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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete
och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära
samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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Sammanfattning 9 juni till 16 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 engelska,
arabiska, ryska, spanska, franska, italienska, spanska, arabiska, ungerska, polska, norska, finska
och danska 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.
Från och med nästa vecka kommer SI att ta fram en enklare rapport varannan vecka.

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering
Drygt 7,9 miljoner människor i världen har konstaterats smittade av coronaviruset och över 435
000 har avlidit. Antalet döda i Sverige till följd av coronapandemin är drygt 4 900. I Kina har
smittspridningen i Peking tagit fart igen och resulterat i nya nedstängningar. Runt om i världen
diskuteras huruvida vi kommer att se en andra våg av smittspridning i flera länder. Resor inom EU
under sommaren har fortsatt diskuterats, liksom det fortsatta stegvisa öppnandet av olika städer.
•

•

•

•

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 internationella medier. Jämfört med tidigare vecka (3 juni–9
juni) har det den senaste veckan (10 juni–16 juni) publicerats fler artiklar i Norge,
Tyskland, USA, Polen, Spanien, Frankrike och ryska engelskspråkiga nyhetsmedier och
färre i Ryssland, Storbritannien, Danmark, Italien och Ungern. I Finland är antalet
publiceringar på samma nivå.
En stor del av veckans artiklar handlar om Palmeutredningen. Nyheten om att utredningen
har lagts ner förekommer på alla undersökta språk och i vissa fall i stor omfattning.
Rapporteringen är neutral och innehåller både nyhetsartiklar som redogör för utredningen
och personporträtt eller beskrivande artiklar om Olofs Palmes gärning. Även andra teman
förekommer, särskilt sport och kultur.
Tonaliteten i artiklarna om Sveriges hantering av coronapandemin har under de senaste
månaderna varierat i olika länder, på olika språk och mellan veckor. Bedömningen är att
rapporteringen i huvudsak har varit neutral, men under ett par veckor i slutet av maj
förekom fler artiklar med negativ tonalitet. De senaste tre veckorna har rapporteringen varit
övervägande neutral men det finns i alla länder exempel på artiklar med negativ tonalitet. I
Ryssland och Ungern bedöms rapporteringen till större delen ha varit negativ. Den
internationella nyhetsrapporteringen är generellt faktabaserad.
Ett återkommande budskap är att Sverige har valt en egen väg i hanteringen av
coronapandemin och Sverige jämförs ofta med andra länder. Det görs jämförelser mellan
strategier, men också avseende t.ex. smittspridning, antal döda, reserestriktioner och den
ekonomiska utvecklingen. Sveriges dödstal jämförs ofta med de övriga nordiska ländernas.
Medier i de flesta länder använder stundtals Sverige som ett mindre lyckat exempel.
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•

•

•

I de flesta länder vi studerat rapporterar man om svenskars resemöjligheter inom Norden
och Europa. Fokus ligger på att Sverige ofta utgör ett undantag nu när många länder öppnar
upp och tillåter resor till och från andra länder. Diskussionen är särskilt intensiv i de
nordiska grannländerna. Man redogör även för de dialoger som förts mellan ministrar i de
olika länderna.
Den senaste veckan har det skrivits om rapporten som presentades av European centre for
disease control (ECDC), som uppger att Sverige och Polen inte har nått toppen på
”smittspridningskurvan”. I exempelvis Polen, Italien, Storbritannien och Tyskland har man
rapporterat att Sverige har en fortsatt hög smittspridning.
Svenska regerings- och myndighetsföreträdare fått fortsatt utrymme i internationell press.
Bland andra har Stefan Löfven, Mikael Damberg och Ann Linde citerats. Anders Tegnells
uttalande i Ekot den 3 juni fångas upp även den här veckan.

Publiceringar om Sverige på digitala plattformar
•
•
•
•

•

Antalet publiceringar om Sverige i allmänhet har minskat på alla fyra språken.
Antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin har minskat på alla fyra språken.
Generellt är samtalet om Sverige och coronapandemin mer polariserat i sociala medier än i
nyhetsmedia.
Sveriges strategi är fortsatt ofta föremål för diskussion på Twitter. Bland engelska tweetar
fokuserar man fortsatt på olika negativa effekter av den svenska coronastrategin, inlägg
som är mer positiva till strategin är fortsatt färre till antalet.
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/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 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).
Under nuvarande tidsperiod (10–16 juni) har det skett flest publiceringar om Sverige totalt i våra
nordiska grannländer Norge och Finland följt av Ryssland och Tyskland (se figur 1).
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Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 10–16 juni 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
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tonaliteten är neutral. Alla artiklar bedöms vara faktabaserade.
Det har skrivits relativt lite om Sveriges coronastrategi under veckan, istället har
Palmemordsutredningen varit i fokus.
Bland artiklarna om Sveriges coronastrategi är fokus delat mellan gränsfrågor i Norden och
intern politisk debatt i Sverige.
De mest delade artiklarna på engelska handlar också om Palmemordsutredningen. De få
mest delade artiklarna om svensk coronastrategi har generellt mer negativ tonalitet.
När det gäller gränsfrågan pekar flera artiklar på svensk besvikelse över att Norge,
Danmark och Finland stängt gränserna mot Sverige. Mikael Damberg, Ann Linde och Erna
Solberg är de mest flitigt citerade i sammanhanget.
En artikel tar upp hur svensk ekonomi kommer klara sig jämfört med övriga Norden
(Bloomberg 16/6). En annan att SAS får miljardstöd (Forbes 16/6).
Liksom föregående vecka finns det ett visst fokus på att den politiska debatten i Sverige
har blivit mer negativ och på förändrade förtroendesiffror för regeringen och FHM. En
artikel pekar på minskat stöd för regeringen enligt Novus, en annan pekar på ökat stöd för
Socialdemokraterna enligt Sifo.
Jimmie Åkesson och Lena Einhorn är de två huvudsakliga kritiska röster som citeras, i
varsin artikel.
Två artiklar, varav en får räknas som en opinionstext, menar att den svenska känslan
av ”särskildhet” kan förklara varför Sverige valt en annan väg. En av dessa (Foreign Policy
15/6) jämför med den havererade Palmeutredningen, en annan (Financial Times 15/6) med
flyktingkrisen 2015.

Engelska – Storbritannien5
•
•
•
•

Tonaliteten bedöms vara övervägande neutral och artiklar faktabaserade.
Det har skrivits mycket lite om Sveriges coronastrategi under veckan. Istället har flera
andra ämnen varit i fokus, framförallt Palmemordsutredningen.
Ett par artiklar fortsätter ta upp gränsfrågan i Norden och att flera länder kommer att hålla
gränserna stängda mot Sverige.
Ett par artiklar citerar en rapport från ECDC om att Sverige och Polen är de enda EUländer som inte ser ut att ha nått toppen av kurvan över smittspridning än.

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, latimes.com

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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•

•

En ambitiös artikel från The Telegraph (16/6) jämför Storbritannien, Sverige och övriga
Norden och tittar på hur strikta åtgärder som finns i nuläget och hur ekonomierna verkar
påverkas.
Artiklarna om Palmemordet är överlag neutrala. Det förekommer vissa missförstånd om
huruvida Stig Engström pekats ut som skyldig eller misstänkt.

Ryska6
•

•

•

•

•

•
•

6

Den senaste veckans rapportering, som överlag bedöms vara faktabaserad, har inte
fokuserat på Sveriges hantering av coronapandemin. Istället har Palmeutredningen varit i
fokus, liksom svenska myndigheternas omhändertagande av en ettårig rysk flicka.
I rapporteringen om Palmeutredningen konstaterar man att mördaren pekas ut av
Åklagarmyndigheten och att utredningen läggs ned. I vissa artiklar förekommer
kommentarer från statsminister Stefan Löfven och Olof Palmes son Mårten Palme.
Rapporteringen om en rysk flicka som omhändertagits från en rysk mamma i Sverige är
negativ och ifrågasättande. Det uppges att omhändertaganden av barn är satta i system i
Sverige.
De artiklar som handlat om Sveriges hantering av coronapandemin har varit kritiska. Fokus
ligger på dödstalen samt på att olika länder, inklusive de nordiska grannländerna, inte
öppnar sina gränser mot Sverige. Det rapporteras också om utländska forskare, t. ex. från
Nya Zeeland och Italien, som kritiserar den svenska strategin. Vissa artiklar uppger att
Sverige kommer att hamna i en ekonomisk kris, trots att ingen karantän har införts. Anders
Tegnell uttalande i Ekot den 3 juni förekommer fortsatt i rapporteringen och det uppges att
Tegnell menar att Sverige har valt fel väg.
En artikel i EurAsia Daily, som är en av den senaste veckans mest delade, handlar om läget
på äldreboenden i Sverige. Äldre uppges få morfin istället för syre, vilket gör att de dör
snabbare. Artikelförfattaren driver tesen att äldre ska ge plats åt unga migranter. Vissa
svenska läkare kommer till tals i artikeln, t. ex. Johan Styrud från Danderyds sjukhus.
Några artiklar har plockat upp att inrikesminister Mikael Damberg i Sveriges Radios
program Studio Ett sa flockmentalitet istället för flockimmunitet, när han presenterade den
nya myndigheten för psykologiskt försvar. I en artikel kallas den nya myndigheten för
”Sanningens ministerium”.
I en av de mest delade artiklarna den senaste veckan uppges Sveriges nye ambassadör i
Israel, Erik Ullenhag, ha en negativ inställning till Israel.
På Vkontakte lyfts statistik över Sveriges dödstal i ungefär 6 % av inläggen. Ungefär lika
många inlägg handlar om att olika länder öppnar sina gränser, men inte till Sverige.
Motsvarande andel inlägg är kritiska till att Sverige inte infört har lockdown och till de
höga dödstalen. Ungefär lika många inlägg skriver neutralt om Sverige kopplat till covid19. Det förekommer enstaka kommentarer om Sveriges och Belarus coronastrategier, om
Sveriges framtida tillgång till vaccin och om ett förslag att resa ett monument till Greta
Thunberg i Moskva.

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
•

•

•

Rapporteringen bedöms överlag vara faktabaserad. Den är generellt neutral till något
negativ. Innehållet är av varierande slag och det är relativt vanligt med hänvisningar till
svenska källor. Ungefär hälften av artiklarna berör Sverige och corona.
Områden som tas upp är t ex det svåra ekonomiska läget i Sverige utifrån rapportering från
Svenskt näringsliv. Det rapporteras också om att Sverige och Polen är de länder i Europa
som ännu inte har nått puckeln i smittspridning. Inrikesminister Mikael Damberg finns
med i nyhetsrapporteringen, kopplat till uttalanden om att Finland inte öppnar gränsen mot
Sverige. I samma artikel uppges att Finlands inrikesminister Maria Ohisalo säger att
beslutet kontinuerligt kommer ses över.
Palmeutredningen tas upp i en saklig artikel, som bl a uppger att inget åtal kommer väckas.

Arabiska8
•

•

•

De mest delade artiklarna från arabiskspråkiga medier har övergripande neutral tonalitet.
Andelen coronarelaterade artiklar har sjunkit jämfört med tidigare veckor. Övriga ämnen
tas nu upp i högre grad.
Artiklarna om Sveriges coronastrategi har bland annat handlat om det vaccin det svenskbrittiska företaget AstraZeneca utvecklar tillsammans med europeiska länder. Nyheten att
man nu ska få testas gratis förekommer också. En del artiklar citerar regeringsföreträdare –
däribland statsminister Stefan Löfven, som i en intervju med SVT menar att utvecklingen
vad gäller covid-19 i Sverige är positiv och att det är färre dödsfall och intensivvårdade.
Att bland annat Finland (som nämns särskilt) har stängt gränserna mot Sverige – men inte
övriga nordiska länder – har tagits också upp under veckan. En artikel citerar Finlands
inrikesminister som menar att situationen i Sverige är allvarlig och att gränskontroller för
svenskar måste bestå.
Palmeutredningen nämns inte bland de mest delade artiklarna eller på Twitter. Till skillnad
mot de senaste veckorna förekommer ingen betydande diskussion om Sveriges
coronahantering på Twitter.

Spanska9
•

Den senaste veckans rapportering har delvis fokuserat på utredningen om mordet på Olof
Palme. Detta gäller både för nyhetsrapporteringen under perioden och mest delade
artiklarna. Fokus för rapporteringen är att slutsatserna från utredningen av fallet lämnar
många obesvarade frågor och tvivel. Flera artiklar nämner att utredningen har varit den
mest kostsamma i Sveriges historia, och citerar svenska experter varav flera uttalar sig om
att fallet är en besvikelse och en skandal. Porträtt av Olof Palme förekommer i flera

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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•

•

artiklar. I flera fall är artiklarna detaljerade och redogör för de teorier som förekommit
kring Palmemordet.
I rapporteringen om Sverige i relation till coronapandemin förekommer ett par
nyhetsartiklar, däribland i ABC (Estocolmo critica a Helsinki por aislar a Suecia, 2020-0612) om att Finland öppnar sina gränser för turism från grannländerna och Baltikum fr.o.m.
den 15juni, men inte gränsen till Sverige. I artikeln citeras Finlands inrikesminister Maria
Ohisalo: ”Tyvärr tillåter den pandemiska situationen i Sverige ännu inte att vi lyfter
restriktionerna för gränsöverskridande trafik” samt inrikesminister Mikael Damberg svar
på Finlands beslut: ”Vi skulle ha velat att Finland hade gett ett annat besked, vi har alla ett
ansvar att agera på ett sätt som inte försvagar det nordiska samarbetet.” I artikeln jämförs
Sverige med övriga nordiska länder. Sverige har 4 gånger fler döda per 100 000 invånare
jämfört med Danmark, 8 gånger fler än Finland och 10 gånger fler än Norge, även om
Sveriges dödstal understiger de i Spanien, Italien, Belgien och Storbritannien.
Av de svenska företrädare som förekommer i nyhetsrapporteringen den senaste perioden är
det framför allt Anders Tegnells uttalande i Ekot (2020-06-03) som återges: att andra
åtgärder hade satts in om vi hade vetat det vi vet idag.

Italienska10
•

•

Rapporteringen om Sverige har delvis handlat om mordet på Olof Palme, som beskrivs
som Sveriges mest omfattande och dyraste utredning någonsin. Man påpekar att
utredningen pågått under lång tid samt att misstag begåtts under utredningens gång. I
rapporteringen citeras åklagare Krister Petersson och flera experter och journalister
uttrycker sin besvikelse (i exempelvis DN, Aftonbladet, Ekot och Expressen) över att
utfallet lämnar många frågor obesvarade eftersom inga nya bevis presenterats.
Det förekommer fortsatt negativ rapportering om Sveriges hantering av coronapandemin (i
viss mån mycket negativ), där fokus är på de höga dödstalen (bland det högsta per capita i
Europa) och att Sverige uppvisar ökande smittspridning, vilket går emot övriga Europa, där
smittspridningen och antal dödsfall tycks avta. Detta med hänvisning till statistik från EU:s
smittskyddsmyndighet ECDC11 (Euronews, 2020-06-12; Coronavirus: picco superato in
Europa... ma non in Polonia e Svezia). Utifrån samma statistik rapporterar man att Sverige
och Polen är de enda två länderna i Europa som ännu ej passerat toppen vad gäller
smittspridning, och där smittspridningen är på den högsta nivå som hittills observerats.
Sverige är det enda landet vars smittofrekvens är större än 100 fall per 100 000 invånare,
vilket delvis kan förklaras med en ökad testning. Il Meteo (Coronavirus: Svezia, è record
di morti, ma c'è un colpevole! Ecco cosa ha ammesso l'epidemiologo, 2020-06-11)
publicerar en negativ artikel om att Sverige ”har betalat dyrt för valet att inte ha
lockdown”, där Walter Ricciardi, konsult till Italiens hälsominister för
coronaviruspandemin vid WHO, uttalar sig. Artikeln avslutas med Anders Tegnells
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•
•

uttalande i Ekot (2020-06-03) om att vi mot bakgrund av vad vi idag vet om viruset skulle
ha infört striktare åtgärder.
Flera artiklar handlar om att svenskar inte är välkomna i grannländerna. Flera av dessa
refererar till hög smittspridning i Sverige och stängda gränser för svenskarna.
Rapporteringen om Sveriges inställning till förslaget till återhämtningsfond i EU
förekommer även denna vecka men i betydlig mindre utsträckning än tidigare.

Franska12
•

•

•

•

•

12

Den senaste periodens nyhetsrapportering är överlag neutral och faktabaserad, även om
viss kritisk rapportering också förekommer. I rapporteringen om Sverige och
coronapandemin fokuserar man på att det fortsatt är många som insjuknar, ökande dödstal
och att utvecklingen i Sverige är negativ jämfört med andra länder.
I rapporteringen den senaste perioden förekommer även andra ämnen, däribland
utredningen om mordet på Olof Palme, något som förekommer i princip i samtliga större
franska medier, varav de flesta rapporterar förhållandevis omfattande om Palmes karriär
samt återpublicerar gamla reportage och artiklar om Palme. Fokus är också stort på själva
händelseförloppet vad gäller utredningen, däribland tidigare misstänkta, att undersökningen
pågått under lång tid och hur utredningen tagits emot av svenska folket och i svensk media,
och att den inte gett några säkra svar.
När det gäller rapporteringen om Sverige och coronapandemin, drar man ibland slutsatsen
att den negativa utvecklingen i Sverigemed antal smittade är ett tecken på att Sveriges
strategi inte fungerat.
Man rapporterar fortsatt att flera av Sveriges grannländer håller sina gränser stängda för
svenskar, exempelvis att Finland gör som sina grannländer och öppnar gränsen mot övriga
nordiska länder och de baltiska länderna, men inte mot Sverige. Den finske
inrikesministern citeras, liksom inrikesminister Mikael Dambergs kommentar till Finlands
beslut.
Statsepidemiolog Anders Tegnell är fortsatt den som är mest omskriven i franska
nyhetsmedier, där i princip varje artikel som är coronarelaterad omnämner honom. Även
Stefan Löfvens uttalanden och presskonferenser gällande läget i Sverige förekommer i
rapporteringen. Den inhemska kritiken från politiskt håll återges i bl.a. France Info
(Coronavirus : la Suède a échoué sur son pari de l'immunité collective face à la pandémie,
2020-06-10), där Jimmie Åkessons kritik omnämns. Även Ebba Buschs negativa
kommentar om regeringens strategi citeras i några artiklar.
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Tyska13
I tyska medier är rapporteringen fortsatt neutral, men med en kritisk ton, inte minst vad
gäller rubriksättning. Den gångna perioden har utredning om mordet på Olof Palme
uppmärksammas av många medier, men det huvudsakliga temat i rapporteringen är
fortsättningsvis coronarelaterat. I rapporteringen om Palme är fokus på att utredningen tagit
lång tid, att den utpekade gärningsmannen är avliden och att mordet på statsministern är ett
nationellt trauma. Även rapportering om Palmes gärning har förekommit i nyheterna den
senaste perioden.
Rubriksättningen i de flesta artiklarna visar på en kritisk inställning till Sveriges avvikande
val av strategi. Innehållet i tysk nyhetsrapportering refererar fortsatt i betydande
utsträckning till statistik och grafer över antal smittade och dödsfall. Statsepidemiolog
Anders Tegnell är den myndighetsföreträdare som fortsatt är mest omnämnd.
Huvudsakliga teman vad gäller rapporteringen om Sverige och corona är att Sverige är det
land i Norden med högst antal döda, med fler dödsfall per capita än Tyskland och övriga
Europa (avser den specifika perioden), förekomsten av reserestriktioner för svenskar i
Europa och att tyska UD avråder från resor till Sverige. Det förekommer även rapportering
om att de nordiska grannländerna håller gränserna till Sverige stängda och avråder från
resor till Sverige samt att svenskar inte får resa in.
I flera artiklar redovisar man ett ökande antal smittade i Sverige, däribland Focus (202006-13, Fallzahlen steigen weltweit: Schweden verzeichnet Rekordwoche der Neuinfektion)
med hänvisning till rekord i antal smittade under en vecka. Flera artiklar beskriver Sverige
som en ny oroshärd (hotspot) för smitta.
En podd av Der Spiegel ger ett fördjupande reportage om Sveriges coronahantering. Där
beskriver man bl.a. att Sverige inte är så avspänt som många tycks tro. Man berättar att det
tidigare funnits bred politisk uppslutning för Sveriges strategi men att den allt mer
ifrågasätts samt att det finns intern kritik från forskare och experter. Man förvånas över att
Sverige valt en annorlunda strategi i förhållande till övriga nordiska grannländer, vilket nu
medfört reserestriktioner för Sveriges del, och påpekar att Sverige har styrts av beslut
fattade på vetenskaplig grund och av experter (Folkhälsomyndigheten), vilket skiljer sig
från Tyskland.

Ungerska14
•

Sveriges hantering av coronapandemin har inte varit fokus i den senaste veckans
nyhetsrapportering. Istället rapporterar ungersk media i hög utsträckning om Palmemordet.
Rapporteringen är överlag neutral och faktabaserad. Det uppges att utredningen är den
mest omfattande och dyraste i Sveriges historia och att Åklagarmyndigheten pekar ut Stig
Engström som mördare. Rapporteringen tar upp att han dog för 20 år sedan och att
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utredningen nu läggs ner, medan diskussionen om vem som är skyldig kommer att
fortsätta.
Av de två artiklar som tar upp Sveriges hantering av coronapandemin är en, publicerad på
www.888.hu, mycket kritisk mot Sveriges agerande. Det uppges bl. a. att det inte är
politiker, utan experter, som beslutat om Sveriges hantering av coronapandemin. Experter
och en expertmyndighet uppges ha lämnat fri väg för smittspridningen. Det rapporteras om
att statsepidemiolog Tegnell har erkänt brister i Sveriges strategi. Artikeln hävdar också att
Sverige och svenska politiker ofta kritiserar Ungern och den demokratiska utvecklingen,
samtidigt som statsminister Stefan Löfven reagerade starkt när svenska
oppositionspolitiker (SD och KD) påtalar brister i Sveriges hantering av coronapandemin.
Artikeln tar även upp aktuella dödstal i Sverige, som uppges vara rekordhöga jämfört med
dödstalen i andra nordiska länder och jämfört med dem i Ungern.
I den andra av de två artiklar som berör Sverige och covid-19 rapporterar man om att
Zlatan Ibrahimovic brutit mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med
att han besökte fotbollslaget Hammarbys omklädningsrum. Man konstaterar att
Hammarby, som Ibrahimovic är delägare i, kommer att behöva betala böter.

Polska
•

•

•

Rapporteringen har den senaste veckan överlag varit neutral. Drygt hälften av artiklarna
handlar om Sverige och coronapandemin, medan ungefär hälften handlar om Palmemordet.
Flera artiklar tar upp att Sverige och Polen, enligt en rapport från European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), har ett stort antal nya fall av covid-19. Det
ökande antalet fall i länderna uppges bero på ökat antal tester.
Rapporteringen om Palmemordet består huvudsakligen av nyhetsartiklar. Några av de
ämnen som tas upp är mordutredningen, Palme som statsminister och hans ståndpunkt i
världspolitiken, men även den inhemska kritiken av utredningen och vad utredningen
resulterat i.
Tegnells uttalande i Ekot den 3 juni plockas upp i något fall och omnämns negativt. Det
uppges att Tegnell sagt att Sveriges strategi var felaktig och att Sverige idag skulle välja en
mellanväg. Den portal, na:Temat, som hänvisar till uttalandet skriver om "det svenska
experimentet "och att staten inte har säkerställt medborgarnas säkerhet. Ett uttalande från
Karin Tegmark-Wisell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, om att det ökade antalet
smittade i Sverige beror på att fler tester fångar sjuka med milda symptom finns med i
rapporteringen. Man har även återigen plockat upp att Sverigedemokraternas partiledare
Jimmie Åkessons kräver Anders Tegnells avgång.
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Norska15
•

•

•

•

•

Denna vecka har det varit störst fokus på de nya norska reserestriktionerna, Palmemordet
samt den stora smittspridningen på Vrångö. Flera artiklar är neutrala, både till ton och
innehåll. Det har varit något mindre fokus på de höga dödssiffrorna i Sverige.
Många medier har lyft nyheten om de senaste reserestriktionerna från norska regeringen
som innebär att gränsen mot Sverige fortfarande är stäng, med Gotland som undantag. De
flesta artiklar redogör sakligt för vad som gäller, och vad det får för betydelse både för
norrmän som vill semestra i Sverige och för handeln på svenska sidan av gränsen. Man
förklarar varför man får åka till Gotland just nu och beskriver att detta beslut har ifrågasatts
av bl.a. smittoläkare på Gotland, Maria Amér. En ledare tar upp att Anna Hallberg tidigare
har sagt att det inte är acceptabelt att diskriminera Sverige, men ledaren att det Norge gör
inte är diskriminering utan smittskydd. Många i Norge verkar tycka att det är ett förnuftigt
beslut, men man varnar för att beslutet om slopad karantän efter resor till Gotland och
restriktionerna snabbt kan ändras. Man visar detaljerade kartor över hur smittspridningen
ser ut i Sverige och har utvecklats i de olika regionerna. Man tar upp Ann Lindes tidigare
uttalande i DN, där hon uttrycker oro över de stängda gränserna i Norden, att det kan
komma att skapa djupa sår och vara negativt för det nordiska samarbetet.
Flera artiklar handlar om att väldig många har blivit smittade av corona på Vrångö och att
det möjligen beror på ett stort kyrkomöte som hölls med medlemmar från olika delar av
Sverige.
Andra nyheter som lyfts är den ökade testningen av covid-19 i Sverige och appen som
kraschade då många stockholmare ville boka tid för testning. Man rapporterar också om att
besöksförbudet på svenska sjukhem förlängs till 31/8 och om att svenska staten vill gå in
med 5 milliarder till SAS, vilket ska täcka 40 % av deras behov.
Många skriver om att man nu har pekat ut Stig Engström som den som mördade Olof
Palme och därmed har avskrivit fallet då den huvudmisstänkta är död sedan många år.
Fokus ligger på den stora besvikelsen över detta hos svenska folket och polisens dåliga
arbete. Man tycker att det är dags för Sverige att gå vidare och en debattartikel menar att
avslöjandet var en demonstration av en stats oduglighet.

Finska16
•

•

Denna vecka har rapporteringen om Sverige framförallt en neutral ton, men innehållet är
ofta negativt. Enstaka artiklar bedöms ha en något raljant ton, dessa handlar framförallt om
utredningen av mordet på Olof Palme.
Rapporteringen om coronapandemin handlar primärt om att Sverige inte är ett av de länder
för vilket restriktionerna nu hävs. Det handlar då både om att de övriga nordiska länderna
nu häver restriktionerna för resor mellan länderna, men även att svenskarna portas från
Europa. Som en del av denna rapportering tas även den svenska inrikesministern Dambergs
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uttalande om beslutet upp. Han beskrivs vara ”bitter” och ”sur” över det finska beslutet att
inte öppna gränserna för svenskar, och antyder att det får konsekvenser för det nordiska
samarbetet. Som ett svar på det citeras den finska inrikesministern Maria Ohisalo, som
säger att Sverige säkert förstår beslutet, att varje land fattar ett eget beslut baserat på antalet
smittade och att man kan komma att ompröva beslutet om ett par veckor beroende på
situationen i Sverige då. I sammanhanget har även den finska utrikesministern uttalat sig.
Pekka Haavisto menar att detta beslut inte innebär att samarbetet mellan länderna är i fara.
Det skrivs även om att Ann Linde och den finska utrikesministern har haft täta dialoger
inför Finlands beslut i gränsfrågan, där Linde betonat vikten av nordiskt samarbete. I en
artikel kommenteras de stängda gränserna som genant för Sverige. Rapporteringen om
coronapandemin handlar även om att antalet fall i Sverige har skjutit i höjden till nya
rekordnivåer. Många artiklar nämner det, och menar att förklaringen är ökat antal tester
även av symtomfria, bland annat i Stockholm,. Vissa artiklar nämner att man i Sverige
säger att "det är inte så illa i Sverige som man påstår i Finland".
Stefan Löfvens uttalande att Sverige inte valt fel strategi eller misslyckats, fångas upp i
viss mån. Man noterar även att Löfven och regeringen fortsatt har förtroende bland
svenskarna enligt nyligen genomförda opinionsundersökningar. Samtidigt finns det vissa
sprickor, då det inhemska stödet för den svenska coronastrategin enligt mätningarna
sjunker.
En stor del av rapporteringen om Sverige denna vecka handlar om utredningen av mordet
på Olof Palme. Man skriver att utredningen inte ledde till något nytt, att såret inte läktes,
att många svenskar är besvikna och att "fallet aldrig kommer att lösas". Den "slutliga"
informationen om Palmemordet var exakt vad man kunde förvänta sig –lättnad, platt fall
och besvikelse. Stefan Löfven citeras också: "Det bästa hade varit om vi haft en dömd
person." Från en ledare: "Sverige får inte frid – och inte heller får Olof Palme någon
rättvisa."
Övriga ämnen som lyfts är att svenska staten valt att stödja SAS med hundratals miljoner
euro till följd av corona. En annan fråga är att Finlands pensionssystem är världens mest
pålitliga – Finland gick om Sverige och Schweiz i helhetsbetyg.

Danska17
•

•

De mest delade artiklarna handlar om Sverige och coronasituationen. Det är en
övervägande negativ bild som ges, i en ibland raljant ton. Flera artiklar använder Sverige
och siffrorna för antalet döda och smittade som ett exempel som visar att man i Danmark
lyckas bättre med sin strategi.
Den mest delade artikeln tar upp Ylva Johansson, som i egenskap av EU-kommissionär för
inrikes frågor rekommenderar att EU-länderna öppnar gränserna för medlemsländerna. En
dansk specialistläkare kommenterar att detta skulle innebära en kraftigt förhöjd smittrisk
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och Sverige tas upp som ett varnande exempel; man har inte situationen under kontroll och
har inte fått igång testningen.
Flera artiklar handlar om det faktum att Norge, Finland och Danmark nu valt att hålla
gränserna till Sverige stängda. I en artikel frågar sig skribenten om man ska tycka synd om
Sverige som är isolerat och en öppen omröstning visar att 83 % av läsarna inte tycker det.
Några av artiklarna är neutrala och redogör för de regler som gäller i Sverige, speciellt i
samband med att resor inom landet tillåts. Mikael Damberg yttrar sig om att han inte
förstår logiken i att stänga gränserna och att Nordens gemensamma ekonomi är en viktig
kraft.
En fiktiv nyhet i den satiriska nättidningen Rokokoposten driver med den svenska
äldrevården och prioriteringen av patienter under coronapandemin. Stiftaren av rörelsen
”Old Lives Matter” sägs ha avlidit efter en kort tids sjukdom med hosta och feber. Det sägs
också vara svårt att hitta medlemmar och att det finns gott om plats på äldreboendena. En
annan artikel skriver mera neutralt om att besöksförbudet på äldreboendena måste
förlängas – här citeras Lena Hallengren.
Artiklarna om Olof Palme är neutralt skrivna och påminner om dem som skrivs i Sverige.
En artikel har rubriken "Är det coronakrisen som har tagit makten från Sverige? Vart i all
världen tog mitt älskade Sverige vägen?". Den inleds med en bild av Olof Palme samt text
om att det inte är någon mening att peka ut en död man som mördaren.
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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 bevakar:
engelska, spanska, ryska och arabiska. Det material som samlas in består av nyhetsartiklar och
inlägg på öppna sociala medier, bloggar och forum, vilka 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 coronapandemin.

Publiceringar om Sverige i allmänhet
Jemenkonflikten

Greta Thunbergs tal
på FN:s klimatmöte

Sverige är ett av de
länder som erkänner
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president i Venezuela

ASAP Rocky

Brottsmål mot Julian
Assange läggs ner
Diskussion om
pantmaskiner

300000

Sångerskan
Marie Fredriksson
gick bort

30000

Sverige möter
Ryssland i
ishockey-VM

Engelska

Spanska
Ryska
Arabiska

3000

300

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 har minskat jämfört med förra veckan på alla fyra
språken. Störst förändring syns på engelska och arabiska, men minskningen är tydlig även på
spanska och ryska.
Coronapandemin präglar innehållet i publiceringarna om Sverige i något mindre utsträckning
denna vecka. En uppskattning är att coronarelaterade publiceringar upptar runt 19 % av alla
publiceringar om Sverige på engelska den senaste veckan. På spanska är det 25 %, på ryska 14 %
och arabiska 12 %. På spanska är minskningen som störst, från 45 % förra veckan till 25 % denna
vecka.
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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.

Publiceringar som rör Sverige och coronapandemin minskade återigen denna vecka på alla fyra
språken. Störst är minskningen på spanska, vilket främst beror på förra veckans tillfälliga ”topp” i
antal publiceringar. Minskningen på engelska, arabiska och ryska är dock också tydlig.
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Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset på engelska, spanska, ryska och arabiska. Grafen visar
antalet publiceringar per vecka och inkluderar inlägg på sociala medier, bloggar, form och nyhetsartiklar.

Innehåll och tonalitet i engelskspråkiga tweetar
Tweetar utgör runt 60 % av det totala antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin på
engelska den senaste veckan. SI har därför gjort en speciell genomgång av ett slumpmässigt urval
av engelskspråkiga tweetar från veckan för att bättre förstå hur samtalet förs.
Precis som tidigare veckor omnämns Sverige fortsatt i listor över antalet sjukdomsfall/avlidna i
olika länder. Denna typ av statistik används fortsatt för att underbygga en åsikt om den svenska
strategin.
Å ena sidan hävdas det att Sveriges strategi har medfört höga dödstal, men jämfört med vissa
länder med hårdare restriktioner som Storbritannien och Spanien står sig Sverige något bättre. Här
refererar man också till att de svenska dödstalen minskar, trots frånvaro av hårda restriktioner. Man
menar också att Sveriges ekonomi troligen kommer att klara sig bättre än många andra länders. Här
refereras bland annat till OECD:s senaste ekonomiska prognos. Poster med en mer positiv syn på
den svenska strategin bedöms dock utgöra en mindre andel av samtalet.
Likt de senaste veckorna handlar tweetarna oftare om att kritisera den svenska strategin. Här jämför
man ofta de svenska dödstalen med länder som bland annat Norge och Finland. Man relaterar
fortsatt flockimmunitet i viss utsträckning som en del av den svenska strategin, och att den har
misslyckats. Men menar också att den svenska ekonomin troligen inte kommer att klara sig bättre
än andra länders, och att Sverige är ett bevis för att hårda restriktioner var bästa strategin mot
coronapandemin. I viss mån nämns också att de nordiska grannländerna valt att inte öppna sina
gränser mot Sverige. Förra veckans samtalsämne om Anders Tegnell i Ekot om att Sverige kunde
ha gjort mer syns i betydligt mindre omfattning denna vecka.
Inlägg på sociala medier som gränsar till konspirationsteorier om Sveriges hantering är fortsatt få
till antalet.
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