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och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära
samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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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 i eller turista där.1
När det gäller Sverige verkar 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 som 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 den
senare påverkar Sverigebilden. Vi kan dock få viktig information om hur samtalet om Sverige förs
kopplat till de faktorer som traditionellt är 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 15 april–21 april
SI sammanställer veckovis nyhetsrapporteringen om Sverige på olika språk, samtalet om Sverige i
sociala medier samt drar slutsatser om kommunikationen i de officiella Sverigekanalerna.
Vi följer nyhetsrapporteringen genom att fånga den senaste veckans publiceringar i nyhetsmedier
på utvalda språk och i utvalda medier samt genom att undersöka de mest delade artiklarna i sociala
medier. De mest delade artiklarna kan avse både nyhetsmedier och andra texter, till exempel
blogginlägg. Ett urval av de studerade artiklarna och inläggen finns i en bilaga.

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering 15 april–
21 april
•

•

•

•

•

Rapporteringen den senaste veckan är övervägande neutral men det förekommer vissa
skillnader mellan länder vad gäller tonalitet. I till exempel Ryssland, Tyskland, Frankrike,
de nordiska länderna, USA, Ungern och Polen är de flesta artiklar neutrala. Ifrågasättande
artiklar förekommer på alla språk och även enstaka mycket kritiska artiklar. Kritisk
rapportering bedöms utgöra en något större andel i brittiska och italienska medier, medan
de flesta artiklar i Spanien den senaste veckan ofta haft en positiv tonalitet. Många artiklar
tar upp att ingen idag har svaret på vilken strategi som kommer att visa sig vara bäst i det
långa loppet.
Djuplodande artiklar som beskriver Sveriges strategi för att bekämpa coronaviruset är
vanligt förekommande. Narrativet är att Sverige sticker ut som ett land som valt
ytterligheten ”öppenhet” istället för ”lockdown”. Det förekommer reportage med bilder
som visar den relativa friheten som befolkningen i Sverige har. Ofta resonerar man kring
resultatet av den svenska strategin och jämför antalet smittade och döda med andra länder.
Samtidigt påpekar man ibland att den svenska strategin kanske är mer långsiktigt hållbar än
andra länders. Anders Tegnell och andra myndighetsföreträdare får ofta bekräfta att
Sveriges strategi ska vara hållbar över tid. Det förekommer artiklar som skriver att
Stockholm har eller snart kommer att uppnå flockimmunitet med resonemang om vad som
kommer att hända när restriktioner lyfts i andra länder.
Vissa artiklar beskriver att Sverige kan komma att klara sig förhållandevis bra ekonomiskt
eftersom vi inte har stängt ner samhället. Det förekommer resonemang om hur krisen kan
komma att påverka Sveriges BNP-utveckling och leda till en ökande arbetslöshet.
Samtidigt rapporteras det att Sverige kan komma att drabbas i mindre utsträckning jämfört
med andra länder.
De mest delade artiklarna på flera språk samt i sociala medier handlar om prinsessan Sofias
volontärarbete inom vården, vilket ofta beskrivs i positiva ordalag. Att permitterade SASanställda snabbutbildats för att kunna bidra inom vården förekommer också i internationell
rapportering.
Debattartikeln i Dagens nyheter där 22 läkare, virologer och forskare kritiserar FHM och
Sveriges agerande, som publicerades den 14 april, har fått genomslag i internationella
medier på flera av de språk SI följer. Några av de forskare som står bakom artikeln citeras
ofta.
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•

Generellt förekommer många jämförelser mellan länder och statistik används både sakligt
och som stöd för egen argumentation.

Samtalet om Sverige på digitala plattformar
•
•

•
•

Antalet publiceringar om Sverige och Coronaepidemin utgör ungefär lika stor andel av den
totala volymen om Sverige som under föregående veckor.
En viss skillnad syns dock på spanska och arabiska, där antalet publiceringar om Sverige
och Coronaepidemin numera utgör en något större andel av det generella samtalet om
Sverige. På engelska och spanska utgör antalet publiceringar runt 40 procent, och på ryska
och arabiska runt 35 procent.
Prinsessan Sofias val volontärarbete på sjukhus i Stockholm med anledning av
coronapandemin uppmärksammas stort under veckan, vilket lyfts fram som något positivt
Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering
fortsatt få till antalet.
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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.

Samtalet om Sverige i internationella medier på olika språk
Engelska – USA
•

•

•
•
•

•

•

Vår bedömning är att färre antal artiklar handlar exklusivt om Sverige och Sveriges
hantering av covid-19 jämfört med tidigare veckor. Inga längre reportage om det svenska
samhället eller antalet dödsfall/sjuka har publicerats i amerikanska nyhetsmedier.
Folkhälsomyndighetens (FHM) rapport om antalet infekterade i covid-19-utbrottet i
Stockholms län publiceras i två artiklar. Att FHM beräknar att 600 000 troligtvis kommer
att vara smittade den 1 maj beskrivs bland annat som "astonishing numbers". Man jämför
med WHO:s uttalanden om att 2–3 procent troligen är smittade av covid-19 (Forbes, New
York Times) och menar därmed att antalet smittade i Stockholm är många. Att FHM
presenterat felaktiga data under tisdagens presskonferens tas upp i två artiklar – man
nämner även att FHM har tagit avstånd från uttalandet. Även undersökningen som gjorts
bland bloddonatorer i Stockholm för att mäta antalet smittade tas upp av Forbes, trots
brister i metoden.
I vissa artiklar nämns att den svenska strategin kan vara mer hållbar i längden då vi inte
kommer att behöva upphäva restriktioner på samma sätt som andra länder.
I rapporteringen tenderar "flockimmunitet" att nämnas som konsekvens snarare än uttalad
strategi.
Artiklarna refererar ofta till antalet fall/avlidna i Sverige. Jämförelser görs ofta med övriga
Norden för att visa att antalet avlidna i Sverige är relativt högt; i något enstaka fall görs
även jämförelser med Italien, Spanien och Storbritannien som har betydligt fler avlidna än
Sverige.
Ann Linde, Isabella Lövin, Anders Tegnell, Johan Giesecke och Anders Wallensten citeras
återkommande. Exempelvis citeras fortsättningsvis Ann Lindes uttalande om att tillit till
myndigheter och experter är rotad i det svenska samhället. Det öppna brevet från 22
svenska forskare nämns i två artiklar som en motpol till svenska myndigheters och
regeringsföreträdares perspektiv.
En artikel i New York Times tar upp arbetslöshetsstatisk i Sverige. I samma tidning lyfts
även att Volvo snart öppnar upp sina fabriker och att företaget har stränga krav på social
distansering: "Employees in Sweden can also take voluntary temperature tests and measure
their blood oxygen levels".
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Engelska – Storbritannien
•

•

•

•

•

•

•

•

Det framgår fortsatt att Sverige har valt en annan väg och strategin beskrivs ibland som
kontroversiell eller ”avslappnad”. Regeringen uppges i vissa medier vägra att ändra linje
och insistera på att strategin är rätt, eftersom människor måste förstå och acceptera åtgärder
under lång tid, snarare än att påtvingas dem. Statsminister Löfven citeras ofta kring detta.
Det är liksom tidigare tydligt att strategin bygger på att regeringen har tillit till
medborgarna. Det bedöms i något högre grad än tidigare nu framgå att regeringen och
Folkhälsomyndigheten vill ha en strategi som ska vara hållbar över tid.
Fler artiklar påpekar att livet inte är som vanligt i Sverige. Ibland hänvisas det till statistik
som visar att antalet resande i Stockholms kollektivtrafik är betydligt färre nu och att
människor distanserar sig socialt. Många artiklar innehåller dock fortsatt bilder på caféer
och parker fulla med människor, ibland tillsammans med information om antal smittade
och döda i Sverige.
Flera artiklar nämner i rubriken att Sverige kan vara på väg att uppnå flockimmunitet.
Artiklarna ger dock bitvis uttryck för viss skepsis och The Telegraph konstaterar till
exempel att ”Claim comes amid bitter debate over success of Sweden's relaxed approach”.
Den kritiska debattartikel i DN som undertecknades av 22 läkare, virologer och forskare
nämns i många artiklar som också citerar professor Bo Lundbäck vid Göteborgs
universitet.
Sveriges strategi uppges i flera artiklar ha resulterat i väsentligt högre dödstal än i de andra
nordiska länderna. Samtidigt konstateras, om än i färre artiklar, att dödstalen är betydligt
högre i länder som Belgien, Storbritannien och Frankrike.
En del artiklar tar liksom förra veckan upp att dödstalen i Sverige i höga bland vissa
invandrargrupper och bland äldre. Det senare kommenteras ibland av Anders Tegnell, som
menar att det inte innebär att strategin är misslyckad, utan att det handlar om brister inom
äldrevården.
Vissa artiklar påpekar att Sveriges ekonomi är drabbad, trots öppenheten, men det
konstateras också att ekonomin inte är lika drabbad som i en del andra länder.

Ryska
•
•

•
•

De artiklar som förekommer är generellt relativt sakliga och grundliga.
Det är fortsatt stort personfokus i många artiklar. Prinsessan Sofias insats inom sjukvården
dominerar starkt i alla medier. Utrikesminister Ann Lindes uttalande om att det inte är
"business as usual" i Sverige plockas upp av några nyhetsmedier, men inte i sociala medier.
Även vittnesmål från vanliga människor, till exempel ishockeyspelare, konstnärer och
shoppare, är fortfarande av stort intresse.
Anders Tegnell är liksom tidigare den mest citerade myndighetsrepresentanten. Nu
omnämns också fler kritiker av Folkhälsomyndighetens strategi.
På VKontakte framstår Sverige alltjämt som ett avvikande exempel, både i positiv och
negativ bemärkelse. Inlägg som jämför olika länder och sätter fokus på, eller jämför
situationen i sitt eget land med Sverige, utgör ungefär en fjärdedel av inläggen. Oftast lyfts
Sveriges avsaknad av karantän, vilket troligtvis beror på den oro många i Ryssland har för
att förlora inkomst och jobb på grund av den karantän som sedan en tid finns där. Blickarna
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•

•

•

vänds mot andra länder, med andra strategier, och ibland lyfts frågan om huruvida Sverige
är ett land som har valt rätt väg.
Tidigare omnämndes olika länder i ungefär 35–50% av alla inlägg på VK. En mindre del
av dessa hade fokus på Sverige. Den senaste tiden är intresset för Sverige något större, men
nästan bara som jämförelse med det egna landet (materialet omfattar inte bara ryskspråkiga
källor från olika länder). Sverige är en referenspunkt och inte så mycket ett fenomen i sig.
Sverige omnämns fortsatt på VK tillsammans med Belarus i ungefär 10% av inläggen. Ofta
görs felaktiga påståenden om att länderna har valt en likadan eller ingen strategi. Ungefär
10% av inläggen handlar om prinsessan Sofias insats inom sjukvården.
Det bör noteras att det förutom ryska källor, även finns ryskspråkiga ukrainska, kazakiska,
israeliska och möjligen någon belarusisk källa med i analysen.

Engelskspråkiga ryska medier
•
•
•
•

Artiklarna är generellt neutrala till något kritiska. De har få delningar.
Det förekommer fortsatt viss kritik mot Sveriges strategi. Den illustreras under veckan av
en artikel om den kritiska debattartikeln i DN av 22 svenska läkare, virologer och forskare.
I artikel om flockimmunitet uppges att Anders Tegnell förnekar att Sveriges strategi syftar
till att uppnå detta.
En annan artikel tar upp kritiken mot professor Cecilia Söderberg-Nauclér, som retweetade en artikel från Russia Today om Sveriges misslyckade coronastrategi. De svenska
journalister som kritiserat Söderberg-Nauclér uppges kränka mänskliga rättigheter: ”For a
country which praises itself (e.g. Carl Bildt) for being a ‘humanitarian superpower’ based
on the active promotion of human rights in the world, it is remarkable how they infringe on
Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights…”

Arabiska
•

•

•

Den kritiska ton som noterades under föregående vecka har minskat. Utöver ett antal
negativa tweetar som handlar om Sveriges strategi ser vi inte särskilt mycket kritik. Jämfört
med tidigare veckor då man inledningsvis var nyfiken på Sveriges strategi och därefter
kritisk till antalet ökade dödsfall, ser vi nu en försiktigare hållning som grundas i en
osäkerhet på utfallet av den svenska strategin. Det heter att tiden får utvisa huruvida
Sveriges strategi är hållbar.
En majoritet av artiklarna följer och redogör för statistik publicerad av svenska
myndigheter. Några nämner att kurvan har planat ut och att det finns fall där coronasjuka
blivit friskförklarade.
Under den senaste veckan har stort fokus varit på prinsessan Sofia och hennes insats i
vården – både bland nyhetsmedier och på sociala medier.
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Spanska
•

•

•

•

Den senaste veckans rapportering handlar till största delen om prinsessan Sofia som arbetar
som volontär på Sophiahemmet. Det rapporteras i mycket positiva ordalag, och hennes
agerande omnämns som föredömligt.
Det rapporteras också fortsatt om utbildningen på Sophiahemmet där SAS-personal snabbt
omskolas/vidareutbildas för att kunna arbeta inom vården, som en intressant svensk lösning
för att hantera coronapandemin.
I några artiklar beskrivs Sveriges strategi för att bekämpa coronaviruset som annorlunda
jämfört med hanteringen i grannländernas och Sveriges högre antal döda nämns. Det
rapporteras precis som tidigare om kritiska röster i Sverige. Dock har dessa publiceringar
nu fått mindre utrymme.
En av de mest delade artiklarna på spanska handlar om en forskare på KI som leder arbetet
med att ta fram ett snabbt och billigt coronatest vid Science For Life Laboratory.

Italienska
•

•

•

Det finns en polarisering i italiensk media. Å ena sidan förekommer en mycket negativ bild
av Sveriges strategi, flera artiklar rapporterar till exempel om dödsfall på äldreboenden och
"ilska hos medborgare", vilket tolkas som ett ”kvitto” på att den svenska strategin inte
fungerar och att Sverige har misslyckats med att skydda sin befolkning genom att inte
införa striktare åtgärder.
o Läget i Sverige beskrivs exempelvis som: katastrofalt med ”tyst massaker” på
äldreboenden, frustration och ilska hos vårdpersonal som står utan
skyddsutrustning, orolig befolkning, experter som slår larm men som inte får gehör
hos myndigheter och förvirrande råd till allmänheten samt en regering som lämnar
allt ansvar till en expert på FHM.
Å andra sidan, även om den negativa tonen i rapporteringen dominerar, förekommer en
mer neutral rapportering, till exempel nämns utrikesminister Ann Lindes presskonferens,
där hon förklarar den svenska strategin. Även den svenska ambassadens journalistträff
fångas upp av vissa medier (« Coronavirus in Svezia, la rabbia: «Voi italiani non ci avete
capito»» i Corriere della Sera 2020-04-16, översätts till "Coronavirus, svenskarnas ilska –
"Ni italienare har inte förstått oss"). Ann Lindes uttalande om att Sverige har en strategi
med restriktioner som kan hålla över lång tid citeras (Ann Linde: “Il modello svedese non è
anomalo. La nostra lotta si basa sulla fiducia”, La Stampa 2020-04-18)
Prinsessan Sofias arbete på Sophiahemmet omnämns i överlag positiva ordalag. Dessa
inslag är bland de mest delade den senaste veckan.

Franska
•
•
•
•

Den senaste veckans publiceringar är mestadels neutrala och det förekommer överlag färre
artiklar om Sverige och corona på franska.
Av de mest delade artiklarna den senaste veckan förekommer både positiva, neutrala och i
viss utsträckning kritiska artiklar.
Flera artiklar anger hur många som har insjuknat och dött.
I Le Monde publiceras ett fördjupande reportage om Anders Tegnell.
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•

Prinsessan Sofias arbete på Sophiahemmet har fått förhållandevis stor uppmärksamhet,
även i traditionell media, och nämns i framför allt positiva eller neutrala ordalag.

Tyska
•

•

•

•

•

Den senaste veckans rapportering i tyska medier är genomgående neutral. Flera artiklar den
senaste veckan lyfter frågan om Sverige kanske har valt rätt strategi trots allt. Dock
rapporteras fortsatt om den inhemska kritiken mot Sveriges linje.
Några forskare lyfter fram att Sverige framgångsrikt avstår från lockdown, likt exempelvis
Japan och Taiwan, samtidigt som andra tyska forskare uttrycker kritik över Sveriges
lättsinniga strategi och höga dödstal, jämfört med nordiska grannländer och Tyskland.
Flera medier citerar utrikesminister Ann Lindes uttalande om att ”det är en myt att allt är
som vanligt i Sverige” samt socialminister Lena Hallengrens uppfattning att Sverige inte
gör så mycket annorlunda än andra länder, men att vi väljer en annan väg och inte stänger
ner hela samhället.
Även att Sveriges strategi är långsiktigt hållbar framkommer, till exempel citeras
Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlsson som menar att Sveriges väg är uthållig och
kan pågå till 2022. Man rapporterar även att svenskarna har förtroende för och respekterar
Folkhälsomyndighetens strategi, vilket visade sig när svenskarna stannade hemma under
påskhelgen.
Prinsessan Sofias arbete på Sophiahemmet omnämns i mestadels neutrala eller positiva
ordalag. I det sammanhanget rapporteras fortsatt om omställningsutbildningen för
permitterade anställda på SAS till vårdpersonal på Sophiahemmet.

Ungerska
•
•

•

•

Rapporteringen är övervägande neutral och rapporteringen om Sverige och corona bedöms
vara mindre omfattande än tidigare.
Bland de artiklar som handlar om Sveriges hantering av corona beskrivs fortfarande den
svenska strategin på ett negativt sätt och tonen har blivit skarpare, till exempel uppges att
Sverige har misslyckats, och exemplifieras med statsminister Stefan Löfvens uttalande om
att Sverige inte lyckats skydda de äldre i tillräckligt stor utsträckning, med jämförelser med
andra nordiska länder och hänvisningar till statistik. Utrikesministerns uttalande om
Sveriges strategi, från förra veckan, nämns i ett kritiskt sammanhang.
Det förekommer medier som beskriver den svenska strategin som en ”massaker” där man
offrar de äldre. Det noteras att smittan hos äldre har ökat och Sveriges strategi, som bygger
på medborgarnas eget ansvar, kritiseras.
Det mer positiva undantaget i rapporteringen handlar om prinsessan Sofias volontärarbete
inom sjukvården.

Polska
•

Rapporteringen är fortsatt mestadels neutral, men det finns fler antingen positiva eller
negativa artiklar jämfört med tidigare.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Det förekommer något färre artiklar om corona och Sverige denna vecka. Förvåningen
över Sveriges agerande bedöms vara något mindre än tidigare. Något vanligare är istället
en nyfikenhet kring vilket land som har valt rätt strategi. Det uppges ibland att Sveriges
strategi kanske kostar mer nu, men mindre i längden, samt att Sverige kanske kan undvika
total ekonomisk kollaps.
Positiva artiklar där Sverige omnämns berör ofta kultur eller näringsliv. De handlar t. ex.
om nomineringen av journalisten Lars Berge till årets pris till Ryszard Kapuscinskis minne
för bästa litterära reportage.
I artiklar om Sverige och corona anges Sveriges samhällsstruktur och sätt att leva fortsatt
som en möjlig lyckad strategi. Genom att undvika total lockdown skonas till exempel
industrin och vården.
Polska medier skriver fortfarande att man i Sverige litar på individens ansvar och att
regeringen ger rekommendationer istället för att införa förbud. Detta beskrivs med en
positiv ton.
Det faktum att Sverige har fler sjuka och döda än andra nordiska länder tas ofta upp. Det
nämns också att det finns ganska många drabbade i äldrevården och inom en del
invandrargrupper. Artiklar där invandrare nämns rapporterar ofta om bristande integration.
Företrädare för regeringen syns nästan inte alls den här veckan. Anders Tegnell nämns
några enstaka gånger. Den debattartikel i DN som undertecknades av 22 forskare upp på
flera ställen.
En granskande artikel behandlar förra veckans rapportering om Karolinska
universitetssjukhusets riktlinjer för urval av patienter som ska intensivvårdas. Där citeras
olika representanter för myndigheter, region Stockholm och KS för att korrigera
felaktigheter i rapporteringen från förra veckan.
Ett ämne under veckan har varit att rika utlänningar från till exempel Schweiz reser till
Sverige för att klippa sig.

Norska
•

•

•
•

De flesta artiklar är neutrala, om möjligt mer så än tidigare. Det gäller dels rapportering om
hur coronastatistiken ser ut i Sverige och dels Tegnells uttalande om att man börjar se en
effekt av flockimmunitet i Stockholm. Tegnell citeras även kring att han tror att man
kommer uppnå full flockimmunitet i Sverige innan vi har ett vaccin, men att det ligger en
bra bit fram. I några artiklar lyfts att Sverige inte har särskilt stränga regler och höga
dödstal.
Det har skrivits en hel om Norwegians dottersbolags ansökan om konkurs, även relaterat
till Sverige. I flertalet artiklar citeras Norwegians koncernchef som säger att de fått vänta
på besked om statligt stöd från svenska myndigheter.
I flera artiklar återges Aftonbladets rapportering om att det kommer rika personer från EU
till Stockholm och Malmö för att gå till frisören, äta på restaurang och festa.
Det rapporteras om kritiken från de 22 forskare som i DN ifrågasatte den svenska
coronastrategin. Flera av forskarna citeras och är hårda i sin kritik.
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•

Många rapporterar också om att Adam Alsing, som också är känd från TV i Norge, har
avlidit i covid-19.

Finska
•

•

•

De flesta artiklar har en neutral ton. Tendensen är att de har blivit mindre negativa och mer
nyanserade än förra veckan. Den svenska strategin omvärderas av vissa och kritiken mot
den är mindre framträdande. Man nämner bland annat att den svenska ekonomin klarar sig
bättre än den norska och den finska. Det bidrar till att man värderar den svenska linjen som
mer lyckosam än den i Finland och på andra håll, och man diskuterar om en sådan hållning
hade varit bättre för Finland. I flera artiklar lyfts även att Sverige närmar sig
flockimmunitet, i alla fall i Stockholmsregionen.
I ett fåtal artiklar finns dock en tydlig kritik mot Sveriges hantering av coronapandemin.
Man är förvånad över det relativt höga antalet döda till följd av coronaviruset, och att det
inte väcker större reaktioner i Sverige. Man menar att Sverige är offer för en
konsensuskultur, men lyfter också olika exempel på hur vi i Sverige värnat om hälsa och
människoliv, men att det verkar ha förändrats i och med coronapandemin.
Generellt är det rapporteringen mindre personfixerad. Tegnells citeras exempelvis inte,
men man noterar hans popularitet och jämför den med jultomtens i Finland. Den person
som uppmärksammas mest är prinsessan Sofia och hennes volontärarbete på sjukhus.

Danska
•

•

•

•

Flertalet artiklar har fortsatt en neutral ton. Ett nytt perspektiv som förekommer i flera
artiklar är att Sverige kan ha större chans att klara en andra och tredje våg av
coronaspridningen. Här refereras till det svenska experter, men även till danska och till en
brittisk professor. Man säger också att antalet insjuknade och döda i de tre skandinaviska
länderna mycket väl kan vara lika stort i slutändan.
De danska artiklarna fortsätter att jämföra statistik mellan Sverige, Danmark och Norge.
Dessa artiklar har mestadels en neutral ton, men man påpekar också att dödsantalet är mer
än dubbelt så högt i Sverige, likaså antalet patienter som får intensivvård. De 22 svenska
forskarna som kritiserar regeringens strategi uppmärksammas, liksom bilder på svenskar
som trängs exempelvis i glassköer.
Den mest delade artikeln handlar om att en form av lyxturism breder ut sig i Sverige. Rika
människor från andra länder flyr karantänen i sina länder och kommer hit för att
exempelvis shoppa, gå till frisören eller på restaurang. Vissa beskriver företeelsen mera
neutralt och en citerar en svensk frisör som tar avstånd från lyxturismen och säger att
Sverige också har regler som måste följas. Andra har en negativ ton - "landet har blivit ett
schlaraffenland där man fortfarande kan få utlopp för sina behov av personlig vård och
därefter visa upp sig på en flott nattklubb."
Anders Tegnell förekommer fortsatt i flera artiklar men även andra experter, både svenska
och danska.
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Samtalet om Sverige på digitala plattformar
Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet på engelska fortsätter även denna vecka att öka något
jämfört med föregående vecka. Volymen på spanska ökar relativt kraftigt igen och är därmed
tillbaka på samma nivåer som förrförra veckan. Antalet publiceringar om Sverige på arabiska och
ryska minskar något jämfört med förra veckan.

Antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin utgör ungefär lika stor andel av den totala
volymen om Sverige som under föregående veckor. En viss skillnad syns dock på spanska och
arabiska, där antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin numera utgör en något större
andel av det generella samtalet om Sverige. På engelska och spanska utgör antalet publiceringar
runt 40 procent, och på ryska och arabiska runt 35 procent.

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar
SI har denna vecka gått igenom ett slumpmässigt urval av de engelskspråkiga inlägg på Twitter
som rör Sveriges agerande relaterat till coronapandemin. Sverige förekommer fortsatt framförallt i
listor över antalet sjukdomsfall/avlidna i olika länder, sjukförsäkringar och arbetsvillkor för
vårdpersonal. I vissa fall finns en polariserad diskussion om Sveriges hantering, där den svenska
strategin hyllas alternativt kritiseras. Denna veckas resultat är i stort sett detsamma som förra
veckans. Samtalet om Sverige kretsar framför allt kring följande:
•

•

•

•
•

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 blir förödande för bland annat näringslivet.
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. En slutsats är
därmed att Sverige ”inte gör någonting” eller att strategin inte är sträng nog. Andelen
inlägg av denna typ är dock få. En fortsatt förekommande missuppfattning är att Sverige
har valt en så kallad ”herd immunity”-strategi (”flockimmunitetsstrategi”).
Likt föregående veckor fortgår diskussioner om användningen av malariamedicinen
klorokin. Sverige lyfts särskilt fram som ett land vars sjukhus slutat använda klorokin
p.g.a. negativa biverkningar hos patienterna. Som en följd av Trump-administrationens
försvar för klorokin har en diskussion uppstått om för- och nackdelar när det gäller
användning av medicinen – Sverige omnämns då indirekt.
Prinsessan Sofias volontärarbete på ett sjukhus i Stockholm med anledning av
coronapandemin uppmärksammas under veckan, vilket lyfts fram som något positivt.
Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är få
till antalet.
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Figur 1: SI:s kontinuerliga bevakning av det totala samtalet om Sverige på digitala plattformar på engelska,
spanska, ryska och arabiska. Grafen visar antalet publiceringar per dag och inkluderar både sociala medier och
nyhetsmedier på respektive språk.
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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). Grafen visar antalet publiceringar per dag, ej per vecka.
Sökorden för coronaviruset redovisas i fotnot.3
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Engelska: (corona OR coronavirus OR covid OR covid19 OR "covid-19" OR "covid_19" OR “wuhan virus” OR “chinese virus”
OR quarantine OR "social distancing" OR socialdistancing OR #coronaviru* OR #corona* OR #COVIDー19 OR #COVID2019 OR
#NCOVID19 OR #NCOVID2019 OR #2019ncov OR #2019_ncov OR COVID2020 OR #stayathome OR #stayhome OR pandemic
OR #pandemic OR epidemic OR #epidemic OR herdimmunity OR "herd immunity" OR outbreak OR flattenthecurve OR "flatten the
curve" OR "flattening the curve" OR “home isolation” OR isolation OR isolating OR "work from home" OR #WFH OR
washyourhands OR "wash your hands" OR "bulk-buying" OR "bulk buying" OR bulkbuying OR "panic buying" OR panikbuying OR
"panik-buying" OR selfisolation OR "self-isolation" OR "self-isolating" OR "self isolating" OR “selt-quarantine” OR confinement OR
confined OR containment OR “social distancing” OR socialdistancing OR “work from home” OR “working from home” OR lockdown
OR "house arrest" OR "strict measures" OR virus)

Spanska: (corona OR coronavirus OR virus OR "covid-19" OR covid OR "#coronavirus" OR "#corona" OR "#covid" OR “covid 19”
OR "#covid19" OR "#covid-19" OR cuarentena OR #cuarentena OR "distancia social" OR "distanciamiento social" OR distanciasocial
OR distanciamientosocial OR #distanciasocial OR #distanciamientosocial OR "quedo en mi casa" OR "quédate en tu casa" OR
"quédense en su casa" OR "quédate en casa" OR "quedo en casa" OR #quedaencasa OR #yomequedoencasa OR #quédateencasa OR
#quedateentucasa OR #quédateentucasa OR #mequedoencasa OR pandemia OR #pandemia OR epidémica OR #epidémica OR
"inmunidad de grupo" OR "inmunidad colectiva" OR #inmunidaddegrupo OR #inmunidadcolectiva OR "aplanar la curva" OR "frenar
la curva" OR "controlar la curva" OR "trabajar desde casa" OR #trabajardesdecasa OR "trabajos desde casa" OR "trabajo desde casa"
OR brote OR contagiado OR contagio OR contagia OR contagiados OR contagiada OR "lava los manos" OR "lavan los manos" OR
#lavalosmanos OR "Compra de pánico" OR "compras de pánico" OR aislando OR aislar OR aislado OR aislada OR aislamiento OR
#aislamiento OR #aislado OR #aislada OR #frenarlacurva OR #aplanarlacurva OR "evitar la propagación" OR "medidas de higiene"
OR "arresto domiciliario" OR "detención domiciliaria")
Ryska: (corona OR covid OR covid19 OR "covid 19" OR "covid-19" OR "covid_19" OR ковид OR ковид19 OR "ковид 19" OR
"ковид-19" OR ковид_19 OR коронавирус OR коронавируса OR коронавирусу OR коронавирусе OR коронавирусом OR
"корона вирус" OR корона OR корону OR короне OR короны OR короной OR вирус OR вируса OR вирусом OR вирусе OR
вирусу OR инфекция OR инфекцией OR инфекциями OR инфекции OR инфицированы OR инфицирован OR инфицирована
OR инфицировано OR инфицированные OR инфицированными OR инфицированных OR инфицированным OR #covid OR
карантин OR карантина OR карантине OR карантину OR карантином OR "социальное дистанцирование" OR "социального
дистанцирования" OR "социальному дистанцированию" OR "социальным дистанцированием" OR "социальном
дистанцировании" OR #stayathome OR пандемия OR пандемии OR пандемие OR пандемию OR пандемией OR эпидемия OR
эпидемии OR эпидемию OR эпидемией OR эпидемии OR "коллективный иммунитет" OR "коллективного иммунитета" OR
"коллективному иммунитету" OR "коллективном иммунитете" OR вспышка OR вспышке OR вспышкой OR вспышку OR
flattenthecurve OR workfromhome OR наудаленке OR "на удаленке" OR "сгладить кривую" OR сгладитькривую OR "мыть
руки" OR "мойте руки" OR скупают OR скупать OR "сметают с полок" OR самоизоляция OR самоизоляцией OR
самоизоляции OR самоизоляцию OR самоизолироваться)
Arabiska: (corona OR coronavirus OR covid OR covid19 OR “covid 19” OR “covid-19” OR “covid_19” OR virus OR  كوروناOR
" "فيروس كوروناOR " "فايروس كوروناOR  كوفيدOR "١٩ "كوفيدOR "١٩- "كوفيدOR "19 "كوفيدOR  حجرOR " "منع تجولOR " حجر
 "صحيOR " "االبعاد الجماعيOR " "خلك في البيتOR " "خليك بالبيتOR  وباءOR # وباءOR  وبائيOR  مناعةOR " "مناعة الجميعOR
 التفشيOR " "تسطيح المنحنىOR " "اشتغل من البيتOR " "غسل ايديكOR " "شراء بالجملةOR "بالجملة- "شراءOR " "خوف الشراءOR
" "عزل ذاتيOR  حبسOR " "حبس منزليOR "  "تدابير صارمةOR )فايرو
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