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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 neutral och positiv. Sedan slutet av juli är den internationella 

nyhetsrapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin inte lika omfattande som tidigare 

under våren. Den internationella nyhetsrapporteringen bedöms generellt varit faktabaserad. 

Nyhetsrapporteringen 30 september till 13 oktober 

Jämfört med tidigare tvåveckorsperiod (16 september – 29 september) har det publicerats något 

färre artiklar om Sverige i samtliga länder, förutom i Ryssland, Tyskland, Polen och Ungern, där 

det publicerats fler artiklar om Sverige.  

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 16–29 september respektive 30 

september-13 oktober i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 

Andelen artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin varierar mellan olika länder, men 

utgör i de flesta fallen mindre än hälften av den totala nyhetsrapporteringen om Sverige. 

Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden till övervägande 
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del varit neutral och stundtals positiv. Överlag bedöms intresset för Sveriges hantering av 

coronapandemin vara relativt lågt, utifrån antal artiklar, och innehållet i rapporteringen är 

huvudsakligen detsamma som under föregående period. Exempel på områden som lyfts är att 

smittspridningen ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med nya restriktioner. Sveriges strategi 

framställs ibland som ett alternativt sätt att hantera pandemin, utan genomgripande nedstängningar 

av samhället. Det förekommer också rapportering om huruvida Sveriges val kan ha varit det rätta. 

Samtidigt är bedömningen att det inte i samma utsträckning görs jämförelser mellan Sveriges 

strategi, andra länders vägval och dödstalen i olika länder. I några fall lyfts olika aspekter av svensk 

välfärd kopplat till förmågan att hantera coronapandemin, samt utvecklingen av svensk ekonomi. 

Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om sport, migration och kriminalitet. Det 

förekommer också rapportering om Nobelpriset. 

• USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är på en låg nivå 

och har i Storbritannien minskat jämfört med föregående period. Tonaliteten är neutral med 

positiva inslag. I båda länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta. Det finns 

en fortsatt nyfikenhet inför situationen i Sverige när det kommer till bl a ändringar i 

restriktioner och inverkan på ekonomin, men i mycket mindre omfattning än under våren och 

tidigt under sommaren. Bland mindre, nätbaserade amerikanska medier syns en ökning i antal 

opinionstexter som är positiva till den svenska strategin. 

• Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under 

perioden utgjort mellan en tredjedel och en sjättedel av alla artiklar om Sverige. Det innebär en 

minskning i Finland och Danmark, och samma nivåer i Norge. Tonaliteten har i likhet med 

tidigare perioder överlag varit neutral. Rent återrapporterande artiklar om utvecklingen kring 

antalet smittade/döda är numera få. Jämförelser av coronastrategier i olika länder fortsätter, om 

än i begränsad utsträckning. I viss mån tas situationen i Sverige under våren upp igen, med 

situationen på äldreboenden och arbetssituationen för sjukvårdspersonal, främst i Norge och 

Finland. Samtidigt har antalet artiklar om svenska forskningsresultat kring covid-19 ökat. 

Denna period rör det antikroppar i alpackor samt effektivare munskydd. I Danmark 

uppmärksammas de danska reserestriktionerna igen, med anledning av det stundande höstlovet 

i Danmark. 

• Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Nyhetsrapporteringen om Sverige har under den 

senaste perioden varit mindre omfattande på spanska och franska sett till volym. På spanska 

handlar en mindre andel av den senaste veckans publiceringar om Sverige och coronapandemin 

och detsamma gäller i fransk nyhetsrapportering. I italienska nyhetsmedier är omfattningen av 

nyhetsrapporteringen om Sverige den senaste perioden ungefär oförändrad, och ett fåtal artiklar 

handlar om Sverige om coronapandemin. Rapporteringen är neutral eller positiv på spanska, 

italienska och franska. På tyska har rapporteringen om Sverige ökat den senaste perioden, 

varav cirka hälften av rapporteringen är corona-relaterad.1 

• Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på alla språken. På polska 

ökade även andelen artiklar om Sverige och coronapandemin och utgjorde under den senaste 

perioden en majoritet av artiklarna. På ungerska och ryska var andelen artiklar om Sverige och 

coronapandemin istället mindre än under föregående period och en majoritet av artiklarna tar 

upp andra ämnen. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har huvudsakligen haft en 

neutral eller positiv tonalitet. Det förekommer under perioden rapportering om lägre 

 
1 Vi har ej haft möjlighet att läsa artiklarna denna period. 
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smittspridning i Sverige än i övriga Europa samtidigt som det också noteras att 

smittspridningen nu ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med nya restriktioner. Andra 

nyheter om Sverige handlar bland annat om sport samt migrations- och integrationsrelaterade 

frågor. 

• Arabiska – Liksom under förgående period förekommer relativt få artiklar om Sverige i stora 

regionala arabiskspråkiga nyhetsmedier. I de artiklar som är kopplade till Sverige och 

coronapandemin är tonaliteten neutral. Det redogörs bl a för den stora ökningen av coronafall i 

Sverige sedan juni. I något fall uppges pandemin ha lett till en ökad våg av 

främlingsfientlighet riktad mot människor från Ostasien, även i Sverige. Andra vanligt 

förekommande teman i rapporteringen handlade om Stockholmsavtalet i Jemen och Malmö 

Arab Film Festival (MAFF) som är inne på sitt tionde år som festival.  

 

Samtalet om Sverige i sociala medier 

Som SI tidigare konstaterat är samtalet om Sveriges hantering av coronapandemin i sociala medier 

polariserat och liknande tendenser gäller även för de senaste två veckorna. Under den senaste 

perioden noteras stora samtalsnivåer i framför allt Spanien och Frankrike. I båda länderna handlar 

det om att fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo testats positivt för covid-19 och därmed missar 

matchen mot Sverige i UEFA Nations League. Att Zlatan Ibrahimovic testats positivt till covid-19 

diskuterades framför allt i Italien. I USA pågår fortsatt samtal om Sveriges hantering på relativt 

höga nivåer – högre än övriga länder som SI följer. Vanligt i USA är att många anser att Sverige nu 

”plattat till kurvan", trots att landet infört tämligen milda samhällsrestriktioner. I framför allt USA, 

Storbritannien och Frankrike är inlägg om Sveriges hållning i frågan om ansiktsmasker vanliga. 
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USA och Storbritannien 

Samtalet i sociala medier 

I sociala medier är USA det land av de länder SI analyserar som omnämner och diskuterar Sveriges 

coronasituation i störst utsträckning. Under de senaste veckorna är det dock inget enskilt ämne som 

sticker ut. 

I USA är ett stort samtalsämne huruvida man i Sverige har lyckats att platta till kurvan och att 

Sverige, jämfört med andra europeiska länder, inte noterar en andra våg av nya coronafall. En del 

av samtalet kretsar kring för- och nackdelar med ansiktsmasker och Sverige nämns i dessa 

sammanhang som en motpol mot hur vissa amerikanska delstater infört regler vad gäller masker. 

Elon Musk nämner även i ett inlägg att Sverige har valt rätt väg. Det är också tydligt att samtalet 

om Sveriges coronahantering är mycket polariserat. 

I Storbritannien jämför man ofta den brittiska situationen med Sveriges situation under 

coronapandemin. Diskussioner om för- och nackdelar med masktvång är återkommande. Många 

menar att Sverige valt rätt väg och att man i Sverige baserar sin strategi på vetenskap. Samtidigt 

noteras att antal fall av smitta i Sverige har passerat 100 000 vilket enligt många tyder på att 

Sverige valt fel väg. 

 

 

Figur 2: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i USA och Storbritannien (på respektive språk) mellan 1 juli 

– 13 oktober. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 
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Nyhetsrapporteringen i USA 

• Denna period är omfattningen av rapporteringen om Sverige 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. 

• Liksom under föregående period förekommer få opinionstexter om Sveriges coronastrategi 

i traditionell nyhetsmedia, med Time som främsta undantag. Däremot verkar debatten 

fortsätta på mindre kanaler genom flera opinionstexter som är bland de mest delade under 

perioden (se nedan). 

• Rapporteringen om Sveriges coronastrategi har under perioden inte ett tydligt fokus. Några 

artiklar i bl a New York Post och Wall Street Journal pekar på den ökade smittan i Sverige 

och på att Folkhälsomyndigheten överväger nya restriktioner. Annan rapportering 

fokuserar på den svenska strategins eventuella fördelar, som i t ex Boston Globe och ett 

uppmärksammat inslag i NBC Today. 

• New York Times har en längre text om svensk välfärd med fokus på äldrevården och de 

nedskärningar som gjorts där, som uppges delvis kunna förklara de höga dödstalen inom 

äldrevården tidigt under pandemin. Även Bloomberg rapporterar om den ansträngda 

välfärden i en artikel om löneläget inom vården. 

• Bloomberg skriver om en rapport från Danske Bank som pekar på att svensk ekonomi 

verkar ha tagit mindre skada av pandemin än övriga Europa, inklusive övriga Norden. 

• Det faktum att ansiktsmaskanvändande inte förespråkas i Sverige är fortsatt av intresse, 

men inte i fokus, och lyfts i artiklar av Time, New York Post och Boston Globe.  

• Flockimmunitet omnämns i ett par artiklar. Bland annat genom forskaren Kim Sneppens 

tidigare uttalande att Sverige redan kan ha uppnått flockimmunitet (Boston Globe). Det 

uppges ibland att flockimmuniet har varit ett indirekt mål för den svenska strategin 

(Bloomberg, Wall Street Journal) 

• Bland de mest delade artiklarna syns mer opinionsbildande artiklar, framförallt från mindre 

nyhetstjänster och bloggar som The Blaze, Spiked, Louder with Crowder, Washington 

Examiner samt flera Youtubekonton. Dessa är främst positivt inställda till den svenska 

strategin och menar att USA borde anta en liknande linje.  

• Bland övrig rapportering där Sverige nämns syns inga tydliga trender under perioden. 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

• Denna period har rapporteringen om Sverige i Storbritannien minskat i jämförelse med 

föregående period och är tillbaka på den relativt låga nivån som rådde innan dess. Ungefär 

en fjärdedel av den senaste periodens nyhetsartiklar om Sverige handlar om Sveriges 

hantering av coronapandemin. Den övergripande tonen är neutral och saklig, med några 

artiklar som är tydligt positiva. 

• Andra ämnen som förekommer i rapporteringen är bland annat kändisar, sport och 

kriminalitet. 

• Det huvudsakliga ämnet är kommande reserestriktioner och att Sverige kan komma att 

hamna på karantänlistan på grund av ökade fall av smittade. Om detta skriver The Sun, 

Daily Mail, Express och Telegraph.  

• Artiklar i The Guardian, Express och Independent.ie beskriver översiktligt och neutralt den 

svenska strategin. 
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• En rapport från Danske Bank som pekar på att den svenska ekonomin kan klara sig bättre 

än övriga Europas, inklusive de nordiska grannländer, togs upp av Telegraph. 

• Statsepidemiolog Anders Tegnell är fortsatt den mest flitigt citerade företrädaren för den 

svenska hanteringen av coronapandemin, i bland annat Express. Historikern Lars 

Trädgårdh intervjuas om svenskars höga tillit till varandra och till det offentliga i en 

podcast av the Guardian.  
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Norge, Danmark och Finland  

Samtalet i sociala medier 

I Finland, Danmark och Norge har det inte gått att urskilja enskilda teman i inlägg om Sverige och 

coronapandemin under de senaste två veckorna.  

I Finland har tidigare de svenska ekonomiska satsningar som presenterades i budgetpropositionen 

för 2021 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 diskuterades under förra perioden den relativt låga smittspridningen i Sverige. 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 intensivvårdsavdelningar fortfarande är högre än i Danmark.  

Antalet inlägg i Norge 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 – 30 oktober. 

Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 
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• Den första veckan under perioden låg fokus på den ökade smittspridningen i Sverige och 

hur man genom analyser av avloppsvattnet kan se en stor ökning av smittan i Stockholm. 

• Gränsfrågan fortsätter att vara ett tema i rapporteringen. I en artikel lyfts 

utrikeshandelsminister Anna Hallbergs besök i Norge för att möta ministrar och jobba för 

ett mer integrerat Norden (NRK, 2020-09-30, ”Møter Sanner etter grensekrangel: – Vil tone 

ned konflikter”). Den mest delade nyheten handlar om långa bilköer mot svenska gränsen 

inför att norska regeringen igen stänger ner gränsen mot Värmland (Verdens Gang, 2020-

10-09, ”Kilometerlange køer fra Sverige”). 

• Den andra veckan förekom artiklar mer negativt innehåll. Det handlade då exempelvis om 

välbesökta nattklubbar i Stockholm samt att partiledaren Ebba Bush som gått på fest trots 

Folkhälsomyndighetens råd om social distansering, och låtit sin livvakt köra en kompis 

hem efter festen (exempelvis Nettavisen, 2020-10-11, ”Nye videoer skaper sinne i Sverige: 

- Føles ikke som om de samme reglene gjelder for alle”). I en artikel lyftes att flera 

personer i den grupp av forskare och professorer som kritiserat den svenska strategin i 

uppmärksammade debattartiklar, vittnar om att de har blivit illa bemötta på arbetsplatsen 

och av allmänheten på grund av sin kritik (Dagbladet, 2020-10-09, ”Kritiserte Tegnell - 

rømte Sverige”). Det skrivs även om att det fortfarande är tufft i den svenska sjukvården 

och att många har valt att sluta i branschen (ABC Nyheter, 2020-10-08, ”Svensk 

sykehuspersonell roper varsku: – Vi orker ikke mer”). 

• En nyhet med positivt innehåll handlar om svenska forskare som håller på att ta fram ett 

effektivare munskydd, som skall stoppa viruspartiklar med statisk elektricitet och som är 

lättare att andas i (Dagsavisen, 2020-10-09, ”Svenske forskere vil fange koronavirus med 

statisk elektrisitet i munnbind”). 

• Övriga teman i rapporteringen om Sverige rör sport, kriminalitet och näringslivsfrågor. 

 

Nyhetsrapporteringen på danska  

• Antalet artiklar om Sverige var något färre jämfört med perioden innan. I jämförelse med 

föregående tvåveckorsperiod var även antalet artiklar om Sverige och coronapandemin 

något färre. Tonaliteten i rapporteringen kring Sverige och coronapandemin är 

genomgående neutral. 

• Artiklarna från början av månaden handlar huvudsakligen om att smittan ökar snabbt i 

Sverige, i synnerhet i Stockholm. Det refereras till en presskonferens den 1 oktober då 

Folkhälsomyndigheten redovisade siffror som visar att smittläget är det värsta sedan den 30 

juni. Statsepidemiolog Anders Tegnell rapporteras ha meddelat att anhöriga till sjuka bör 

sitta i karantän hemma i en vecka (TV2, 2020-10-02, ”Sverige registrerer højeste antal nye 

smittede siden juni”).  

• Några artiklar tar upp den undersökning som gjorts vid KTH och som visar att 

avloppsvattnet i Stockholm tyder på kraftigt stigande antal sjuka i covid-19. (Jyllands-

Posten, 2020-10-14, ”Prøver tyder på ny høj coronasmitte i Stockholm”). I detta 

sammanhang nämns också att smittspridningen i Sverige enbart är hälften så stor som i 

Danmark i nuläget men att det är svårt att göra jämförelser på grund av skillnader i 

testning. 

• Under den senaste veckan är temat när det gäller coronapandemin att det danska 

Udrigesministeriet nu avråder från resor till åtta av Sveriges 21 regioner. De regioner det 

gäller är de där antalet smittade ligger över 30 per 100 000 invånare i veckan. (Jyllands-

https://www.nrk.no/norge/sveriges-norden-minister-moter-regjeringen-etter-grensekrangel-1.15179480
https://www.nrk.no/norge/sveriges-norden-minister-moter-regjeringen-etter-grensekrangel-1.15179480
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kRJQdX/kilometerlange-koeer-fra-sverige
https://www.nettavisen.no/nyheter/nye-videoer-skaper-sinne-i-sverige---foles-ikke-som-om-de-samme-reglene-gjelder-for-alle/3424030744.html
https://www.nettavisen.no/nyheter/nye-videoer-skaper-sinne-i-sverige---foles-ikke-som-om-de-samme-reglene-gjelder-for-alle/3424030744.html
https://www.dagbladet.no/nyheter/kritiserte-tegnell---romte-sverige/72931088
https://www.dagbladet.no/nyheter/kritiserte-tegnell---romte-sverige/72931088
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/10/07/195710799/svensk-sykehuspersonell-roper-varsku-vi-orker-ikke-mer
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/10/07/195710799/svensk-sykehuspersonell-roper-varsku-vi-orker-ikke-mer
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/svenske-forskere-vil-fange-koronavirus-med-statisk-elektrisitet-i-munnbind-1.1784655
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/svenske-forskere-vil-fange-koronavirus-med-statisk-elektrisitet-i-munnbind-1.1784655
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-02-sverige-registrerer-hoejeste-antal-nye-smittede-siden-juni
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-02-sverige-registrerer-hoejeste-antal-nye-smittede-siden-juni
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12463258/proever-tyder-paa-ny-hoej-coronasmitte-i-stockholm/
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Posten, 2020-10-08, ”Rejser til dele af Sverige frarådes”). Reserekommendationerna är 

extra aktuella på grund av att skolorna snart har höstlov i Danmark (DR, 2020-10-08, ”Har 

du tjek på efterårsferien? Nu frarådes unødvendige rejser til store dele af Sverige”). 

• I övrigt är det dominerande temat i de danska artiklarna gängkriminalitet, samt i synnerhet 

att den danske partiledaren Rasmus Paludan uppges ha fått svenskt medborgarskap. Andra 

ämnen är sport och FRA-debatten, som rör myndighetens möjligheter att avlyssna 

medborgare via fiberkabel. 

 

Nyhetsrapporteringen på finska 

• Antalet artiklar om Sverige är färre än under föregående period och antalet artiklar som 

handlar om coronapandemin utgör en sjättedel av all nyhetsrapportering om Sverige, vilket 

är färre än under föregående period. Tonaliteten är övervägande neutral med enstaka inslag 

av artiklar med positiv eller negativ tonalitet. 

• Rapporteringen kring coronapandemin har denna period inte fokuserat på utvecklingen i 

Sverige, vad gäller t ex antal smittade och döda. Enbart någon enstaka artikel handlar om 

förändringar i restriktionerna, som publikbegränsningar. Istället har exempel från 

situationen i Sverige under våren lyfts upp igen. I framförallt en artikel rapporteras om 

situationen på äldreboenden med personal som tystats, bristande skyddsutrustning, äldre 

som inte undersöktes av läkare, att information till anhöriga uteblev, mm. (Yle Uutiset, 

2020-10-03, ”Koronakevään jälkipyykkiä pestään Ruotsissa – hoitajien ilmoitukset 

kertovat laiminlyönneistä: "Yhtä kasvosuojaa jaettiin eikä ongelmista saanut puhua"”) 

• Den svenska strategin jämförs fortsatt med den finska. I en längre artikel citeras olika 

forskare, både i Finland och Sverige, kring hur den svenska strategin beskrivits i 

internationella medier samt effekter av strängare restriktioner och nedstängning, respektive 

att hålla samhället mer öppet och exempelvis inte tvång att bära munskydd. (Helsingin 

Sanomat, 2020-10-07, ”Mielikuvissa Ruotsi ei tehnyt koronavirukselle juuri mitään, mutta 

sen suositukset ovat jopa tiukempia kuin Suomessa”) I en annan artikel lyfts att den 

svenska strategin ligger fast medan övriga Europa återinför olika restriktioner. Detta trots 

att det sker en ökning av antal smittade även i Sverige. (Turun Sanomat, 2020-09-30, 

”Ruotsin oma linja koronaa vastaan jatkuu – virustapausten määrä kasvaa, mutta 

vanhainkoteihin pääsee taas vierailulle”) 

• Jämförelser görs även mellan ländernas ekonomiska satsningar till följd av pandemin. I 

flera artiklar lyfts de svenska skattelättnaderna fram som goda exempel, något flera även 

önskar för Finland. (exempelvis Savon Sanomat, 2020-09-30, ”Oppositio kaipaa 

veronalennuksia, joita hallitukselta ei ole luvassa – "Olisipa meilläkin asiat kuten 

naapurissa", Orpo haikailee Ruotsin talouden suuntaa”) 

• Svenska forskningsresultat lyfts fram i flertalet artiklar denna vecka. Det är nya resultat 

från Karolinska Institutet vilka visar att en antikropp från alpackor stoppar spridningen av 

coronaviruset. Dessa artiklar delas i relativt stor utsträckning på sociala medier. (Helsingin 

Sanomat, 2020-10-07, ”Tutkijat Ruotsissa löysivät vasta-aineen, joka pysäytti 

koronaviruksen – Nyt he etsivät koronakriisin ”game changeria”) 

• Utöver coronapandemin handlar rapporteringen om Sverige under perioden bland annat om 

sport, Estoniafärjan och näringslivsfrågor. 

  

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12473123/rejser-til-dele-af-sverige-fraraades/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/har-du-tjek-paa-efteraarsferien-nu-fraraades-unoedvendige-rejser-til-store-dele-af
https://www.dr.dk/nyheder/udland/har-du-tjek-paa-efteraarsferien-nu-fraraades-unoedvendige-rejser-til-store-dele-af
https://yle.fi/uutiset/3-11574631
https://yle.fi/uutiset/3-11574631
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006662128.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006662128.html
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3123177
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3123177
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3123177
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006660795.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006660795.html
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Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland 

Samtalet i sociala medier 

Samtalsnivåerna i dessa fyra länder när det gäller Sveriges coronahantering bedöms generellt vara 

låga. Men i framför allt Spanien och Frankrike når samtalet om Sverige höga volymer på grund av 

att Cristiano Ronaldo har testats positivt för covid-19 och därmed missar en match mot Sverige i 

UEFA Nations League. I Frankrike diskuteras Le Figaros artikel med rubriken ”Sverige sitter lugnt 

i båten inför en andra våg” flitigt. I Frankrike är, likt under föregående period, diskussioner om 

masktvång relativt frekvent. Även att Sverige har relativt låga nivåer vad gäller antalet nya smittfall 

jämfört med övriga europeiska länder lyfts. I Tyskland noteras att man i Sverige inte har infört 

hårda masktvingande åtgärder och i Italien lyfts särskilt att Zlatan Ibrahimovic testats positiv för 

Covid-19 men tillfrisknat. 

 

 

Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive 

språk) mellan 1 juli – 13 oktober. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive 

språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på spanska 

• Mindre än en tredjedel av den senaste periodens nyhetsrapportering om Sverige handlar om 

landets hantering av coronapandemin.  

• Den huvudsakliga tematiken i rapporteringen om Sverige och coronapandemin är att 

smittspridningen ökar, men att smittspridningen fortfarande är mindre i Sverige jämfört 

med övriga EU. Andra teman som förekommer i rapporteringen handlar om 
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flockimmunitet och att Sverige fortsatt är det land som sticker ut, både genom att som enda 

land inte rekommendera användning av munskydd (New York Times spanska version, 

2020-10-01) och genom att det inte förekommer en andra våg, trots mindre genomgripande 

restriktioner. Rapporteringen har övervägande en neutral till positiv ton. 

• Infobae (2020-10-09) rapporterar att strategin att uppnå flockimmunitet, genom att inte 

begränsa medborgarnas frihet, varken har räddat ekonomin (med ett förmodat BNP-tapp på 

8,3% i år) eller befolkningen (med höga dödstal jämfört med grannländerna). Artikeln har 

en dock en positiv ton och uppger att Sverige inte upplever en andra våg trots ökad smitta. 

Det rapporteras i artikeln också om de nya rekommendationer som Folkhälsomyndigheten 

presenterat vad gäller isolering vid förekomst av smitta i familjen, samt att avsaknad av 

rekommendationer vad gäller munskydd kan komma att omvärderas om smittan fortsätter 

öka. Den svenska hållningen vad gäller munskyddsanvändning beskrivs som ”en strategi 

baserad på bevis och pragmatism, inte principer”.  

• Rapporteringen (La Razon 2020-10-06) lyfter även att coronarestriktionerna kan komma att 

pågå i minst ytterligare ett år, med hänvisning till ett uttalande i SVT av 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, kring att Sverige inte upplever en 

andra våg av smitta liksom övriga EU, trots en ökning av fall. 

• Andra förekommande teman i nyhetsrapporteringen är sport, näringsliv, kungahuset, samt 

särskilda händelser.  

 

Nyhetsrapporteringen på franska 

• Den senaste perioden har färre antal artiklar om Sverige publicerats i franska medier och 

omkring hälften handlar om Sverige och corona. Periodens mest delade artiklar toppas av 

en artikel om Sverige och corona. Rapporteringen om Sverige och corona är mestadels 

positiv, trots uppgifter om en ökad smittspridning i Sverige. En negativ aspekt som lyfts 

fram i rapporteringen är fortfarande att Sverige inte lyckats skydda de äldre.  

• En artikel i Le Figaro (2020-09-30) har en positiv ton och det konstateras att Sverige har 

den lägsta smittspridningen i Europa trots att Sverige varken har stängt ned samhället eller 

infört obligatoriskt munskydd. I artikeln refereras till statsepidemiolog Anders Tegnell som 

framhåller att rekommendationerna har varit desamma hela tiden och att kampen mot 

pandemin ska jämföras med ett maraton snarare än en sprint.  

• Nyhetsmagasinet Le Point (2020-10-03) har ett fördjupande reportage om den svenska 

strategin. Artikeln innehåller flera intervjuer, bl a med statsepidemiolog Anders Tegnell, 

som uttalar sig om en långsam smittspridning i Sverige.  

• I pandemins spår tar Le Monde (2020-10-09) upp debatten om privatiseringen av välfärden 

och tecknar en mörk och delvis segregerad bild av skolor och äldreomsorg i Täby där det 

mesta övergått i privat regi. 

• I övrig nyhetsrapportering finns bl a ett reportage från Stockholms skärgård, samt artiklar 

om företag/näringsliv och internationell politik. Bland periodens mest delade artiklar finns 

artiklar om åsiktsjournalistik om migration, brottslighet, miljö (Greta Thunberg) och 

kultur. 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2020/10/01/espanol/mundo/suecia-coronavirus.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/09/las-verdaderas-lecciones-de-suecia-sobre-como-contrarrestar-el-covid-19/
https://www.larazon.es/internacional/20201006/wof7wezgbvcixc4buv2e3js7ii.html
https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-la-suede-impassible-face-a-la-deuxieme-vague-20200930
https://www.lepoint.fr/monde/covid-voyage-chez-les-irreductibles-suedois-03-10-2020-2394670_24.php
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/09/mine-par-la-pandemie-le-modele-suedois-face-aux-exces-du-liberalisme_6055443_4500055.html
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Nyhetsrapporteringen på italienska  

• Under den senaste tvåveckorsperioden har det publicerats något färre artiklar om Sverige 

och coronapandemin jämfört med föregående period. Andra teman som förekommer i 

rapporteringen är tillkännagivandet av 2020-års Nobelpris samt sportrelaterade nyheter. 

• Rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin är till övervägande del neutral, 

men det förekommer flera artiklar med positiv tonalitet. Den svenska strategin fortsätter att 

väcka nyfikenhet eftersom smittspridningen i Sverige under en period varit relativt låg 

samtidigt som övriga länder i EU upplever en andra smittovåg. 

• Den svenska strategin lyfts fram som en modell att följa i ett antal artiklar (Insideover, 

2020-10-10; MSN 2020-10-10). I sammanhanget rapporteras om ett upprop, Great 

Barrington Declaration, från en grupp internationella forskare som varnar för negativa 

effekter bland befolkningen, såväl fysiska som psykiska, av nedstängning av samhället. 

Även Internazionale (2020-09-30) rapporterar om att Sverige den senaste tiden, trots en 

ökning av antal smittade, inte upplever en andra våg likt resten av EU. I rapporteringen 

lyfts frågan om huruvida det endast handlar om tillfälligt låga siffror eller om den svenska 

strategin, som varit både kritiserad och hyllad, är ett exempel att följa. I artikeln nämns 

även att Sverige misslyckats med att skydda personer på äldreboenden.  

• Rainews (2020-10-05) rapporterar om att analyser av avloppsvatten i Stockholm visar att 

halterna av coronavirus är lika höga nu som de var i maj. 

• Två artiklar med en kritisk ton handlar om svar från Italiens ambassadör i Sverige på 

uttalanden gjorda av statepidemiolog Anders Tegnell om förekomsten av en andra 

smittovåg i Italien (MSN 2020-10-08; AGI 2020-10-08). I rapporteringen uppges 

ambassadören anse att Tegnells uttalande riskerar att skapa en felaktig bild av situationen i 

Italien, vilket kan få både ekonomiska och sociala konsekvenser i relationerna mellan 

länderna.  

 

Nyhetsrapporteringen på tyska  

• Den senaste periodens rapportering om Sverige har varit något mer omfattande jämfört 

med föregående period. Av dessa är ungefär hälften coronarelaterade. 

• Av övrig rapportering är det framför allt Nobelprise som är i fokus. Det förekommer också 

artiklar på varierande teman såsom migration, turism och särskilda händelser såsom nya 

uppgifter kopplade till MS Estonia-färjans förlisning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://it.insideover.com/societa/la-pericolosita-del-lockdown-e-la-lezione-che-arriva-dalla-svezia.html
https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/chiudere-tutto-non-serve-e-fa-pure-male-il-farmacologo-facciamo-come-la-svezia/ar-BB19TcgQ?ocid=st2
https://www.internazionale.it/notizie/2020/09/30/covid-svezia-modello-notizie-virus
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Coronavirus-Picco-nel-sistema-fognario-di-Stoccolma-livelli-di-virus-come-a-maggio-4a54802c-4ef5-42a5-addc-50253c3ea1d3.html#foto-
https://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/la-polemica-tra-italia-e-svezia-sul-concetto-di-seconda-ondata/ar-BB19P5In
https://www.agi.it/estero/news/2020-10-08/polemica-italia-svezia-concetto-seconda-ondata-9893690/
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Ryssland, Ungern och Polen  

Samtalet i sociala medier 

På sociala medier är samtalsvolymerna om Sveriges coronahantering låga i Polen, Ryssland och 

Ungern. På ryska är bilder från turister i Sverige vanligt förekommande. Man nämner i dessa 

sammanhang stundtals hashtags som #coronatravel eller liknande. I Polen nämns att man i Sverige 

börjar tala om slutet på coronapandemin. Man nämner även att Sverige har nått flockimmunitet. I 

Ungern 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 – 13 oktober. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på ryska  

• Antalet artiklar om Sverige ökade något den senaste tvåveckorsperioden, medan antalet 

artiklar om Sverige och coronapandemin minskade. Rapporteringen bedöms överlag vara 

neutral. Ingen av de mest delade artiklarna tar upp Sverige och coronapandemin.  

• Det finns inget enskilt tydligt tema i rapporteringen om Sverige och corona. I en artikel i 

MKRU görs sakliga jämförelser mellan olika länders strategier för att bekämpa 

coronapandemin, däribland Sverige och Israel, som valt långtgående nedstängningar. 

Sverige beskrivs som den andra ytterligheten, med en mjuk strategi som utgår från 

medborgarnas ansvarstagande. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson 

citeras kring att de åtgärder som pågår i Europa inte är hållbara. Det framgår också i 
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artikeln att antalet smittade för närvarande ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med 

nya begränsningar.    

• Inosmi har direktöversatt en artikel från Dagens Nyheter, som har fokus på att allas ögon är 

på Sverige under den globala kampen för ett vaccin. Enligt TASS uppger Rysslands 

ambassadör i Sverige att Sverige är intresserat av det ryska vaccinet mot corona. En 

referens görs till en DN-intervju med Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, som 

uppges ha sagt att det ryska vaccinet är intressant. 

• Större delen av den senaste periodens nyhetsartiklar handlar om en vänskapsmatch 

Sverige-Ryssland i fotboll, men i övrigt finns inget huvudsakligt tema. Några artiklar, som 

dock inte delats i något större utsträckning, är svar och kommentarer till en artikel av 

Anna-Lena Laurén i DN om att arbetsbelastningen i ryska skolor är för hög. Ett par artiklar 

tar i korthet upp att Nobelveckan börjat i Sverige och en artikel berör litteraturpristagaren 

Louise Glück.  

• Bland de mest delade artiklarna förekommer varierande ämnen och det finns inget tydligt 

tema. Artiklarna handlar om t ex ”20+ rutinmässiga saker för Sverige som bara väcker en 

fråga: "Var det möjligt?", användande av en svensk modell för grön stadsplanering och ett 

medborgerligt förslag till lagstiftning som utgår från en svensk modell för att bekämpa 

prostitution 

 

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland) 

• Antalet artiklar om Sverige har minskat jämfört med föregående tvåveckorsperiod. Ca     

20 % av rapporteringen handlar om Sveriges hantering av corona och rapporteringen är 

överlag neutral.  

• I rapporteringen uppges att Sverige har ambitionen att ha en strategi som är hållbar över 

tid. Det förekommer fortsatt rapportering om att skolor, gym, barer och restauranger har 

hållit öppet, samt om distansarbete och vikten av att riskgrupper iakttar försiktighet. Det 

rapporteras också om att familjekarantän har införts och att det kommer att bli aktuellt att 

tillåta upp till 500 personer att samlas. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan 

Carlson citeras i Sputnik  kring att Sverige kommer fortsätta med den ansats som uppges ha 

varit framgångsrik och att smittspridningsåtgärderna kommer finnas kvar länge. Carlson 

uppges också säga att Sverige inte har genomfört en nedstängning för att undvika 

”pandemifatigue”.  

• I en artikel rapporteras om att Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, har 

medverkat i konferensen ”Pandemic 2020: Challenges, Solutions, Consequences”, som ägt 

rum i Moskva den senaste veckan. Även Wigzell uppges ha talat om rädslan för att 

människor i Sverige skulle utveckla en pandemifatigue.  

• Övrig rapportering handlar bl a om migrationsrelaterade frågor, sport, kriminalitet och 

militära frågor. 

 

Nyhetsrapporteringen på ungerska 

• Antalet artiklar om Sverige har ökat något under den senaste tvåveckorsperioden, medan 

antalet artiklar om Sverige och coronapandemin har minskat.   

• Den enda artikel som tar upp Sverige och coronapandemin publicerades på den 

vetenskapliga portalen Qubit. Artikeln är faktabaserad och ger en ingående bild av 

Sveriges strategi, som analyseras i förhållande till en ungersk kontext. Det övergripande 

https://inosmi.ru/science/20201013/248304254.html
https://tass.ru/obschestvo/9703779
https://inosmi.ru/social/20201007/248258400.html
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/20-veschej-kotorye-shvedy-schitayut-rutinnymi-a-ostalnye-dazhe-i-ne-predstavlyayut-kak-tak-mozhno-zhit-2476715/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/20-veschej-kotorye-shvedy-schitayut-rutinnymi-a-ostalnye-dazhe-i-ne-predstavlyayut-kak-tak-mozhno-zhit-2476715/
https://sputniknews.com/europe/202010051080667454-sweden-says-covid-19-restrictions-will-remain-for-at-least-a-year/
https://qubit.hu/2020/10/06/a-sved-jarvanyugyi-modell-rejtett-elemeit-magyarorszagon-is-alkalmazhatnak
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budskapet är att varje land behöver bygga upp sin egen strategi utifrån speciella 

förutsättningar och att åtgärderna behöver vara konsekventa. Artikeln tar upp en rad olika 

aspekter från Sverige, bl a smittspridningen, fördelar med glesbygdens samhällsstruktur, att 

det inte finns någon rekommendation kring användande av munskydd, att samhället inte 

varit nedstängt och vikten av medborgarnas egna ansvar. Det görs i artikeln jämförelser 

mellan dödstalen i Sverige och exempelvis Finland och Norge. Statsepidemiolog Anders 

Tegnell citeras gällande andelen immuna i olika delar av landet och kring långsiktighet och 

hållbarhet jämfört med kortsiktiga restriktiva åtgärder. Utrikesminister Ann Linde 

kommenterar att de svenska åtgärderna baseras på experters, inte politikers, bedömningar. 

Det framgår i artikeln att läget i Sverige, vad gäller testkapacitet och smittspårning, är 

annorlunda nu jämfört med under våren.  

• De flesta artiklar under perioden handlar om migrations- och integrationsfrågor, vilket 

också gäller de mest delade artiklarna. Några artiklar under perioden handlar om 

Nobelpriset och det tas bland annat upp att litteraturpristagaren Louise Glück har ungerska 

rötter.  

 

Nyhetsrapporteringen på polska 

• Antalet artiklar om Sverige ökade under perioden jämfört med tidigare period och 

detsamma gäller antalet artiklar om Sverige och coronapandemin. Dessa utgjorde under 

den senaste tvåveckorsperioden ca 70 % av rapporteringen om Sverige, vilket kan jämföras 

med ca 35 % under föregående period. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin 

har de senaste två veckorna varit neutral och positiv.  

• I början av perioden handlade nyhetsrapporteringen huvudsakligen om det minskade 

antalet smittade och sjuka i Sverige, samt om Sveriges eventuella ”seger mot 

coronaviruset”. En av källorna för det senare spåret var en artikel i den danska tidningen 

Politiken, i vilken den danske epidemiologen Kim Sneppen från Nils Bohr Institutet i 

Köpenhamn uttalar sig om att Sverige har besegrat coronaviruset. Bohr uttalanden har 

plockats upp av bl a Rzeczpospolita. 

• Under den senaste veckan har rapporteringen tagit upp den ökande smittan i Sverige och 

Stockholm och det rapporteras om ett rekordhögt antal nya fall. De undersökningar av 

avloppsvatten som påvisar ökade halter av viruset uppmärksammas av Gazeta. Flera 

artiklar, bl a i Wiadomosci, tar upp att Sverige inför lättnader i restriktionerna kring antal 

besökare på evenemang. Det framgår också av rapporteringen att strängare 

rekommendationer vid lokala utbrott av smittan övervägs. Andra aspekter som fortsatt lyfts 

i rapporteringen är vikten av tillit och eget ansvar i Sverige. Matilda Ernkrans, minister för 

högre utbildning och forskning, vädjan till studenter om att ta ansvar har plockats upp i ett 

par artiklar, bl a i Gazeta Prawna. Statistik och jämförelser mellan länder förekommer 

fortsatt i rapporteringen.  

• Övrig rapportering om Sverige handlar huvudsakligen om sport. Det förekommer enstaka 

artiklar om miljöbrott, Svenska kyrkan, brottslighet och de två belarusier som sökte skydd 

på Sveriges ambassad i Minsk 

 

https://www.rp.pl/Covid-19/200939947-Naukowcy-Szwecja-pokonala-koronawirusa.html
https://www.rp.pl/Covid-19/200939947-Naukowcy-Szwecja-pokonala-koronawirusa.html
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-szwecja-nie-zniesie-obostrzen-wzrost-zakazen-6562550790420992a
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1493078,szwecja-najwiekszy-od-konca-czerwca-dobowy-przyrost-zakazen-sars-cov-2.html
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Arabiska 
I veckorapporten har SI granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala 

arabiskspråkiga nyhetsmedierna. Bland de 20 artiklar som publicerats handlar enbart tre om 

Sverige och coronapandemin. Andra vanligt förekommande teman handlar om 

Stockholmsavtalet i Jemen och Malmö Arab Film Festival (MAFF) som är inne på sitt tionde 

år som festival. 

• Två av artiklar som berör Sveriges coronahantering handlar om ökningen i antalet 

coronafall i Sverige sedan juni. Ökningen i Sverige jämförs med andra europeiska länder 

och trots att Sverige har valt en unik strategi betraktas ökningen som låg jämfört med till 

exempel Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien. 

• En artikel i Al Jazeera belyser coronapandemin utifrån ett annat perspektiv, nämligen 

att pandemin har lett till en ökad våg av främlingsfientlighet riktad mot människor från 

Ostasien – inte bara i Sverige utan i Europa generellt. Artikeln uppmärksammar bland 

annat en utställning på en restaurang i Stockholm där Kinas president avbildas med 

fladdermusöron. Utställningen gav upphov till diskussioner om främlingsfientlighet 

under pandemin. Även brittiska fall av främlingsfientlighet tas upp som exempel i 

artikeln. 
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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.2  

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.3  

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. 

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

reports/sources-soft-power  

3 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 nyhetsmedierna4, 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 underlag tas fram och analyseras sedan publiceringen av 

regelbundna rapporter startade 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 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, skynewsarabia.com, eremnews.com, www.cnbcarabia.com, 

www.alarabiya.net, aawsat.com, arabi21.com, ara.reutersmedia.net, arabic.cnn.com, arabic.rt.com, 

arabic.sputniknews.com, www.aa.com.tr, aljazeera.net, dw.com/ar, bbc.com/ar, alquds.co.uk, 

aa.com.tr, alaraby.co.uk, france24.com/ar 

 

http://www.cnbcarabia.com/
http://www.alarabiya.net/
http://www.aa.com.tr/
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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, rtl.fr  

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 


