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Hur mycket engagerar Sveriges hantering av
covid-19 i USA och Storbritannien?
Sveriges hantering av covid-19 står ut ur ett internationellt perspektiv och har väckt stort intresse
runtom i världen. Men hur ser det ut ur ett lite längre tidsperspektiv; talas det verkligen mer om
Sverige nu än tidigare och hur ser det ut i relation till intresset för andra länders strategier?
I SI:s rapporter om rapporteringen om Sverige i samband med covid-19 har vi redogjort för hur
mycket som publiceras och vad som skrivs om Sveriges hantering av coronapandemin. En annan
skärning i SI:s material handlar om hur mycket artiklarna om Sveriges coronahantering engagerar
på sociala medier-plattformar – det vill säga hur mycket artiklar delas och kommenteras. Antalet
delningar ger en indikation på att innehållet engagerar, väcker känslor eller nöje då man som
användare vill dela med sig av eller kommentera artikeln till sina följare. Det visar på att ämnet
ifråga engagerar.
Denna artikel ger en övergripande bild över hur många artiklar som publicerats och vilka artiklar
som har engagerat om Sverige sett över en femårsperiod, något som ger perspektiv på dagens
situation. För att avgränsa fokuserar artikeln särskilt på de största nyhetsmedierna i USA och
Storbritanniens rapportering om Sverige. Dessa två länder är särskilt relevant då amerikanska och
brittiska nyhetsmedier har nästintill global räckvidd och publicerat ett stort antal artiklar om
Sverige de senaste veckorna.
USA och Storbritannien skiljer sig åt när det gäller rapporteringen om Sverige. Exempelvis så
handlar fem av de tio mest delade amerikanska nyhetsartiklarna om Sverige de senaste fem åren
om Sveriges hantering av covid-19. Det svenska exemplet står ut i USA, men Tyskland nämns
fortfarande oftare i rapporteringen i både USA och Storbritannien.
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Engagemang och intresse kring Sverige och covid-19 i USA
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Figur 1: Antal nyhetsartiklar publicerat om Sverige av de största amerikanska nyhetsmedierna och
engagemangsnivå, mätt i hur mycket artiklarna delats på sociala medier. Från och med 2015-05-03 till och med
2020-05-03.

Antalet publicerade artiklar är högt under vad som benämns covid-19 jämfört med tidigare
perioder. Engagemangsnivån – det vill säga antalet delningar totalt – för amerikanska nyhetsmedier
under coronapandemin är den näst största under de senaste fem åren. Under den mest aktiva veckan
i rapporteringen om Sveriges hantering av Covid-19 (den 26 april–2 maj 2020) publicerades ca 52
artiklar om Sverige från amerikanska nyhetsmedier vilket genererade över 800 000 delningar.
Antalet delningar denna vecka drevs framför allt av en artikel som publicerades av New York Post
med rubriken ”WHO lauds lockdown-ignoring Sweden as a ‘model’ for countries going forward”
och som handlar om Världshälsoorganisationens (WHO) expert Mike Ryans uttalande på en
presskonferens om Sveriges strategi.
Jämfört med tidigare engagemangsnivåer är antalet delningar under coronapandemins på nivåer
som tangerar till exempel Donald Trumps uttalande om ”Last night in Sweden” i februari 2017
(som totalt genererade drygt 1,3 miljoner delningar) eller artisten ASAP Rockys häktning i
Stockholm (som generade ca 820 000 delningar). Faktum är att fem coronarelaterade artiklar
hamnar på topp 10 av de mest delade artiklarna om Sverige under de senaste fem åren, vilket
indikerar ett högt intresse för Sveriges coronahantering i USA:
Artikel

Länk

Antal
delningar

Publicerad

Swedish people are getting chip
implants to replace cash

https://nypost.com/2019/07/14/swedish-people-are-gettingchip-implants-to-replace-cash-credit-cards/

785229

2019-07-14

Swedish Teen Climate Activist
Nominated for Nobel Prize

https://time.com/5551172/climate-greta-thunberg-nobelnominated/

443071

2019-03-14

I’m an American living in Sweden.
Here’s why I came to embrace the
higher taxes.

https://www.vox.com/2016/4/8/11380356/swedish-taxeslove

309976

2016-04-08
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Sweden claims coronavirus
success after keeping country
open

https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus20200419-g2gyyetwiza5xbp37xsfmhpite-story.html

196083

2020-04-19

Sweden challenges Trump and
scientific mainstream by refusing
coronavirus lockdown

https://www.cnn.com/2020/04/10/europe/sweden-lockdownturmp-intl/index.html

182348

2020-04-10

WHO lauds lockdown-ignoring
Sweden as 'model' for countries

https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-asmodel-for-resisting-coronavirus-lockdown/

161664

2020-04-29

Swedish climate minister appears
to mock Trump administration
with all-women photo

https://thehill.com/homenews/news/317758-swedishclimate-minister-appears-to-mock-trump-administrationwith-all-woman

136129

2017-02-03

Swedish Ambassador Says
Stockholm Expected To Reach
'Herd Immunity' In May

https://www.npr.org/2020/04/26/845211085/stockholmexpected-to-reach-herd-immunity-in-may-swedishambassador-says

133462

2020-04-26

Sweden Faces Coronavirus
Without Lockdown

https://www.nytimes.com/2020/04/28/world/europe/swedencoronavirus-herd-immunity.html

132488

2020-04-28

Swedish scientist floats eating
human flesh as solution to global
climate change: reports

https://www.foxnews.com/world/swedish-scientist-eathuman-flesh-climate-change

113064

2019-09-09

Tabell: De mest delade artiklarna publicerat av de största amerikanska nyhetsmedierna de senaste fem åren.

En viktig aspekt att lyfta handlar om USA:s president Donald Trumps uttalanden om Sverige och
huruvida detta har präglat diskussionerna/rapporteringen om Sverige. Trump har som en följd av
hans stora antal följare på Twitter en särskild möjlighet att påverka samtalet på digitala plattformar.
Trump har vid minst fem tillfällen mer eller mindre direkt kommenterat Sveriges hantering av
Covid-19. Det mest explicita uttalandet sker den 30 april på Twitter där President Trump vid två
tillfällen kommentarer Sveriges strategi som bristfällig. Figur 2 nedan visar antalet omnämnanden
av Sverige i USA på Twitter från och med 1 januari 2017.
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Figur 2: Antal omnämnanden av Sverige och Donald Trump sedan 2017-01-01 till och med 2020-05-05.

Figuren ovan visar att Trumps uttalande om situationen i Sverige genererade visst engagemang på
Twitter men betydligt lägre än tidigare perioders uttalanden. Att Trump påverkar det övergripande
samtalet om Sverige är däremot tydligt då antalet omnämnanden av Sverige stiger vid samtliga tre
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tillfällen som är markerade. Varför Trumps uttalande på Twitter genererade mindre engagemang är
svårt yttra någonting definitivt om. Men att enbart fyra stora nyhetsmedier valde att publicera
nyhetsartiklar om Trumps uttalande om Sveriges coronahantering visar ett bristande intresse bland
stora nyhetsmedier för Trumps kommentar.1 Faktum är att artiklar som handlade om WHO:s
uttalande om Sveriges hantering och Lund kommuns val att dumpa hönsgödsel i Stadsparken
engagerade mer på sociala medier.
Det är också värt att jämföra hur mycket man publicerar om Sverige jämfört med övriga länder. I
figur 3 nedan jämförs Sverige, Tyskland och Norge utifrån hur mycket amerikanska nyhetsmedier
publicerar samt engagemangsnivå per vecka med start första februari 2020.
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Figur 3: Antalet publicerade artiklar och engagemangsnivå för Sverige, Tyskland och Norge bland de största amerikanska
nyhetsmedierna. Artiklar om övriga nordiska länder är färre än om både Sverige och Norge.

Figuren ovan visar tydligt att amerikanska nyhetsmedier publicerar genomgående fler artiklar om
Tyskland jämfört med Sverige. Antalet artiklar om Norge är på samma nivåer i februari, men från
och med 22 mars ökar intresset för Sverige successivt. Sett över hela perioden tenderar artiklar om
Tyskland generera mer engagemang än Sverige (engagemanget kring artiklar om Norge är på
betydligt lägre nivåer).

Engagemang och intresse kring Sverige och covid-19 i
Storbritannien
Jämfört med USA skiljer sig Storbritannien åt när det gäller antalet nyhetsartiklar, hur mycket
artiklarna engagerar på sociala medier och vad det är som engagerar. Figur 4 nedan visar bland
annat detta:

1

Se till exempel: Trump Says Sweden ‘Paying Heavily’ For Failure To Lock Down As Death Tolls Rise Over 2,500
https://www.forbes.com/sites/alexandrasternlicht/2020/04/30/trump-says-sweden-paying-heavily-for-failure-to-lock-down-as-deathstoll-rise-over-2500/
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Figur 4: Figur 5: Antal nyhetsartiklar publicerat om Sverige av de största brittiska nyhetsmedierna och
engagemangsnivå. Från och med 2015-05-03 till och med 2020-05-03.

I Storbritannien utmärker sig publiceringar om Sveriges hantering av coronahanteringen inte på
samma slående sätt som i USA. Det är ett flertal andra händelser under de senaste fem åren som lett
till fler publiceringar och som engagerat mer. Artiklarna om Sveriges coronahantering genererar
också mindre engagemang vilket troligtvis indikerar ett något mindre intresse än i USA. Under den
mest intensiva veckan för rapporteringen om Sverige i Storbritannien publicerades 41 artiklar som
delades ca 380 000 gånger (att jämföra med den mest intensiva veckan i USA som gav upphov till
drygt 870 000 delningar).
Detta återspeglas även vid en genomgång av de mest delade artiklarna de senaste fem åren bland
brittiska nyhetsmedierna. Jämfört med amerikanska nyhetsmedier återfinns inte en artikel som
handlar om den svenska strategin att motverka coronapandemin.
Artikel

Länk

Antal
delningar

Publicerad

Sweden’s recycling is so
revolutionary, the country has run
out of rubbish

https://www.independent.co.uk/environment/sweden-srecycling-is-so-revolutionary-the-country-has-run-out-ofrubbish-a7462976.html

3831404

2016-12-09

Employers in Sweden introduce sixhour work day

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swedenintroduces-six-hour-work-day-a6674646.html

1436200

2015-10-01

Sweden officially the 'goodest'
country in the world, study says

https://www.independent.co.uk/news/world/politics/swedengoodest-country-in-world-good-country-indexa7061341.html

323998

2016-06-02

ABBA reunion: Swedish group
announce first new music in 35 years

https://www.independent.co.uk/artsentertainment/music/news/abba-reunion-new-music-songssweden-group-release-uk-latest-news-a8325296.html

282304

2018-04-27

Girl, 8, pulls a 1,500-year-old sword
from a lake in Sweden

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45753455

277644

2018-10-04

Blood donors in Sweden get a text
message whenever their blood saves
someone's life

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/blooddonors-in-sweden-get-a-text-message-whenever-someoneis-helped-with-their-blood-10310101.html

273947

2015-06-10
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Swedish student's plane protest
stops Afghan man's deportation 'to
hell'

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/25/swedishstudent-plane-protest-stops-mans-deportation-afghanistan

242155

2018-07-24

Entire Swedish family is killed in Iran
plane crash

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7865825/EntireSwedish-family-killed-Iran-plane-crash.html

227846

2020-01-08

Sweden on target to run entirely on
renewable energy by 2040

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swedenrenewable-energy-target-2040-country-on-tracka7381686.html

222043

2016-10-26

Sweden wants to become the first
fossil fuel-free country in the world

https://www.independent.co.uk/environment/sweden-firstfossil-fuel-free-country-in-the-world-a6684641.html

147781

2015-10-07

Tabell: De mest delade artiklarna publicerat av de största brittiska nyhetsmedierna de senaste fem åren.

Likt bland amerikanska nyhetsmedier publicerar man i Storbritannien tydligt fler artiklar om
Tyskland generellt:
Artikel som påstår att
Tyskland skickat en
faktura till Kina pga.
Covid-19 engagerar

Antal artiklar

250

2500000
2000000

200
1500000
150
1000000
100

Antal delningar

300

500000

50
0

0

Sverige (antal artiklar)

Tyskland (antal artiklar)

Norge (antal artiklar)

Sverige (antal delningar)

Tyskland (antal delningar)

Norge (antal delningar)

Figur 6: Antalet publicerade artiklar och engagemangsnivå för Sverige, Tyskland och Norge bland de största brittiska
nyhetsmedierna. Artiklar om övriga nordiska länder är färre än om både Sverige och Norge.

Artiklar om Tyskland tenderar även att delas och engagera mer än artiklar om Sverige hos brittiska
nyhetsmedier. Som i USA publicerade man i Storbritannien ungefär lika många artiklar om Sverige
och Norge fram till slutet av mars då rapporteringen om Sverige steg successivt.

Sammanfattning
Den här artikeln har bland annat visat följande:
•
•

2

I USA engagerar Sveriges hantering av Covid-19. Fem av de tio mest delade artiklarna om
Sverige de senaste fem åren handlar om Sveriges hantering.
Engagemanget för Sveriges hantering av Covid-19 är troligtvis högre i USA än i
Storbritannien. En möjlig förklaring är att frågan om huruvida man bör öppna upp
amerikanska samhällen under coronapandemin är tämligen polariserad. Ofta används
Sveriges hantering både som bevis för och emot, någonting som SI har förklarat i tidigare
veckorapporter.2

Se SI:s veckorapporter här: https://si.se/sa-arbetar-vi/analyserar-sverigebilden/samtalet-om-sverige-i-utlandet/
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•

•

President Donald Trumps uttalanden har genererat både artiklar och engagemang på
sociala medier, men i betydligt mindre utsträckning än under Last night in Sweden eller
häktningen av ASAP Rocky i Stockholm.
I både USA och Storbritannien publicerar man färre artiklar om Sverige jämfört med om
Tyskland. Generellt publicerar man fler artiklar om Sverige än Norge och andra nordiska
länder, särskilt i samband med Covid-19.
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