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Bilden av Sverige
utomlands jan–mars 2020
Kvartalsrapport från Svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med
svenska ambassader och konsulat.
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Inledning
Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att öka
omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Ett av SI:s
uppdrag är att följa och analysera bilden av Sverige
utomlands. SI använder sig idag av följande huvudsakliga
källor i detta arbete:
• Egna geografiska och tematiska studier om människors
uppfattning om Sverige
• Samtalet om Sverige på digitala plattformar (sociala
medier, nyhetsmedier, bloggar, forum) på engelska,
spanska, ryska och arabiska
• Sveriges position i internationella studier och index
• Rapportering och diskussioner om Sverige i
internationella medier
• 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 instruktion ska myndigheten
löpande redovisa sina analyser till regeringen
(Utrikesdepartementet). Detta sker i form av
kvartalsrapporter och årsrapporter vilka innehåller
sammanfattningar av SI:s arbete med Sverigebildsanalyser.

Rapporten består av följande avsnitt:
1. Publiceringar om Sverige på digitala plattformar:
a. Antalet publiceringar om Sverige på engelska,
spanska, ryska och arabiska (sida 4-5)
b. Mest delade artiklar om Sverige på engelska, spanska,
ryska och arabiska (sida 6-7)
c. Publiceringar specifikt om Sverige och Coronaviruset
(sida 8)
2. SI:s geografiska och tematiska studier (utgår, inga
geografiska eller tematiska studier har publicerats under
första kvartalet)
3. Sveriges position i 5 internationella index (sida 9)
a.
b.
c.
d.
e.

World Happiness Report (Helliwell et al.)
Women, Business and the Law (Världsbanken)
Rule of Law Index (World Justice Project)
Climate Change Performance Index (Germanwatch)
Global Talent Competitiveness Index (INSEAD)

Sedan den 17 mars har SI rapporterat regelbundet till
Utrikesdepartementet och andra myndigheter kring
Sverigebilden utomlands med anledning av
coronapandemin. Fokuset har varit på hur Sverige omnämns
i nyhetsmedier och sociala medier utomlands. Rapporter
gjordes inledningsvis dagligen, men sedan veckovis . För en
mer ingående analys av publiceringar om Sverige i relation
till coronaviruset så finns veckorapporterna tillgängliga på
SI:s hemsida, si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-avsverige-och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering.
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Figur 1: Antal publiceringar på digitala plattformar där Sverige omnämns januari-mars 2020, Både nyhetsmedier och sociala medier ingår.

Under januari – mars 2020 var antalet publiceringar om
Sverige flest på engelska, följt av spanska, ryska och
arabiska. Nedan följer en redogörelse av de enskilda
händelser som väckte uppmärksamhet under perioden.1

Publiceringar om Sverige på engelska
• 14 februari: Sverige används som exempel på
välfärdsland. Bernie Sanders listar de länder som har
allmän sjukförsäkring, däribland Sverige. I en annan
tweet uppmanas britter att inte tro på Torypartiet när de
säger att gratis universitetsutbildning inte är möjligt, och
Sverige listas som ett exempel.
• 25 februari: Rapportering om att svenska bokhandlaren
Gui Minhai dömts till tio års fängelse i Kina.
• 17 mars: Blogginlägg om exempel på den så kallade
”svenska biten” under hamstring av mat under
Coronapandemin. Trots läget visar ett antal bilder på hur

1

Under januari – mars publicerades drygt 5 miljoner artiklar och inlägg om Sverige på
engelska, drygt 700 000 både på spanska och ryska, samt 200 000 på arabiska.

man har lämnat den sista apelsinen, gurkan eller
pastaförpackningen i mataffären för att visa att man inte
är girig. I inlägget menas att en förklaring kan vara att
befolkningen i Minnesota, där bilderna är tagna, till uppåt
70 procent utgörs av svenskättlingar.

Publiceringar om Sverige på spanska
• 20 januari: Uppmärksamhet kring en tweet där
partiledaren för ett av de största politiska partierna i
Spanien, Partido Popular, anklagas för att ha sagt att den
obligatoriska sexualundervisningen i Sverige är en form
av kommunism.
• 26 mars: Tweets kring tv-serien La Casa Del Papel, där
Stockholm omnämns. Även en tweet från vice
chefredaktören på ESdiario delas relativ mycket. Hon
refererar till den spanska utrikesministerns uttalande och

5

menar att Spanien är bättre förberedda för Covid-19 än
andra länder.

Publiceringar om Sverige på ryska
• 4 januari: Semifinal i juniorhockey-VM mellan Sverige
och Ryssland. Ryssland vann.
• 8 januari: Flygplansolyckan i Ukraina där bland annat en
svensk familj som var med på planet uppges ha
omkommit.
• 4 mars: Putin använder Sverige som exempel på ett land
där man åker i fängelse för att delta i icke sanktionerade
folksamlingar.

Publiceringar om Sverige på arabiska
• 24 januari: Ny utveckling i Jemenkonflikten och
Stockholmsavtalet nämns

• 16 mars: En tweet delas relativt frekvent där en man som
ska vara född i Saudiarabien men nu bor i Sverige
kritiserar Sverige och Stefan Löfven för strategin mot
viruset Covid-19. Han menar att svenska regeringen
tänker mer på ekonomiska konsekvenser än människors
hälsa. Saudiarabien hyllas för att de prioriterar
människors hälsa.
• 31 mars: En video som ska visa hur berörd en svensk
kvinna blev av att höra sin muslimske granne be. Samt,
om än mindre delad, en saudisk journalists kritik mot
Sveriges strategi för att stoppa spridningen av viruset
Covid-19. Han menar att Sverige brukar tala om
mänskliga rättigheter, men anser att Sveriges anseende i
frågan har sjunkit på grund av hur man hanterar sin egen
befolkning under coronapandemin.
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Mest delade artiklar om Sverige på sociala medier
Mest delade artiklar om Sverige på engelska
Engelska
Antal delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

Australisk man reser till Sverige – för att ta bort insidan av sitt öra

thelaughclub.net

2

Hel svensk familj dödad i irakisk flygkrasch

dailymail.co.uk

227 846

3

Sverige: den nya supermakten

linkedin.com

141 415

4

Nya nattåg från Sverige ska låta resenärer vara framme i London på morgonen

independent.co.uk

138 559

5

De här svenska geléfiskarna förtjänar att ätas i mängder

bestproducts.com

133 579

6

Sveriges coronavirusstrategi är väldigt annorlunda mot resten av Europas

cnbc.com

115 897

7

Intervju (del 1): Svenska författaren Johan Norberg om den förödande påverkan av
socialism, och vad det kan kosta USA

dailywire.com

112 773

8

Vad Sverige har gjort rätt kring Coronaviruset

aier.org

57 975

9

10 av de häftigaste grannarna i Europa

theguardian.com

54 315

10

APOD: 2020 januari 15 - Iriserande moln över Stockholm

apod.nasa.gov

47 875

2 568 105

Figur 2: Mest delade artiklar på engelska där Sverige omnämns

Mest delade artiklar om Sverige på spanska
Spanska
Antalet delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

Australisk man reser till Sverige - för att ta bort insidan av örat

es.stories.new
sner.com

149 390

2

Coronavirus i Sverige, det europeiska undantaget: barer, transport, skolor ... är
öppna

clarin.com

104 716

3

Sverige tacklar viruset utan isolering och med öppna skolor

lavanguardia.c
om

32 330

4

Sverige | Drömjobb: 50 $ per timme till personer som festar utan att dricka alkohol |
Lön | Sysselsättning

larepublica.pe

31 816

5

Lomas: ung kvinna bekräftat smittad av coronavirus som återvände från Sverige och
bröt karantänen

brownonline.c
om.ar

22 301

6

FN: s särskilda föredragande: Svensk polis tillverkade ärende för våldtäkt av Julian
Assange

mundo.sputnik
news.com

21 977

7

Coronavirus: Sveriges "riskabla" satsning för att bekämpa covid-19 och samtidigt
skydda ekonomin och medborgarnas frihet

www.bbc.com

21 397

8

Det svenska företaget betalar 50 dollar i timmen för att festa utan att dricka

ilusionviajera.
com

17 432

9

Anti-Greta Thunberg: vem är den 19-åriga tyskan som träder fram som motfigur för
den unga svenska kvinnan i diskussionen om klimatförändringar

infobae.com

15 604

10

I ett blixttillslag stals 12 verk av Dalí från ett galleri i Stockholm

infobae.com

14 174

Figur 3: Mest delade artiklar på spanska där Sverige omnämns
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Mest delade artiklar om Sverige på ryska
Ryska
Antalet delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

Sverige vägrade att slåss mot coronavirus: "Detta virus hotar inte människor!" *

russnews.org

96 191

2

Sverige vägrade att slåss mot coronavirus: "Detta virus hotar inte människor!" *

russnews.org

93 190

3

Sverige vägrade att slåss mot coronavirus: "Detta virus hotar inte människor!" *

russnews.org

93 184

4

Sverige vägrade att slåss mot coronavirus: "Detta virus hotar inte människor!" - Världen
behöver fred *

mirumir.site

29 201

5

18 funktioner i livet som även erfarna resenärer är imponerade av

adme.ru

20 796

6

Ryssland besegrade Sverige och nådde finalen i hockeymästerskapet i hockey

tvzvezda.ru

14 360

7

18 fakta om livet i Sverige som är imponerande

happy.petsh
ouse.club

7 761

8

Sverige vägrade att slåss mot coronavirus: "Detta virus hotar inte människor!" *

gagauzyeri.
md

7 583

9

Svensken sjöng Aram Asatryans låt "Bättre än armenier"

rusarminfo.r
u

7 525

10

Varför Sverige inte införde karantän på grund av coronaviruset

strana.ua

6 996

Figur 4: Mest delade artiklar på ryska där Sverige omnämns
* Artiklarna har publicerats med samma innehåll upprepade gånger och har fått stor spridning på sociala medier.

Mest delade artiklar om Sverige på arabiska
Arabiska
Antalet delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

I Sverige: arab greps för att ha sålt biljetter för att komma in i paradiset !!

assukarinews.com

36 121

2

Sverige tillkännager det första fallet av Coronavirussmitta

alkompis.se

18 090

3

Stängda gymnasier och universitet i Sverige

alkompis.se

14 574

4

En svensk forskare presenterar möjliga scenarier för hur mänskligheten kan utplånas

arabic.rt.com

12 982

5

I Sverige: arab greps för att ha sålt biljetter för att komma in i paradiset !!

yasour.org

11 691

6

I Sverige: arab greps för att ha sålt biljetter för att komma in i paradiset !!

yasour.org

11 691

7

Det första fallet som blev friskförklarad efter coronavirussmitta i Sverige

alkompis.se

9 579

8

En svensk miljardär donerar cirka 300 miljoner kronor från hans förmögenhet för att
hjälpa flyktingar

alkompis.se

9 344

9

Antalet personer smittade av coronavirus i Sverige ökade till 94

alkompis.se

8 907

10

Ett viktigt meddelande från Dr. Ayman Rushdi till Sverige angående Corona

youtube.com

8 245

Figur 5: Mest delade artiklar på arabiska där Sverige omnämns
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Figur 6: Publiceringar om Sverige i relation till Coronaviruset januari - mars 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. För
att hitta publiceringar som rör Coronaviruset som inkluderats är ord där Corona ingår, men även ord som relaterar till händelsen så som ”self isolation”, ”herd
immunity” och liknande.

Publiceringarna om Sverige och coronaviruset utgör sedan
början av mars en relativt stor andel av det totala antalet
publiceringar om Sverige. Svenska Institutet publicerar
särskilda veckovisa rapporter om samtalet om Sverige i
relation till Coronaviruset. Rapporterna finns tillgängliga
på SI:s hemsida, si.se/sammanfattning-av-sis-bevakningav-sverige-och-covid-19-i-internationellnyhetsrapportering. Nedan ges en kortfattad beskrivning
av publiceringarna för den aktuella perioden.
Publiceringarna om Sverige och Coronaviruset på engelska
och arabiska utgör cirka 30 procent av det totala antalet
publiceringar (Figur 6). På ryska och spanska utgör antalet
publiceringar om Sverige och Corona drygt 20 procent.
Ökningen av publiceringar om Sverige och coronaviruset
har dock ännu inte resulterat i någon ”topp” i det totala
antalet publiceringar om Sverige, som exempelvis
händelserna kring ASAP Rocky sommaren 2019 eller
Trumps uttalande kring Last Night In Sweden 2017 gjorde.
Bedömningen är istället att det ökade fokuset på
coronaviruset har trängt undan andra publiceringar om
Sverige.

Rapporteringen om Sverige i stora internationella
nyhetsmedier har varit mer fördjupad än vanligt i och med
coronapandemin. Stort fokus ligger på att Sverige väljer en
annan väg i hanteringen av coronaviruset och på
bakomliggande orsaker till Sveriges vägval. Bland annat
lyfts att Sverige har självständiga myndigheter, hög tillit
till institutioner och mellan medborgare och att
medborgare förväntas kunna ta ett stort personligt ansvar.
Såväl Folkhälsomyndigheten, som politiker och experter
och medborgare får bekräfta den ”svenska traditionen”,
som i grunden ofta framställs som något positivt. Frågan
som lyfts är huruvida strategin kommer att fungera i den
aktuella krisen. Bedömningen är dock att det stora flertalet
artiklar har en saklig eller neutral ton. Såväl positiva som
kritiska röster kommer till tals. Negativa artiklar tenderar
dock att i flera länder delas i högre grad. Det gäller t ex
Ungern, Italien och Ryssland.
Vad gäller publiceringar om Sverige och coronaviruset på
sociala medier, bloggar och forum så bedöms diskursen
vara mer polariserad än den i nyhetsmedier. De mest
delade tweetsen innehåller dock främst listor över olika
länder och statistik över antalet smittade.
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Sverige i internationella
studier och index
Tema

Sveriges position

2020

2019

Perception

World Happiness Report (Helliwell et al.)

7/153

7/156

Samhällsfrågor

Women, Business and the Law (Världsbanken)

Poäng 100/100*

Rule of Law Index (World Justice Project)

4/128

Hållbarhet

Climate Change Performance Index (Germanwatch)

4 (1**)/61

4(1**)/56

Talangattraktion

Global Talent Competitiveness Index (INSEAD)

4/132

7/125

Figur 7: Sveriges position i fem index som publicerats under januari-mars 2020.

* Samma poäng som Luxemburg, Lettland, Island, Frankrike, Danmark, Kanada och Belgien.
** Inga länder har ännu innehaft plats 1–3 då inget land uppnår kriterierna för att hamna i topp i indexet. Sverige rankas dock främst av de 56 länder som ingår
i indexet.
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