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Sverige och coronapandemin i internationell 
nyhetsmedia och social media 
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 pandemin 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.  

Tonaliteten i rapporteringen har under de senaste månaderna varierat mellan olika länder, på olika 
språk och mellan veckor. SI:s bedömning är att rapporteringen i huvudsak har varit neutral, men 
under ett par veckor i slutet av maj förekom mer rapportering med negativ tonalitet och de senaste 
veckorna har rapporteringen varit mer positiv. Sedan slutet av juli är den internationella 
nyhetsrapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin inte lika omfattande som tidigare 
under våren. Den internationella nyhetsrapporteringen har generellt varit faktabaserad. 

Nyhetsrapporteringen 16 september till 29 september 
Jämfört med tidigare tvåveckorsperiod (2 september – 15 september) har det publicerats något färre 
artiklar om Sverige i samtliga länder, förutom i Ryssland, Storbritannien och bland engelskspråkiga 
ryska nyhetsmedier där det publicerats fler artiklar om Sverige. Andelen artiklar som handlar om 
Sverige och coronapandemin varierar mellan olika länder, men intresset för Sverige och 
coronapandemin tycks vara något större än föregående period. 

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 2–15 september respektive 16-29 
september i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden har till 
övervägande del varit neutral till positiv. Det rapporterades i början av perioden om ett gynnsamt 
läge i Sverige med låg smittspridning i samhället, vilket ofta kontrasteras med utvecklingen andra 
europeiska länder. Rapporteringen tenderar att följa händelseutvecklingen i Sverige och de senaste 
dagarna har det bitvis rapporterats om nya restriktioner och en viss ökning i smittspridningen. 
Sveriges strategi framställs fortsättningsvis som ett alternativt sätt att hantera pandemin utan 
genomgripande nedstängningar av samhället. Utifrån vad som rapporteras som ett gynnsamt läge i 
Sverige resoneras det kring om Sveriges val kan ha varit det rätta. Andra nyheter om Sverige eller 
där Sverige förekommit i rapporteringen under perioden handlar bland annat om migration, 
kriminalitet och sport. Det är dock ingen enskild händelse som väcker uppmärksamhet i alla länder 
eller på alla språk som SI följer.  

• USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är liksom 
föregående period på en låg nivå i USA, men mer omfattande än tidigare i Storbritannien. 
Tonaliteten är neutral med positiva inslag. I båda länderna rapporteras det om situationen i 
Sverige med relativt låga smittotal och att Sverige eventuellt kan skonas från en andra 
smittovåg. I Storbritannien noteras att fler artiklar än tidigare är av opinionsbildande karaktär 
såsom ledare, opinionstexter, krönikor osv.  

• Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under 
perioden utgjort mellan en tredjedel och hälften av alla publicerade artiklar om Sverige. Det 
innebär en ökning i Danmark och Finland, men en minskning i Norge. Tonaliteten har i likhet 
med tidigare perioder överlag varit neutral. Antalet smittade i Sverige bevakas fortsatt löpande 
och jämförelser görs med motsvarande siffror i de andra nordiska länderna. Generellt tycks det 
finnas en förnyad nyfikenhet kring Sveriges strategi på grund av den relativt låga 
smittspridningen i landet. Det tar sig bland annat uttryck i mer djuplodande artiklar där olika 
experter uttalar sig om orsaker och effekter. I Finland och Norge är rapporteringen om 
smittspridningen ofta kopplad till reserestriktioner och ländernas eventuella förändrade beslut i 
frågan.  

• Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen om Sverige är mindre omfattande 
sett till volym den senaste perioden. På spanska är det en mindre andel av senaste veckans 
publiceringar som rör coronahanteringen, medan det på tyska och franska är omkring hälften. 
Vad gäller italienska nyhetsmedier handlar stor del om rapporteringen om Sverige om 
coronapandemin. Rapporteringen är överlag neutral till positiv i nyhetsmedierna på samtliga 
språk. Detta gäller särskilt i början av perioden i vilken man tar fasta på den låga 
smittspridningen i Sverige jämfört med andra länder, och inte minst i jämförelse med Sveriges 
grannländer. I franska medier är det en generellt en mer positiv ton den senaste perioden 
jämfört med föregående period. Andra teman som tas upp i nyhetsmediers rapportering om 
Sverige handlar om ekonomi, kultur, olika sportrelaterade nyheter, samt samhällsfrågor, 
däribland rörande migration och integration. I spanska medier rapporteras även om det svenska 
kungahuset. 

• Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på ryska men var på samma 
nivå som föregående period på ungerska och polska. På alla språk utgör rapporteringen om 
Sverige och coronapandemin en större andel av rapporteringen än under föregående period, 
samtidigt som en majoritet av artiklarna tar upp andra ämnen. Rapporteringen om Sverige och 
coronapandemin har huvudsakligen haft en neutral eller positiv tonalitet. Det lyfts bl a att 
Sverige har en lägre smittspridning än övriga Europa och kan ha varit mer framgångsrikt i 
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kampen mot coronapandemin. Samtidigt noteras att smittspridningen nu ökar i Sverige och att 
det kan bli aktuellt med nya restriktioner. Andra nyheter om Sverige handlar bl a om 
utvecklingen kring oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj samt om sport och migrations- och 
integrationsrelaterade frågor. 

• Arabiska – Av de mest delade artiklarna om Sverige på arabiska handlar endast en liten del 
om Sverige och hanteringen av coronapandemin. Artiklarna är övergripande redogörande 
beskrivningar av Sveriges strategi för att hantera pandemin. Andra nyheter om Sverige handlar 
exempelvis om att Nobelpriset delas ut digitalt. Artiklarna som redogör för Sveriges 
coronahantering menar att Sveriges strategi är unik jämfört med till exempel de nordiska 
länderna men att det är för tidigt att utgöra huruvida Sverige valt rätt väg. 

Samtalet om Sverige i social medier 
Samtalet om Sverige i social media är som SI tidigare konstaterat polariserat än 
nyhetsrapporteringen om Sverige och liknande tendenser gäller även för de senaste två veckorna. 
Under den senaste perioden har antalet publiceringar i sociala medier inte haft några särskilda 
toppar och samtalet har inga anmärkningsvärt stora volymer. 

En stor andel av de inlägg som berör Sveriges hantering av coronapandemin kretsar kring huruvida 
Sveriges strategi kan anpassas för att användas i landet man själv är bosatt i. I till exempel USA 
nämns Sverige ofta som exempel på ett land som valt rätt strategi och ses därmed som belägg för 
att USA inte bör stänga ner ytterligare. I Frankrike är diskussioner om masktvång ett stort ämne. I 
detta sammanhang används ofta aktuell statistik över antalet dödsfall i Sverige som belägg för att 
masktvång i samhället inte är effektivt. Även i Storbritannien anser många att Sverige valt rätt väg. 
I Spanien uppmärksammas Sveriges coronakommission som ett positivt exempel.  
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USA och Storbritannien 
Samtalet i sociala medier 
I 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. 

I USA fortsätter man att på sociala medier jämföra Sveriges hantering med hur andra länder och 
amerikanska delstater hanterar situationen. Relativt stora samtalsämnen handlar om huruvida man i 
USA och bland amerikanska delstater bör införa genomgripande nedstängningar. En del menar att 
Sverige haft rätt strategi från början vilket man nu ser i det låga antalet dödsfall av COVID-19 i 
Sverige och att USA därmed bör blicka mot Sverige. Att Sverige utgår från en strategi baserat på 
flockimmunitet är fortsatt vanligt förekommande. Den amerikanska senatorn Rand Paul citerar en 
artikel i brittiska Daily Mail som menar att Sverige redan kan ha nått flockimmunitet. 

I Storbritannien har antalet inlägg om Sveriges hantering av COVID-19 ökat något under de 
senaste veckorna. Generellt lyfts Sveriges hantering vid en diskussion om hur Storbritannien bör 
agera under pandemin. Ett flertal uppmärksammade artiklar ligger ofta som grund för 
diskussionerna på sociala medier. Artikeln We must follow the Swedish model and learn to live with 
Covid i The Telegraph lyfts ofta på sociala medier som belägg för att Sveriges strategi är rätt. En 
artikel i The Spectator där statsepidemiolog Anders Tegnell intervjuas används ofta som 
utgångspunkt i diskussioner om att den brittiska premiärministern bör influeras av Sveriges 
coronahantering. 

 

Figur 2: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i USA och Storbritannien (på respektive språk) mellan 1 juli 
– 29 september.  
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Nyhetsrapporteringen i USA 
• Denna period är omfattningen av rapporteringen om Sverige i USA relativt låg, i linje med 

föregående period. Ungefär hälften av den senaste periodens nyhetsartiklar om Sverige 
handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Den övergripande tonen är neutral och 
saklig. 

• Bland annan rapportering där Sverige nämns syns inga tydliga trender under perioden. 
• Det förekommer få eller inga rena opinionstexter om Sveriges hantering av pandemin. 
• Rapporteringen under perioden fokuserar på den relativt låga nivån av smitta i Sverige med 

sammanfattningar av den svenska strategin och omvärldens skiftande syn på denna, bland 
annat i AP News, LA Times och Forbes (AP News, 2020-09-20, Sweden spared surge of 
virus cases but many questions remain). New York Times rapporterar att Sverige tycks ha 
kontroll över smittan och att flera europeiska länder nu tycks följa en liknande strategi. 

• CNN rapporterar på samma tema men med negativ tonalitet och citerar flera kritiska röster, 
som Cecilia Söderberg-Nauclér. (CNN, 2020-09-28, Sweden's coronavirus response is 
gaining steam in other countries. It could be a deadly export) 

• Bloomberg och Washington Post rapporterar om den ökade smittspridningen i Sverige och 
att nya restriktioner kan komma att införas. (Bloomberg, 2020-09-22 Sweden Could 
Introduce Restrictions in Stockholm After Uptick) 

• Anders Tegnell fortsätter vara den mest citerade svenska företrädaren i sammanhanget. 
Även Lena Hallengren, Carl Bildt och Cecilia Söderberg Nauclér citeras i enstaka artiklar. 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 
• Den här perioden har rapporteringen om Sverige i Storbritannien ökat i jämförelse med 

föregående period. Ungefär två tredjedelar av den senaste periodens nyhetsartiklar om 
Sverige handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Den övergripande tonen är 
neutral och saklig, med några artiklar tydligt positiva. Bland andra teman som förekommer 
i nyhetsrapporteringen syns inga tydliga trender. 

• Det huvudsakliga temat är den låga nivån av smittspridning i Sverige jämfört med övriga 
Europa och möjligheten att Sverige kan komma att undvika en större andra våg av smitta. I 
likhet med föregående period beskrivs hållbarheten i Sveriges strategi och att den verkar ha 
fungerat väl jämfört med strategier med mer strikta nedstängningar. Bland medier som 
publicerat om detta syns Telegraph, The Daily Mail, The Sun som tillsammans skrivit flera 
artiklar var på temat, men även The Times. The Guardian och BBC rapporterar om låg 
smittonivå i Sverige men förhåller sig mer försiktiga till strategins eventuella framgång. 

• Under perioden har det publicerats fler opinionsartiklar än under de senaste perioderna. Det 
tycks som att Storbritannien och Irland båda står inför vägval kring vilken strategi de ska 
välja under hösten. I sammanhanget beskrivs den svenska strategin som hållbar och stabil 
över lång tid, till skillnad från Storbritanniens tvära kast mellan restriktioner och lättnader, 
bland annat i The Telegraph, The Times och The Sun (The Telegraph, 2020-09-25, 
Sweden's 'consistent approach to restrictions' saved it from second wave, expert says). The 
Guardian publicerade en opinionsartikel om att Sveriges framgång kanske beror mer på 
Sveriges välfärdsstat än på den svenska strategin, och att den brittiska högern som 
förespråkar strategin inte nämner detta (The Guardian, 2020-09-26, Welcome to libertarian 
Covid fantasy land – that’s Sweden to you and me).   

• Det faktum att Anders Tegnell har gett råd till Boris Johnson kring den brittiska strategin 
framöver rapporterades av bland andra Daily Mail, The Sun och The Spectator. 
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• Den danska professorn Kim Sneppens uttalande om att Sverige redan kan ha uppnått 
flockimmunitet har fått stor spridning i flera artiklar av Daily Mail, The Times och The 
Sun. 

• Det faktum att smittspridningen ökat i Sverige fick begränsad spridning, men rapporterades 
under perioden ännu inte generellt som ett nederlag för den svenska strategin. Istället var 
fokus på citat från Tegnell om hur FHM kan rekommendera lokala restriktioner vid utbrott, 
bland annat i The Sun, Independent och Daily Mail. 

• I irländska medier som Irish Times och Independent påpekas det att Sverige har unika 
förutsättningar, som hög andel ensamhushåll, som gör jämförelser med Irland svåra. Det 
rapporteras även att Johan Gisecke har bidragit med rådgivning inför utformandet av 
Irlands strategi för en andra smittovåg.  

• The Sun och Daily Mail rapporterar om Anders Tegnells kommentar att den milda 
säsongsinfluensan 2019 kan ha påverkat dödstalen i Sverige under pågående pandemi. 

• Det faktum att ansiktsmasker inte är allmänt förespråkade i Sverige omnämns fortsatt 
kortfattat och sakligt i flera artiklar men är inte i fokus. Detsamma gäller bilden av att 
Sveriges ekonomi har klarat sig relativt väl genom pandemin, samt redogörelser av antalet 
dödsfall inom svenska äldrevården under våren. 
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Norge, Danmark och Finland  
Samtalet i sociala medier 
I Finland har de svenska ekonomiska satsningar som presenterades i budgetpropositionen 
diskuterats i viss utsträckning. Satsningarna ses som positiva och Sverige anses potentiellt vara på 
väg i en positiv riktning. Under tidigare perioder har jämförelser av utvecklingen i Sverige och 
Finland gjorts, exempelvis vad gäller antal smittade. En finsk forskares uttalanden kring upploppen 
i Malmö i slutet av augusti väckte också uppmärksamhet. Under sommaren diskuterades bland 
annat svenskars resor till Finland under pandemin.  

I Danmark är det generellt låga nivåer i samtalet om Sverige, men under senaste perioden har den 
relativt låga smittspridningen i Sverige diskuterats. Det handlar bland annat om vilken statistik som 
används i jämförelsen. I de inlägg som väckt mest engagemang hävdas att läget i Sverige inte kan 
beskrivas som positivt då antalet dödsfall och antalet inlagde på intensivvård fortfarande är högre 
än i Danmark.  

Antalet inlägg på norska är för få för att det ska vara möjligt att uttala sig om något övergripande. 

 

Figur 3: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Finland, Norge och Danmark mellan 1 juli – 29 september. 
Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

Nyhetsrapporteringen på norska   
• De senaste två veckorna handlade omkring en tredjedel av artiklarna där Sverige 

omnämndes om coronapandemin. Det är en minskning sedan förra veckan då omkring 
hälften av artiklarna handlade om coronapandemin. Då fokuserade rapporteringen på att 
Norge hade högre andel smittade än Sverige. 

• Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin är i huvudsak neutral och 
saklig, likt tidigare perioder.  

• Utvecklingen i Sverige jämfört med Norge följs fortsatt, bland annat genom antalet 
smittade och dödsfall. Jämfört med tidigare period så är fokus nu på den ökade 
smittspridningen i Sverige, snarare än Norge (exempelvis Verdens Gang, 2020-09-27, 
”Kraftig økning av coronasmitte i Stockholm”). Från svenska myndigheters 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jBP2xq/kraftig-oekning-av-coronasmitte-i-stockholm
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presskonferenser återrapporteras bland annat att regeringen kommer att förlänga gällande 
restriktioner.  

• Gränsfrågan är fortsatt i fokus i rapporteringen om Sverige. Många artiklar lyfter Norges 
statsminister Erna Solbergs möte med Sveriges statsminister Stefan Löfven, där 
gränsfrågan var en av frågorna som diskuterades. Solberg citeras där hon förklarar att de 
norska reglerna ligger fast, att inga undantag kommer att göras för Sverige utan att man 
från norsk sida fokuserar på andel smittade (exempelvis Dagsavisen, 2020-09-28, ”Erna 
Solberg vil ikke gjøre unntak for Sverige”). Det norska beslutet att inte lätta 
karantänsreglerna för norrmän som har stuga i Sverige uppmärksammas också. Denna 
diskussion återges i en debattartikel där åsikten är att gränsen mot Sverige borde öppnas då 
smittspridningen är högre i Norge (Verdens Gang, 2020-09-24, ”På tide å åpne opp grensa 
til Sverige”).  

• Andra ämnen som tas upp i rapporteringen om Sverige är av blandad karaktär och rör 
alltifrån brottslighet till försvarshändelser.  

Nyhetsrapporteringen på danska  
• Intresset för Sveriges hantering av coronasmittan har stigit kraftigt under de senaste två 

veckorna. Av 36 artiklar handlar 20 om pandemin, vilket gör pandemin till det 
dominerande temat i rapporteringen om Sverige.  

• Tonaliteten är övervägande neutral, med positiva inslag i början av perioden och negativa 
inslag under de senaste dagarna. Som ett exempel är en rubrik i tidningen Politiken den 20 
september ”Dansk expert: "Jag har fått mer och mer tilltro till vad Sverige gör"”. 

• Huvudbudskapet i artiklarna är att smittan lättar i Sverige och att landets strategi kanske 
ändå har visat sig fungera. Professor Lone Simonsen, forskare i pandemier från Roskilde, 
citeras i flera artiklar, (bl.a. DR, 2020-09-18, ”Sverige løsner coronagreb efter succesfulde 
uger: 'Svenskerne har lidt heldigt knækket koden'”) där hon säger att Sverige lite tursamt 
verkar ha knäckt koden. Enligt Simonsen ligger Sveriges framgång i förbudet mot 
folksamlingar på över 50 personer. 

• Statistik från de senaste två veckorna redovisas av flera tidningar, framförallt antal 
smittade per 100 000 invånare, vilket är högre i Danmark än i Sverige. Några konstaterar 
dock att siffrorna inte är tillförlitliga eftersom Danmark testar många fler än Sverige.  

• I flera artiklar citeras danska experter som menar att det inte går att jämföra utvecklingen i 
Sverige och Danmark. Fler anledningar anges, så som det höga antalet döda i Sverige, 
problemen med långvariga symptom för många som haft sjukdomen samt att ökningen i 
Sverige kan komma senare (exempelvis i DR, 2020-09-22, ”Corona-ekspert: Vi skal ikke 
være misundelige på Sverige”).  

• Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras flitigt, framförallt hans uttalande om att han 
fortfarande tror att Sverige valt rätt väg, i det stora hela (Politiken, 2020-09-19, ”Tegnell er 
glad for, at Sverige ikke gjorde som Danmark”). En dansk professor menar att Tegnell har 
en poäng i att man måste se på de negativa konsekvenser exempelvis nedstängning 
av skolor har.  

• Efter de svenska myndigheternas presskonferens den 22 september rapporterar flera danska 
artiklar att smittan stiger kraftigt i Stockholm. Man hänvisar till Anders Tegnell och 
sjukhusdirektör Björn Eriksson och nämner att det kan bli fråga om nya restriktioner i 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/erna-solberg-vil-ikke-gjore-unntak-for-sverige-1.1779730
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/erna-solberg-vil-ikke-gjore-unntak-for-sverige-1.1779730
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bnKbge/paa-tide-aa-aapne-opp-grensa-til-sverige
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bnKbge/paa-tide-aa-aapne-opp-grensa-til-sverige
https://www.dr.dk/nyheder/udland/sverige-loesner-coronagreb-efter-succesfulde-uger-svenskerne-har-lidt-heldigt
https://www.dr.dk/nyheder/udland/sverige-loesner-coronagreb-efter-succesfulde-uger-svenskerne-har-lidt-heldigt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/corona-ekspert-vi-skal-ikke-vaere-misundelige-paa-sverige
https://www.dr.dk/nyheder/indland/corona-ekspert-vi-skal-ikke-vaere-misundelige-paa-sverige
https://politiken.dk/indland/art7930091/Tegnell-er-glad-for-at-Sverige-ikke-gjorde-som-Danmark
https://politiken.dk/indland/art7930091/Tegnell-er-glad-for-at-Sverige-ikke-gjorde-som-Danmark
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Sverige (Berlingske, 2020-09-23, ”Tegnell advarer om nye coronarestriktioner: Nu stiger 
smitten igen i Stockholm”).  

• Andra teman i rapporteringen om Sverige handlar om brottslighet, sport och jämställdhet. 

Nyhetsrapporteringen på finska 
• Artiklar som handlar om coronapandemin utgör en tredjedel av all nyhetsrapportering om 

Sverige, vilket är något mer än under föregående period.  
• Tonaliteten är övervägande neutral med enstaka inslag av positiv och negativ karaktär. 
• Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har denna period bland annat handlat om 

gränsfrågor och resande mellan länderna. Det faktum att Finlands reserestriktioner till och 
från Sverige lättades, men sedan enbart varade i en vecka uppmärksammas i flera artiklar. 
Exempelvis konstateras det att ”glädjen blev kortvarig” kring fritt resande över gränsen 
(exempelvis Iltalehti, 2020-09-25, ”Iloa kesti viikon Ruotsin rajalla: Rajamiehet palaavat 
maanantaina”).  

• Den ökande smittspridningen har också utgjort ett tema under perioden. I rapporteringen 
har utvecklingen till viss del presenterats som att Sverige står vid randen till en andra våg 
av smittspridning likt andra europeiska länder, och att smittan ökar på äldreboenden igen 
(Yle, 2020-09-25, ”Kirjeenvaihtajalta: Ruotsi on mahdollisen toisen aallon äärellä – 
äänessä on nyt aiempaa varovaisempi valtionepidemiologi Anders Tegnell”). Samtidigt har 
det rapporterats att pandemin snart kan vara över i Sverige då en relativt stor andel av 
befolkningen nu är immuna – här refereras till en dansk expert som intervjuats i Politikken 
(Ilta-Sanomat, 2020-09-22, ”Asiantuntija väittää Ruotsin mahdollisesti saavuttaneen jo 
laumaimmuniteetin: ”Epidemia saattaa olla ohi””). Detta motsägs dock av finsk expert. 

• Filantropen Bill Gates och statsepidemiolog Anders Tegnell citeras båda i flertalet artiklar. 
Bill Gates citeras bland annat gällande den svenska coronastrategin, vilken han menar 
borde ha inkluderat en mer omfattande nedstängning av samhället (exempelvis Iltalehti, 
2020-09-19, ”Bill Gates: ”Ruotsin koronastrategia oli virhe”). Anders Tegnells uttalande 
om att en förklaring till de höga dödstalen i Sverige kan förklaras av den milda 
influensasäsongen förra året uppmärksammas också (Ilta-Sanomat, 2020-09-17, ”Ruotsin 
Tegnell löysi uuden syyn korkeaan korona-kuolleisuuteen: edellis-vuoden lievä 
influenssa”). 

• Utöver coronapandemin handlar rapporteringen om Sverige under perioden i stor 
utsträckning om sport, Estoniavraket och näringslivsfrågor.  

  

https://www.berlingske.dk/internationalt/tegnell-advarer-om-nye-coronarestriktioner-nu-stiger-smitten-igen-i
https://www.berlingske.dk/internationalt/tegnell-advarer-om-nye-coronarestriktioner-nu-stiger-smitten-igen-i
https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/20c86ab4-4144-449b-a5c9-3a1eb86e60f0
https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/20c86ab4-4144-449b-a5c9-3a1eb86e60f0
https://yle.fi/uutiset/3-11564456
https://yle.fi/uutiset/3-11564456
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006644402.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006644402.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1ccc0895-4d87-4890-a846-5e13c7c76b0c
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006638582.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006638582.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006638582.html
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Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland 
Samtalet i sociala medier 
I Spanien uppstod en diskussion om Sveriges tillsatta coronakommission som en följd av att man 
efterfrågar något liknande i landet. Att Sverige inte har infört hårda restriktioner fortsätter att 
diskuteras och att Sverige intagit en strategi baserat på flockimmunitet lyfts fortfarande. I Frankrike 
är, likt under föregående period, diskussioner om masktvång relativt frekvent. Här används Sverige 
ofta som exempel på att masktvång inte är produktivt för att begränsa smittspridningen på 
samhällsnivå. Även att svenska elever återgår till skolan diskuteras. I Tyskland och Italien är 
antalet inlägg på sociala medier om coronahanteringen för få för att kunna avgöra generella 
tendenser. 

 

Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive 
språk) mellan 1 juli – 29 september. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive 
språk. 

Nyhetsrapporteringen på spanska 
• Mindre än en tredjedel av periodens rapportering om Sverige handlar om Sveriges 

hantering av coronapandemin. Andra teman som förekommer är sporthändelser, 
näringslivsnyheter och rapportering om kungahuset. 

• I fokus för rapporteringen är att Sverige haft en låg grad smittspridning de senaste 
veckorna. Andra teman är att det inte finns en generell rekommendation kring användning 
av munskydd, Sveriges höga antal dödsfall jämfört med grannländerna, samt en eventuell 
förekomst av flockimmunitet. Överlag är rapporteringen neutral till positiv. 

• Ett uttalande av Catherine Smallwood, representant för WHO, citeras: ett erkännande att 
Sverige har undvikit den ökning av smitta som har skett i flera andra länder i Västeuropa 
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(Infobae 2020-09-22, ”Sin barbijo ni aislamiento, cómo hace Suecia para evitar los 
contagios”). Flera medier rapporterar positivt om låg smittspridning i Sverige medan det är 
en exponentiell ökning av smitta i många andra länder (ABC 2020-09-23; ABC 2020-09-
24;  El Mundo 2020-09-22). Dock rapporteras även om att den positiva trenden i Sverige 
med minskad smittspridning har brutits och antalet nya fall ökar, vilket kan leda till att nya 
åtgärder införs i Stockholm (Euronews 2020-09-23).  

• Det rapporteras fortsatt om Sverige som ett undantagsland som inte infört genomgripande 
nedstängningar och förlitat sig på restriktioner och rekommendationer, samt förekomst av 
flockimmunitet (Diarioahora, 2020-09-22; Clarin 2020-09-22, ”Sverige slog coronavirus 
genom att vägra karantän i landet och uppnå gruppimmunitet”). I rapporteringen 
förekommer uttalanden från experter, däribland en dansk professor, Kim Sneppe, att 
Sverige som enda land i Europa inte införde strikt nedstängning början av pandemin, och 
därigenom kan ha segrat över viruset och uppnått flockimmunitet. Infobae (2020-09-23) tar 
upp Tegnells uttalande att Sveriges höga dödlighet i covid-19 till del kan förklaras av en 
mild influensasäsong.  

Nyhetsrapporteringen på franska 
• Jämfört med föregående period har färre artiklar publicerats om Sverige. Däremot är det en 

större andel av artiklarna som har temat Sveriges hantering av coronapandemin. Det 
handlar om 9 av totalt 22 artiklar under perioden perioden. Detsamma gäller för mest 
delade artiklar, där 6 av 10 handlar om Sverige och coronapandemin. 

• Andra teman som förekommer i rapporteringen om Sverige handlar om samhällsfrågor, 
såsom migration och kriminalitet, men även föräldraledighet däribland ”Swedish dads”, 
samt händelser inom sport och kultur. 

• Rapporteringen ger till största del en positiv bild av Sverige, landet som fortsätter att gå 
mot strömmen. Nästan alla artiklar och tv-inslag har som utgångspunkt att smittotalen går 
ner och att den långsiktiga strategin börjar ge resultat. 

• Flera nämner att Sverige tycks ha uppnått flockimmunitet (Le Monde 2020-09-17: ”La 
Suède défend une stratégie « durable » contre le Covid-19”. 

Nyhetsrapporteringen på italienska  
• Antalet publicerade artiklar om Sverige har minskat under perioden. Däremot är det 

återigen tydligt fokus på Sveriges hantering av pandemin i italienska medier. Andra teman 
som förekommer i rapporteringen om Sverige handlar om exempelvis sport och kultur. 

• Rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin är övervägande neutral och 
saklig, och det förekommer en mer positiv ton där man rapporterar om den senaste 
periodens låga antal smittade och ett uttalande från WHO om att Sverige kan vara en 
modell att följa (Il fatto Quotidiano 2020-09-17; Internazionale 2020-09-17;  
ComeDonChischotte 2020-09-17) 

•  Il Corriere (2020-09-19) rapporterar om att synen på den svenska strategin bör omprövas, 
med färre fall än övriga länder, och att lärdomar kan dras från hanteringen av pandemin, 
däribland att det finns alternativ till nedstängningar, vilket nästan hela världen har infört. 

• Flera medier rapporterar om en eventuell flockimmunitet i Sverige.  I en artikel bland 
periodens mest delade (Europa Today, 2020-09-23) citeras professor Kim Sneppens vid 
Niels Bohr-institutet i Köpenhamn, om att Sverige kan vara nära gruppimmunitet (43% 
enligt Science Magazine istället för 60% som tidigare antagits)  

https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/09/22/sin-barbijo-ni-aislamiento-como-hace-suecia-para-evitar-los-contagios/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/09/22/sin-barbijo-ni-aislamiento-como-hace-suecia-para-evitar-los-contagios/
https://www.abc.es/sociedad/abci-suecia-mantiene-bajos-niveles-contagios-pesar-pocas-restricciones-202009230909_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-suecia-no-sufre-segunda-202009222150_noticia.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/21/5f6898fafc6c83b7318b4610.htm
https://es.euronews.com/2020/09/23/soportara-la-estrategia-sueca-el-repunte-de-casos-de-covid-19
http://www.diarioahora.com.ar/medico-chaqueno-en-suecia-critico-la-cuarentena-de-argentina-es-un-ejemplo-de-mediocridad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/23/el-epidemiologo-jefe-de-suecia-explico-por-que-hubo-altas-tasas-de-mortalidad-por-coronavirus-en-el-pais/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/face-au-covid-19-la-suede-defend-une-strategie-durable_6052509_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/face-au-covid-19-la-suede-defend-une-strategie-durable_6052509_3244.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/17/coronavirus-oms-grave-la-situazione-contagi-in-europa-ce-da-imparare-dalla-svezia/5934600/
https://www.ilprimatonazionale.it/esteri/coronavirus-incredibile-giravolta-oms-dobbiamo-imparare-svezia-168071/
https://comedonchisciotte.org/incredibile-dietrofront-delloms-imparate-dalla-svezia-tg-comedonchisciotte-17-settembre-2020/)
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_settembre_19/coronavirus-se-svezia-avesse-fatto-bene-evitare-lockdown-0d9d3c7a-fa3a-11ea-9c3c-4051dd36a798.shtml
https://europa.today.it/attualita/svezia-pandemia-finita-immunita-gregge.html
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• Även Sveriges höga dödstal jämfört med grannländerna förekommer fortsatt i periodens 
rapportering (t ex Il fatto Quotidiano, 2020-09-17), samt statsepidemiolog Anders Tegnells 
uttalande att kampen mot pandemin inte är vunnen ännu, och att det gäller att vara 
försiktiga och att kunna samleva med viruset en längre tid. 

• Il Sole 24 ore (2020-09-21) rapporterar om den svenska regeringens budgetproposition för 
2021 och att den förväntade tillbakagången i svensk ekonomin under 2020 är mycket 
mindre än i de flesta andra europeiska länder.  

Nyhetsrapporteringen på tyska  
• Jämfört med föregående period publicerades färre artiklar om Sverige i tyska medier, och 

knappt hälften fokuserar på Sveriges hantering av coronapandemin. Av periodens mest 
delade artiklar handlar endast tre av tio om detta. Ett vanligt förekommande tema i 
rapporteringen om Sverige den senaste perioden är migration och integration.  

• Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt övervägande informativ och 
saklig. I början av perioden togs det fasta på den låga smittspridningen i Sverige samtidigt 
som andra länder upplever en ökning och att Sveriges omdiskuterade strategi tycks ha haft 
effekt. Uppgifter om en ökad smittspridning i Sverige mot mitten av perioden fångades upp 
i bevakningen. I Frankfurter Rundschau citeras Anders Tegnell: ”Vi måste diskutera med 
Stockholm om något extra behöver göras. För första gången på länge finns det allt fler 
bekräftade fall i huvudstaden.” (Frankfurter Rundschau, 2020-09-25, ”Corona in 
Schweden: Keine Maskenpflicht und kaum Anstiege an Neuinfektionen”). 

• Återkommande aspekter i rapporteringen handlar om att strategin varit konsekvent, hållbar 
och långsiktig, samt att svenskar i stor utsträckning är beredda att följa 
rekommendationerna. (Frankfurter Rundschau, 2020-09-23, ”Schweden im Corona-Kurs 
bestätigt? Kaum Anstiege an Neuinfektionen”).  

• Flera artiklar konstaterar att den svenska strategin kan betraktas som lyckad och bekräftar 
den långsiktiga nationella strategin, trots höga dödssiffror i början av pandemin. I den mest 
delade artikeln, med rubriken ”Sverige: från syndabock till Covid-föredöme?” citeras 
Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten (Kurier, 2020-09-19, 
”Schweden: ”Vom Buhmann zum Covid-Musterland?”). 

• Flockimmunitet är ett fortsatt återkommande tema. I exempelvis Focus rapporteras om 
möjlig flockimmunitet bland exempelvis unga (Focus, 2020-09-24, ”Herdenimmunität in 
Schweden erreicht? Virologe ordnet Dänen-These ein”). Bland periodens mest delade 
artiklar finns en Stockholms-baserad läkares uttalande att pandemin är över (Heise, 2020-
09-23, ”Covid-19: Hat Schweden die Herdenimmunität erreicht?”. 

• Liksom föregående period rapporteras om teorin att den milda influensasäsongen 2019 kan 
förklara Sveriges höga dödlighet i Covid-19 (Focus, 2020-09-22, Schweden: 
Staatsepidemiologe Tegnell hat Erklärung für die vielen Virus-Toten”). Statsepidemiolog 
Anders Tegnells motsvarigheter i Norge och Finland motsätter sig dock den teorin (Der 
Spiegel, 2020-09-21, ”Corona in Schweden: Zweifel an neuer Erklärung zur hohen 
Todesrate durch Covid-19”).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/17/coronavirus-oms-grave-la-situazione-contagi-in-europa-ce-da-imparare-dalla-svezia/5934600/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-svezia-inietta-altri-10-miliardi-stimoli-aiutare-l-economia-ADZJadq
https://www.fr.de/politik/coronavirus-corona-krise-pandemie-schweden-stockholm-maskenpflicht-90050523.html
https://www.fr.de/politik/coronavirus-corona-krise-pandemie-schweden-stockholm-maskenpflicht-90050523.html
https://www.fr.de/politik/coronavirus-corona-krise-pandemie-in-europa-kaum-anstiege-schweden-sonderweg-90050523.html
https://www.fr.de/politik/coronavirus-corona-krise-pandemie-in-europa-kaum-anstiege-schweden-sonderweg-90050523.html
https://kurier.at/chronik/welt/schweden-vom-buhmann-zum-covid-musterland/401037386
https://www.focus.de/gesundheit/news/sonderweg-in-der-pandemie-herdenimmunitaet-in-schweden-erreicht-virologe-ordnet-daenen-these-zu-corona-ein_id_12468787.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/sonderweg-in-der-pandemie-herdenimmunitaet-in-schweden-erreicht-virologe-ordnet-daenen-these-zu-corona-ein_id_12468787.html
https://www.heise.de/tp/features/Covid-19-Hat-Schweden-die-Herdenimmunitaet-erreicht-4909231.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/experten-zweifeln-an-these-staatsepidemiologe-tegnell-hat-erklaerung-fuer-die-vielen-corona-toten-in-schweden_id_12458247.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/experten-zweifeln-an-these-staatsepidemiologe-tegnell-hat-erklaerung-fuer-die-vielen-corona-toten-in-schweden_id_12458247.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-schweden-zweifel-an-neuer-erklaerung-zur-hohen-todesrate-durch-covid-19-a-8486d98a-1de0-4962-b776-8bb01e2b8872
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-schweden-zweifel-an-neuer-erklaerung-zur-hohen-todesrate-durch-covid-19-a-8486d98a-1de0-4962-b776-8bb01e2b8872
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Ryssland, Ungern och Polen  
Samtalet i sociala medier 
I Ryssland lyfts att nobelprisceremonin 2020 i Stockholm ställs in. I Ungern och Polen finns det 
inga tydliga händelser eller inlägg som har präglat diskussionen på sociala medier. 

 

Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland, Polen och Ungern (på respektive språk) mellan 1 
juli – 29 september. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

Nyhetsrapporteringen på ryska  
• Rapporteringen om Sverige har ökat markant jämfört med föregående tvåveckorsperiod. 

Det gäller även både antalet och andelen artiklar som handlar om Sveriges hantering av 
coronapandemin. Totalt handlar dock endast ungefär 10% av rapporteringen om Sverige 
och corona. Rapporteringen är neutral till positiv.  

• De mer positiva artiklarna lyfter ofta att Sverige har varit framgångsrikt i kampen mot 
coronapandemin utan att införa genomgripande nedstängningar. I ett huvudsakligen 
positivt inslag på Euronews uppges att Sveriges haft förhoppning att nå flockimmunitet hos 
befolkningen och det konstateras att antalet nya fall inte ökar i Sverige i samma takt som i 
andra länder, vilket kan vara att bevis på den svenska modellens framgång. Enligt 
Vesty.co.il, riktad mot ryska målgrupper i Israel, uppges det svenska folkets självdisciplin 
ligga bakom den svenska modellens framgång. En av de senaste två veckornas mest delade 
artiklar, från Detaly ger en överväldigande positiv bild av Sveriges coronahantering och 
artikelförfattaren, Eyal Shahar, professor emeritus vid ett folkhälsouniversitet i Arizona, 
menar att det finns god anledning både i Israel och runt om i världen att hissa svenska 
flaggor.  

• Tre artiklar bygger på och hänvisar till en artikel i Bloomberg från 22 september "Sweden 
Could Introduce Restrictions in Stockholm After Uptick”. Enligt Lenta uppges Sverige ha 
besinnat sig och vara berett att införa nedstängning, medan RIA Novosti uppger att Sverige 
har ändrat sig om att vägra karantän. Samtidigt framgår i båda artiklarna att beslut om 

https://detaly.co.il/shvetsiya-prava-a-mir-oshibalsya/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-22/sweden-could-introduce-restrictions-in-stockholm-after-uptick
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-22/sweden-could-introduce-restrictions-in-stockholm-after-uptick
https://lenta.ru/news/2020/09/23/swe/
https://ria.ru/20200923/karantin-1577662945.html
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eventuellt nya restriktioner i Sverige ännu inte är fattat. Lenta.ru uppger att svenska 
myndigheter hävdat att Sverige, genom att undvika nedstängning, skulle kunna undvika 
allvarliga konsekvenser för den nationella ekonomin. I samma artikel rapporteras också om 
att det finns kritiska röster som menar att resultatet - både epidemiologiskt och ekonomiskt 
- i slutändan inte visat sig vara bättre för Sverige än för andra länder med liknande 
förhållanden. Hälso- och sjukvårdsdirektören i region Stockholm, Björn Eriksson, citeras i 
rapporteringen kring att pandemin är långt ifrån över. 

• I övrig nyhetsrapportering om Sverige och corona lyfts i neutrala ordalag olika 
konsekvenser av pandemin. Det konstateras att Sverige inte delar ut Nobelpriset på plats 
för första gången sedan 1944, att Finland stänger gränsen för bl a Sverige och att 
coronapandemin har förstärkt trenden med kontantlösa betalningar. Såväl fördelar som 
risker med kontantlösa betalningar lyfts upp.  

• En tredjedel av all nyhetsrapportering och ett par av de mest delade artiklarna tar upp olika 
aspekter av utvecklingen kring den ryske oppositionspolitikern Alexej Navalnyj. Bland 
annat rapporteras om en begäran om uppgifter och rättslig hjälp som Rysslands 
åklagarmyndighet uppges ha skickat till myndigheter i Sverige och Frankrike. Det 
rapporteras också om Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) analyser av blodprov från 
Navalnyj, som genomförts av den så kallade CBRN-avdelningen. Artiklar om sport och 
idrott utgör ungefär 15 % av nyhetsrapporteringen. Fokus har varit på en 
fotbollslandskamp mellan Sverige och Ryssland i Moskva samt Armand Duplantis rekord i 
stavhopp. Portalen inosmi.ru har publicerat översättningar från bl a Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet och Nyheter idag. Ämnena varierar och inkluderar bl a ett mygganfall i 
Sankt Petersburg och en gränskränkning av ett ryskt fartyg (från DN), kriminella klaner 
(SvD) och brottslighet i Sverige (Nyheter idag). 

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland) 
• Antalet artiklar om Sverige är fler än under föregående tvåveckorsperiod. Drygt 20 % av 

rapporteringen handlar om Sveriges hantering av corona, vilket är mer än under föregående 
period. Rapporteringen är neutral med vissa negativa inslag.  

• Ett par artiklar rapporterar om att utvecklingen av coronapandemin nu går åt rätt håll i 
Sverige och att landets strategi uppges långsiktigt verka löna sig. Det framgår att danske 
epidemiologen Kim Sneppen, professor i biokomplexitet vid Niels Bohr Institutet i 
Köpenhamn, menar att Sverige kan vara på väg att uppnå en grad av immunitet som gör att 
coronapandemin kan stoppas. En annan professor, Søren Riis Paludan, Aarhus University, 
är inne på samma linje. I rapporteringen uppges Sneppen samtidigt anse att Sverige har 
betalat ett pris i form av många döda och Riis Paludan anser att Sverige initialt var dåligt 
förberett.  

• I övrig rapportering om Sverige och coronapandemin lyfts att Storbritanniens 
utrikesminister Dominic Raab sagt att landet inte anammar samma ansats som Sverige i 
hanteringen av pandemin. Frågan lyftes till Raab under en BBC-intervju om nya 
restriktioner i Storbritannien. Ökade skilsmässotal i Sverige under pandemin är ämnet för 
en annan artikel.  

• Övrig rapportering om Sverige handlar huvudsakligen om invandringsrelaterade frågor, 
utvecklingen kring den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och militära frågor.  
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Nyhetsrapporteringen på ungerska 
• Jämfört med den senaste tvåveckorsperioden publicerades ungefär samma antal artiklar om 

Sverige, medan en större andel (ca 25 %) handlade om Sverige och coronapandemin. 
Rapporteringen om Sverige och corona har de senaste två veckorna varit huvudsakligen 
positiv. 

• Flera av de mest delade artiklarna handlar om Sverige och coronapandemin och de är 
desamma som under förra perioden. Bland rubrikerna finns ”Sverige vann - resten av 
Europa kan gömma sig” och ”Hela Europa följer den svenska modellen, men Ungern testar 
inte och informerar inte” 

• I rapporteringen om Sverige och corona förekommer kritik mot den ungerska regeringens 
hantering av coronapandemin och hårdare åtgärder efterlyses. I HVG uppges den ungerska 
regeringen inte charmas av den svenska modellen, men använda den. 444.hu skriver i 
artikeln ”Den erkänt mesiga Covid-hanteringen i Sverige var striktare än vad Ungern är 
nu” även om smittspridningen i Ungern nu är en av de högsta i Europa. Det uppges att den 
ungerska regeringen inte vill inte stänga ner samhället och här finns en jämförelse med 
Sverige. Népszava menar att Ungern följer den svenska modellen, men utan transparens, 
disciplin och testning.  

• Det rapporteras om att smittspridningen är relativt låg i Sverige, medan smittan ökar i 
övriga Europa. Det förekommer i rapporteringen att den svenska modellen uppges vara 
hållbar. Jonas Ludvigsson, professor i virologi på KI, citeras kring att samhället börjar få 
en immunitet mot covid-19 och statsepidemiolog Anders Tegnell citeras kring att den 
svenska strategin ska vara hållbar och långsiktig. 

• Övrig rapportering handlar framförallt om sport och migrations- och invandringsrelaterade 
frågor. PestiSrácok och Origo rapporterar t ex om att stödet för Sverigedemokraterna ökar.  

Nyhetsrapporteringen på polska 
• Antalet artiklar om Sverige är färre än under föregående tvåveckorsperiod, medan antalet 

artiklar om Sverige och corona utgör en större del av nyhetsrapporteringen: ca 35 % 
jämfört cirka 20 %. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har varit neutral och 
positiv. 

• Rapporteringen handlade i början av perioden huvudsakligen om den minskade 
smittspridningen och färre antal avlidna i Sverige. Sverige jämförs med andra länder och 
det förekommer statistiska jämförelser. I flera artiklar jämförs den aktuella situationen i 
Sverige med situationen i våras. Flera av de mest delade artiklarna är positiva och i en av 
dem, ”Sverige: ingen dör längre av covid-19 och det är få nya sjukdomsfall. Vad har 
svenskarna gjort? i Polskatimes.pl, rapporteras om att Sverige under våren var hårt 
kritiserat för sin strategi, medan det nu verkar som att Sverige ligger bättre till än andra 
länder i Europa. Flera artiklar rapporterar om att Sverige kommer häva besöksförbud inom 
äldreomsorgen, däribland i Fakt.pl.  

• Under den senaste veckan tillkommer i rapporteringen artiklar om att antalet smittade ökar 
i Sverige. Det rapporteras i bl a Gazeta.pl om varningstecken som pekar mot att situationen 
kan bli värre och det uppges att det kan bli aktuellt med nya restriktioner i Sverige. 

• Övrig nyhetsrapportering inkluderar varierande ämnen, däribland migrationsfrågor, att 
Koranbränningar ägt rum i Stockholmsområdet, teknik, miljö och konst. Någon artikel tar 
upp att en svensksomalier, Mohamed Hussein Roble, blivit utnämnd till statsminister i 
Somalia. 

https://hvg.hu/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny
https://444.hu/2020/09/19/a-hiresen-laza-sved-jarvanykezeles-az-elso-hullam-idejen-szigorubb-volt-a-mostani-magyarnal
https://nepszava.hu/3092274_maskent-sved
https://pestisracok.hu/hoppa-nott-a-sved-bevandorlasellenes-part-tamogatottsaga/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200927-kutato-no-a-bevandorlasellenes-politikat-folytato-sved-demokrata-part-tamogatottsaga.html
https://polskatimes.pl/szwecja-nikt-juz-nie-umiera-od-koronawirusa-zakazonych-jest-malo-jak-szwedzi-to-zrobili/ar/c1-15182654
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/szwecja-koronawirus-wladze-znosza-zakaz-odwiedzin-w-domach-opieki-druga-fala-epidemii/9v2wvft
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,26328950,druga-fala-koronawirusa-uderza-w-szwecje-istnieje-ryzyko.html
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Arabiska 
SI har för den arabiska analysen granskat de trettio mest delade artiklarna på sociala medier om 
Sverige baserat på ett urval av de största arabiskspråkiga nyhetsmedierna. Bland de trettio mest 
delade artiklarna på arabiska är det enbart fem som berör Sveriges hantering av coronapandemin. 
Andra teman som uppmärksammats under perioden berör Stockholmsavtalet i Jemen-konflikten 
samt sportrelaterade händelser (som svenska stavhopparen Armand Duplantis världsrekord och 
fotbollsmatcher). 

• Tre av de corona-relaterade artiklarna handlar uteslutande om att 2020 års 
nobelprisceremonin i Sverige ställs in. Bland dessa artiklar belyser man inte Sveriges 
hantering av COVID-19 i någon vidare mening. 

• Två av artiklarna redogör mer utförligt om Sveriges hantering av coronapandemin. Den 
mest delade artikeln menar att Sveriges hantering av COVID-19 både ”förvirrar och 
förvånar” då Sverige enligt artikeln valde att inte stänga ner samhället likt många andra 
länder. De jämför Sverige med bland annat de övriga nordiska länderna. Huruvida Sverige 
valt rätt strategi är för tidigt att säga, menar artikeln, och citerar både statsepidemiolog 
Anders Tegnell och Världshälsoorganisationens Catherine Smallwood som i en intervju 
med AP från 20 september menar att det finns aspekter i Sveriges strategi som andra länder 
kan lära sig av. 

• En annan artikel är ett utdrag ur en ledartext av kolumnisten Wolfgang Münchau i 
amerikanska Financial Times. I den arabiskspråkiga artikeln lyfts att trots att Sveriges 
infektionsstatistik nu ser bättre ut än hos många andra EU-länder bör det inte dras några 
slutsatser ännu. Han nämner att det var fel att för två månader sedan fördöma den svenska 
strategin för hanteringen av COVID-19 och det skulle därför vara fel att dra motsatta – och 
förhastade – slutsatser om Sveriges strategi nu. 
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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.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.  

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 bilden av Sverige. 

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

reports/sources-soft-power  

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

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Germany-Retains-Top
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policy-reports/sources-soft-power
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policy-reports/sources-soft-power
http://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 nyhetsmedierna3, 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. 

  

 
3 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 birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com 
scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk 
bbc.co.uk economist.com news.sky.com 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 

aljazeera.net, skynewsarabia.com, eremnews.com, cnbcarabia.com, alarabiya.net, aawsat.com, 
arabi21.com, etbilarabi.com, albawaba.com, ara.reutersmedia.net, bbc.com/arabic, arabic.cnn.com, 
france24.com/ar/, dw.com/ar/, arabic.rt.com, arabic.sputniknews.com, aa.com.tr/ar, alquds.co.uk, 
alaraby.co.uk/portal, gate.ahram.org.eg, youm7.com, almasryalyoum.com, akhbarelyom.com, 
alwafd.news, shorouknews.com, alkhaleej.ae, albayan.ae, alittihad.ae, wam.ae/ar, alriyadh.com, 
okaz.com.sa, alqabas.com, alanba.com.kw/newspaper, alseyassahonline.com, raya.com, al-
watan.com, al-sharq.com, almadapaper.net, alhurra.com, alsumaria.tv, hespress.com, 
alakhbar.press.ma, assabah.ma, tishreen.news.sy, alwatan.sy, newspaper.albaathmedia.sy, 
thawra.sy, jfranews.com.jo, alrai.com, addustour.com, elbalad.news, al-akhbar.com, aliwaa.com.lb, 
lbcgroup.tv, annahar.com, almayadeen.net, alittihad44.com, sonara.net, elkhabar.com, 
elwatandz.com, echoroukonline.com, alchourouk.com, assabahnews.tn, ar.lemaghreb.tn, alroya.om, 
alwatan.com, shabiba.com, akhbar-alkhaleej.com, alwatannews.net, alayam.com, albiladpress.com, 
bna.bh, 2dec.net, saba.ye/ar, alayyam.info, alsahwa-yemen.net, althawrah.ye, alwahdawi.net, 
alquds.com, al-ayyam.ps, alwatanvoice.com/arabic/index.html, samanews.ps/ar/, hadfnews.ps/, 
alhayat-j.com, sudanakhbar.com, suna-sd.net, albiladdaily.com, lana-news.ly, ewanlibya.ly, libya-
news.com, almarsad.co 

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 
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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 bz-berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de 
spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de rbb24.de dw.com 

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 

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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