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Sammanfattning 20 till 26 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 

 

Cirka 5,6 miljoner människor i världen har konstaterats smittade av coronaviruset och över 350 000 

har avlidit. Antalet döda i Sverige till följd av coronapandemin är över 4 200. Under den senaste 

veckan har det i EU diskuterats stödpaket och en återhämtningsfond, resor inom EU under 

sommaren och smittspridningen i Nord- och Sydamerika.  

• 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 (13–19 maj) har det den här 

veckan (20–26 maj) publicerats fler artiklar om Sverige i Ryssland, Norge, Danmark, 

Tyskland, Italien, Ungern, Spanien, Polen, Frankrike och i engelskspråkiga ryska medier. I 

Finland, Storbritannien och USA har det däremot publicerats färre artiklar. Även denna 

vecka handlar majoriteten av de mest delade artiklarna om coronapandemin.  

• Tonaliteten har under de senaste månaderna skiftat mellan olika länder, språk och olika 

veckor. Bedömningen har hittills varit att rapporteringen i huvudsak varit neutral, 

tonaliteten bedöms dock den senaste veckan ha skiftat till att vara mer negativ. Andelen 

artiklar med en negativ ton har ökat på de flesta språk, med undantag för Tyskland, USA 

och på arabiska. Kritiska artiklar lyfter exempelvis statistik över antalet dödsfall i Sverige, 

att Sveriges strategi inte har lyckats skapa flockimmunitet eller hävdar att svensk ekonomi 

inte har klarat sig bättre än andra länders trots färre restriktioner.  

• Sverige används som exempel i jämförelser mellan olika länder och i utfallet av olika 

strategier för hanteringen av coronaviruset. Ibland används Sverige i opinionsbildande 

texter för att bekräfta att den egna strategin är den rätta. Detta förekommer exempelvis i 

Storbritannien, de nordiska länderna, Polen och Ungern.  

• Den senaste veckan har det fortsättningsvis rapporterats om att Sverige ligger högt i olika 

typer av statistik över antalet döda. Jämförelser av antalet döda per capita lyfts 

fortsättningsvis, men också annan statistik.   

• Resonemang om huruvida Sverige är på väg att uppnå flockimmunitet förekommer 

fortfarande. Resultatet att drygt 7 % av befolkningen i Stockholm har antikroppar och 

därmed kan förväntas vara immuna mot covid-viruset har plockats upp i flera länder. I 

exempelvis Storbritannien och Spanien rapporteras detta med negativ tonalitet. 

• Rapportering om att svenskar kan komma att nekas inresor i europeiska länder förkommer. 

Nyheten att Sveriges grannländer är tveksamma till att öppna gränserna till Sverige 
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förekommer särskilt i de nordiska grannländerna, i Tyskland, Spanien, USA och 

Storbritannien. Reseexperten Lottie Knutsons uttalande om att Sverige skulle vara Europas 

mobboffer har återgivits i tyska och nordiska medier.  

• Det förekommer rapportering om EU:s stödpaket och återhämtningsfond och Sveriges 

inställning till detta i exempelvis Italien, Spanien och Tyskland. 

• Under veckan har situationen i äldrevården uppmärksammats i viss utsträckning i 

internationella medier, exempelvis i Finland och Polen.   

• Svenska regerings- och myndighetsföreträdare och experter får fortsatt utrymme i 

internationella medier, men bedöms förekomma i mindre utsträckning. Ann Linde har 

under veckan citerats då hon förklarar Sveriges strategi. Statsepidemiolog Anders Tegnell 

är den svenska företrädare som citeras mest. Andra svenska och norska experter 

kommenterar huruvida flockimmunitet kan uppnås kopplat till Sveriges strategi. Annika 

Lindes uttalande om att Sverige borde ha vidtagit mer restriktiva åtgärder tidigare har 

plockats upp internationellt.  

 

Publiceringar om Sverige på digitala plattformar 

 

• Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet har minskat på engelska och spanska jämfört 

med föregående vecka. På ryska och arabiska har antalet publiceringar ökat något. 

• Antalet publiceringar om Sverige och Coronaviruset har ökat något jämfört med förra 

veckan på engelska och ryska. På spanska och arabiska har antalet publiceringar minskat. 

• Generellt är samtalet om Sverige och Coronaviruset mer polariserat i sociala medier än i 

nyhetsmedia.  

• Sveriges strategi är fortsatt ofta föremål för diskussionen. Tidigare veckor har vi sett en 

tudelad debatt, där vissa hävdat att Sverige klarat sig relativt bra torts mildare restriktioner 

och andra att Sverige klarat sig sämre. Denna vecka ser vi en tendens till att andelen 

tweetar om att Sverige klarat sig sämre är större, och uppfattningen är därför ofta att 

Sveriges strategi misslyckats.  

• Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är 

fortsatt få till antalet. 
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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/policy-

reports/sources-soft-power 

2 SI:s årsrapport utvecklar detta resonemang. www.si.se  

http://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. Artiklarnas tonalitet 

bedöms som neutrala, negativa eller positiva utifrån dess innehåll. 

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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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 (20–26 maj) skett flest publiceringar om 

Sverige totalt i våra nordiska grannländer, tillsammans med Ryssland och Storbritannien (se figur 

1). 

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 20–26 maj i de största nyhetsmedier som 

SI följer. Förändring jämfört med föregående vecka inom parantes. 
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Samtalet om Sverige i internationella medier på olika språk 

 

Engelska – USA4 

• Tonen är överlag neutral och det har jämfört med tidigare veckor skrivits förhållandevis 

lite om Sverige kopplat till coronapandemin. 

• De mest delade artiklarna är sakliga men har negativ tonalitet och beskriver de höga 

dödstalen samt att flockimmunitet inte verkar inom räckhåll. 

• Det vanligaste temat under veckan är de låga antikroppstalen och att flockimmunitet verkar 

svår att uppnå. Detta beskrivs generellt sakligt och neutralt och med flera citat från svenska 

företrädare. I vissa fall menar man dock att den svenska strategin har misslyckats i och med 

de höga dödstalen och de låga antikroppstalen. 

• Ett par artiklar berättar att Sveriges grannar i Norden kan behålla inreseförbudet för 

svenskar. 

• Anders Tegnell är fortsatt den mest citerade svenska företrädaren, men även Ann Linde 

citeras ett par gånger, framförallt när det gäller frågor om gränser och EU-politik. Likaså 

tas inhemsk kritik mot strategin upp, vilket illustreras av uttalanden av t.ex. tidigare 

statsepidemiolog Annika Linde och professor Björn Olsen. 

• Följderna för Sveriges ekonomi nämns mer sällan än under de senaste två veckorna. Det 

råder oenighet om hur Sveriges ekonomi kommer att klara sig jämfört med andra 

europeiska länder. 

 

Engelska – Storbritannien5  

• Antalet negativa artiklar har inte ökat, men det har skrivits färre artiklar med en positiv 

tonalitet.  

• Ett återkommande ämne är antikroppstester som gjorts i Stockholm och visat på en låg nivå 

av immunitet. Precis som tidigare rapporteras det om Sveriges relativt höga dödstal, med 

jämförelser med Norden och vissa andra europeiska länder. 

• Den svenska strategin kopplas fortsatt till flockimmunitet. Flockimmunitet beskrivs i flera 

artiklar som ett farligt mål, ibland med referens till Michael Ryan från WHO.  

• Sveriges ekonomi nämns i ett antal artiklar. Det verkar råda enighet om att Sveriges 

ekonomi kommer klara sig något bättre än EU-länder som har haft nedstängningar. 

• Ett par artiklar fokuserar på att Sveriges nordiska grannar kan behålla inreseförbud för 

svenskar. 

• Svenska experter förekommer relativt frekvent, både de som försvarar den svenska 

strategin och de som är kritiska.  

 
4 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 

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 
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Ryska6  

• Den senaste veckan har tonaliteten i nyhetsrapporteringen varit negativ eller mycket 

negativ. Sverige skildras återkommande som en förlorare i coronakampen och som ett land 

på väg in i en storskalig kris. Begreppet "karantänvägran" återkommer i rapporteringen. 

Man hänvisar ofta till en artikel publicerad i Bloomberg news den 25 ”Swedish Jobless 

Rate Climbs Amid Brewing Political Storm”, som förutspår problem med Sveriges 

ekonomi och en växande arbetslöshet.  

• Det uppges återkommande att den höga dödligheten i Sverige, särskilt jämfört med andra 

nordiska länder, kommer göra att Sverige isoleras. I ett par inslag citeras släktingar till 

avlidna på äldreboenden i Sverige. Det skrivs ibland om en systemkris i äldrevården. 

• Det förekommer rapportering om att statsminister Stefan Löfvens ställning kan komma att 

bli osäker som en konsekvens av debatten om förestående ändringar i Lagen om 

anställningsskydd (LAS). I vissa medier förekommer uttalanden av moderaternas 

partiledare Ulf Kristersson kopplat till denna fråga. 

• På Vkontakte är fokus inte längre på coronapandemin. Bara 12 av 100 inlägg handlar om 

Sveriges agerande i samband med pandemin. Ungefär hälften av inläggen tar upp Sverige 

tillsammans med Belarus.  

 

Ryska (engelskspråkiga medier)7 

• Större delen av artiklarna handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Flertalet är 

neutrala till negativa.  

• Antalet döda i Sverige lyfts fortsatt. Likaså tas inhemsk kritik mot strategin upp, vilket 

illustreras av uttalanden av t.ex. tidigare statsepidemiolog Annika Linde och professor 

Björn Olsen.  

• I diskussionerna om öppnandet av gränserna uppger man att Sverige är frågetecknet i norra 

Europa. Man konstaterar att de nordiska länderna överväger att inte öppna gränserna för 

svenskar.  

• Några artiklar nämner att Sverige är ett av de fyra länder som förespråkar lån till särskilt 

drabbade EU-länder, istället för bidrag.   

• Det noteras också att antalet personer i Stockholm som utvecklat antikroppar eventuellt kan 

vara betydligt lägre än förväntat. Det hävdas att Anders Tegnell har förespråkat 

flockimmunitet, men att han har ändrat sig. Enligt rapporteringen menar han nu att vaccin 

är det enda botemedlet mot corona. 

 

 
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 

7 Sputniknews.com, RT.com, tass.com 
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Arabiska8 

• Veckans mest delade artiklar berör främst statistik över antalet dödsfall och patienter på 

intensivvården som presenteras på de pressträffar som hålls dagligen av 

Folkhälsomyndigheten (FHM), Socialstyrelsen och MSB. Rapporteringen är 

huvudsakligen neutral och balanserad – ofta består artiklarna av utdrag från bland annat 

Aftonbladet, Expressen och SVT:s rapportering. 

• Generellt beskrivs situationen i Sverige som värre då det rapporterats om att Sverige har 

den högsta genomsnittliga dödsiffran i världen den senaste veckan.  

• Hanteringen av coronaviruset på äldreboenden är ett återkommande tema denna vecka. 

Flera artiklar nämner dock att antalet dödsfall på äldreboenden minskar och att läget ändå 

är stabilt. 

• Under den muslimska högtiden Eid al Fitr har det rapporterats om hur muslimer i Sverige 

har det under coronapandemin och hur man firar Eid al Fitr. 

 

Spanska9 

• Den senaste perioden har flera långa och fördjupande artiklar publicerats på spanska. 

Tonen är något mer negativ, även om många artiklar är övervägande neutrala. Flera artiklar 

tar upp nyheten att Sverige uppvisade de högsta dödstalen per capita sett till en specifik 

period i maj. Antalet dödsfall i Sverige jämförs ofta med motsvarande antal i de nordiska 

grannländerna. 

• I rapporteringen förekommer fortsatt resonemang om den förmodade flockimmuniteten i 

Sverige och man redovisar för studien som visar att endast cirka 7 % av stockholmarna 

uppvisar antikroppar mot beräknade 30–40 %. Detta, tillsammans med en studie som visar 

att bara cirka 5% av befolkningen i Spanien har antikroppar, anges som argument för att 

den svenska strategin inte är långsiktigt hållbar (Suecia, de 'milagro' contra el Covid a 

infierno: peor mortalidad que España y misma inmunidad, 2020-05-21). Anders Tegnells 

tidigare uttalande,“I don’t think we or any country in the world will reach herd immunity in 

the sense that the disease goes away because I don’t think this is a disease that goes away” 

(ursprungligen citerad i Financial Times, 2020-05-08, Architect of Sweden’s no-lockdown 

strategy insists it will pay off), återges ofta. Före detta statsepidemiolog Annika Linde 

citeras i flera artiklar. Det uppges att hon tidigare stått bakom den svenska strategin, men 

nu är kritisk. 

• Flera politiker i de nordiska grannländerna citeras med anledning av att man överväger att 

fortsätta ha gränserna stängda pga. risk för smittspridning från Sverige.  

• Det rapporters fortsatt om konsekvenserna för den svenska ekonomin. Sverige har, liksom 

länder som varit nedstängda, drabbats hårt av coronapandemin, och vd:n för Stockholms 

handelskammare Andreas Hatzigeorgiou och Christina Nyman, chefsekonom på 

Handelsbanken, citeras. Finansminister Magdalena Anderssons uttalande om att Sveriges 

 
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 

eldiaro.es marca.com 
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ekonomi kan krympa med 7 % i år återges, samt prognoser från bl.a. Sveriges riksbank och 

Konjunkturinstitutet. 

• Det rapporteras att Sverige emotsätter sig förslaget från Tyskland/Frankrike att EU:s 

återhämtningsfond ska utgöras av bidrag istället för lån.  

 

Italienska10 

• Rapporteringen om Sverige har ökat något på italienska under den senaste perioden, och är 

mestadels negativ. En artikel publicerad i The Telegraph (som refererar till ”Our World in 

Data”: Sweden becomes country with highest coronavirus death rate per capita over past 

seven days, 2020-05-20) handlar om att Sverige hade den högsta dödligheten i världen i 

covid-19 har fått stor spridning i italienska medier. I flera artiklar där uppgiften 

förekommer nämns inte att statistiken avser en specifik vecka i maj. Anders Tegnells 

uttalanden i nämnda intervju återges samt att han står fast vid att Sveriges strategi fungerar. 

När antalet dödsfall återges påpekar man ofta att hälften av dödsfallen i Sverige skett på 

äldreboenden. 

• Frågan om flockimmunitet förekommer fortsatt. Flera medier rapporterar att en studie visat 

att endast cirka 7,3 % av stockholmarna uppvisat antikroppar, mot förmodade 30–40 %. 

• Statsminister Stefan Löfven citeras i några artiklar, framför allt uttalandet om att 

hanteringen av corona bör betraktas som ett maratonlopp samt uttalandet om att man inte 

lyckats skydda de äldre i tillräckligt stor utsträckning.  

• Sveriges hållning till EU:s återhämtningsfond ses som ”osolidarisk” gentemot de hårdast 

drabbade EU-länderna.  

• Rapporteringen om Sveriges ekonomi fokuserar på att Sverige, trots avsaknad av 

lockdown, ändå har drabbats hårt. Jämförelse görs med Danmark. Utrikeshandelsminister 

Anna Hallberg (ursprungligen ett citat i Euronews) citeras om betydelsen som den inre 

marknaden har för Sveriges export, och hur denna påverkas under coronapandemin. 

• Det rapporteras om att Sveriges grannländer vill hålla gränserna till Sverige stängda pga. 

oro för risken för smittspridning, men att den svenska regeringen hoppas att regionens 

gränser snart öppnas igen. 

 

Franska11 

• Rapporteringen är fortsatt överlag neutral, men bitvis mer kritisk jämfört med tidigare. 

Fokus ligger på höga dödstal i Sverige och man jämför med de nordiska grannländerna. 

När det gäller antalet dödfall i Sverige och användningen av statistik tolkas detta olika 

beroende på vilka länder som Sverige jämförs med. I jämförelse med Norden har Sverige 

ett sämre utfall, men inte i jämfört med andra länder i världen. Det förekommer ofta 

referenser till de många dödsfallen på svenska äldreboenden. 

 
10 ilfattoquotidiano.it repubblica.it corriere.it rainews.it lastampa.it ilgiornale.it ilsole24ore.com internazionale.it msn.com left.it 

11 lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com franceinfo.fr lci.fr afp.com 
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• Anders Tegnell är den myndighetsföreträdare som är fortsatt mest omskriven, framför allt 

på ett neutralt vis, och han framställs som den som ”alla lyssnar på”. Utrikesminister Ann 

Linde förekommer oftare i rapporteringen än tidigare, inte sällan får hon förklara Sveriges 

strategi. De dagliga pressträffarna med bl.a. FHM omnämns i flera medier, men utgör inte 

något huvudsakligt fokus. Stefan Löfvens uttalande om att hanteringen av coronapandemin 

är som ett maratonlopp citeras återkommande. 

• I ett par medier rapporterar man om bilden av Sverige och nämner att Sverige är ett litet 

land som är beroende av omvärlden för exempelvis turism och export. Flera medier skriver 

om att Sveriges strategi är kontroversiell och kritiserad, både i Sverige och internationellt 

• Några få artiklar handlar om hur den svenska ekonomin påverkats av corona, däribland 

sjunkande svenska BNP-siffror och hög arbetslöshet. En artikel i Libération (Covid-19 : les 

leçons de l’école suédoise, 21 maj) skriver om Sveriges beslut att hålla grundskolorna 

öppna, och att föräldrar inte tycks vara lika oroade för att ha sina barn i skolan som i 

Frankrike, när man nu låtit barnen återgå till skolan.  

 

Tyska12 

• Bevakningen av Sverige är fortsatt relativt omfattande. Merparten av den senaste veckans 

publiceringar handlar, med få undantag, om Sverige och hanteringen av corona. De 

huvudsakliga temana är Sveriges höga dödstal, i relation till framför allt Tyskland och 

grannländerna Norge, Danmark och Finland samt frågan om flockimmunitet. 

Rapporteringen är förhållandevis djupgående, med beskrivningar av situationen i Sverige 

och ofta med hänvisning till tidigare rapportering om Sverige under coronapandemin. 

• Rapporteringen är fortsatt företrädesvis neutral men tendensen den senaste perioden är mer 

kritiskt granskande av den svenska strategin och utfallet (Sveriges dödstal). Flera medier 

rapporterar om att andelen av befolkningen som har antikroppar är lägre än förmodat (i 

Stockholm såväl som i övriga landet).  

• Regerings- och myndighetsföreträdare citeras fortsatt men i mindre omfattning än tidigare. 

När det gäller dödstalen och den svenska strategin är det framförallt Anders Tegnell, Stefan 

Löfven och andra regeringsföreträdare som citeras. Före detta statsepidemiolog Annika 

Linde citeras när hon uttalar sig om att Sverige eventuellt borde ha stängt ned i större 

omfattning. 

• Ett fortsatt tema i tyska medier är hur det svenska näringslivet påverkats av 

coronapandemin. Näringslivet uppges ha drabbats hårt, trots att Sverige inte har varit 

nedstängt, med ökande arbetslöshetssiffror och företagskonkurser. Sveriges beroende av 

omvärlden och vår betydande export uppges som förklaring. I anslutning till rapporteringen 

om hur näringslivet har påverkats citeras finansminister Magdalena Andersson. 

• Det förekommer viss rapportering om Sveriges inställning till återhämtningsfonden inom 

EU, där Sverige är ett av de ”sparsamma” länderna (tillsammans med Danmark, 

 
12 bild.de zeit.de fr.de sueddeutsche.de taz.de faz.net welt.de tagesschau.de stern.de huffingtonpost.de rp-online.de express.de n24.de bz-

berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de 

rbb24.de dw.com 
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Nederländerna och Österrike). Rapporteringen handlar bl.a, om att dessa länder, som har 

goda statsfinanser, motsätter sig förslaget från Merkel/Macron. 

• Flera publiceringar handlar om gränsfrågan och möjligheten för svenskar att resa när fler 

länder inför reselättnader. I sammanhanget rapporterar man att Sveriges grannländer är 

tveksamma till att tillåta besökare från Sverige, bl.a. har reseexperten Lottie Knutsons 

citerats. Tyskar som har sommarhus i Danmark uppges vara välkomna till landet medan 

besökare från Sverige måste förhålla sig till ett fortsatt inreseförbud. 

 

Ungerska13  

• Ungersk media fortsätter att vara mycket kritisk till Sveriges hantering av coronapandemin. 

Budskapet är att Sverige har misslyckats och fått betala ett högt pris. Det uppges att 

dödstalen i Sverige är höga i jämförelse med andra nordiska länder och i jämförelse med 

Ungern.  

• Ann Lindes uttalanden om att det inte finns någon anledning att stänga ute svenskar när 

Europa öppnar gränserna har plockats upp i flera artiklar.  

• Ungersk media rapporterar att det finns en växande inhemsk kritik mot den svenska 

regeringens hantering av coronapandemin.  

• Flera artiklar tar upp frågan om flockimmunitet och att betydligt färre personer i 

Stockholm har antikroppar än vad svenska experter och Folkhälsomyndigheten hade räknat 

med. Detta tas ofta upp som ett bevis för att den svenska modellen har misslyckats. 

• I rapporteringen nämns att svensk ekonomi har drabbats hårt av krisen.  

• Man diskuterar en andra våg av covid-19 och en artikel konstaterar att det kommer att vara 

först då som det går att dra slutsatser om Sveriges strategi. 

• Det förekommer uppgifter om att Sverige manipulerar statistiken över dödstal. 

 

Polska14  

• Tonaliteten i nyhetsrapporteringen har överlag varit negativ den senaste veckan. En 

intervju i DN med Yngve Gustafson, professor i geriatrik, har fått stor spridning i polska 

medier. Det framgår att han är mycket kritisk till Sveriges hantering av coronapandemin 

och de äldre. Det rapporteras också om att det i Sverige finns stöd för statsepidemiolog 

Anders Tegnell.  

• En artikel tar upp Ann Lindes uttalanden att det inte bör förekomma diskriminering av 

länder i samband med öppnande av gränser inom EU. Samma artikel nämner att Sveriges 

grannländer är skeptiska till att öppna sina gränser mot Sverige och det uppges att de är 

oroade över situationen i Sverige, med tanke på antalet sjuka och döda. 

• Det refereras ofta till de presskonferenser som svenska regeringsföreträdare har haft. 

Statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och statsepidemiolog Anders 

Tegnell citeras när de uttrycker att de står fast vid den svenska strategin. Anders Tegnell 

citeras när han säger att det stora antalet döda i äldreomsorgen inte är ett resultat av 

 
13 nepszava.hu magyarnemzet.hu index.hu 444.hu hvg.hu origo.hu 888.hu pestisracok.hu hirado.hu hirtv.hu atv.hu rtl.hu 

14 Den här veckan har SI inte haft möjlighet att analysera innehållet i medierapportering på polska. 
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strategin, utan beror på andra utmaningar. Stefan Löfven omnämns i samband med att man 

skriver om den kommission som föreslås utreda Sveriges hantering av coronapandemin. 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och moderaternas partiledare Ulf Kristersson 

uppges kritisera tidpunkten för kommissionens tillsättning. Även den tidigare 

statsepidemiologen Johan Giesecke förekommer i nyhetsrapporteringen då han 

kommenterar den svenska strategins långsiktiga effekter, jämfört med effekterna i länder 

som valt lockdown. 

• Det uppges att läget i Sverige är allvarligt, med ett stort antal döda jämfört med de andra 

nordiska länderna. Man beskriver att kortare resor nu tillåts i Sverige, liksom att skolor och 

restauranger är öppna, samtidigt som distansarbete rekommenderas. Likaså framgår det att 

regeringen gått ut med en avrådan från resor utomlands samt längre resor i sommar.  

• Karimierz Musial, professor i skandinavistik vid Gdansks universitet, dementerar i en 

längre intervju påståendet att livet är som vanligt i Sverige. Han hävdar att Sverige länge 

har uppfattats som en utopi, men att den bilden nu börjar nyanseras. Tidigare chefen för 

polska institutet i Sverige har också intervjuats under veckan i en artikel med positiv 

tonalitet.  

Norska15  

• Denna vecka är tonen mer negativ jämfört med förra veckan. Flera artiklar rapporterar om 

att Sverige nu har passerat 4 000 döda och toppar statistiken för antal döda per invånare i 

covid-19. Man skriver om att den svenska strategin har varit kritiserad i Sverige och av en 

före detta medarbetare på Folkhälsoinstitutet, tidigare statsepidemiolog Annika Linde. 

Siffror redovisas och man jämför Norge, Sverige och Danmark. Man fortsätter att citera 

Tegnell som försvarar Sveriges strategi och bemöter kritiken från Annika Linde. 

• Det skrivs mycket om gränsfrågor. Till skillnad mot tidigare veckor har diskussionen om 

gränserna breddats, det handlar inte enbart om gränsen mellan Norge och Sverige utan 

även om andra europeiska länders hållning till svenska turister. Vad gäller den norska 

gränsen till Sverige argumenterar två norska professorer mot att Norge ska öppna upp 

gränsen. De menar att smittotalen i länderna skiljer sig åt, och att det därför i nuläget 

innebär en risk att öppna upp mot Sverige. Det lyfts även fram att flera affärsägare på 

norska sidan av gränsen är nöjda med att gränsen är stängd då deras omsättning har ökat. 

Rapporteringen handlar även om att andra europeiska länder, till exempel Cypern, planerar 

att inte tillåta bl.a. svenskar att komma in i landet när gränserna öppnas i juni. 

Reseexperten Lottie Knutsons uttalande om att Sverige är Europas mobboffer lyfts också 

upp. Samtidigt citeras Lena Hallengren som menar att det är olyckligt att Sverige inte 

inkluderas bland de länder som får åka till Cypern. 

• Flera nyheter tar upp att Sverige verkar vara långt ifrån flockimmunitet efter att testning 

har visat att bara 7,3 % i Stockholm hade antikroppar för tre veckor sedan. En del skriver 

att flockimmunitet har varit en del av Sveriges strategi.  

 
15 Baserat på de 10 mest delade artiklarna på webbsidor med ändelsen ”.no” (dvs ingen selektering av SI), samt den senaste veckans 

artiklar om Sverige på vg.no, nrk.no, dagbladet.no, tv2.no, nettavisen.no, aftenposten.no, abcnyheter.no, dagsavisen.no, e24.no och 

morgenbladet.no 
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• Det skrivs också om att Folkhälsomyndigheten nu har gått ut med allmänna råd angående 

sexuella kontakter, något de inte ville göra från början. 

 

Finska16 

• Jämfört med förra veckan är artiklarna om Sverige mer negativa denna vecka. Sverige sägs 

ha misslyckats och läget beskrivs som "krisartat". Som argument används att siffrorna över 

antalet döda inte går ner. Man menar också att Sverige inte är bättre skyddat mot en andra 

våg av covid-19 och att Sverige borde ha infört hårdare restriktioner.  

• Gränsfrågan har återigen uppmärksammats i Finland. I flera artiklar nämns att svenska 

turister inte är välkomna till Finland och till andra länder. Bland annat uttalar sig Finlands 

president i frågan och ber om förståelse för att man är försiktig med att öppna upp gränsen 

mot Sverige pga. risken för smitta. Även Ann Linde citeras när hon säger att hon 

förutsätter att svenskar inte behandlas annorlunda än andra medborgare när det gäller 

rörlighet.  

• Äldrevården är ett annat tema denna vecka. En professor i geriatrik vid Umeå universitet är 

kritisk till den svenska vården av äldre under coronapandemin. Ord som ”aktiv dödshjälp” 

av äldre förekommer i artikeln. En sjuksköterska intervjuas om äldrevården i Sverige och 

menar att äldre inte skickas till sjukhus utan enbart erbjuds den vård som finns på boenden. 

Danska17 

 

• Nyheterna från Danmark den här veckan är mer negativa. Flera rubriker nämner att Sverige 

har närmare 4 000 döda i covid-19 och att Sverige har högst dödlighet i världen. Man 

refererar då till en undersökning från Oxford Martin School/Oxford University, ”Our 

World in Data”. I en artikel uttalar sig en dansk expert som menar att Sverige har klarat att 

hålla balansen mellan en fungerande sjukvård och att hålla samhället i gång. 

• Den före detta statsepidemiologen Annika Linde citeras i flera artiklar. Ofta refereras till 

uttalanden i DN eller The Guardian där hon säger att hon först trodde på Sveriges strategi 

men nu anser att vi hade behövt mera tid till att förbereda oss och att vi därför borde ha 

stängt samhället i början av pandemin.  

• Ett annat tema är förhållandena i den svenska äldrevården där kritiska röster lyfts om att 

äldre dör ensamma på vårdhem eller att äldre människor prioriteras bort i vården. Anders 

Tegnells uttalande om brister i vården citeras i detta sammanhang. 

• Den här veckan har det inte publicerats lika många artiklar om gränsen mellan Danmark 

och Sverige. Däremot rapporterar några medier om att andra länder i Europa kan komma 

att hålla gränsen stängd för svenskar. 

 
16 Baserat på de 10 mest delade artiklarna på webbsidor med ändelsen ”.dk” (dvs ingen selektering av SI), samt den senaste veckans 

artiklar om Sverige på hs.fi, is.fi, iltalehti.fi, hbl.fi, kauppalehti.fi, helsinkitimes.fi, yle.fi, radionova.fi, mtvuutiset.fi, stt.fi, supla.fi, 

aamulehti.fi, ts.fi, kaleva.fi, savonsanomat.fi och nelonen.fi 

17 Baserat på de 10 mest delade artiklarna på webbsidor med ändelsen ”.dk” (dvs ingen selektering av SI), samt den senaste veckans 

artiklar om Sverige på jyllands-posten.dk, berlingske.dk, politiken.dk, ekstrabladet.dk, information.dk, bt.dk, cphpost.dk, dr.dk, tv2.dk 

och borsen.dk 
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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 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 

 

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.  
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Det totala antalet publiceringar om Sverige minskar något jämfört med förra veckan på engelska, 

på spanska fortsätter antalet publiceringar att minska relativt kraftigt. På ryska ökar antalet 

publiceringar marginellt, medan det på arabiska är en mer tydlig ökning jämfört med veckan innan.  

Coronaviruset präglar innehållet i publiceringarna om Sverige i ungefär samma utsträckning som 

förra veckan. En uppskattning är att coronarelaterade publiceringar upptar runt 38 % av alla 

publiceringar om Sverige på engelska den senaste veckan. På spanska är det 32 %, på ryska 27 % 

och arabiska 11 %. Jämfört med förra veckan utgör publiceringar om Sverige och coronaviruset en 

något större andel på engelska, men något mindre på arabiska.  

Publiceringar om Sverige och coronaviruset 

 

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 ökade något jämfört med förra veckan på engelska 

och ryska. På arabiska och spanska minskade däremot antalet publiceringar. En anledning till 

ökningen av antal publiceringar om Sverige och corona är den tweet18 om höga dödstal i Sverige 

som delades relativt frekvent. Bland annat delade president Trump inlägget.  

 

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar  

Tweetar utgör runt 50 % av det totala antalet publiceringar om Sverige och coronaviruset på 

engelska den senaste veckan. SI har därför gjort en specifik genomgång av ett slumpmässigt urval 

av engelskspråkiga tweetar från veckan för att vi bättre ska förstå hur samtalet om Sverige och 

coronaviruset förs. 

 
18 Tweeten lyder ” Sweden becomes country with highest coronavirus death rate per capita”.  I tweeten länkas till The Telegraphs artikel 

publicerad 20 maj 2020 med titeln “Sweden becomes country with highest coronavirus death rate per capita over past seven days”. 
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Precis som tidigare veckor omnämns Sverige fortsatt i listor över antalet sjukdomsfall/avlidna i 

olika länder. Tidigare veckor har vi sett att statistiken använts för att underbygga argumentationen 

för att Sveriges strategi har lyckats alternativt misslyckats. Denna vecka ser vi dock färre tweetar 

om att Sverige har klarat pandemin relativt bra, de mildare restriktionerna till trots. Tweetarna 

handlade tidigare om att Sverige uppvisade ett begränsat antal dödsfall, och att landets ekonomi 

klarat sig bättre än i många andra länder. Man hävdade också ofta att Sverige var nära att uppnå 

flockimmunitet, vilket ansågs positivt.  

Denna vecka tycks tweetar om det motsatta utgöra en större andel av samtalet. Man refererar ofta 

till att Sverige har det högsta antalet dödsfall per capita i världen, och att andelen av befolkningen 

med antikroppar inte är i närheten av flockimmunitet. Detta ser man som tecken på att Sveriges 

strategi med mildare restriktioner har misslyckats, och vissa uttrycker att hårda restriktioner 

därmed bekräftas vara den rätta metoden. 

Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är fortsatt få 

till antalet. 

 


