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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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Metod
I avsnittet Publiceringar om Sverige i internationella medier analyseras innehållet i ett urval av
nyhetsartiklar som publiceras om Sverige och covid-19. I analysen inkluderas dels artiklar som
publicerats den senaste veckan, dels den senaste veckans mest delade artiklar. De senare kan ha
publicerats tidigare. I sammanställningen av vad som publicerats den senaste veckan inkluderas
artiklar från de största nyhetsmedierna samt en del andra relevanta medier i respektive land. För
detaljer om vilka nyhetskällor som ingår hänvisas till efterföljande noter för respektive land. I
sammanställningen av de mest delade artiklarna per språk har SI inte gjort ut ett urval av medier.
För att identifiera och sammanställa de artiklar där Sverige omnämns använder SI ett digitalt
analysverktyg. Sökningen innefattar inte endast artiklar som berör Sverige och covid-19, utan
samtliga artiklar som publicerats om Sverige i nyhetsmedier på ett visst språk. I samband med
genomläsningen av artiklarna görs även en analys av innehåll och tonalitet.
I avsnittet Publiceringar om Sverige på digitala plattformar ingår publiceringar på digitala
plattformar3 på engelska, spanska, ryska och arabiska. Det material som samlas in är nyhetsartiklar
och inlägg på sociala medier, bloggar och forum. Samtliga av dessa källor kallas här publiceringar.
Engagemang för ett visst inlägg eller en artikel, så som till exempel antal likes/hjärtan/visningar,
inkluderas inte i materialet.
SI bevakar kontinuerligt vad som publiceras om Sverige på de fyra ovan nämnda språken, och
sedan mitten av mars bevakar vi specifikt vad som skrivs om Sverige i relation till coronaviruset
och covid-19 på respektive språk. Denna specifika bevakning görs genom språkspecifika
söksträngar där en mängd olika ord som rör covid-19 inkluderas. Söksträngarna är konstruerade så
att covid-19-orden behöver nämnas i samma text som Sverigerelaterade (sök)ord. Söksträngen för
covid-19-bevakningen granskas kontinuerligt och uppdateras vid behov. Det görs till exempel om
nya händelser innebär att samtalet och rapporteringen om covid-19 omfattar fler begrepp och
söksträngen behöver utökas, eller om icke-relaterade eller icke-relevanta publiceringar ”läcker in”
och söksträngen behöver avgränsas.

3

Med digitala plattformar avses här öppna sociala medier, nyhetsmedier, bloggar, forum, mm.
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Sammanfattning 13 till 19 maj
SI sammanställer veckovis nyhetsrapporteringen om Sverige på olika språk och 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 på utvalda språk
och i utvalda nyhetsmedier samt genom att undersöka de mest delade artiklarna i sociala medier.
De mest delade artiklarna kan avse både nyhetsmedier och andra texter t.ex. blogginlägg.

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering
Drygt 4,8 miljoner människor i världen har konstaterats smittade av coronaviruset och över 320
000 har avlidit. Antalet döda i Sverige till följd av coronapandemin är över 3 800. Under den
senaste veckan har det rapporterats om diskussioner kring resor inom EU när sommaren närmar sig
samt om förslaget att inleda en utredning av WHO:s hantering av coronapandemin.
•

•

•

•

•

Rapporteringen om Sveriges hantering av covid-19 fortsätter att väcka internationellt
intresse. Det förekommer fortsättningsvis fördjupande beskrivningar av Sverige och
Sveriges strategi och vägval. Jämfört med tidigare vecka (5–12 maj) publiceras det den här
veckan (12–20 maj) fler artiklar om Sverige totalt sett i Finland, Danmark, Storbritannien,
USA, Ryssland, Frankrike samt Ungern och färre artiklar i Italien, Spanien, Polen och i
engelskspråkiga nyhetsmedier i Ryssland. I Norge ligger rapporteringen på samma nivå
som förra veckan.
Även denna vecka handlar majoriteten av de mest delade artiklarna om coronapandemin. I
engelskspråkiga medier ser vi nu fler artiklar som handlar om annat än coronapandemin,
såsom det uppmärksammade mordet på en 17-årig flicka i Uddevalla eller nyheter om
Zlatan Ibrahimovic.
Rapporteringen bedöms fortsatt vara i huvudsak neutral, men det förekommer artiklar med
en mer negativ eller en mer positiv vinkel. Den senaste veckan har en mer negativ
rapportering ökat på flera språk, bland annat i de nordiska länderna, på engelska, spanska,
italienska och ungerska. Den lyfter ofta att Sverige har höga dödstal, särskilt bland äldre,
och undertonen är att det är ett alltför högt pris att betala för att hålla samhället öppet och
rädda ekonomin.
Det förekommer fortsatt artiklar som uppger att Sveriges strategi handlar om att uppnå
flockimmunitet. Den svenska strategin analyseras och vägvalet beskrivs ibland som oetiskt
eller kontroversiellt. I sammanhanget referera man ibland till inhemsk kritik, bland annat
den senaste debattartikeln i DN den 14 maj, signerad de 22 forskarna.
Under veckan har situationen i äldrevården uppmärksammats i internationella medier. Man
menar att det fortfarande är osäkert huruvida den svenska strategin fungerar, men att det
står klart att Sverige har misslyckats med att skydda personer i äldrevården. Detta beskrivs
ofta i en eller ett par meningar och är inte det huvudsakliga ämnet för rapporteringen. I en
kritisk artikel i Storbritannien (BBC) var situationen i äldrevården i fokus.
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•

•

•

•

•

•

•

Sverige används fortsättningsvis i jämförelser mellan olika typer av strategier och vägval.
Statistik används fortsatt på olika sätt för att belysa läget och för att underbygga
argumentation. Den här veckan har jämförelser av antalet döda per capita under en särskild
tidsperiod lyfts. Det rapporteras att Sverige är det land som ligger högst i Europa i
statistiken. Även nyheten om att april blev den dödligaste månaden i Sverige sedan 1993
har uppmärksammats, bland annat i Tyskland, Norge och Storbritannien.
Vi ser särskilt jämförelser mellan Sverige och de nordiska grannländerna. Som tidigare
förekommer det jämförelser av dödstalet i olika länder och här anses Sverige sticka ut.
Huvudsakligt fokus under veckan har varit att Sveriges grannländer tvekar inför att öppna
gränserna mot Sverige.
Det rapporteras om europeiska samarbeten och om hur olika länder bidrar till det
gemensamma på kort och lång sikt. I exempelvis Italien rapporterar man om den föreslagna
återbyggnadsfonden och Sveriges inställning till den. I Danmark rapporterar man om att
Sverige och Danmark är de två länder som i minst utsträckning bidragit till att stödja andra
länder med sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning.
I de nordiska grannländerna rapporterar man fortsatt mycket om Sverige kopplat till
coronapandemin, ofta med en neutral tonalitet. Den handlar inte sällan om de höga
dödstalen och frågan om öppna gränser mellan länderna. Ofta har man förståelse för
Sveriges inställning att gränserna bör öppnas fullt ut även för svenskar. I det
sammanhanget citeras ofta Anna Hallberg och Ann Linde. I Finland skriver man om de
höga dödstalen och det faktum att svensk-finländare är särskilt drabbade.
Svenska regerings- och myndighetsföreträdare och experter får fortsatt utrymme. Bland
annat har uttalanden på regeringens presskonferenser förra veckan citerats på engelska. I
USA har Stefan Löfvens uttalande om att det inte är ”business as usual” plockats upp.
Under veckan har också Norges smittskyddsdirektör på Folkehelseinstituttet (FHI)
kommenterat Tegnell och Gieseckes uttalanden om andra länders strategier.
Även ”vanliga” svenska medborgare intervjuas i stor utsträckning och får vittna om
situationen i Sverige. Det är inte ovanligt att medborgare från det egna landet som befinner
sig i Sverige intervjuas. Det förekommer både kritiska och positiva inslag. Personerna får
ibland korrigera missuppfattningar om situationen i Sverige.
Det förekommer fortfarande bilder från Sverige som både visar att livet pågår som vanligt
men också bilder som visar livet i Sverige med restriktioner och social distansering.

Publiceringar om Sverige på digitala plattformar
•

•
•
•

Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet minskade på engelska och ryska förra
veckan, men ökar något igen denna vecka. På spanska har volymen däremot minskat,
medan den på arabiska är ungefär densamma som veckan innan.
Antalet publiceringar om Sverige och coronaviruset ökar på ryska och minskar på engelska
jämfört med förra veckan. På engelska ligger nivån kvar på samma nivå som veckan innan.
Generellt är samtalet om Sverige och coronaviruset mer polariserat i sociala medier än i
nyhetsmedier.
Sveriges strategi är fortsatt ofta föremål för diskussion. Å ena sidan hävdas det att Sverige
har klarat coronapandemin relativt bra hittills, trots att vi valt att inte införa strikta
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•

restriktioner. Å andra sidan hävdas det att Sverige har drabbats hårt. I båda fallen refererar
man till statistik över antalet dödsfall i Sverige och hur den svenska ekonomin har
påverkats.
Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är
fortsatt få till antalet.

Kommunikation i de officiella Sverigekanalerna
•
•

Kommentarerna kring covid-19 fortsätter minska i samtliga kanaler.
De få kommentarer som berör covid-19 är ofta positiva eller neutrala. Dock har vissa
negativa kommentarer uppkommit i de engelska kanalerna, där man bland annat kritiserar
hur Sverige hanterar sina äldreboenden.
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Publiceringar om Sverige i internationella
medier
I detta avsnitt ges sammanfattande kommentarer till rapporteringen om Sverige och covid-19 i de
internationella medier som SI följer. SI har i analysen utgått från de största och mest relevanta
nyhetsmedierna i varje land (se fotnoter per land). Under vissa länder nedan redogörs även för de
mest delade artiklarna den senaste veckan. I dessa fall utgår inte sammanställningen från särskilda
nyhetsmedier utan fokuserar uteslutande på det som har delats mest på sociala medier. Dessa listor
kan därmed inkludera andra artiklar än nyhetsartiklar (t.ex. bloggar, mindre kända hemsidor osv).
Likt tidigare vecka har det under nuvarande tidsperiod (13–19 maj) skett flest publiceringar om
Sverige totalt i våra nordiska grannländer, följt av i Storbritannien och Ryssland (se figur 1).
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Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 13–19 maj i de största nyhetsmedier som
SI följer. Förändring jämfört med föregående vecka inom parantes.

Samtalet om Sverige i internationella medier på olika språk
Engelska – USA4
•
•

4

Tonen är fortsatt neutral, eventuellt något mer negativ.
De mest delade artiklarna är neutrala eller positiva och beskriver den svenska strategin och
att flera länder kommer följa samma väg inom kort.

nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com chicagotribune.com nypost.com
newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com
ft.com bloomberg.com foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com apnews.com
thehill.com npr.org
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•

•
•

•
•

•
•

Ett återkommande tema är att allt fler länder troligen snart kommer att anta Sveriges
strategi, som beskrivs som mer långsiktigt hållbar men inneburit att Sverige har fått betala
ett högt pris i antal döda.
Det finns ett fortsatt intresse att förklara och nyansera den svenska strategin, eftersom den
till synes används på ett ensidigt sätt i den inhemska amerikanska debatten.
De höga dödstalen fortsätter att vara utgångspunkt för ett flertal artiklar. Statistik som
används för att beskriva läget i Sverige är oftast dödstal per capita för den senaste veckan,
en period då Sverige sägs ha haft högst dödstal/capita i världen.
Höga dödstal i äldrevården tas upp i majoriteten av artiklarna om Sveriges strategi som ett
exempel på att den inte lyckats. Detta nämns dock bara i förbigående.
Den svenska ekonomin fortsätter att återkomma som tema men är inte i fokus. Flera
artiklar fortsätter att nämna att ekonomin kommer ta skada trots öppenheten, men till
skillnad från tidigare påstår fler att ekonomin kommer att klara sig bättre än vad den hade
gjort om striktare regler införts – eventuellt bättre än i övriga EU.
Löfvens uttalande om att Sveriges strategi inte innebär ”business as usual” har fått viss
spridning. I övrigt citeras svenska företrädare mindre frekvent.
1/3 av artiklarna handlar om andra ämnen än Sverige och corona.

Engelska – Storbritannien5
•
•
•
•
•
•
•

Tonen är fortsatt framförallt neutral eller negativ.
Det skrivs relativt lite om Sveriges strategi, och ungefär hälften av artiklarna handlar om
andra ämnen.
De höga dödstalen fortsätter att vara i fokus, särskilt de höga siffrorna i april.
Den svenska strategin sätts regelbundet i samband med flockimmunitet, och man antar ofta
att strategin bygger på flockimmunitet. Detta beskrivs ofta som farligt.
Jämförelser mellan Storbritannien och Sverige förekommer knappt.
Svenska företrädare och experter citeras mer sällan än under de senaste veckorna, men
Giesecke och Tegnell förekommer ett par gånger.
Flera artiklar tar upp de höga dödstalen i äldrevården, som ett exempel på när strategin inte
lyckats. Detta är fokus för två kritiska artiklar (BBC, Irish Times).

Ryska6
•

Merparten av de artiklar som publicerats den senaste veckan är måttligt negativa medan de
mest delade artiklarna snarare är positiva.

5

thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk inews.co.uk www.birminghammail.co.uk
www.manchestereveningnews.co.uk www.heraldscotland.com www.scotsman.com www.irishtimes.com www.independent.ie
metro.co.uk www.metro.news www.standard.co.uk www.express.co.uk www.bbc.co.uk economist.com news.sky.com
www.spectator.co.uk theguardian.com

6

tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io
mk.ru gazeta.pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru fan.ru vesti.ru pravda.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru
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•

•

•

Ämnen som dominerar är den höga dödligheten i Sverige, särskilt jämfört med de andra
nordiska länderna, Sveriges insatser för att förebygga den höga dödligheten bland de äldre
och vissa positiva initiativ, t.ex. ”Bord för en”-initiativet.
Det är fortfarande stort fokus på olika personer och expertintervjuer i utländska medier
citeras filtigt i rysk media. Anders Tegnell omnämns i sådana sammanhang, men är inte
längre i fokus. Även Tom Brittons modeller för smittspridning nämns fortsatt, dock oftast i
förbigående. Många medier fortsätter att intervjua och publicera artiklar av olika
ryskspråkiga personer i Sverige för att dementera myter, t.ex. den att det skulle saknas
åtgärder i Sverige. Den mest delade artikeln, som är skriven av Sam Klebanov, är ett bra
exempel på detta. I nyhetsrapporteringen framställs det ibland som att Sverige utgör ett
undantag som vägrar införa karantän, vilket också dementeras.
På Vkontakte är omnämningarna om Sverige och corona få och fokus verkar ha skiftat.
Endast sju av 100 inlägg handlar om Sveriges och Belarus strategier för att bemöta
coronapandemin. Cirka 20 % av inläggen utgörs av reklam för svenska (eller vad som
uppges vara svenska) produkter och tjänster, varav Oriflame bedöms synas något mer än
andra företag. Cirka 15 % av inläggen på VK handlar om historia, t.ex. Östersjöflottans dag
och Alexander Nevskijs jubileum, och Sverige nämns i förbigående.

Ryska (engelskspråkiga medier)7
•

•

•

•

7

Ungefär hälften av artiklarna handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Andra
nyheter som lyfts är t.ex. att riksdagen motsätter sig regeringens planer att sänka
åldersgränsen för könskorrigeringar från 18 till 15 år och att Dr Alban gjort en hyllningslåt
till Anders Tegnell.
En artikel fokuserar helt på vad som uppges vara stora brister i den svenska äldrevården
och hänvisar till chockerande berättelser om försummelser. Det uppges att 90 % av alla
som dött i Sverige varit över 70 år och att hälften fanns på äldreboenden. Anhöriga och
sjukvårdspersonal får i rapporteringen vittna om dåliga förhållanden. I artikeln hävdas det
också upp att det finns problem inom sjukvården, t.ex. med diskriminering mot äldre.
Det påtalas bl.a. att det är felaktigt att ha flockimmunitet som ett mål för att bekämpa
coronapandemin. Referenser görs till en studie från Italian Institute for International
Political Studies (ISPI) som visar att flockimmunitet är svår att uppnå. I samma artikel
hävdas det att Sveriges "spel" inte har fallit väl ut, om studiens beräkningar stämmer. Det
förs också resonemang om hur många procent av befolkningen som behöver ha varit
smittade för att flockimmunitet ska uppnås. Andra artiklar lyfter studier som visat att
antalet personer i Spanien som varit smittade är få och nämner att WHO sagt att relativt få
personer har utvecklat antikroppar.
Den inhemska kritik som finns i Sverige återkommer i nyhetsrapporteringen. Man refererar
till exempelvis till professor Björn Olsen och Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska
Dagbladet. Ivar Arpi har bl.a. ställt frågan om hur många fler som måste dö för att Sverige
ska utveckla flockimmunitet.

Sputniknews.com, RT.com, tass.com
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•

•

Rapporteringen tar också upp att statsminister Stefan Löfven har sagt att användande av
ansiktsmasker kan inge falsk trygghet: "Lofven’s advice is in contrast to that of medical
experts elsewhere, who have said masks should be worn not to protect the wearer, but to
prevent them from passing the virus onto others if they are unknowingly asymptomatic."
(Russia Today). Det framgår att svenskarna fortsatt ska stanna hemma när de är sjuka,
tvätta händerna och hålla social distans.
Anders Tegnell syns fortsatt i rapporteringen. Man påpekar att han anser att Sveriges
strategi har fungerat, trots dödstalen, och man uppger att strategin har starkt stöd i Sverige.
När det gäller antalet döda bland äldre citeras Tegnell: "We really thought our elderly
homes would be much better at keeping this disease outside of them then they actually have
been" (Russia Today). Man citerar också att Tegnell som menar att det är viktigt att även ta
andra aspekter än antal döda i beaktande, t.ex. sociala konsekvenserna.

Arabiska8
•

Den senaste veckans mest delade arabiskspråkiga artiklar om Sverige är i huvudsak
neutrala. Det har bland annat rapporterats om antalet dödsfall och om antalet patienter som
vårdas på intensiven. Man citerar experter, bland annat Anders Tegnell och Socialstyrelsen.
Förlängningen av inreseförbud till Sverige samt hur coronapandemin påverkar Sveriges
ekonomin tas upp och man jämför med norsk och dansk ekonomi. Att Sverige måste
förbereda sig på framtida kriser kopplat till coronapandemin tas också upp – då citeras
statsminister Stefan Löfven.

Spanska9
•
•

•
•

Rapportering har minskat något jämfört med föregående period och är något med negativ.
Frågan om gruppimmunitet uppmärksammas fortsatt och beskrivs som ”ett misslyckande”
sett till de höga dödstalen, som ofta jämförs med grannländer. Johan Gieseckes uttalande
förra veckan om att Sveriges strategi är ”den bästa” kritiseras eftersom strategin uppges
resultera i för många döda.
Det påpekas även att Sverige, trots avsaknaden av en mer omfattande nedstängning,
drabbats hårt ekonomiskt samtidigt som vi har fler dödsfall.
Jornada, en av Mexico Citys största tidningar, har ett fördjupande reportage om
”demonteringen av det svenska folkhemmet”. Där lyfter man att 3 av 4 dödsfall i Sverige
har skett inom äldreomsorgen eller hemtjänsten, och att de som var med och byggde upp
det svenska folkhemmet under efterkrigstiden är de som har fått betala priset. I artikeln
rapporterar man om att Sverige, en förebild för socialdemokratin i världen, har demonterat
välfärden med privatisering av bl.a. vården, vilket resulterat i höga dödssiffror under
pandemin.

8

Svenska Institutet bevakar endast mest delade artiklar på arabiska. Därför kan inte någon heltäckande lista för bevakade medier uppges.

9

elpais.com elmundo.es lavanguardia.com elconfidencial.com elespanol.com huffingtonpost.es abc.es europress.es vozpopuli.es
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•

La Vanguardia rapporterar att Finland, Danmark och Norge vill hålla gränserna mot
Sverige stängda, då den större spridningen i Sverige kan innebära en risk för dem. I
artikeln intervjuas utrikesministrarna i Danmark, Finland och Norge, statsminister Stefan
Löfven citeras. Johan Strang, forskare vid Helsingfors universitet, citeras när han säger att
de nordiska länderna i allmänhet har en god relation till varandra men att Sverige under
coronapandemin identifierats som en ”risk”.

Italienska10
•
•
•

•

Antalet artiklar har minskat något jämfört med föregående period. Rapporteringen har
blivit något med negativ.
Det rapporteras fortsatt om den föreslagna återuppbyggnadsfond som förhandlas inom EU,
där Sverige är ett av de länder som inte vill delta.
Frågan om gruppimmunitet förekommer fortsatt i rapporteringen, nu med en något mer
kritisk ton. Utrikesminister Ann Lindes uttalande om att detta inte är en del av strategin
förekommer i rapporteringen.
Frågan om gruppimmunitet omnämns som ”oetisk” eller ”kontroversiell” och som att
Sverige väljer att ”offra de svagaste” i samhället för att rädda ekonomin. Sverige jämförs
med exempelvis Danmark, och man påpekar att trots att Sverige inte har varit helt
nedstängt så har den svenska ekonomin ändå drabbats hårt. De många dödsfallen på
äldreboenden återkommer i flera artiklar.

Franska11
•

•

•

•

Den senaste perioden har rapporteringen om Sverige minskat, och det finns en större
variation av teman. Överlag är rapporteringen neutral, men i viss mån kritisk eller
ifrågasättande. Sverige beskrivs t.ex. som att vi ”vägrade” eller ”stod emot” nedstängning.
Det finns fortsatt intresse för den svenska strategin, med bl.a. videoreportage där svenskar
intervjuas. Rapporteringen handlar till största delen om hur vardagslivet i Sverige ser ut,
med fokus på vilka friheter som befolkningen har, samt resonemang i relation till minskade
restriktioner i Frankrike. Fokus ligger på restauranger och den anpassning som gjorts för att
upprätthålla avstånd, regler som förbjuder barservering etc. för att kunna hålla öppet.
Anders Tegnell intervjuas och säger att den svenska linjen med rekommendationer och
restriktioner i stort sett fungerat väl. Det framkommer också att 7 av 10 svenskar ställer sig
bakom strategin, och rapporteringen innehåller intervjuer med privatpersoner som både
stödjer och motsätter sig den svenska strategin. Det påpekas att de många dödsfallen inom
äldreomsorgen är ett dyrt pris att betala, vilket exemplifieras med en intervju med en
anhörig. Det rapporteras om den stora andelen dödsfall bland äldre, avsaknaden av
skyddsutrustning samt även om andra utsatta yrken, exempelvis taxichaufförer.
France24 rapporterar om Sverige och Vitryssland som två länder där befolkningen inte
sitter i karantän, men att det inte betyder att Sverige tagit lätt på coronapandemin.

10
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Tyska12
•

•
•

•

Den senaste perioden har rapporteringen om Sverige i tyska medier varit på ungefär samma
nivå som föregående period, dock med en större variation av teman. Överlag är
rapporteringen neutral.
Flera artiklar påpekar att Sverige inte haft så höga dödstal på flera decennier.
Ett fördjupat reportage om äldrevården redogör detaljerat för förutsättningarna i Sverige,
och tar bl.a. upp att en betydande majoritet av svenska kommuner har velat göra
besparingar inom äldreomsorgen under 2020. Där intervjuas Lisa Pelling på tankesmedjan
Arena Idé.
Något annat som framkommer den senaste perioden är det faktum att Sveriges grannländer
vill ha fortsatt stängda gränser till Sverige. Mot bakgrund av att de skandinaviska länderna
ofta är överens i olika frågor påverkar nu Sveriges strategi relationen mellan
grannländerna.

Ungerska13
•

•
•

•

•

Ungersk media har den senaste veckan varit mycket kritisk till Sveriges hantering av
coronapandemin. Ett budskap är att Sverige har misslyckats med att skydda sina äldre och
betalat ett högt pris för detta. Det uppges att dödstalen i Sverige är höga i jämförelse med
andra nordiska länder och med Ungern.
I rapporteringen återges att den svenska strategin har fått kritik av en hög tjänsteman inom
WHO och av Sverigedemokraterna.
I vissa artiklar drar man slutsatsen att medan flera länder försiktigt öppnar upp behöver
Sverige fortfarande ta till hårdare åtgärder. Att Allsvenskan inte kan starta och att
reseförbud gäller anses vara exempel på detta.
Pressen diskuterar fas 2 coronapandemin och det förekommer analyser om Sveriges
"bromsstrategi". De flesta är kritiska mot den svenska modellen, men det lyfts också att
ingen kan vara säker på det slutliga resultatet.
I rapporteringen förekommer också uppgifter om att man i Sverige ska nyanställa 10 000
personer inom vård och äldreboende.

Polska14

12
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rbb24.de dw.com
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Den här veckan har SI inte haft möjlighet att analysera innehållet i medierapportering på polska.
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Norska15
•

•

•

•

•

•

Denna veckan har det publicerats flera negativa artiklar och vi ser återigen ett ökat fokus
på de höga dödssiffrorna i Sverige. Man skriver att Sverige har det högsta antalet döda i
förhållande till invånartalet i hela världen och rapporterar om att det inte har avlidit så
många personer i Sverige under en och samma månad på 30 år. Kritik riktas också mot hur
Sveriges representanter har uttalat sig om andra länders strategier. Frode Forland på norska
Folkhälsoinstitutet (FHI) anser att svenska representanter och experter har varit arroganta
och menar att Giesecke och Tegnell borde vara mer ödmjuka i sina uttalande om den
svenska coronastrategin. Han riktar även kritik mot svenska medier, som han anser inte
ställer tillräckligt kritiska frågor om det egna landets strategi.
Flera artiklar handlar om ett möjligt öppnande av gränserna mot Sverige. Norge och
Finland uppges dock vara tveksamma till att öppna upp mot just Sverige. Den norska
regeringen vill helst att man öppnar upp mot hela Norden samtidigt, men den norska
Socialstyrelsen, Helsedirektoratet, vill helst att man börjar med de länder som har låg eller
liknande spridning som Norge. Det nämns även att vissa partier i Danmark också är
skeptiska till att öppna upp mot Sverige så länge man inte har kontroll på smittspridningen.
Det rapporteras också om att både norska och svenska experter är kritiska till effekten av
gränsstängning kopplat till smittspridningen. Giesecke varnar för en förlängning av
stängningen av den norska gränsen. Norska FHI:s experter har aldrig rekommenderat
regeringen att stänga gränsen. Den här veckan skriver man också om norrmän som hoppas
att restriktionerna ska lätta så de kan åka till sina stugor i Sverige.
En tidning citerar Ebba Busch uttalande till Expressen att Norge lyckats bättre med sin
strategi på vissa områden och att hon hade önskat att Sverige hade infört besöksförbud på
sjukhem tidigare.
Det skrivs också om att Norge skickar narkosmedlet Propofol till Sverige och om nyheten
att en spansk studie visar att bara 5 % av Spaniens befolkning verkar ha smittats av corona.
Tove Fall, epidemiolog vid Uppsala universitet, säger till Aktuellt att detta inte är goda
nyheter för Sverige.
Flera artiklar handlar om annat än coronapandemin, exempelvis om mordet på ”Lilla
hjärtat”, vindkraftolyckan i Piteå och att Sverige gav Norge noll poäng i
Eurovisionomröstningen.

Finska16
•

•

De mest delade artiklarna på finska handlar den här veckan i mindre utsträckning än
tidigare om coronapandemin. Istället rapporteras det om mordet på "Lilla hjärtat", svensk
kränkning av finskt luftrum, svenska IS-anhängare och att Sverige betalar av på Somalias
statskuld.
De artiklar som handlar om coronapandemin fokuserar på de höga dödstalen i Sverige,
framförallt bland äldre då det berör de finländare som kom till Sverige på 50–70-talet.

15
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•
•

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten är svensk-finländare överrepresenterade vad gäller
antalet döda, det är den nationalitet, förutom svenskar, där flest har dött av covid-19 i
Sverige. Orsaken, menar Tegnell, är att de är äldre, samt att cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar är vanligare i denna grupp än hos genomsnittet. Det rapporteras även om att
det finns en oro bland äldre svensk-finländare i Sverige, som utgör en riskgrupp för covid19. Det riktas även kritik mot att statistiken om vilka som drabbats inte uppdateras av
Folkhälsomyndigheten.
Den spanska studien om begränsad smittspridning tas upp då den anses ge grund för att
ifrågasätta den svenska strategin om att uppnå immunitet.
Gränsfrågan har också uppmärksammats i viss utsträckning eftersom många svenskar åker
över till Finland vid norra gränsen, vilket leder till trafikstockningar. Det rapporteras även
om att båttrafiken till Sverige har kommit igång igen.

Danska17
•

•

•

17

Det vanligaste temat den här veckan är förslaget att Danmark ska öppna gränserna mot
Norge och Tyskland men inte mot Sverige. Fokuset i rapporteringen ligger på att man i
Sverige reagerar kritiskt på detta. Ministrarna Anna Hallberg och Ann Linde citeras, ett par
artiklar tar upp kommunalrådet Philip Sandberg och hans brev till den danska
statsministern. Likaså har den danskfödde Malmöpolitikern Niels Paarup-Petersen
intervjuats och han pekar på det absurda i att danskar åker över till Sverige trots att det
finns många fler smittade i Köpenhamn än i Skåne. Dessa artiklar är mestadels neutrala,
ibland något positiva till Sverige och visar förståelse för det svenska perspektivet.
I övrigt har artiklarna en mer negativ ton än förra veckan. Man rapporterar om att
situationen i Sverige är katastrofal, att dödstalen under april månad är extremt höga. En
artikel pekar på att den svenska strategin inte har gagnat ekonomin i någon större
utsträckning, däremot har den gjort att många dött, speciellt inom äldrevården. En annan
artikel refererar till en forskningsrapport från Yale som visar att Sverige ligger i topp när
det gäller dödlighet i covid-19, tillsammans med exempelvis Spanien och Italien.
Rapporten konstaterar att den förväntade medellivslängden i Sverige har sjunkit med tre år
för män och två för kvinnor och förvånas över att ett så i övrigt välfungerande land som
Sverige drabbas på detta sätt.
En artikel handlar om att Danmark och Sverige tillhör de länder i EU som har hjälpt de
andra medlemsländerna minst under coronapandemin, detta enligt en lista framtagen av
EU-kommissionen (fokus i artikeln ligger dock på Danmark). Det gäller exempelvis
huruvida landet tagit emot patienter från andra länder samt om man har sänt läkare och
utrustning till andra länder.
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Publiceringar om Sverige på digitala plattformar
I detta avsnitt redogörs för publicering om Sverige på de fyra språk som SI kontinuerligt har
bevakning på: engelska, spanska, ryska och arabiska. Det material som samlas in består av
nyhetsartiklar och inlägg på öppna sociala medier, bloggar och forum, vilka samlat här benämns
som publiceringar. Till skillnad mot i avsnittet innan är det således en större mängd material som
redovisas nedan. I avsnittet redovisas både för volym över antal publiceringar om Sverige generellt,
samt specifikt för Sverige relaterat till coronaviruset.

Publiceringar om Sverige i allmänhet
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ASAP Rocky
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Sverige är ett av de
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30000

Sverige möter
Ryssland i
ishockey-VM

Brottsmål mot Julian
Assange läggs ner

Greta Thunbergs tal
på FN:s klimatmöte

Diskussion om
pantmaskiner
Sångerskan
Marie Fredriksson
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Figur 2: 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 en mängd olika källor
som sociala medier, bloggar, forum och nyhetsmedier på respektive språk.

Det totala antalet publiceringar om Sverige ökade något igen denna vecka på engelska och ryska.
På spanska omnämns Sverige däremot markant mindre jämfört med förra veckan, framförallt beror
det på att nivåerna förra veckan var ovanligt höga. På arabiska är det inte någon större skillnad
jämfört med förra veckan.
Coronaviruset präglar innehållet i publiceringarna om Sverige i något mindre utsträckning än
tidigare. En uppskattning är att coronarelaterade publiceringar upptar runt 32 % av alla
publiceringar om Sverige på engelska den senaste veckan. På spanska är det 33 %, på ryska 26 %
och arabiska 14 %. Jämfört med förra veckan utgör publiceringar om Sverige och coronaviruset en
något större andel på ryska och spanska.
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Publiceringar om Sverige och coronaviruset
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Figur 3: Publiceringar om Sverige i relation till coronaviruset på engelska, spanska, ryska och arabiska. Grafen
visar antalet publiceringar per dag, och inkluderar inlägg på sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar.
Sökorden för coronaviruset redovisas i fotnot.

Publiceringar som rör Sverige och coronaviruset minskade förra veckan på engelska, ryska och
arabiska. På engelska och ryska var minskningen markant. Denna vecka ligger antalet publiceringar
på engelska kvar på samma nivå som veckan innan, medan volymen på ryska ökar igen. På ryska är
nivåerna dock fortsatt lägre än tidigare veckor. På spanska är trenden återigen den motsatta. Förra
veckan ökade antalet publiceringar markant, denna vecka minskar de igen. Framförallt beror
nedgången på att den uppmärksamhet Sverige fick i Argentina förra veckan har klingat av.

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar
Tweetar utgör runt 70 % av det totala antalet publiceringar om Sverige och coronaviruset på
engelska den senaste veckan. SI har därför gjort en specifik genomgång av ett antal slumpmässigt
utvalda engelskspråkiga tweetar från veckan för att få en bättre förståelse för hur samtalet om
Sverige och coronaviruset förs.
Precis som tidigare omnämns Sverige fortsatt i listor över antalet sjukdomsfall/avlidna i olika
länder, men i allt större utsträckning tycks statistiken användas för att underbygga argumentationen
att Sveriges strategi har lyckats respektive misslyckats. Samtalet om Sverige är polariserat och
kretsar framför allt kring följande:
•

Vissa hävdar att Sverige har klarat coronapandemin relativt bra trots att vi valt att inte
införa strikta restriktioner. Referenser görs då ofta till antalet dödsfall, och att ekonomin
klarat sig bättre än i många andra länder. Att Sverige är nära att uppnå flockimmunitet
nämns bland annat i sammanhanget.
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•

•

Andra hävdar att Sverige har drabbats hårt till följd av att inte ha infört hårda restriktioner.
Här refereras bland annat till antalet dödsfall inom äldreomsorgen och utvecklingen för den
svenska ekonomin.
Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är få
till antalet.
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