfört
med befolkningen i andra länder.
Ett par artiklar framhåller att det är positivt att Sverige inte helt stängt ner landet.

Engelska – Storbritannien
•

•

•

•
•

Rapporteringen är överlag neutral till negativ. Det finns ifrågasättande inslag och
kontraster målas fortsatt upp mellan t ex regeringens och Folkhälsomyndighetens linje och
svenska kritiker. Den svenska linjen jämförs med övriga länders mer likartade strategier.
Förklaringar till Sveriges hållning söks i det svenska systemet och i den tillit som uppges
finnas. Det anses dock finnas risker med den svenska strategin.
Statsminister Löfvens uttalande om att Sverige kan räkna med tusentals döda har plockats
upp av flera medier. Uttalandet kontrasteras ibland mot de svenska kritiker som menar att
alltför lite görs för att motverka pandemin. Regeringen uppges vägra att ändra strategi,
trots att antalet döda ökar.
Förslaget om att regeringens utökade befogenheter får mindre utrymme än uttalandet om
tusentals döda. Detsamma gäller Löfvens kommentarer om att skillnaderna mellan olika
länderna bör tonas ned.
Ann Lindes uttalande om att tillit är en central del av Sveriges strategi återges i flera
artiklar.
Bedömningen är att Löfvens uttalande om tusentals döda framställs som mer negativt – i
förhållande till de kritiska röster som menar att alltför lite görs i Sverige för att stoppa
pandemins utveckling i Sverige – än Ann Lindes uttalande om tillit. Detta verkar i grunden
uppfattas som något positivt.
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•

•

•
•

•

Det framhävs ofta att Sveriges strategi präglas av frivillighet och av att medborgarna ska ta
stort eget ansvar. Mot detta ställer man att människor i Sverige fortsätter att röra sig som
vanligt. Det går att ana att vissa journalister ställer sig frågan om den svenska modellen
med expertmyndigheter (som en del uppfattar är de som i praktiken bestämmer) och
invånare som förväntas ta ett mycket stort eget ansvar verkligen kan fungera.
Olika röster får liksom tidigare komma till tals i nyhetsartiklar. Professor Cecilia
Söderberg-Nauclér, professor i immunologi vid Karolinska Institutet, är en av de som ofta
citeras. Hon har bl. a. sagt att ”They are leading us to catastrophe”. Anders Tegnells kritik
mot Storbritanniens strategi tas upp i några artiklar, liksom att Tegnell sagt att Sveriges
strategi är mer hållbar.
Sverige strategi och Belarus linje jämförs i några fall, men vanligast är att Sveriges ansats
jämförs med andra nordiska länder, som uppges vara oroade.
I några artiklar behandlas hur länders ekonomi och näringsliv påverkas under krisen och
huruvida det faktiskt kan visa sig vara klokt att inte ha en total lock down. I några fall lyfts
också att Sverige nu ser en ökad statlig inblandning efter en period av avregleringar och
privatiseringar.
Antalet artiklar i brittiska medier är något fler än under tidigare period (30 jämfört med 21)
och en större andel har fokus på corona. Den mest delade artikeln på engelska har över 122
000 delningar. Artikeln ”Coronavirus: To Swedes, it's the rest of the world engaging in a
reckless experiment” är skriven av Fraser Nelson, chefredaktör för brittiska The Spectator.
Artikelförfattaren konstaterar att: ”The face of Sweden's response has been Anders Tegnell
/…/ Politicians have taken a back seat".

Ryska
•

•

•

•

I ryska nyhetsartiklar om Sverige och corona används Sverige ofta som en referens. Antalet
artiklar är fler än under förra perioden (23/16). De tycks spegla ett intresse för Sveriges
vägval och vad som eventuellt skulle kunna vara relevant för Ryssland, Ukraina, Belarus
och Kazakstan. Bland de mest delade artiklarna handlar flertalet om Sveriges hantering av
corona.
Vanliga människors berättelser får minst lika mycket utrymme som experters/myndigheters
uttalande. Det finns många exempel på gediget journalistiskt arbete och relativt objektiva
skildringar, såväl bland anhängare som hos kritiker av Sveriges strategi.
Bland den senaste veckans artiklar om Sverige – inte bara de mest delade – återfinns flera
artiklar om Anders Ygeman, som på Facebook uppgett att han ska ha utsatts för ryska
”troll” i samband med att han informerade om Sveriges övergång till 5G.
På Vkontakte (VK) handlar nästan alla inlägg om Sverige om coronapandemin. Det gäller t
ex listor med antalet sjuka och avlidna, privata åsikter och länkar till medietexter.
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•
•

•

Sverige används ofta som ett exempel på ett land som helt eller delvis ignorerat viruset.
Cirka 20% av inläggen på VK hänvisar till artiklar om situationen i Sverige. Nyhetsbyrån
Ria:s neutrala artikel ”Forskare förklarar varför Sverige inte infört karantän” är den som
flest hänvisar till.
Ungefär en tiondel av inläggen jämför Sveriges strategi med Belarus. Innehållet är ibland
negativt, ibland positivt. Det finns överlag en felaktig uppfattning om att Sverige och
Belarus bemöter coronapandemin på samma sätt.

Arabiska
•

•
•

Generellt återfinns i huvudsak neutralt innehåll avseende mest delade artiklar på arabiska
den senaste veckan. Flera av artiklarna innehåller intervjuer med svenska experter och
rapporterar om situationen från olika vinklar.
Vad gäller mest delade tweetarna ang. Sverige och corona är innehållet också mestadels
neutralt, och mer analyserande, jämfört med föregående vecka.
Hälften av de mest delade artiklarna om Sverige kopplat till corona kommer från källan
AlKompis.

Spanska
•

•

Artiklarna i spanska medier är överlag neutrala och fokus är att Sveriges strategi fortsätter
att sticka ut jämfört med övriga europeiska länders. Man berättar att Sverige har vidtagit
mindre restriktiva åtgärder samt lämnat en stor del av ansvaret till medborgarna.
I artiklar citeras flera experter, som ofta är kritiska till Folkhälsomyndighetens strategi,
däribland Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i immunologi vid Karolinska institutet.

Italienska
•

•

Flera dagstidningar och TV-webbkanaler uppmärksammar att Sveriges regering lagt fram
ett lagförslag om utökade möjligheter att snabbt kunna införa åtgärder kopplade till
pandemin utan att gå via riksdagen. Det framställs som att Sverige nu ändrar kurs och
förbereder sig på att vidta hårdare åtgärder för att bekämpa smittspridningen av
coronaviruset, som följd av det stigande dödstalet. Flera artiklar skriver att en ”lockdown”
är på gång.
Flera medier omnämner Löfvens uttalande i Dagens Nyheter om att tusentals svenskar
kommer att dö i covid-19, samt uppropet från 2 000 experter, läkare och epidemiologer om
behovet att införa fler restriktioner.

Franska
•

Fransk press är överlag neutral i sin beskrivning av det svenska förhållningssättet till
corona. Många artiklar påpekar hur många som insjuknar eller dör. Artiklarna är ofta
neutrala, men kan ha en kritisk underton, vilket underbyggs genom citat och statistik. Ordet
"vägran" förekommer i beskrivningen av Sveriges hantering. Le Monde har en mer kritisk
ton i sin rapportering.
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•

Händelsen med de skyddsmasker som inte kunde exporteras från Frankrike har fått relativt
stor uppmärksamhet. Omkring hälften av de mest delade artiklarna den senaste veckan
handlade om detta. Dessa artiklarna har överlag varit mer neutrala än de artiklar som
handlar om Sveriges hantering av coronakrisen generellt.

Tyska
•

•

•
•
•

Den senaste veckans artiklar visar generellt upp en nyanserad bild, men frågar sig varför
Sverige intar en "Sonderweg", en särskild väg, som definieras som en mer liberal kurs. Det
förekommer bilder på gator och torg där folk promenerar eller sitter på uteserveringar.
I Tagesspiegel finns en längre artikel om Sveriges avvikande strategi mot coronapandemin.
Artikeln tar bl. a. upp att 56% av befolkningen stödjer myndigheternas och regeringens
rekommendationer. Artikeln citerar också kritiska läkarröster om att ingen idag kan säga
vem som gör rätt, men att svenskar har fortsatt stort förtroende för Sveriges linje, då man
uppfattar att myndigheter och forskning samarbetar och att strategin vilar på vetenskaplig
grund. Det görs även en jämförelse mellan Anders Tegnell och hans motsvarighet i
Tyskland.
Flera artiklar omnämner Stefan Löfvens intervju i Dagens Nyheter.
Begreppet flockimmunitet, ”Herdenimmunität”, förekommer i viss utsträckning.
Flera tidningar tar upp frågan om Sveriges kapacitet vad gäller tillgången till IVA-platser,
där det uppges att endast Portugal har färre platser per capita i en europeisk jämförelse.

Ungerska
•
•

•

•
•

Flertalet artiklar under veckan var neutrala, men negativa och kritiska exempel finns.
Fokus i ungerska medier låg framförallt på statsminister Löfvens uttalande om att tusentals
människor kommer att dö, på det faktum att regeringen skulle vilja ha ett bredare mandat
under en period, samt på vad som kallas det svenska experimentet. Begreppet roulette
återkommer också den senaste veckan.
Ett flertal artiklar hävdar att Sveriges strategi är att uppnå flockimmunitet. Kritiken är
bitvis stark mot en sådan strategi och Sverige uppges hålla på med ett mänskligt
experiment.
Sverige benämns som ett undantag, där bland annat skolor och gym är öppna medan hela
det övriga Europa är nedstängt.
Att både smittan och dödsiffrorna stiger återkommer i flera artiklar och det är vanligt med
jämförelser med andra nordiska länder.

Polska
•
•
•

Rapporteringen har överlag en neutral ton och bedöms vara faktabaserad.
Såväl svenska politiker som experter, exempelvis Anders Tegnell, nämns och citeras ofta.
Både individens ansvar och Sveriges unika angreppssätt lyfts i rapporteringen. Det gäller
till exempel att staten behandlar sina medborgare som vuxna och ansvariga individer.
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•
•

Svensk livsstil och samhällsstruktur, med t ex små hushåll och få generationsboenden,
omnämns ofta som förklaring till Sveriges strategi. Detta är ett nytt inslag i rapporteringen.
Den mest delade artikeln den senaste veckan hade ca 64 000 delningar, vilket kan jämföras
med ca 3 000 förra veckan.

Norska
•

•

•

De nyhetsartiklar som väckt störst engagemang under veckan har i de allra flesta fall en
neutral ton. Det handlar ofta om återrapportering kring utvecklingen i Sverige, till exempel
antalet döda. Här nämns också att rapporteringen av antalet döda släpat efter och fått
korrigeras i efterhand. Anders Tegnell intervjuas och menar att man inte har försökt dölja
något.
I vissa artiklar finns en något kritisk ton mot Sveriges agerande. Det gäller framförallt
nyheterna om antalet smittade på äldreboenden, vilket i vissa fall vinklas som att Tegnell
nu erkänner att den svenska strategin har misslyckats och att man borde ha vidtagit fler
åtgärder tidigare. Kritik riktas även mot att mycket makt hittills har lagts på
Folkhälsomyndigheten och framförallt Tegnell, istället för på landets folkvalda.
I flera artiklar jämförs Norges och Sveriges olika strategier, något som även gjorts tidigare.
Oftast görs det i en saklig ton, och man understryker att det är för tidigt att säga vilken
strategi som är den bästa.

Finska
•

•

•

Nyhetsartiklarna på finska är huvudsakligen neutrala. Rapporteringen handlar ofta om de
nya rekommendationerna om att hålla avstånd för att minska smittspridningen och
tydligare riktlinjer kring resor inför påskfirande. Det uppmärksammas även att svenska
regeringen vill införa en ny lag för utökade möjligheter till snabba åtgärder.
Vissa negativa tongångar finns dock mot Sveriges agerande. Exempelvis kopplas det
stigande antalet dödsoffer, inte minst bland äldre, samman med att Sverige har vidtagit för
få åtgärder. Den svenska bristen på beredskapslager och neddragningar inom försvaret
uppmärksammas också.
I flera artiklar lyfts även en oro för att den nordliga gränsen mot Sverige inte är helt stängd.
Flera intervjuade personer menar att det i dagsläget utgör en fara för Finland att Sverige
inte stängt gränsen.

Danska
•

•

Rapporteringen om Sverige bedöms i de flesta fall ha en neutral ton. Det kan handla om
återrapportering av antalet avlidna till följd av coronaviruset, men även förändringar i
arbetsvillkoren för personal inom intensivvården i Sverige (höjda löner och utökad
arbetstid).
I flera artiklar jämförs Sveriges strategi med Danmarks, och man konstaterar att Sverige
klarat sig relativt bra, trots att vi inte valt lika hårda restriktioner som i Danmark. Viss
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•

kritik framförs mot Sveriges strategi, men kommer då från svenska experter som menar att
det är fel att forskare i så stor utsträckning får påverka Sveriges agerande.
Den tydligaste kritiken mot Sveriges agerande kommer från danskar som bor i Stockholm.
De menar att Sverige inte tar krisen på allvar.
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Samtalet om Sverige på digitala plattformar
Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet är något högre den här veckan på engelska, spanska
och arabiska. På engelska och arabiska ser vi en ”toppnotering” den 4 mars, och på spanska den 2
mars. På ryska ser vi inte samma ökning i volymerna jämfört med förra veckan.
Vi ser även en fortsatt ökning i samtalet om Sverige i relation till coronaviruset. Samtalet om
Sverige och coronaviruset utgör dock ungefär lika stor andel av det totala samtalet om Sverige som
förra veckan. På engelska utgör samtalet drygt 40 procent, på spanska 35 procent och på ryska och
arabiska knappt 30 procent.3

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar
SI har även den här veckan läst igenom ett slumpmässigt urval av de engelskspråkiga inlägg på
Twitter som rör Sveriges ageranden relaterat till coronaepidemin.4 Överlag har inläggen en neutral
ton. Sverige förekommer fortsatt framförallt i listor över antalet sjukdomsfall/avlidna i olika länder.
I vissa fall finns en polariserad diskussion om Sveriges hantering, där den svenska strategin hyllas
eller kritiseras. Resultatet i korthet:
•

•

•

I de diskussioner som hyllar Sveriges hantering betraktar man ofta strategin som ett bevis
på att det går att bevara det öppna samhället samtidigt som man bekämpar pandemin. Inte
sällan betraktas detta utifrån ett ekonomiskt perspektiv: Man anser att konsekvenserna av
ett nedstängt samhälle får förödande konsekvenser för bland annat näringslivet. En ofta
upprepad missuppfattning är att Sverige har valt en så kallad ”herd immunity”-strategi
(”flockimmunitetstrategi”) och det tolkas som rätt metod för att stävja spridningen av
covid-19. Sveriges transparens och tillit till befolkningen tas även upp i dessa
sammanhang.
När Sveriges hantering av covid-19 kritiseras görs det uteslutande med hänsyn till vad man
anser är de risker som Sveriges befolkning ställs inför. Referenser görs ofta till antalet
sjukdomsfall/avlidna, vilket bedöms som högt i jämförelse med andra länder. Likaså
hävdar man att det svenska samhället är lika öppet som innan covid-19 utbröt. En slutsats
är därmed att Sverige ”inte gör någonting” eller att strategin inte är sträng nog. Andelen
inlägg av denna typ är dock få till antalet.
Diskussioner om användningen av malariamedicinen klorokin har diskuterats häftigt på
sociala medier sedan den 7 april. Sverige lyfts särskilt fram som land som slutat använda
klorokin pga negativa biverkningar hos patienterna. Som en följd av Trumpadministrationens försvar för klorokin har en diskussion uppstått om för- och nackdelar när
det gäller användning av medicinen – Sverige omnämns då indirekt.

3

Andelarna av det totala samtalet om Sverige skiljer sig åt mot uppgifterna i SI:s förra onsdagsrapport, inte minst på arabiska.
Skillnaderna är dock inte en indikation på att samtalet om corona utgör en större andel av samtalet om Sverige, utan beror på att vi lagt
till fler sökord för coronaviruset (se annan fotnot). I denna rapport jämförs därför inte andelarna med dem som angavs i förra
onsdagsrapporten, utan med den andel som vi får fram med den uppdaterade söksträngen.

4

SI:s genomgång av sociala medier baseras på en genomläsning och klassificering av 200 slumpmässigt utvalda tweetar på engelska.
Den senaste veckan publicerades totalt 48 507 inlägg på Twitter på engelska om Sverige i relation till coronaviruset.
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•

•

300000

Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är få
till antalet. I dessa inlägg insinuerar man att svenska myndigheter inte redovisar det
korrekta antalet dödsfall till följd av covid-19.
Sjukdomens effekter på minoritetsgrupper i Sverige har diskuterats men i ytterst liten
skala. Den relativt stora andelen svensksomalier som avlidit till följd av covid-19 är
exempel på detta, men även andelen svensk-judiska medborgare som avlidit har
diskuterats.

Sverige är ett av
de
länder som
erkänner
Juan Guaidó…
Jemenkonflikten

30000

ASAP Rocky
Greta Thunbergs tal
Diskussion om
på FN:s klimatmöte
pantmaskiner
Brottsmål mot Julian Sångerskan
Assange läggs ner Marie Fredriksson
gick bort
Sverige möter
Ryssland i
ishockey-VM
Engelska

Spanska
Ryska
Arabiska

3000

300

Figur 1: SI:s kontinuerliga bevakning av det totala samtalet om Sverige på digitala plattformar på engelska,
spanska, ryska och arabiska. Grafen inkluderar både sociala medier och nyhetsmedier.
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Figur 2: Samtalet om Sverige i relation till coronaviruset på engelska, spanska, ryska och arabiska (inkluderar
både inlägg på sociala medier och nyhetsartiklar). OBS! Söksträngarna för coronaviruset är utökade sedan
tidigare rapporter, varför volymerna skiljer sig något.
Förklaringar till Figur 2
1: Tweet från @sparky347v som då delades över 7 100 gånger:
Democrats are so good at foreign diplomacy, they've managed to get; China South Korea Iran Italy, Australia, Canada, France,
Germany, Japan, Kuwait, Malaysia, Spain, Thailand, Taiwan, Sweden, UK, All to play along with the Coronavirus Hoax, just to oust
Trump. Impressive.
2: Tweet från @AbdullahK5 som delats över 9 600 gånger:
 دقائق للقراءة وأفتخروا5 كورونا *أرجوكم ياليت تاخذون من وقتكم#  يرسل رسالة من القلب للسعوديين بعد أحداث، سنة وحاليا ً يعيش في السويد15 مقيم في السعودية سابقا ً قبل
🇦🇸بدولة اسمها السعودية
3: Tweet från @CardiBStats som då delades över 31 000 gånger:
“Coronavirus Remix” on iTunes: #1 Bulgaria #1 Egypt #2 Brazil #3 Nigeria #3 Sweden #16 US #22 Nigeria #25 Thailand #37 Belarus
#37 Malaysia #81 Hong Kong #85 Australia #100 Turkey #102 UK #104 Turkey #233 Mexico #269 Canada #289 Russia #293 France
https://t.co/GQhohpS1MH
4: Tweet av @Dana_Corres som delats över 12 000 gånger:
Ay. Quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de COVID-19 (y que hablé a locatel y me quedé en mi casa) hoy
vinieron a mi casa del @GobCDMX a traerme mi kit médico y una despensa. ¿Qué es esto? ¿Suecia? Me sentí así.
https://t.co/bTToDn1Vi
5: Tweetar till följd av Expressens rapportering om svenska erfarenheter av att använda malariamedicinen klorokin för att behandla
smittade av coronaviruset. Exempelvis en tweet av @mSaleemJaved som delats över 9 900 gånger:
Sweden stops treatment trial of #COVID19 with Chloroquine after some patients got severe side-effects such as seizure and vision
impairment. https://t.co/4S36qLdaOR
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