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Sammanfattning 27 maj till 2 juni 
 

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.  

Med början den första juli kommer SI att ta fram en enklare veckorapport. 

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering 

 

Cirka 6,3 miljoner människor i världen har konstaterats smittade av coronaviruset och över 380 000 

har avlidit. Antalet döda i Sverige till följd av coronapandemin är cirka 4 300. Under den senaste 

veckan har resor inom EU under sommaren och den fortsatta stegvisa återgången i olika samhällen 

diskuterats.  

• Rapporteringen om Sveriges hantering av covid-19 har sedan i början av mars väckt stort 

internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om   Sverige och 

Sveriges strategi och vägval i internationell media. Jämfört med tidigare vecka (20–26 maj) 

har det den senaste veckan (27 maj–2 juni) publicerats färre artiklar om Sverige och en 

ökande andel av publiceraringarna handlar nu om andra teman än hanteringen av 

coronapandemin, exempelvis sportrelaterade nyheter och näringslivsnyheter. I Finland, 

Danmark, USA och i engelskspråkiga medier i Ryssland har det publicerats fler artiklar, 

Norge ligger på samma nivå och i övriga länder är det en minskning.   

• Tonaliteten i rapporteringen har varierat i de olika länderna och språken under de senaste 

månaderna. Bedömningen har hittills varit att rapporteringen i huvudsak varit neutral, men 

att det under ett par veckor i slutet av maj förekom fler artiklar med negativ tonalitet. Den 

senaste veckan bedöms rapporteringen återigen ha varit övervägande neutral, men det har 

förekommit rapportering med negativ tonalitet. I Finland är rapporteringen till större del 

negativ och det samma gäller i Ungern. Den här veckan kan vi inte göra en bedömning i 

Polen. Vår bedömning är att rapporteringen generellt är faktabaserad. 

• Sverige används fortfarande ofta som ett exempel i jämförelser mellan olika länder och i 

utfallet av olika strategier för hanteringen av coronapandemin. 

• Det rapporteras fortsättningsvis mycket om antalet dödsfall i covid-19 i Sverige. Det 

rapporteras om antalet dödsfall per capita (Our World in Data, Oxford University) och att 

antalet döda har överstigit 4 000 i Sverige. Det har också på flera språk rapporterats om att 

det under söndagen den 31 maj inte hade rapporterats några dödsfall i Sverige.  

• Ett vanligt förekommande tema under den senaste veckan har varit hur olika länder 

planerar att öppna upp för besök från andra länder. Mycket rapportering har handlat om hur 

de nordiska länderna ställer sig till att tillåta resor länderna emellan. Det rapporteras att 

Sverige riskerar att exkluderas när Danmark och Norge öppnar gränserna för vissa länder. 

Vi ser särskilt rapportering om detta i de nordiska grannländerna samt i Storbritannien, 
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USA, Tyskland och i arabiskspråkiga media. Det förekommer också rapportering, 

exempelvis i Italien, om huruvida eller i vilken fas övriga länder kommer att tillåta 

inresande svenskar. I de nordiska grannländerna rapporteras det också om att den egna 

befolkningen riskerar att bli smittad vid resa till Sverige.  

• Att statsminister Löfven har för avsikt att tillsätta en kommission för hanteringen av 

coronapandemin har uppmärksammats i flera länder exempelvis USA, Storbritannien, 

Ryssland, Polen, Tyskland och Italien.  

• Det finns fortsatt viss rapportering kring huruvida Sverige kommer att uppnå 

flockimmunitet. I exempelvis Storbritannien och Finland rapporteras detta med negativ 

tonalitet. 

• Hur det går för den svenska ekonomin lyfts i viss rapportering, bland annat i USA. 

• Nyheten att Prins Carl Philip har ställt sig till förfogande för svensk militär under 

coronapandemin har rapporterats med en positiv tonalitet i Italien och Storbritannien. Det 

förekommer mindre rapportering om EU:s stödpaket och återhämtningsfond än tidigare 

vecka Finansminister Magdalena Andersson intervjuades i franska Le Monde kring den 

svenska hållningen till EU:s återhämtningsfond. Intervjun har spridits i flera andra franska 

medier, och även fångats upp i andra länder, däribland Italien. Andersson förklarar att 

Sveriges inställning är att stöd till länder som drabbats hårt av coronapandemin ska 

finansieras genom lån till dessa länder snarare än bidrag, vilket är lättare att förklara för 

svenska skattebetalare jämfört med att finansiera andra länder genom bidrag.   

• Svenska regerings- och myndighetsföreträdare och experter bedöms förekomma i utländsk 

media i mindre utsträckning än tidigare. Ann Linde har under veckan citerats då hon 

kommentarer rese- och gränsfrågor. Statsepidemiolog Anders Tegnell förekommer 

fortsättningsvis, särskilt i de nordiska länderna och beskrivs i flera sammanhang som 

arkitekten bakom den svenska strategin.  

Publiceringar om Sverige på digitala plattformar 

 

• Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet har minskat något jämfört med förra veckan 

på engelska, spanska och ryska. På arabiska har antalet publiceringar istället ökat något. 

• Antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin har minskat jämfört med förra 

veckan på engelska, spanska och ryska. På arabiska ökade istället antalet publiceringar.  

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

nyhetsmedia.  

• Sveriges strategi är fortsatt ofta föremål för diskussion. 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, precis som föregående 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 bedömning av tonalitet och vilka teman som artiklarna 

tar upp. Artiklarnas tonalitet bedöms som neutrala, negativa eller positiva. 

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 (27 maj–2 juni) skett flest publiceringar om 

Sverige totalt i våra nordiska grannländer (se figur 1). 

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 27 maj – 02 juni 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 

• Tonaliteten är neutral till något negativ och det har skrivits förhållandevis lite om Sveriges 

coronastrategi i veckan, en trend som håller i sig sedan föregående vecka. Alla artiklar 

bedöms vara faktabaserade. 

 
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 
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• Hälften av de lästa artiklarna där Sverige omnämns handlar om annat än Sveriges hantering 

av coronapandemin.  

• Bland de mest delade artiklarna syns både negativt och positivt. De positiva är till stor del 

opinionstexter, med fokus på att svensk ekonomi kan bli relativt skonad och att strategin 

kan vara önskvärd att följa. Bland det negativa finns nyheter om höga dödstal och att den 

svenska strategin är misslyckad. 

• Det vanligaste temat under veckan är att Danmark och Norge kommer upprätthålla 

inreseförbud för svenskar även efter att de öppnar för vissa andra länder. Dessa artiklar är 

överlag sakliga och tonläget neutralt.  

• Ett par artiklar fokuserar på höga dödstal i covid-19, ett tema som rapporterats kring under 

en längre tid men som återkommer något mindre den här veckan. 

• En stark video från CNN fokuserar på sörjande anhöriga som anordnat en 

minnesplats/protest i centrala Stockholm. Fokus ligger på att äldre kan ha prioriterats bort 

från vård. Liknande protester och minnesplatser har förekommit enstaka gånger i 

engelskspråkig media även tidigare veckor och kan ge intryck av att publika protester mot 

Sveriges strategi är vanligare än de egentligen är. 

• Den höga dödligheten i äldrevården nämns allt mer sällan. 

• Anders Tegnell är inte längre den mest frekvent citerade svenska företrädaren för Sveriges 

hantering av coronapandemin, utan Ann Linde verkar förekomma något mer ofta; med 

fokus på den nordiska gränsfrågan.  Mette Fredriksen förekommer något oftare än Linde i 

samma fråga. Stefan Löfven förekommer i en artikel, som lyfter att en coronakommission 

ska inrättas. 

• Enstaka artiklar har publicerats om coronakommission och öppnande av gymnasieskolor.  

 

Engelska – Storbritannien5  

• Tonaliteten bedöms fortsatt vara övervägande neutral till negativ. Alla artiklar bedöms vara 

faktabaserade. 

• Det har publicerats ungefär lika många artiklar där Sverige omnämns som tidigare period 

och Sveriges hantering av coronapandemin fortsätter vara i fokus bland dessa. 

• Det vanligaste ämnet i rapporteringen under veckan är Danmark och Norges beslut att 

fortsatt ha inreseförbud för svenska medborgare. Ofta omskrivs besluten som en 

diplomatisk förlust för Sverige. I artiklarna jämförs Sveriges höga dödstal i covid-19 med 

övriga Norden. Att undersökningar antyder lägre antal personer med antikroppar mot 

coronaviruset än tidigare beräknat omnämns vid flera tillfällen. 

• Det andra ofta förekommande temat är att Sverige de senaste veckorna har haft bland de 

högsta dödstalen i relation till befolkningens storlek. Även i det här sammanhanget 

omnämns de låga antikroppstalen i flera artiklar. Dessa artiklar är av sammanfattande 

karaktär och återanvänder mycket material från tidigare veckor, med uppdaterade siffror. 

 
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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• Den svenska strategin kopplas fortsatt regelbundet till flockimmunitet, och det tycks 

underförstått att detta är målet. Flockimmunitet beskrivs i flera artiklar som ett farligt mål. 

• Den brittiske epidemiologen Neil Fergusons positiva kommentar om Sveriges strategi har 

rapporterats i två artiklar i slutet av veckan, fler artiklar kan vara att vänta. 

• Anders Tegnell förekommer något mindre frekvent än tidigare veckor. Ann Linde 

förekommer möjligtvis något oftare, i sammanhang kring gränsfrågor i Norden. 

• The Telegraph fortsätter rapportera med relativt positiv tonalitet. I en artikel omskrivs ett 

uttalande från Norges statsminister Erna Solberg som menar att Norge kanske borde ha 

antagit en strategi mer liknande Sveriges. 

• Stefan Löfven förekommer i en artikel, om att en coronakommission ska upprättas. 

 

Ryska6  

• Den senaste veckan har fokus i nyhetsrapporteringen tydligt flyttats jämfört med de senaste 

veckorna. Sveriges hantering av coronapandemin är fortsatt det ämne som förekommer 

oftast i rapporteringen om Sverige, men ungefär hälften av artiklarna tar nu upp andra 

frågor. Artiklarna om Sverige och corona är oftast neutrala till måttligt negativa. I den 

negativa rapporteringen är fokus på den höga dödlighet Sveriges uppges ha på grund av att 

landet "vägrat karantän". Det hänvisas ofta till artiklar i brittiska Daily Mail.   

• På Vkontakte berör cirka 40 % av inläggen som rör Sverige coronapandemin. Oftast görs 

jämförelser med situationen i Ryssland och det uppges att Sverige "karantänvägrar". Det 

finns de som menar att det är bra att Sverige inte infört karantän och det finns de som anser 

att dödstalen i Sverige beror på avsaknaden av karantän.  

• Narrativet om Sveriges särskilda hantering av coronapandemin bedöms vara etablerat på 

Vkontakte och Sverige omnämns i övrigt sällan med andra länder. Ett undantag är Belarus 

och ca 20 % av inläggen på Vkontakte tar upp Sverige tillsammans med Belarus. Länderna 

uppges ibland vara ”Covid-dissidenter” som avviker från den gängse linjen. Andra lyfter 

att Sverige och Belarus har helt olika modeller för hantering av coronapandemin. Hälften 

av de inlägg som lyfter Sverige och Belarus är delningar av ett inlägg som för fram att 

coronaviruset skulle vara påhittat och att Sverige och Belarus har vägrat införa karantän. 

Det förekommer enstaka omnämningar av reserestriktioner, främst i olika 

sammanställningslistor. 

• I övrig nyhetsrapportering förekommer bl a en intervju med företagsekonomen och 

författaren Kjell Nordström om Moskva och urbanisering, samt uppgifter om att Sätra 

Brunn ska säljas. Det digitala möte som ägde rum mellan utrikesminister Ann Linde och 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov den 27 maj tas upp i ett par artiklar. I 

nyhetsrapporteringen förekommer också en artikel om svensk sexköpslagstiftning, som 

delats av SI:s digitala kanaler på ryska och av Sveriges Generalkonsulat i Sankt Petersburg. 

 

 
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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Ryska (engelskspråkiga medier)7 

• Det finns ett fortsatt intresse för Sveriges hantering av coronapandemin. Rapporteringen 

bedöms huvudsakligen vara faktabaserad och tonaliteten generellt neutral, men ibland 

negativ. Man hänvisar i rapporteringen ofta till svenska källor, exempelvis dagstidningar. 

Det är vanligast med nyhetsartiklar men det förekommer också enstaka debattinlägg.  

• Rapporteringen tar upp varierande aspekter, som till exempel att svenska medborgares 

förtroende för Sveriges regering minskat i takt med att dödstalen ökat. Gränsfrågor tas upp 

i något fall, liksom att utrikesminister Ann Linde och utrikesminister Sergej Lavrov har 

haft ett digitalt möte, då de bl a diskuterade hanteringen av coronaviruset. Förslaget om att 

inrätta en svensk coronakommission har även fångats upp i rapporteringen.  

• I ett kritiskt debattinlägg i Russia Today hävdas att Sveriges coronastrategi har orsakat 

onödigt lidande bland äldre. Det hänvisas till riktlinjer från Region Gävleborg, som uppges 

uppmana läkare att ”get rid of anyone who is sick”.  

• Det rapporteras om att Sverige kan få en myndighet för psykologiskt försvar, vilket anses 

kunna hota yttrandefriheten.  

 

Arabiska8 

• Det är främst neutral men också kritisk tonalitet i rapporteringen om hur landet hanterat 

coronaviruset. Det är fokus på antal dödsfall i Sverige trots få antal fall under den gångna 

helgen. Man återger siffrorna från de svenska presskonferenserna utan djupare 

kommentarer. Det förekommer inga djupare analyser av de åtgärder som de svenska 

myndigheterna vidtagit eller Sveriges hantering av krisen.  

• Enstaka artiklar berör huruvida andra länder – bland annat Cypern – öppnar upp sina 

gränser för svenska turister. En artikel handlar om huruvida en andravåg av coronaviruset 

kommer till hösten vilket en läkare kommentarer som osannolikt. 

• På sociala medier kritiseras ofta Sveriges strategi som man menar har orsakat många 

dödsfall jämfört med andra länder. 

 

Spanska9 

• Den senaste periodens rapportering är blandad, sett till både tema och tonalitet, men 

överlag främst neutral och saklig rapportering. Det rapporteras kritiskt kring att Sverige 

haft världens högsta dödstal per capita i mitten och slutet av maj, med hänvisning till Our 

World in Data. Undermeningen i den kritiska rapporteringen är att dödstalen är en 

konsekvens av att landet infört mindre restriktiva åtgärder än andra europeiska länder.  

• Rapporteringen fortsätter att ta upp hur den svenska ekonomin drabbas, trots mindre 

restriktiva åtgärder. Flera olika indikatorer, exempelvis arbetslöshetssiffror och prognoser 

från Riksbanken, visar på att Sverige har påverkats negativt under coronapandemin. I 

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

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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sammanhanget citeras finansminister Magdalena Andersson angående påverkan på svensk 

BNP, vilken förväntas sjunka med 7% i år.  

• Nyheterna om att Danmark och Norge öppnar gränser för turister, dock ej från Sverige, 

fr.o.m. 15 juni liksom att utbildningsinstitutioner i Sverige återöppnas har 

uppmärksammats i media.  

• Det förekommer överlag färre referenser till och citeringar av svenska experter och 

regeringsföreträdare än tidigare period. 

• Rapporteringen om Sveriges stöd för att hantera coronapandemin i Guatemala genom den 

Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), där ambassadör Anders Kompass citeras, är 

bland periodens mest delade artiklar. Även en artikel som riktar kritik mot att regeringen i 

Nicaragua inte gör tillräckligt och saknar en strategi för hantering av coronaviruset har fått 

viss spridning. I artikeln görs jämförelse med Sveriges hantering av coronaviruset. 

 

Italienska10 

• Rapporteringen den senaste perioden är överlag neutral och saklig. I förhållande till 

föregående period förekommer fortsatt negativ rapportering men den negativa tonaliteten i 

rapporteringen är mindre genomgripande. 

• De höga svenska dödstalen förekommer fortsatt relativt mycket i rapporteringen om 

Sverige, liksom frågan om de nordiska ländernas stängda gränser mot Sverige. I Corriere 

della Sera («Troppi contagi» E i Paesi scandinavi isolano la Svezia, 2020-05-21) omnämns 

det som ”en politisk, kulturell och kommersiell smäll” när länderna den 15 juni öppnar sina 

gränser sinsemellan men utelämnar Sverige. Norges statsminister Erna Solberg citeras, och 

motiverar beslutet med en högre grad av smittspridning och höga dödstal registrerade i 

Sverige. Även andra länders beslut, däribland Grekland, Estland och Lettland, att inte 

tillåta turister från Sverige, återges.  

• Regeringens tillsättning av en coronakommission och kritik från oppositionen i Sverige 

förekommer i rapporteringen. Fd. statsepidemiolog Annika Linde förekommer med 

anledning av hennes kritiska uttalanden om att Sverige borde ha vidtagit med omfattande 

åtgärder tidigare. Att Sverige haft många dödsfall på äldreboenden lyfts i flera artiklar. 

• Myndighets- och regeringsföreträdare förekommer i viss utsträckning i rapporteringen; 

framför allt är det statsepidemiolog Anders Tegnell som förekommer. Det förekommer 

fortsatt rapportering om att den svenska ekonomin påverkats negativt av coronapandemin. 

Finansminister Magdalena Andersson omnämns/citeras om läget vad gäller den svenska 

ekonomin. Finansministerns intervju i franska Le Monde, om den svenska hållningen till 

EU:s återhämtningsfond, återges i italiensk media men utgör ej något huvudsakligt fokus 

under perioden. 

• Den italienska ambassadens svar med anledning av Anders Tegnells uttalande rapporteras 

om i begränsad omfattning (förekommer i Il Fatto Quotidiano, 2020-05-30). 

• En av de mest delade artiklarna är nyheten att prins Carl Philip ställer sig till försvarets 

förfogande med anledning av coronapandemin. 

 
10 ilfattoquotidiano.it repubblica.it corriere.it rainews.it lastampa.it ilgiornale.it ilsole24ore.com internazionale.it msn.com left.it 
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Franska11 

• Rapporteringen om Sverige på franska den senaste perioden är företrädesvis neutral och 

saklig till sitt innehåll, och berör även andra ämnen utöver coronapandemin. Att Sverige 

passerat 4000 dödsfall i covid-19 har rapporterats om i flera medier och bidragit till 

ifrågasättande artiklar. I rapporteringen jämförs Sverige med de nordiska grannländerna, 

och tolkas därmed som att Sverige har klarat sig relativt sett sämre. Fortsatt återges att 

många dödsfall i covid-19 skett på äldreboenden. 

• Två artiklar har publicerats i Le Monde med nyanserade beskrivningar av Sverige och 

hanteringen av coronapandemin. Bl.a. intervjuas finansminister Magdalena Andersson 

(2020-05-27) om Sveriges ”hårda linje” avseende EU:s återhämtningsfond, som fångats 

upp i flera andra franska medier. I den rapportering som handlar om återhämtningsfonden 

är tonen bitvis ifrågasättande, i relation till Sveriges hållning till EU-kommissionens 

förslag och solidaritet med EU. 

• Rapportering kring att Norge och Danmark fortsatt förespråkar stängda gränser till Sverige 

förekommer i flera medier. 

• Le Figaro skriver om att Sveriges BNP första kvartalet 2020 ökat något, med hänvisning 

till statistik från SCB, samtidigt som den minskat i Finland och Danmark. 

• France Culture låter en svensk historiker ge perspektiv på betydelsen av vetenskap och 

Folkhälsomyndighetens roll i Sverige om dess betydelse för Sveriges coronastrategi. 

 

Tyska12 

• Den senaste perioden har rapporteringen minskat sett till volym, men de artiklar som har 

publicerats är fortsatt fördjupande och omfattande till sitt innehåll. Det förekommer även 

viss rapportering på andra teman än coronapandemin. 

• Rapportering är överlag neutral och saklig, men med kritiska inslag om exempelvis de 

höga dödstalen i covid-19 Sverige, särskilt bland de över 70 år, och situationen med många 

dödsfall på äldreboenden samt överdödlighet i Sverige under coronapandemin. 

• I samband med rapporteringen om dödsfall i Sverige jämförs läget i Sverige med Tyskland 

och de andra nordiska länderna. Vissa artiklar spekulerar kring att om Sverige hade följt 

samma strategi som grannländerna och Tyskland, så hade det resulterat i färre döda. 

Nyheten att Sverige den 31 maj för första gången sedan 27 mars rapporterade noll döda 

under ett dygn fångades upp i flera rapporteringar.  

• Der Spiegels näringslivsdel granskar i en längre artikel utfallet av Sveriges strategi hittills 

med jämförande statistik från de nordiska länderna, bl.a. resande med kollektivmedel, 

arbete på kontor, och antalet döda i storstäder/mindre städer. Artikeln påvisar att et svenska 

näringslivet, som likt det tyska är starkt exportberoende, drabbas lika hårt   trots Sveriges 

annorlunda strategi. Det stora antalet döda vid äldreboenden jämförs med tyska och 

 
11 lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com franceinfo.fr lci.fr afp.com 

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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nordiska grannländer, och att endast fem procent av äldre (80+ år) har fått 

intensivvårdsbehandling i Sverige lyfts.  

• I rapporteringen förekommer fortsatt frågan om de nordiska grannländernas stängda 

gränser till Sverige samt reserestriktioner för svenskar som ej gäller för boende i övriga 

Norden. Det uppmärksammas bl.a. att danskar besökt Skåne under den senaste helgen. 

Relaterat till detta återges utrikesminister Ann Lindes uttalande om att man inte bör 

diskriminera medborgare inom EU. I sammanhanget refereras även till andra nordiska 

länders ministrar. 

• Artiklar som berör hur coronapandemin har påverkat det svenska näringslivet och minskad 

BNP för Sverige förekommer fortsatt. 

• Det är förhållandevis färre hänvisningar till företrädare för svenska regeringen. Däremot 

rapporteras om regeringens tillsättning av en coronakommission innan sommaren efter 

krav från oppositionen. Utrikesminister Ann Lindes uttalande med anledning av 

reserestriktioner för svenskar till bl.a. Cypern och de nordiska grannländerna förekommer. 

Ungerska13  

• Merparten artiklar i ungersk media är fortsatt kritiska till Sveriges hantering av 

coronapandemin. Rapporteringen i ungerska nyhetsmedier bedöms huvudsakligen vara 

faktabaserad.  

• Det övergripande budskapet är att Sverige har misslyckats och betalat ett högt pris. 

Dödstalen uppges vara rekordhöga i jämförelse med andra nordiska länder och i jämförelse 

med i Ungern. En artikel tar upp Sveriges Radios rapportering om att 

Folkhälsomyndigheten håller vissa mötesanteckningar hemliga för allmänheten.    

• I en analys publicerad av forskningsinstitutet Szazadveg görs jämförelser mellan Ungerns 

och Sveriges hantering av coronapandemin. Ansatsen i analysen är att det öppna samhället 

har misslyckats. Sveriges hantering av coronapandemin beskrivs som katastrofal och lyfts 

som ett negativt exempel. Flera olika medier refererar till analysen, som bl a tar upp 

smittspridningen i de svenska stadsdelar där det huvudsakligen bor invandrare. 

• TV-kanalen RTL Klub porträtterar i en dokumentär en sexbarnsfamilj från Ungern som 

flyttade till Sverige för 1,5 år sedan. I dokumentären ges en positiv bild av Sverige och 

hanteringen av coronapandemin tas upp på ett sakligt sätt.  

• Utrikesminister Ann Linde förekommer i rapporteringen när hon kommenterar gränsfrågor 

och vikten av att alla länder behandlas lika.  

 

 
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 
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Polska14  

 

Norska15  

• De flesta nyheterna är neutrala i ton men med negativt innehåll då det ofta handlar om de 

höga svenska dödssiffrorna i Covid-19. Man fortsätter att rapportera från 

Folkhälsomyndighetensdagliga presskonferens och jämför ofta siffrorna med de norska. 

Det rapporteras om att missnöjet i Sverige ökar i takt med att antalet döda ökar. Det skrivs 

om att oppositionspartierna vill ha en coronakommission och att statsministern stödjer 

förslaget. Man skriver också att både Stefan Löfven och Anna Hallgren fortfarande anser 

att Sverige valt rätt strategi, trots de höga dödssiffrorna.  

• Det skrivs om att Sveriges dödssiffror kan visa sig vara högre än det som rapporterats så 

långt, och hänvisar till att Sverige har en hög överdödlighet. Generellt har rapporteringen 

en neutral ton och utgörs ofta av en återrapportering. Fortsatt görs ofta jämförelser med 

motsvarande norska siffror. 

• Denna vecka handlar färre artiklar om stängda gränser, men en tidning skriver om att man i 

Tröndelag som gränsar till Jämtland är tveksamma till öppnande av gränsen pga. de höga 

smittotalen i Sverige. Man nämner även hur Norges karantänsregel mot Sverige drabbar 

handeln i Åre. Ett par artiklar handlar om att mäklare som vill sälja sommarstugor i Sverige 

till norrmän felaktigt har skrivit i annonsen att om man får en inbjudan från mäklaren så 

slipper man karantän när man återvänder till Norge.  

• En tidning publicerar en översatt debattartikel från Expressen av författaren Göran 

Rosenberg som menar att den svenska coronastrategin har varit att ”offra de gamla och 

svaga till förmån för de unga och produktiva”. Han lyfter olika faktorer som kan ha gjort 

att Sverige valde en så annorlunda strategi än andra länder och hävdar bl.a. på att historiskt 

sätt har Sverige en tradition av att vilja mäta människors värde (jämförelse med lagen om 

tvångssterilisering). Förutom denna artikeln som är mer kritisk/opinionsbildande så är de 

flesta andra sakliga och förmedlar fakta oftast med referenser till presskonferensen eller 

svensk media. 

• Tidskriften e24 skriver om att Sveriges ekonomi går bättre än förväntat och har klarat sig 

bättre än de hårdast drabbade länderna som ett resultat av de förhållandevis lätta 

restriktionerna under krisen. 

 

Finska16 

• Även denna vecka ger rapporteringen en fortsatt kritiskt negativ bild av Sverige. Artiklarna 

baseras ofta på fakta som antalet döda per capita och andelen svenskar med antikroppar. 

 
14 Den här veckan har SI inte haft möjlighet att analysera innehållet i medierapportering på polska. 

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 

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 
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Faktauppgifterna används ibland på ett kritiskt sätt. Ett mindre antal artiklar är klart 

kritiska. Anders Tegnell omnämns i en krönika som "Överstepräst” och man pratar om att 

bilden av Sverige som ett självförsörjande folkhem är ”självbedrägeri" och kritiserar 

bristen på krismedvetenhet. Sifforna på andelen svenskar med antikroppar beskrivs vidare 

som ”ytterligare ett misslyckande” för den svenska strategin, som man menar motiverats 

utifrån idéen om att uppnå flockimmunitet.  

• De kritiska artiklarna tycks delas i högre utsträckning än de mer sakliga och 

återrapporterande.  

• Ett återkommande tema i rapporteringen är att kritiken mot Sveriges coronastrategi ökar i 

Sverige, man menar att allt fler svenskar frågar sig själva om Sverige valde rätt strategi.  

• Gränsfrågan har fått viss uppmärksamhet även denna vecka, och då bland annat nyheten 

om att Danmark och Norge har beslutat att öppna upp sina gränser mot varandra men inte 

mot Sverige. Nyheten som noterades föregående vecka om att coronasmittade i finska 

Österbotten kunde härledas till Sverige tillbakavisas denna vecka av överläkare Peter 

Nieminen på Vasa sjukhus. Han betonar att smittan kommer både från Finland och 

Sverige, och att i vilken grad smittan kommer från Sverige inte går att säga. Uppgiften om 

att smittan enbart kom från Sverige menar han byggde på ett missförstånd, men går inte in 

på vad missförståndet består i.  

• Nyheten i Dagens Nyheter om att svenska forskare undersöker om nikotin, exempelvis i 

snus, skyddar mot Covid-19uppmärksammas också i ett antal artiklar. 

• Anders Tegnell omnämns fortfarande relativ frekvent, och ofta om hans status i Sverige. 

Denna vecka handlar det exempelvis om Tegnells upplevda arrogans kring italiensk 

sjukvård, samt återrapportering av svaromål från Italiens ambassadör. 

Danska17 

 

• Denna vecka har artiklarna om Sverige generellt en mer neutral ton jämfört med 

föregående vecka. Alla artiklar utom en är sakliga och faktabaserade. Man har ofta hämtat 

information från exempelvis DN, TT, SVT, Aftonbladet och Expressen.  

• Gränsfrågan utgör en stor del av rapporteringen denna vecka. Sex av de elva mest delade 

danska artiklarna handlar om tolv danska gymnasieelever som åkt till Sverige över Kristi 

Himmelfärdshelgen och varav fem sedan konstaterats sjuka i Covid-19. Rektor har efter 

kontakt med Styrelsen för patientsäkerhet fattat beslut om att hela årskullen ska stanna 

hemma i två veckor. Några artiklar tar upp att utrikesministeriet avråder från resor till 

Sverige och att man ska sitta två veckor i karantän om man ändå varit där. Artiklarna är 

genomgående neutrala, men det finns ibland en underton av att man i Sverige lätt blir 

smittad.  

• Ett annat tema inom gränsfrågan är reaktionerna i Sverige på att gränserna mot Danmark 

ska öppnas för resande från Norge, Island och Tyskland men inte för Sverige. Olika 

svenskar, som kommunalrådet i Lund Philip Strandberg, uttalar sig om att det är orimligt 

 
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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att skåningar inte kan åka till Danmark fastän dödstalen är lägre i Skåne än i Köpenhamn. 

Chefen för tankesmedjan Intelligence Watch i Skåne säger att han inte känner igen det 

Sverige som skildras i dansk media, att danskarna framstår som egoistiska, nationalistiska 

och överdrivet rädda. Flera artiklar handlar om köerna på Öresundsbron efter långhelgerna, 

eftersom många danskar åkt till sina sommarstugor i Sverige trots att den danska 

regeringen avrått från detta. 

• I en artikel uttalar sig två danska experter mycket negativt om Sveriges strategi för att 

bekämpa coronaviruset. De anser exempelvis att man inte kan ha en regional lösning i 

Öresundsregionen, att man inte kan granska alla svenskar som skulle komma in i landet 

och de tror inte att de svenska reserestriktionerna på högst två timmars restid följs. 

• En artikel refererar till DN och skriver att siffrorna över antal döda i Sverige kanske inte 

stämmer, att det kan vara över 1 000 dödsfall som inte är medräknade i statistiken. 

• Man hänvisar inte i lika hög grad som tidigare till svenska experter, inte heller till 

regeringsföreträdare. När det gäller gränsfrågan intervjuas oftast politiker baserade i Skåne. 

En artikel intervjuar Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron som säger att 

stämningen i Sverige har förändrats, att människor börjar bli frustrerade över de höga 

dödstalen och att vi inte längre har en frihet som andra länder inte har.  
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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.  

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

spanska och ryska. På arabiska ökar istället antalet publiceringar något. 
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Coronapandemin präglar innehållet i publiceringarna om Sverige i något mindre utsträckning 

jämfört med förra veckan på engelska, spanska och ryska. En uppskattning är att coronarelaterade 

publiceringar upptar runt 28 procent av alla publiceringar om Sverige på engelska den senaste 

veckan. På spanska är det 25 procent och på ryska 16 procent. På arabiska utgör coronapandemin 

16 procent av antalet publiceringar om Sverige, viket är en något större andel än tidigare.  

 

Publiceringar om Sverige och coronapandemin 

 

Figur 3: Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin på engelska, spanska, ryska och arabiska. 

Grafen visar antalet publiceringar per dag, och inkluderar inlägg på sociala medier, bloggar, forum och 

nyhetsartiklar. Sökorden för coronapandemin redovisas i fotnot. 

Publiceringar som rör Sverige och coronapandemin har minskat jämfört med förra veckan på 

engelska, spanska och ryska. På arabiska ökade istället antalet publiceringar.  

Toppnoteringen i antalet publiceringar den senaste veckan om Sverige och coronapandemin på 

engelska inträffade den 30:e maj. Något som bidrog till den tillfälliga ökningen är en tweet18 som 

delades relativt frekvent där dödstal i olika europeiska länder jämförs. Främst delades tweeten i 

Storbritannien. 

 

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar  

Tweetar utgör runt 60 procent av det totala antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin 

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

urval av engelskspråkiga tweetar från veckan för en bättre förståelse för hur samtalet om Sverige 

och coronapandemint förs.  

 
18 Tweeten lyder ”Deaths yesterday across Europe: Spain 2 Italy 87 Germany 24 France 52 Turkey 28 Belgium 42 Sweden 84 Portugal 

14 Ireland 6 Poland 13 Romania 13 Hungary 8 Netherlands 28 UK ... 324 There's no way we are ready to ease lockdown & open 

schools” 

Sverige listas som ett av del länder 
där artisten Cardi B:s Coronalåt 
ligger på topplistan över mest 

delade låtar 

Svenska sjukhus har slutat 
använda medicinen Klorokin 
som botemdel mot covid-19

Statistik över analet 
smittade/döda i olika 

länder 

För- och nackdelar med 
Sveriges strategi

Trump kritiserade Sverige 
på Twitter

En tweet om höga 
dödstal i Sverige 

delas, bla av Trump

En tweet om dödstal i
Europeiska länder 

jämförs
Sveriges hantering av 

coronapandemin 
jämförs med Mexicos

Sveriges hantering 
av coronapandemin 
jämförs med Chiles

Sverige används 
som avskräckande 

exempel i 
Argentina

Sverige kritiseras i en tweet för 
att svika sina medborgare 

under coronapandemin Turskisk 
medborgare 

flygs tillbaka till 
Turkiet efter 

kritik mot svensk 
sjukvård

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2
0

2
0

-0
1
-0

1

2
0

2
0

-0
1
-0

5

2
0

2
0

-0
1
-0

9

2
0

2
0

-0
1
-1

3

2
0

2
0

-0
1
-1

7

2
0

2
0

-0
1
-2

1

2
0

2
0

-0
1
-2

5

2
0

2
0

-0
1
-2

9

2
0

2
0

-0
2
-0

2

2
0

2
0

-0
2
-0

6

2
0

2
0

-0
2
-1

0

2
0

2
0

-0
2
-1

4

2
0

2
0

-0
2
-1

8

2
0

2
0

-0
2
-2

2

2
0

2
0

-0
2
-2

6

2
0

2
0

-0
3
-0

1

2
0

2
0

-0
3
-0

5

2
0

2
0

-0
3
-0

9

2
0

2
0

-0
3
-1

3

2
0

2
0

-0
3
-1

7

2
0

2
0

-0
3
-2

1

2
0

2
0

-0
3
-2

5

2
0

2
0

-0
3
-2

9

2
0

2
0

-0
4
-0

2

2
0

2
0

-0
4
-0

6

2
0

2
0

-0
4
-1

0

2
0

2
0

-0
4
-1

4

2
0

2
0

-0
4
-1

8

2
0

2
0

-0
4
-2

2

2
0

2
0

-0
4
-2

6

2
0

2
0

-0
4
-3

0

2
0

2
0

-0
5
-0

4

2
0

2
0

-0
5
-0

8

2
0

2
0

-0
5
-1

2

2
0

2
0

-0
5
-1

6

2
0

2
0

-0
5
-2

0

2
0

2
0

-0
5
-2

4

2
0

2
0

-0
5
-2

8

2
0

2
0

-0
6
-0

1

Engelska

Spanska

Ryska

Arabiska



 

 

 

19 (19) 

  

Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige 

 

 
 
 

Precis som tidigare veckor omnämns Sverige fortsatt i listor över antalet sjukdomsfall och avlidna i 

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

för att Sveriges strategi antingen har lyckats eller misslyckats. Precis som förra veckan ser vi dock 

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

Resonemanget byggde då på att Sverige uppvisade ett begränsat antalet dödsfall, och att landets 

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

uppnå flockimmunitet, vilket ansågs positivt.  

Denna vecka tycks tweetar om det motsatta utgöra en större andel av samtalet. Likt tidigare veckor 

refererasofta 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. 

Det finns även tendenser för att Sveriges strategi inte utgör fokus för inlägg om coronapandemin i 

lika stor utsträckning som tidigare. Exempelvis florerar flera listor där statistik i olika länder 

jämförs, där Storbritannien istället är det land som uppmålas sticka ut. Även Norge får visst fokus 

denna vecka, där norska företrädares uttalar sig om att Norge kanske inte borde stängt ner landet i 

så stor utsträckning utan borde gjort mer som Sverige. Att Sverige genomför digitala protester 

(med anledning av rekommendationer och förbud mot större folksamlingar på grund av 

coronapandemin) mot polisvåld in USA och Sverige får också viss uppmärksamhet.  

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

till antalet. 

 


