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Bilden av Sverige
utomlands april–juni 2020
Kvartalsrapport från Svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med
svenska ambassader och konsulat.
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Inledning
Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att öka
omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Ett av SI:s
uppdrag är att följa och analysera bilden av Sverige
utomlands. SI använder sig idag av följande huvudsakliga
källor i detta arbete:
• Egna geografiska och tematiska studier om människors
uppfattning om Sverige
• Samtalet om Sverige på digitala plattformar (sociala
medier, nyhetsmedier, bloggar, forum) på engelska,
spanska, ryska och arabiska
• Rapportering och diskussioner om Sverige i
internationella medier
• Sveriges position i internationella studier och index
• Löpande dialog med svenska ambassader, konsulat och
samarbetsparter runtom i världen
Sveriges förutsättningar för utbyte och samverkan
internationellt är beroende av ett gott anseende utomlands
och av att Sverige och svenska aktörer uppfattas som
relevanta och möts med förtroende. Bilden av Sverige
utomlands är viktig för handel, investeringar, turism,
attraktion av internationella studenter, forskare och
spetskompetens, politiskt samarbete med mera.

Om kvartalsrapporten
Enligt SI:s instruktion ska myndigheten löpande redovisa
sina analyser till regeringen (Utrikesdepartementet). Detta
sker i form av kvartalsrapporter och årsrapporter vilka
innehåller sammanfattningar av SI:s arbete med
Sverigebildsanalyser.

Rapporten består av följande avsnitt:
1. Publiceringar om Sverige på digitala plattformar:
a. Antalet publiceringar om Sverige på engelska,
spanska, ryska och arabiska (sida 4)
b. Mest delade artiklar om Sverige på engelska, spanska,
ryska och arabiska (sida 6)
c. Publiceringar specifikt om Sverige och coronaviruset
(sida 8)
2. Sveriges position i 8 internationella index (sida 9)
a. World Press Freedom Index (Reportrar utan gränser)
b. Global Peace Index (Vision of Humanity)
c. Environmental Performance Index (Yale och
Columbia University)
d. Sustainable Development Goals Index (Bertelsmann
Stiftung)
e. Digital Economy and Society Index (EUkommissionen)
f. European Innovation Scoreboard (EU-kommissionen)
g. World Competitiveness Ranking (IMD)
h. Universitas 21
Sedan mitten av mars 2020 har SI rapporterat veckovis till
Utrikesdepartementet och andra myndigheter kring vad som
rapporteras i utländsk nyhetsmedia och sociala medier om
Sverige med anledning av coronapandemin. För en mer
ingående analys av publiceringar om Sverige i relation till
coronaviruset så finns rapporterna tillgängliga på SI:s
hemsida, si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-sverigeoch-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering.
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Figur 1: Antal publiceringar på digitala plattformar där Sverige omnämns april–juni 2020, Både nyhetsmedier och sociala medier ingår. Några händelser har bidragit
till en tillfällig volymökning, exempelvis 30 april då President Donald Trump kommenterade Sveriges coronasituation, 9 maj då Sveriges coronasituation används
som negativt exempel i Argentina, 3 juni då Anders Tegnells uttalande i Dagens Eko väcker diskussion internationellt.

Under april–juni 2020 var antalet publiceringar om Sverige
flest på engelska, följt av spanska, ryska och arabiska.1
Nivåerna är något högre på alla språk jämfört med första
kvartalet 2020. Nedan följer en redogörelse av de enskilda
händelser som väckte störst uppmärksamhet under perioden.

Publiceringar om Sverige på engelska
• 30 april: USA:s president Donald Trump twittrar att
Sverige ”betalar ett högt pris” för att inte ha infört
hårdare restriktioner. Uttalandet kom kort efter att WHO
uttalat sitt stöd för den svenska strategin, vilket också är
en del av det ökade antalet publiceringar.
• 3 juni: Statsepidemiolog Anders Tegnells uttalande i
Sveriges radios Dagens Eko om att den svenska strategin

1

Under april–juni publicerades drygt 6,8 miljoner artiklar och inlägg om Sverige på
engelska, drygt 1,5 miljoner på spanska, 650 000 på ryska, samt knappt 300 000 på
arabiska.

har förbättringspotential uppmärksammas och tolkas som
om att han erkänner att ”öppenhet” var fel väg att gå, och
att den svenska strategin har misslyckats. I
sammanhanget rapporteras också om de svenska
dödstalen, som anses höga. Samma dag uppmärksammas
även protesterna i Sverige till stöd för amerikanen George
Floyd och rörelsen Black Lives Matter i viss
utsträckning.

Publiceringar om Sverige på spanska
• 9 maj: Argentinas president Alberto Fernández använder
den svenska strategin som ett negativt exempel.
Uttalandet gjordes som ett svar på de inhemska
önskemålen om lättade restriktioner i Argentina. Sveriges
ambassad i landet svarade presidenten, och Johan
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Giesecke intervjuades kring den svenska strategin och
coronapandemin generellt.
• 4 juni: Den svenska strategin och dess utfall kritiseras i
Spanien. Man kommenterar antalet döda och den
ekonomiska utvecklingen i Sverige, vilken kritiseras.
Bland annat delas en privatpersons tweet där Sveriges
strategi jämförs med Spaniens relativt frekvent. Tweeten
avslutas med att även om Spaniens företrädare inte
hanterat coronapandemin felfritt så är de ändå en av de
bästa i världen.

Publiceringar om Sverige på ryska
På ryska finns inga utmärkande volymtoppar under
perioden, men generellt har publiceringarna om Sverige ofta
handlat om coronaviruset.
• Sveriges strategi har ofta beskrivits som ett annorlunda
vägval och har använts som exempel i en polariserad
diskussion coronaviruset på ryska. Sveriges strategi har
ofta beskrivits som ”karantänvägran” och jämförts med
Belarus coronastrategi.
• Prinsessan Sofias volontärarbete på sjukhus under
coronapandemin har uppmärksammats både i
nyhetsmedier och på sociala plattformar. Anders Tegnell

har också fått stort utrymme och citerats, speciellt hans
uttalande i Dagens Eko i juni. Uttalandet tolkades som att
han ångrade Sveriges val av strategi och erkände att
strategin misslyckats.

Publiceringar om Sverige på arabiska
• 26 april: Coronasmittad turkisk medborgare flygs från
Sverige till Turkiet för vård. Detta efter ett inlägg på
sociala medier där hans döttrar vädjar om stöd efter att
inte fått hjälp av svensk sjukvård.
• Coronastrategin utgör ett tydligt tema under perioden,
även om det är få volymtoppar. Framförallt rör
publiceringarna den svenska strategin, där reaktionerna
har växlat mellan nyfikenhet, kritik och svårigheten med
att avgöra vilken strategi som är bäst. Under slutet av
perioden har strategin kritiserats, framförallt som en följd
av de höga dödstalen, Tegnells uttalande i Dagens Eko
som tolkades som ett erkännande om att strategin
misslyckats och att de nordiska grannländerna håller
gränsen mot Sverige stängd.
• Sverige och Stockholm omnämns fortsatt i samband med
utveckling i Jemenkonflikten.

6

Mest delade artiklar om Sverige på sociala medier
Mest delade artiklar om Sverige på engelska
Engelska
Antal delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

Coronavirusstrategi: Sverige har undvikit isolering och ekonomisk kollaps

nationalreview.com

852 534

2

Ingen nedstängning i Sverige men Stockholm kan ha "flockimmunitet" inom veckor

cnbc.com

634 219

3

Prinsessan Sofia av Sverige jobbar på sjukhus under coronapandemin

people.com

433 101

4

Sveriges coronavirusstrategi kommer snart att vara världens

foreignaffairs.com

281 585

5

Sverige har registrerat dödligaste veckan på århundradet efter att ha valt bort
nedstängning

nypost.com

266 294

6

COVID 19: Raka svar från uppsatt epidemiolog som förutsåg pandemin

bluezones.com

221 971

7

Sverige hävdar framgång mot coronaviruset efter att ha hållit landet öppet

nydailynews.com

210 077

8

Sverige utmanar Trump och vetenskapen genom att vägra nedstängning

cnn.com

182 791

9

Sverige motbevisar hårdare restriktioner då kurvan fortsatt är flack

uncoverdc.com

168 993

10

Har Sverige hittat den rätta lösningen på coronaviruset?

news.yahoo.com

167 776

Figur 2: Mest delade artiklar på engelska där Sverige omnämns

Mest delade artiklar om Sverige på spanska
Spanska
Antalet delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

"Oavsett vad man gör så kommer alla att smittas", säger den svenska epidemiologen
Johan Giesecke

larepublica.pe

378 969

2

Svensk epidemiolog: "Oavsett vad du gör så kommer alla att smittas"

eldesconcierto
.cl

345 973

3

Coronavirus: Vad händer om Sverige hade rätt?

vozpopuli.com

318 200

4

Johan Giesecke, svensk toppepidemiolog: "Coronaviruset sprider sig som en eld och
oavsett vad man gör, alla kommer att smittas"

infobae.com

245 656

5

Prinsessan Sofia av Sverige byter sin krona och blir sjuksköterska mitt i
coronaviruskrisen

intriper.com

236 122

6

Alberto de Mónaco sänker sin lön, Sofia från Sverige arbetar på ett sjukhus ...
Exemplet följs inte av andra kungshus

elmundo.es

110 685

7

Sveriges coronavirusstrategi misslyckas: dödsfrekvensen fyra gånger så hög som i
sina skandinaviska grannländer

eleconomista.
es

108 486

8

Den svenska epidemiologen säger att vi alla kommer smittas av coronaviruset

eltiempo.com

82 837

9

López-Gatell om utplattningen av Covid-19-kurvan i Sverige och Schweiz

sdpnoticias.co
m

71 618

10

Sverige stänger sin sista kolanläggning två år före schemat

elperiodicodel
aenergia.com

59 870

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

Placering

Rubrik

Källa

1

Sverige förbjuder obligatorisk vaccination?!

zen.yandex.
ru

129 420

2

Vad händer om Sverige bevisar för världen att det som händer runt coronaviruset är
falskt?

lentachel.ru

91 587

3

Världen tittar på Sverige, där beräkningen av antalet offer för viruset på grund av den
grundläggande skillnaden är lägre än i resten av världen

politus.ru

48 490

4

Världen tittar på Sverige, där beräkningen av antalet offer för viruset på grund av den
grundläggande skillnaden är lägre än i resten av världen

postivka.blo
gspot.com

34 047

5

Vad händer om Sverige bevisar för världen att det som händer runt coronaviruset är
falskt?

interesnie.in
fo

30 082

6

I Sverige har man börjat implantera chip i människor

russianamer
ica.tv

26 969

7

Sverige undviker självisolering och förbud: ”det värsta ligger bakom oss”

news.israeli
nfo.co.il

16 870

8

Sveriges främsta epidemiolog erkände för första gången karantänvägran som ett
misstag

forbes.ru

14 446

9

Världen tittar på Sverige, där beräkningen av antalet offer för viruset på grund av den
grundläggande skillnaden är lägre än i resten av världen

dayofru.com

10 984

10

Den svenska regeringsrådgivaren namnger två huvudåtgärder för att bekämpa viruset

rbc.ru

8 442

Figur 4: Mest delade artiklar på ryska där Sverige omnämns

Mest delade artiklar om Sverige på arabiska
Arabiska
Antalet delningar

Placering

Rubrik

Källa

1

Sverige avvisar karantän i strävan efter "flockimmunitet"

218tv.net

21 737

2

Sverige vägrar att behandla en turkisk medborgare som är smittad av corona och
Erdogan skickar ett privatplan för att evakuera honom

andaluspres
s.com

19 815

3

Kommer Sverige att svika sina äldre för att bekämpa corona? Officiella instruktioner att
lämna de över åttio år till sitt "oundvikliga öde"

arabicpost.m
e

17 161

4

Svensk expert: Hälften av Sveriges befolkning kan få corona i april

alkompis.se

16 577

5

Ramadan infaller på fredag i Sverige .. med "guide av månen" och "vetenskap"

alkompis.se

10 920

6

Turkiet evakuerar en medborgare i ett privatplan från Sverige efter att ha vägrat att
behandla honom .. Erdogans rådgivare kommenterar

soshals.com

10 860

7

Över 80% av Stockholms intensivvårdspatienter återhämtar sig

alkompis.se

10 469

8

Efter Tyskland påbörjar Sverige rättegången mot tidigare tjänstemän i Assad-regimen

hadiabdullah
.net

8 748

9

Sverige: Världens högsta dödlighet

mcdoualiya.co
m

8 128

10

Efter att Sverige vägrar att behandla honom skickar Turkiet ett flyg för att ta med en
coronasmittad medborgare

rassd.com

7 791

Figur 5: Mest delade artiklar på arabiska där Sverige omnämns
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Publiceringar om Sverige och coronapandemin2
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Figur 6: Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin april–juni 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. För att
hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade, men även ord som relaterar till händelsen så som ”self isolation”, ”herd immunity” och
liknande.

Publiceringarna om Sverige och coronapandemin har
utgjort en relativt stor andel av det totala antalet
publiceringar om Sverige. På engelska och arabiska har det
utgjort drygt 30 procent av det totala antalet publiceringar
om Sverige under perioden (Figur 6). På ryska och spanska
har antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin
utgjort drygt 20 procent.
Vidare kan konstateras att antalet publiceringar om
Sverige och coronapandemin nådde en topp i slutet av
april, bland annat till följd av president Trumps tweet om
Sverige, för att sedan minska igen. Från början av juni är
antalet publiceringar tillbaka på samma nivåer som i
början av mars. Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att
intresset för Sverige i samband med coronapandemin har
upphört.

Under januari–mars handlade rapporteringen i hög
utsträckning om Sveriges strategi, och hur den skiljer sig
mot andra länders, dvs. att Sverige valt ”öppenhet” istället
för hårda restriktioner. Även om Sveriges annorlunda
strategi fortsatt varit grunden för rapportering under april juni så bedömer SI att fokuset flyttats till att bedöma
utfallet av den svenska strategin. Ofta har det skett i form
av statistik kring antalet döda, och specifikt kring antalet
döda bland den äldre befolkningen. Även statistik kring
andel av befolkningen med antikroppar, vilket kopplats till
en diskussion om flockimmunitet, har lyfts fram. Det
ekonomiska utfallet för Sverige jämfört med andra länder
har också varit ett tema, där diverse olika studier och
underlag fått ligga till grund för rapporteringen. Under
senare delen av perioden har reserestriktioner för svenskar
till andra länder varit av stort intresse internationellt.

I kvartalsrapporten för januari–mars 2020 rapporterade SI
att stora internationella nyhetsmedier skrev mer
djuplodande än vanligt om Sverige i samband med
coronapandemin. Denna trend har fortsatt även under
april–juni, även om ämnena som lyfts har ändrats något.

Precis som under tidigare period är SI:s bedömning att
medierapporteringen i stort varit faktabaserad och haft en
neutral tonalitet. I sociala medier däremot har diskussionen
varit mer polariserad. Förekomsten av desinformation
bedöms vara begränsad.

2

Mer detaljerad information om publiceringar om Sverige i relation till coronaviruset finns i SI:s rapporter om coronaviruset. Rapporterna finns tillgängliga på SI:s hemsida,
si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-sverige-och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering.
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Sverige i internationella
studier och index
Tema

Sveriges position

2020

2019

Samhällsfrågor

World Press Freedom Index (Reportrar utan gränser)

4/180

3/180

Global Peace Index (Vision of Humanity)

15/163

18/163

Environmental Performance Index (Yale och Columbia University)

8/180

-

Sustainable Development Goals Index (Bertelsmann Stiftung)

1/166

2/162

Digital Economy and Society Index (EU-kommissionen)

2/28

2/28

European Innovation Scoreboard (EU-kommissionen)

1/27

1/28

World Competitiveness Ranking (IMD)

6/63

9/63

Universitas 21

5/50

4/50

Hållbarhet

Innovation och
konkurrenskraft

Talangattraktion

Figur 7: Sveriges position i åtta index som publicerats under april–juni 2020.
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