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Hur har det rapporterats om Sverige under coronapandemin?
Rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin har sedan början av mars väckt stort
internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges
strategi och vägval i internationella medier. 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 dödstalen i andra länder,
och särskilt med övriga nordiska länder.
Tonaliteten har under de senaste månaderna varierat mellan 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. Sedan dess har rapporteringen varit
övervägande neutral. Den internationella nyhetsrapporteringen har sedan mars generellt varit
faktabaserad. Sedan slutet av juli är den internationella nyhetsrapporteringen om Sveriges hantering
av coronapandemin inte lika omfattande som tidigare under våren.

Nyhetsrapporteringen 19 augusti till 1 september
Jämfört med tidigare tvåveckorsperiod (5 augusti – 18 augusti) har antalet nyhetsartiklar om
Sverige ökat i Finland, Storbritannien, USA, Ryssland, Danmark, Polen, Tyskland, Spanien,
Italien, Frankrike och Ryssland (engelskspråkiga artiklar). En minskning av antalet artiklar har
skett i Norge och Ungern.
Mellan den 19 augusti och 1 september har antalet artiklar som handlar om Sverige och
coronapandemin utgjort en mindre del av den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige på
de språk som SI följer. I några länder utgör rapporteringen om Sverige och corona knappt hälften
av rapporteringen om Sverige, men i de flesta länder är andelen betydligt mindre.
Rapporteringen har under perioden oftast varit neutral, med vissa positiva respektive negativa
inslag. Ämnen som tas upp är t ex användande av munskydd och det rapporteras om att Sverige är
det enda land som inte har några tvingande rekommendationer kring frågan om munskydd.
Huruvida Sverige har uppnått viss flockimmunitet tas bitvis upp. Statistik från SCB, som visar att
dödstalen i Sverige är de högsta på 150 år, har plockats upp i flera länder. Bedömningen är att
Sverige inte i lika stor omfattning som tidigare används som jämförelsepunkt med andra länder.
Andra teman som förekommit i rapporteringen om Sverige är t ex islamkritiska manifestationer och
våldsamma upplopp i Malmö, militära övningar runt Östersjön och sport.
•

•

USA och Storbritannien – Rapporteringen i både USA och Storbritannien tar upp frågan
om huruvida Sverige har uppnått flockimmunitet eller inte. Även frågan om användande av
munskydd är ett återkommande tema. Att Sverige under första halvåret 2020 haft den
högsta dödligheten på 150 år tas upp, liksom Sveriges dödstal. I övrigt förekommer flera
andra teman i rapporteringen, främst de planerade islamkritiska manifestationerna och
påföljande våldsamma upplopp i Malmö, men även områden som t ex sport och militära
övningar i Östersjön.
Norge, Danmark och Finland - Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är
fortsatt huvudsakligen neutral, men har blivit mer kortfattad och sakligt återrapporterande.
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•

•

Under perioden är det istället andra ämnen som väcker uppmärksamhet om Sverige, såsom
olika typer av oroligheter och kriminalitet, t ex upploppen i Malmö, en våldtäkt i Solna och
den danska domen mot svenska gängledare.
Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland - Rapporteringen om Sverige och coronapandemin
är fortsatt huvudsakligen neutral. Det rapporteras bl a om avsaknaden av
rekommendationer för användande av munskydd i Sverige, skolors öppnande och statistik
över antal döda i Sverige under första halvåret 2020. Övriga ämnen som får stort utrymme i
rapporteringen är bl a oroligheter och kriminalitet, men även sport.
Ryssland, Ungern och Polen – I Polen har rapporteringen under perioden varit något mer
positiv än tidigare, medan tonaliteten i Ungern och Ryssland huvudsakligen är negativ.
Ämnen som tas upp är bl a SCB:s statistik om antal döda i Sverige under första halvåret
2020, WHO:s senaste uttalande om Sveriges strategi, att Sveriges försvar stärks, militära
övningar runt Östersjön och sport.
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Volymer, trender och samtalsämnen i rapporteringen om Sverige
Antal publiceringar i internationella nyhetsmedier
Jämfört med tidigare tvåveckorsperiod (5 augusti – 18 augusti) har antalet nyhetsartiklar om
Sverige ökat i Finland, Storbritannien, USA, Ryssland, Danmark, Polen, Tyskland, Spanien,
Italien, Frankrike och Ryssland (engelskspråkiga artiklar). En minskning av antalet artiklar har
skett i Norge och Ungern.
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Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 5–18 augusti i de nyhetsmedier som SI
följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress

Samtalet om Sverige i social media
Som SI tidigare konstaterat är samtalet om Sveriges hantering av coronapandemin på sociala
medier polariserat och liknande tendenser gäller även för de senaste två veckorna. SI har inte
uppmärksammat några särskilt höga volymer på sociala medier vad gäller Sveriges hantering av
corona på de tolv språk SI följer mer noggrant. Ett undantag är i Ryssland, där WHO-experten
David Nabarro prisade Sveriges hantering i nyazeeländsk radio. Uttalandet fick relativt stor
spridning på ryska sociala medier-plattformar. Andra ämnen som diskuterats på relativt höga nivåer
på sociala medier är antalet dödsfall i Sverige. I ett antal länder (däribland i Ryssland och
Tyskland) uppstod diskussioner utifrån nyheten att Sveriges totala dödsantal under 2020 är
historiskt höga. I Frankrike och Italien diskuterades det även om att Sverige fått fel provsvar på ca
3700 covid-tester, och i Finland diskuteras coronapandemin i anslutning till upploppen i Malmö.
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USA och Storbritannien
Samtalet i sociala medier
På sociala medier är USA det land som omnämner och diskuterar Sveriges coronasituation i störst
utsträckning av de länder SI studerar. Under de senaste veckorna är det dock inte ett enskilt ämne
som sticker ut. Tidigare, den 8 augusti, diskuterades Sveriges hantering indirekt i en amerikansk
journalists inlägg. I det inlägget jämfördes den senaste veckans dödstal i ett antal länder (däribland
Sverige) som bevis för USA:s nuvarande situation till följd av coronapandemin.
Inte heller i Storbritannien noteras under perioden en något tillfällig ökning av antalet inlägg om
Sverige och coronapandemin. I början av augusti fick dock en artikel i The Sun (”Lockdown-free
Sweden now seeing ‘very positive’ coronavirus decline as country’s health chief slams masks as
‘pointless’”) stor spridning på sociala medier. I artikeln uppgavs att Sverige ser en positiv
utveckling vad gäller coronapandemin.
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Figur 4: Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin i USA och Storbritannien på engelska mellan 1
juli -1 september. Grafen visar antalet publiceringar per dag, och inkluderar inlägg på sociala medier, bloggar
och forum. Under perioden gjordes nära 500 000 inlägg i USA, medan motsvarande siffra i Storbritannien var
runt 50 000 inlägg.
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Nyhetsrapporteringen i USA
•

•
•

•

•
•
•
•

Strax under hälften av artiklarna under perioden har handlat om Sverige och
coronapandemin. Rapporteringen har varit övervägande neutral. Det förekommer dock
enstaka artiklar med negativ tonalitet.
Att första halvåret 2020 varit det dödligaste i Sverige på 150 år har tagits upp i ett antal
artiklar (New York Times, CNN, NY Daily News).
Ett antal artiklar citerar Anders Tegnell kring frågan om införande av krav på eller
rekommendationer om munskydd, men även kring att försäljning av munskydd ökar
(Bloomberg, New York Times).
Flera artiklar fokuserar på flockimmunitet i Sverige. Vissa artiklar och opinionstexter
menar att Sverige misslyckats med att uppnå bred flockimmunitet (CNN, NY Post), vilket
ses som ett varnande exempel (Wall Street Journal). Andra artiklar citerar statsepidemiolog
Anders Tegnell som uppges argumentera för att viss flockimmunitet är uppnådd.
Flera artiklar rapporterar om att folkmassor upp till 500 kanske kommer möjliggöras i
Sverige (Bloomberg, New York Times).
Ett par artiklar rapporterar om att Sverige rapporterat bristfälliga testkit från Kina (New
York Times).
Statsepidemiolog Anders Tegnell är den mest citerade företrädaren från Sverige, följt av
statsminister Stefan Löfven.
Övriga ämnen som förekommer i rapporteringen är bl a aktuella brottsfall, försvarsfrågor
och att Greta Thunberg återvänder till skolan.

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
• Knappt en tredjedel av artiklarna under perioden har handlat om Sverige och
•

•

•
•

•

coronapandemin.
Rapporteringen har varit övervägande neutral. Det förekommer dock enstaka artiklar med
negativ och positiv tonalitet. I viss rapportering förekommer även kritik av Storbritanniens
coronahantering.
Att första halvåret 2020 varit det dödligaste i Sverige på 150 år ledde tas upp i flera
artiklar, liksom de höga dödssiffrorna i Sverige, särskilt i jämförelse med övriga Norden
(The Sun, Independent). I flera andra artiklar jämförs Sverige med övriga nordiska länder,
vars låga dödstal och relativt skonade ekonomier anses visa att Sveriges strategi har varit
misslyckad.
I ett antal artiklar citeras statsepidemiolog Anders Tegnell kring tvivel över att införa krav
av eller rekommendationer om munskydd (Daily Mail, Telegraph).
Flera artiklar fokuserar på flockimmunitet i Sverige. Ett antal artiklar refererar till en
tidigare artikel i Unherd, där Anders Tegnell argumenterar för hur Sverige kan ha uppnått
en viss flockimmunitet redan (The Times, The Sun, Metro).
Den mest delade engelskspråkiga artikeln under perioden är en opinionstext i Daily Mail
som argumenterar för att Storbritannien har misslyckats i sin strategi om man jämför med
Sverige.
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•

•
•
•

Överlag är Anders Tegnell den svenske företrädare som under perioden citeras oftast.
Stefan Löfven citeras i en artikel och det rapporteras om att han försvarar beslutet att hålla
skolor öppna (Sky News).
Folkhälsomyndighetens offentliggjorda mejlkonversationer omnämns i ett par artiklar
(Telegraph, the Sun).
Misslyckande i äldrevården fortsätter förekomma som ett negativt exempel i ett par
artiklar.
Övriga ämnen som förekommer i rapporteringen är t ex aktuella brottsfall, sport och
kändisar.
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Norge, Danmark och Finland
Samtalet i sociala medier
I Finland uppmärksammades en finsk forskares uttalanden kring upploppen i Malmö i slutet av
augusti. Diskussionerna på sociala medier som följde uttalandet kretade framförallt kring huruvida
coronapandemin kan anses utgöra en orsak till upploppen eller inte. Tidigare, under sommaren, har
bland annat svenskars resor till Finland under pandemin väckt reaktioner.
Antalet inlägg på norska och danska är för få för att det ska vara möjligt att uttala sig om något
övergripande.
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Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Finland, Norge och Danmark (på respektive språk) mellan
1 juli – 1 september. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. Under
perioden gjordes drygt 6 000 inlägg i Finland, 2 000 i Norge och 1 600 i Danmark.

Nyhetsrapporteringen på norska
•
•
•

En tredjedel av de senaste två veckornas nyhetsartiklar om Sverige uppskattas handla om
Sverige och coronapandemin.
Rapporteringen har varit övervägande neutral. Det förekommer dock enstaka artiklar med
positiv tonalitet. I viss rapportering förekommer även en kritik av Norges coronahantering.
Rapporteringen om Sveriges strategi tar upp fler teman än tidigare. Den nyhet som
uppmärksammas av flest medier handlar om att Sverige hoppas kunna börja vaccinera mot
covid-19 under första kvartalet 2021, och att EU snart har avtal klart med fyra potentiella
vaccinleverantörer. I flera artiklar lyfts att Norge kommer få tillgång till vaccin via
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•

•

•

•

•

Sverige. I en ledare med positiv tonalitet i Verdens Gang lyfts hur Sverige hjälper Norge
med både vaccin och skyddsmaterial som tidigare fastnat på svenska sidan av gränsen.1
Flera medier rapporterar fortfarande från de svenska myndigheternas presskonferenser.
Under den aktuella perioden rapporteras, förutom om vaccinationsstrategin, även om att
Sverige ser en liten ökning av covid-19-smittade, särskilt i åldrarna 20-40 år. R-talet i
Sverige redovisas och jämförs med Norge. Det förekommer också rapportering om att flera
utländska medier har spekulerat kring om Sveriges coronastrategi kanske ändå har varit
rätt. Flera medier skriver om att närmare 4 000 personer har fått felaktigt svar på sitt covidtest beroende på fel på testkit. Det är fortfarande ofta statsepidemiolog Anders Tegnell som
citeras, men inte lika ofta som tidigare.
Pandemins effekter på Sveriges ekonomi tas upp i några artiklar. Det rapporteras
exempelvis om att BNP har fallit med 8,3% andra kvartalet 2020 och det görs jämförelser
med Norge2. I rapporteringen tas även upp att den svenska regeringen föreslår 100
miljarder i budgeten nästa år, för att få fart på den svenska ekonomin igen.
SCB:s nya statistik, som visar på att Sverige inte har haft så många dödsfall på 150 år som
under första halvåret 2020, tas också upp i flera artiklar. I rapporteringen redovisas även
statistik som visar att Sverige under perioden haft färre födslar, mindre invandring, färre
giftermål och fler skilsmässor.
I några artiklar förekommer kritik mot den norska hanteringen relaterat till Sverige. Bland
annat handlar det om norska sommarstugeägare som hotar att stämma norska staten för att
de under coronapandemin inte har fått röra sig fritt över gränsen. Ett annat tema är att
svenskar som bor i Norge rapporteras ha blivit illa behandlade för att de antas utgöra en
smittorisk. Även de norska bedömningarna av smittläget i svenska regioner, liksom den
norska regeringens ovilja att sänka avgifter på en del varor, så att handeln och
arbetstillfällen inte ska flytta tillbaka till Sverige när coronapandemin är över, kritiseras.
I övrigt handlade rapporteringen om Sverige i stor utsträckning om upploppet i Malmö,
domen mot de svenska gängmedlemmar som dödade två andra gängmedlemmar i Danmark
och den brutala misshandeln på två tonårspojkar på en kyrkogård i Solna.

Nyhetsrapporteringen på danska
•

•

Inte en enda artikel den senaste veckan, och fem artiklar veckan, innan handlade om
Sverige och coronapandemin. Sammantaget för de två veckorna har runt en tiondel av
artiklarna handlat om Sverige och coronapandemin.
Rapporteringen kring Sverige och coronapandemin är i huvudsak neutral, men ofta med
något negativt inslag. Det rapporteras om att dödligheten är den högsta på 150 år i Sverige
och att Sverige använt felaktiga tester vilket inverkar på statistiken. Det förekommer
uttryck som att den liberala svenska coronastrategin har blivit ”en milstolpe i den svenska
historien”.

1

Takk for hjelpen, Sverige! https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/rA0OoA/takk-for-hjelpen-sverige

2

Svensk BNP faller 8,3 prosent i andre kvartal http://min.e24.no/svensk-bnp-faller-8-3-prosent-i-andre-kvartal/a/BR5nze
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•

•

Ett tema som tas upp är frågan om munskydd, men i övrigt förekommer främst
rapportering om statistik över antalet döda, sjuka och intensivvårdade. En gång hänvisas
till Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, och en gång till
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I övrigt nämns inga experter eller
beslutsfattare.
Den danska nyhetsrapporteringen om Sverige den senaste veckan domineras helt av
koranbränningarna och upploppen i Malmö, samt av gängkriminalitet. De mest delade
artiklarna under perioden handlar nästan uteslutande om den danske politikern Rasmus
Paludan och hans planerade koranbränning i Malmö. Flera artiklar från den senaste
veckans artiklar handlar också om gängkriminalitet, så som den omtalade rättegången i
Danmark, där fem svenska medborgare åtalats för dubbelmord och den stora skillnaden
mellan svensk och dansk lagstiftning på området.

Nyhetsrapporteringen på finska
•
•

•

•

•

•

3

Runt en fjärdedel av de senaste två veckornas artiklar om Sverige handlar om Sverige och
coronapandemin.
Rapporteringen har varit övervägande neutral. Det handlar i stor utsträckning om korta
neutrala konstateranden om läget i Sverige. Den tidigare ingående och bitvis tydligt
negativa rapporteringen kring Sveriges coronastrategi har inte förekommit under denna
period.
Rapporteringen vad gäller Sverige och coronapandemin är varierad. I flera artiklar nämns
att Sverige använt tester för covid-19 som resulterat i felaktigt positiva resultat. SCB:s
statistik, bl.a. kring överdödlighet, uppmärksammas också. I samband med detta nämns
bland annat att Sverige inte har haft så högt antal döda sedan 1869. Gränsfrågan nämns
fortsatt i viss utsträckning. Det handlar då främst om den omfattande arbetskraftspendling
och transporter över gränsen till norra Sverige från Finland, inte minst mellan Torneå och
Haparanda.
I en krönika i MTV Uutiset sätts dock Sveriges coronastrategi i ett lite annat perspektiv. I
krönikan argumenteras för att en effekt av coronapandemin är en inskränkning av de
mänskliga fri- och rättigheterna i många länder. Det enda undantaget som nämns är
Sverige, där hanteringen av pandemin präglats av frivillighet snarare än tvång.3
Statsepidemilog Anders Tegnell citeras bland annat kring att ett vaccin mot covid-19
troligen inte kommer att helt eliminera smittan, och Karin Tegmark Wisell, avdelningschef
på Folkhälsomyndigheten, citeras kring de felaktiga covidtesterna. I övrigt nämns inga
experter eller beslutsfattare.
Övriga ämnen som tagits upp i rapporteringen om Sverige är huvudsakligen Sveriges
förhöjda militära beredskap gentemot Ryssland, koranbränningen i Malmö,
gängkriminalitet och våldsbrott i allmänhet och diverse sportnyheter så som Finnkampen.

”Totalitarismen återvände - det enda undantaget är Sverige” https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/risto-e-j-penttilan-kolumnitotalitarismi-palasi-ainoa-poikkeus-on-ruotsi/7902624
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Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland
Samtalet i sociala medier
Under de senaste två veckorna är det framförallt SCB:s statistik som visar att Sveriges totala
dödsantal under 2020 är historiskt höga som uppmärksammats i Tyskland. Tidigare under
sommaren har det motsatta varit fokus för diskussionen, att man i Sverige haft låga antal dödstal
jämfört med övriga Europa under sommaren.
I Spanien uppmärksammades statsminister Stefan Löfvens möte med Spaniens president Pedro
Sánchez på Harpsund i mitten av juli. Artikeln som föranleder diskussionen fokuserar på att
Sverige säger nej till EU-bidrag till särskilt hårt drabbade länder, till exempel Spanien. En annan
artikel som får särskilt stor spridning handlar om de 25 forskare som i USA Today publicerade ett
debattinlägg och där man förklarar varför man är kritiska till Sveriges hantering av
coronapandemin.
I Frankrike är ett fokus under de senaste två veckorna de felaktiga provsvaren på covid-tester i
Sverige. Tidigare, i början av augusti, diskuterades Sveriges syn på användning av munskydd.
För få inlägg på italienska för att det ska vara möjligt att uttala sig om något övergripande.
Diskussion om om att
man i bl.a. Sverige ej
infört masktvång
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Artikel i spansk tidning
citerar 25 svenska
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Sveriges strategi
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Figur 6: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive
språk) mellan 1 juli – 1 september. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive
språk. Under perioden gjordes totalt drygt 25 000 inlägg i Tyskland, 21 000 inlägg i Spanien, 18 000 inlägg i
Frankrike och 12 000 inlägg i Italien.
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Nyhetsrapporteringen på spanska
•

•

•

•

•
•

Mindre än en tredjedel av periodens nyhetsrapportering om Sverige handlar om Sverige
och coronapandemin. Andra teman som förekommer under perioden knyter an till
händelserna i Malmö i slutet av augusti, andra uppmärksammade våldsdåd i Sverige samt
rapportering om det svenska kungahuset.
Nyhetsrapporteringen är övervägande neutral och saklig. Det förekommer några kritiska
artiklar kring att Sverige och Folkhälsomyndigheten inte ger en allmän rekommendation att
bära munskydd och kring att skolor i Sverige nu kommer att öppna igen efter att varit
stängda sedan lång tid. Det uttrycks en oro för vad skolöppningar kommer att innebära för
smittspridningen och frågan om i vilken utsträckning barn är smittbärare tas upp i debatten.
En studie av folkhälsomyndigheterna i Sverige och Finland nämns, i vilken det konstaterats
att skolor inte är pandemicentrum (ABC, 2020-08-21, Suecia registra su mayor mortalidad
en ciento cincuenta años).
Det mest förekommande temat handlar om Folkhälsomyndighetens linje vad gäller
användning av munskydd, vilken skiljer sig från övriga EU-länder och Sveriges
grannländer. Det rapporteras om en polemik mellan Sverige och övriga EU-länder vad
gäller rekommendationer för användning av munskydd.
I rapporteringen fortsätter Sverige att omnämnas som undantagslandet, där man inte infört
”lockdown”. Statsminister Stefan Löfven citeras om att Sveriges strategi har fungerat och
det rapporteras om att han besvarar kritik mot hur Sveriges regering hanterat pandemin:
"Att ignorera det som statsepidemiologer säger skulle vara "konstigt" och
"inkonstitutionellt", förutom att gå emot svensk tradition, samt dennes uttalade ”totala
förtroende” för Folkhälsomyndigheten (Infobae, 2020-08-22, El primer ministro sueco
aseguró que eligieron “estrategia correcta” contra el COVID-19). Ekonomin blev mindre
drabbad än grannländerna som hade lockdown, med undantag för Finland, vars BNP sjönk
5% och Sveriges 8,6% (La Razon, 2020-08-20, Suecia registra la mayor tasa de mortalidad
en 150 años por el coronavirus).
Även svenska siffror om överdödlighet under 2020 samt den ”outtalade strategin” om
gruppimmunitet förekommer fortsatt i rapporteringen.
När det gäller frågan om flockimmunitet, som outtalad strategi, redogörs för den
korrespondens som förekommit mellan statsepidemiolog Anders Tegnell och hans finska
motsvarighet (bl.a. Infobae, 2020-08-22, El primer ministro sueco aseguró que eligieron
“estrategia correcta” contra el COVID-19

Nyhetsrapporteringen på franska
•
•
•

Knappt hälften av den senaste periodens publiceringar om Sverige handlar om Sverige och
coronapandemin.
Rapporteringen är övervägande neutral, även om det förekommer enstaka artiklar med
positiv tonalitet. Rapporteringen är överlag saklig.
Ett tydligt tema är att Sverige ”står emot” att införa tvång att bära munskydd. Man
beskriver att rekommendationerna i Sverige fokuserar på hygien och att hålla avstånd, att
restriktioner gällande folksamlingar överstigande 50 personer fortsatt gäller, och att
distansarbete är fortsatt uppmuntrat för att inte belasta kollektivtrafiken. I sammanhanget
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•

•

citeras socialminister Lena Hallengren, att alla länder gör så gott de kan (Le Point, 202008-30, ”Port du masque: la Suède fait de la résistance”) Statsepidemilog Anders Tegnell
citeras några gånger kring att det kan vara farligare att bära mask än att inte göra det (också
i bl.a. Le Point, 2020-08-30, ”Port du masque: la Suède fait de la résistance”, samt Le
Monde, 2020-08-21 ”Face au Covid-19, la Suède résiste à l’obligation du port du
masque”).
Några artiklar handlar om defekta covid-tester. I en artikel, som har mer negativ tonalitet
än övriga, menar man att Sverige inte har tagit till några ” drastiska åtgärder” för att
hantera pandemin, och att Sverige rapporterar 51.405 döda mellan januari och juni 2020.
Rapporteringen i övrigt handlar till stor del om oroligheter och upploppen i Malmö.

Nyhetsrapporteringen på italienska
•

•

•

•

•
•

•

Knappt hälften av den senaste periodens publiceringar om Sverige handlar om Sverige och
coronapandemin. Av periodens mest delade artiklar är endast två relaterade till
coronapandemin. De handlar om de felaktiga Covid-tester som upptäckts i Sverige.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är övervägande neutral och saklig. Dock
förekommer kritik i samband med rapporteringen om att Folkhälsomyndigheten inte brett
rekommenderar användning av munskydd.
Den mest förekommande temat i rapporteringen om Sverige och corona handlar om
användningen av munskydd. Det uttrycks i rapporteringen förvåning över att
Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar munskydd vid tillfällen där social distansering
är svårt. Rapporteringen är saklig men med en kritisk ton, och utifrån att ny forskning visar
att munskydd hjälper att bromsa smittan. Statsepidemilog Anders Tegnell citeras kring
hans uttalande om munskydd (MSN).
Sverige exemplifieras som undantagslandet som inte infört ”lockdown” och som haft en
mjukare attityd avseende restriktioner. Jämförelser mellan dödstalen i Sverige,
grannländerna och andra EU-länderna tas fortsatt upp, liksom den höga dödligheten på
äldreboenden. Sverige förekommer inte som land man jämför med i den inhemska debatten
i samma utsträckning som i våras.
Frågan om flockimmunitet som ett outtalat mål för den svenska strategin och uttalanden
från statsepidemiolog Anders Tegnell (t ex MSN).
Statsminister Stefan Löfven citeras om uttalandet att Sveriges strategi har fungerat
(Database Italia). I ett fördjupande TV-reportage från Sverige (TG24 Sky) intervjuas Sanna
Björling, journalist vid DN samt Paolo Parini, forskningsdirektör vid Karolinska Institutet
om Sverige efter toppen av pandemin, och om varför Sveriges strategi inte hade fungerat i
Italien och vice versa
En betydande del av rapporteringen om Sverige rör upploppen i Malmö (28 augusti) samt
sportrelaterade nyheter.
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Nyhetsrapporteringen på tyska
•
•
•

•

•

•

Knappt hälften av nyhetsrapporteringen om Sverige handlar om Sverige och
coronapandemin.
Rapporteringen har varit övervägande neutral och saklig, men det förekommer viss
rapportering med negativ tonalitet.
Sveriges ’särskilda väg’ fortsätter att fascinera och finns med som en aspekt i alla artiklar.
Några specifika teman för periodens nyhetsrapportering om Sverige och coronapandemin
är:
o Umeå universitets initiativ till masstestning av studenter för att ta reda på om
traditionell (fysisk) undervisning bidrar till ökad smittspridning (Deutschlandfunk,
2020-08-31, Universität von Umeå - Schweden startet Massentest auf Corona unter
Studierenden; Focus, 2020-08-31, Corona-Pandemie: Schweden startet Massentest
bei Studenten).
o Att SCB har publicerat statistik som visar att Sverige, hittills, uppvisar de högsta
dödssiffrorna på 150 år (Bild, 2020-08-20, Corona aktuell – Tote in Schweden:
Statistikbehörde legt Zahlen offen; Deutschlandfunk, 2020-08-19, Newsblog zum
Coronavirus Schweden meldet höchste Zahl an Todesfällen seit 150 Jahren )
o Tusentals felaktiga covid-tester (Stern, 2020-08-25, Corona-News: Schweden
schickt 3700 Menschen falsches Testergebnis; Focus, 2020-08-25 Corona:
Tausende falsche Tests in Schweden - Neue Bußgelder in 2 Bundesländern)
o Att grundskolan har fortsatt som vanligt i Sverige under pandemin
o Reserestriktioner för ut- och inresande
Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras i två artiklar:
o Om Sveriges ’särskilda väg’, där Tegnell porträtteras som upphovsman till
Sveriges strategi som gett höga dödstal bland äldre medan andra
befolkningsgrupper levt med färre restriktioner än i andra länder (Bild, 2020-0820, Wegen Corona: Schweden hat die meisten Toten seit 150 Jahren).
o Den andra artikeln, i Tagesspiegel (2020-08-19, Wie Schweden Schule macht)
handlar framför allt om att grundskolor varit öppna och vilka konsekvenserna varit.
Artikeln adresserar även frågan om flockimmunitet och Tegnells förnekande att
den svenska strategin gått ut på att uppnå detta.
En artikel i Süddeutsche Zeitung (2020-08-19, Coronavirus in Schweden: Giesecke, der
Schattenmann) porträtterar den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke, som beskrivs
som en makthavare ’i skuggorna bakom Tegnell’ och en anhängare av flockimmunitet.
Andra teman som förekommer i rapporteringen, framför allt under den andra halvan av
perioden, är gängkriminalitet och våld, samt upploppen i Malmö i slutet av augusti.
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Ryssland, Ungern och Polen
Samtalet i sociala medier
Tidigare under sommaren diskuterades Sveriges hantering av coronapandemin på sociala medier
utifrån olika infallsvinklar. Vissa diskussioner anser att Sveriges hantering av coronapandemin har
misslyckats. Jämförelser görs då med antalet döda i de båda länderna och arbetslöshetsstatistik.
Även Sveriges syn på masktvång diskuterades.
I Ryssland uppmärksammas WHO:s uttalande i nya zeeländsk radio om Sveriges coronahantering
stort. Men även nyheten om att antalet döda under 2020 i Sverige är historiskt höga lyfts. Tidigare
under sommaren har diskussionerna om Sveriges hantering på sociala medier varit något
motstridiga. Där handlar en del diskussioner om huruvida Sverige har hanterat coronapandemin på
rätt sätt eller inte.
För få inlägg på ungerska för att det ska vara möjligt att uttala sig om något övergripande.

Jämförelser över antalet
döda i COVID-19 i
Sverige och Polen
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Figur 7: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland, Polen och Ungern (på respektive språk) mellan 1
juli – 1 september. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. Under
perioden gjordes totalt drygt 8 000 inlägg i Polen, 6 500 inlägg i Ryssland och 800 inlägg i Ungern.
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Nyhetsrapporteringen på ryska
•

•
•

•

Bara en fjärdedel av de senaste två veckornas artiklar (och bara en av tio bland de mest
delade) handlar om Sveriges och coronapandemin. Bland de mest delade artiklarna handlar
bara en av tio artiklar om coronapandemin. Det förekommer fortsatt rapportering om
Sveriges hantering av coronapandemin, men inte i samma omfattning som tidigare under
pandemin.
Rapporteringen om Sverige har den senaste tvåveckorsperioden generellt varit måttligt
negativ.
Rapporteringen om Sveriges coronastrategi handlar i huvudsak om statistik från Statistiska
Centralbyrån och ett uttalande från WHO. Periodens mest citerade nyhet handlar om
rekordhög dödlighet i Sverige och det hänvisas direkt eller indirekt till Statistiska
Centralbyrån. En av få positiva nyheter om Sverige handlar om WHO-representanten
David Nabarros hyllning till Sveriges strateg, som har uppmärksammats i flera ledande
medier, med NZ Magic-radio som källa. I övrigt rapporterat RBC om negativ BNPutveckling i Sverige, med SCB som källa. Bland positiva artiklar, som finns bland de mest
delade, har flera publicerats av ru.sweden.se.
Den huvudsakligen delen av rapporteringen om Sverige handlar om koranbränningen i
Malmö, en militär flygincident över Östersjön, ökad militärnärvaro på Gotland och
regeringens beslut kring bistånd till offentliga aktörer i Belarus.

Nyhetsrapportering på engelska (Ryssland)
•
•

•

Endast cirka en tiondel av rapporteringen handlar om Sverige och corona.
En artikel tar upp att Sverige under första halvåret 2020 haft den högsta dödligheten på 150
år. I en annan artikel rapporteras om att en designhub i Umeå ska stå värd för ett
evenemang med fokus på kulturella och kreativa näringar post-covid-19.
Flera artiklar tar upp koranbränningen och upploppen i Malmö, stärkt försvar i Sverige och
militära flygningar över Östersjön.

Nyhetsrapporteringen på ungerska
•
•
•

Endast två artiklar tar den senaste tvåveckorsperioden upp Sveriges hantering av
coronapandemin.
Tonaliteten i rapporteringen är neutral till kritisk.
Rapporteringen utgörs huvudsakligen av en mycket kritisk sammanställning från portalen
Index. Den svenska modellen uppges vara katastrofal och uppfattas som ett bra exempel
endast av president Bolsonaro och den amerikanska högern. Experter på
Folkhälsomyndigheten uppges ha följt en dålig väg, inriktad på flockimmunitet, och har
offrat för många människor. Det rapporteras om att flera av Folkhälsomyndighetens emails ska vara borta och om politiker som inte har vågat ta ansvar. Det tas i rapporteringen
upp att de ekonomiska fördelarna med ett öppet samhälle kan ifrågasättas.
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Nyhetsrapporteringen på polska
•

•
•

•

•

Knappt hälften av de senaste två veckornas artiklar om Sverige handlar om Sveriges
hantering av coronapandemin. Bland de mest delade artiklarna finns en positiv artikel om
Sverige och corona.
Rapporteringen har varit övervägande neutral. Bedömningen är att den generellt är något
mer positiv än tidigare.
Rapporteringen handlar huvudsakligen om hur coronapandemin utvecklas i Sverige. Det
rapporteras bl a om ett sjunkande antal smittade, döda och intensivvårdade i Sverige.
Likaså rapporteras om t ex statistik från svenska myndigheter samt om vilka
rekommendationer och restriktioner som finns och att lättnader övervägs. Påverkan på
svensk ekonomi nämns i mindre omfattning och det rapporteras främst om nya stödpaket
samt arbetslöshetssiffror. I rapporteringen lyfts också statistik om överdödligheten i
Sverige i april och under första halvåret 2020.
Rapporteringen inkluderar liksom tidigare citat från presskonferenser med
statsepidemiolog Anders Tegnell, Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på
Folkhälsomyndigheten, finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena
Hallengren. Det förekommer också citat från intervjuer med Anders Tegnell i
engelskspråkiga eller svenska medier. Exempel är Anders Tegnells uttalande om att
Sverige hanterade epidemin bra, men att det gjorts en missbedömning vad gällde
spridningen i äldreomsorgen, och ett uttalande om att Sverige befinner sig i en annan fas av
epidemin än andra länder i Europa. Rapporteringen inkluderar också uttalanden från
Anders Tegnell om en andra våg och att han inte förväntar sig lika stor ökning nya fall i
Sverige som i t ex Frankrike eller Spanien. Det förekommer fortsatt att Tegnell kallas
hjärnan bakom Sveriges strategi.
Några artiklar tar upp de upplopp som ägt rum i Malmö efter bränningen av Koranen och
några artiklar handlar om en misshandel av två tonåringar på en kyrkogård i Solna. Dessa
artiklar är bland de mest delade under den senaste perioden. Exempel på andra ämnen som
i mindre omfattning tas upp i nyhetsrapporteringen om Sverige är ökad militär närvaro på
Gotland och militära övningar i Östersjön.
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Om bilden av Sverige utomlands
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.

Under hösten kommer SI varannan vecka ta fram rapporter som sammanfattar rapporteringen om
Sverige kollat till coronapandemin på 12 språk och samtalet i social media.

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.4
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.5

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 bilden av Sverige.

4

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Germany-Retains-Top , https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policyreports/sources-soft-power

5

SI:s årsrapport utvecklar detta resonemang. www.si.se
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Metod
I rapporten presenteras en sammanfattning och bedömning av innehållet i de nyhetsartiklar som
publiceras om Sverige och covid-19 i de största nyhetsmedierna6, samt de mest delade artiklarna
oavsett nyhetsmedia.
I rapporten presenteras nyhetsartiklar respektive inlägg på sociala medier, bloggar och forum för
alla språk/länder som SI följer. För nyhetsmedier presenteras antal artiklar om Sverige generellt,
medan volymerna för sociala medier enbart inkluderar inlägg där både Sverige och
coronapandemin nämns. Det material som samlas in består av digitala nyhetsartiklar, inlägg på
öppna sociala medier, bloggar och forum.

SI har gjort vissa förändringar i hur vi tar fram och analyserar underlaget sedan vi började publicera
regelbundna rapporter i mitten av mars 2020. Förändringar som gjorts är exempelvis hur
sökningarna har konstruerats, vilka källor som inkluderas och vilka verktyg som används för att ta
fram och bearbeta underlagen. Dessa förändringar gör att resultaten som presenteras i SI:s rapporter
inte är jämförbara med varandra.

6

Se bilaga för förteckning av medier.
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Bilaga. Förteckning över källor per språk/land
Engelska – USA
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
Engelska – Storbritannien
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
Ryska
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
Ryska (engelskspråkiga medier)
sputniknews.com RT.com tass.com
Arabiska
SI bevakar endast mest delade artiklar på arabiska. Därför kan inte någon heltäckande lista för bevakade medier uppges.
Spanska
elpais.com elmundo.es lavanguardia.com elconfidencial.com elespanol.com huffingtonpost.es abc.es europress.es vozpopuli.es
eldiaro.es marca.com infobae.com eleconomista.es larazon.es es.euronews.com
Italienska
ilfattoquotidiano.it repubblica.it corriere.it rainews.it lastampa.it ilgiornale.it ilsole24ore.com internazionale.it msn.com left.it tg24 sky.it
ilsecoloxix.it ilmessaggero.it rep.repubblica.it tg1.rai.it
Franska
lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com franceinfo.fr lci.fr afp.com
Tyska
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 bzberlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de
rbb24.de dw.com
Ungerska
nepszava.hu magyarnemzet.hu index.hu 444.hu hvg.hu origo.hu 888.hu pestisracok.hu hirado.hu hirtv.hu atv.hu rtl.hu
Polska
wyborcza.pl rp.pl gazetaprawna.pl gpcodziennie.pl poltyka.pl newsweek.pl wsieciprawdy.pl dorzeczy.pl gazetapolska.pl wprost.pl
onet.pl wp.pl natemat.pl niezalezna.pl tvp1.tvp.pl tvp.info tvn.pl tvn24.pl polsat.pl
Norska
vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no morgenbladet.no
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Finska
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 nelonen.fi
Danska
jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk tv2.dk borsen.dk
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