
Bilden av Sverige utomlands juli–september 2020 – Kvartalsrapport från Svenska institutet Dnr:22888/2019   

 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens 
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte 
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och lång-
siktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med 
svenska ambassader och konsulat.  
 

 

Bilden av Sverige utomlands 
juli–september 2020 
 
Kvartalsrapport från Svenska institutet  
 

 

  



2  

 

 

Innehåll 

Förord ................................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sammanfattning ................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Inledning ............................................................................................................... 3 
Sammanfattning ................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Publicerade studier 2018 .................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Rubrik 1 ................................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 
 
  



 3 

 

Inledning 

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att öka 
omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Ett av SI:s 
uppdrag är att följa och analysera bilden av Sverige 
utomlands. SI använder sig idag av följande huvudsakliga 
källor i detta arbete: 

• Geografiska och tematiska studier om människors 
uppfattning om Sverige  

• Samtalet om Sverige på digitala plattformar (sociala 
medier, nyhetsmedier, bloggar, forum) på engelska, 
spanska, ryska och arabiska 

• Rapportering och diskussioner om Sverige i 
internationella medier  

• Sveriges position i internationella studier och index  

• Löpande dialog med svenska ambassader, konsulat och 
samarbetsparter runtom i världen  

 
Sveriges förutsättningar för utbyte och samverkan 
internationellt är beroende av ett gott anseende utomlands 
och av att Sverige och svenska aktörer uppfattas som 
relevanta och möts med förtroende. Bilden av Sverige 
utomlands är viktig för handel, investeringar, turism, 
attraktion av internationella studenter, forskare och 
spetskompetens, politiskt samarbete med mera. 
 

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

Rapporten består av följande avsnitt:  

1. Publiceringar om Sverige på digitala plattformar:  

a. Antalet publiceringar om Sverige på engelska, 
spanska, ryska och arabiska (sida 4) 

b. Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på engelska, 
spanska, ryska och arabiska (sida 6)  

c. Publiceringar specifikt om Sverige och coronaviruset 
(sida 8) 

2. Sveriges position i ett internationellt index (sida 9) 

a. Global Innovation index (WIPO/INSEAD) 

 
Sedan mitten av mars 2020 har SI rapporterat regelbundet 
till Utrikesdepartementet och andra myndigheter kring vad 
som rapporteras i utländsk nyhetsmedia och sociala medier 
om Sverige med anledning av coronapandemin. För en mer 
ingående analys av publiceringar om Sverige i relation till 
coronaviruset så finns rapporterna tillgängliga på SI:s 
hemsida, si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-sverige-
och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering. 
 

Underlaget till denna kvartalsrapport 
Under juli bytte SI det huvudsakliga verktyg som används 
för att följa vad som skrivs om Sverige i internationella 
nyhetsmedier och på sociala medier. Bytet innebär att 
resultaten i denna kvartalsrapport inte är direkt jämförbara 
med de i tidigare rapporter SI har släppt. Skillnader finns 
bland annat i vilken data som görs tillgänglig genom 
verktyget och hur källorna kategoriseras i olika typer av 
medier.  
 
Under perioden har SI haft begränsad tillgång till data från 
vissa plattformar. Facebook ändrade sina regler för vilken 
data som görs tillgänglig för externa sökningar den 3 augusti 
2020, och SI har haft begränsad åtkomst till inlägg om 
Sverige från VKontakte. Detta göra att antalet inlägg på 
sociala medier och antal delningar av nyhetsmedier är något 
lägre än vad de skulle varit annars. 
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Publiceringar om Sverige  
på digitala plattformar 

 

Figur 1: Antal publiceringar på digitala plattformar där Sverige omnämns juli–september 2020, Både nyhetsmedier och sociala medier ingår. Några händelser har 
bidragit till en tillfällig volymökning, tydligaste ökningarna har skett på engelska. Exempelvis 18 juli då president Donald Trump nämnde Sverige i en tweet som ett av 
flera länder som har valt att hålla skolorna öppna. Samma dag publicerade vloggaren PewDiePie en video om svensk mat, vilket också bidrog till volymökningen. 
Den största volymökningen skedde den 29 augusti, då upploppen i Malmö väckte en diskussion på Twitter.  

 
Under juli–september 2020 var antalet publiceringar om 
Sverige flest på engelska, följt av spanska, arabiska och 
ryska.1 Nedan följer en redogörelse av de enskilda händelser 
som väckte störst uppmärksamhet under perioden.  

Publiceringar om Sverige på engelska 
• 8 juli: President Donald Trump tweetar Sverige som ett 

av flera länder där skolorna är öppna trots pandemin. 
Länderna användes som goda exempel i den 
inrikespolitiska debatten om huruvida de amerikanska 
skolorna bör öppnas eller fortsätta vara stängda. Svenska 
vloggaren PewDiePie lägger samma dag ut en video om 

 
1 Under juli–september publicerades drygt 7,1 miljoner artiklar och inlägg om Sverige 

på engelska, drygt 1 miljon på spanska, 260 000 på ryska, samt nästan 500 000 på 

svensk varmkorv, vilken genererar stort engagemang på 
YouTube.    

• 29 augusti: Koranbränningen i Malmö och upploppen 
som följde uppmärksammas i Indien. Händelserna 
relateras till pågående diskussioner i det egna landet om 
religion och migration. Händelserna diskuteras primärt på 
Twitter där taggar som #swedenriots och #swedenburning 
används.   

Publiceringar om Sverige på spanska 
• 15 juli: Spaniens premiärminister besöker Sverige inför 

ett EU-toppmöte. Ett av syftena med besöket var att 

arabiska. Nivåerna på ryska är lägre än tidigare då inlägg om Sverige från 
VKontakte enbart kunnat inhämtas i begränsad utsträckning. 

PewDiePie publicerar video om 
svensk mat och Trump tweetar 
om att Sverige har öppna skolor 

under coronapandemin

Upplopp i Malmö skapar 
diskussioner på Twitter i 

framför allt Indien

Statsminister Stefan Löfven 
träffar Spaniens 

premiärminister Pedro 
Sánchez

Sveriges ställningstagande till 
förslaget om ekonomiskt stöd till 

andra EU-länder leder till 
diskussioner i framförallt Spanien

Argentinas president nämner 
det svenska samhället som ett 

föredöme under en intervju

Svenska och franska 
laboratorium bekräftar att 

Aleksej Navalnyj förgiftats av 
novitjok 

En video där svenska boxaren 
Badu Jack ses be med Mike 

Tyson delas
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diskutera förslaget om ett EU-finansierat stöd till 
europeiska länder som drabbats svårt ekonomiskt av 
coronapandemin. Sverige var ett av de länder som ställde 
sig kritiska till förslaget. 

• 18 juli: Under ett EU-toppmöte där ett EU-finansierat 
coronakrisstöd diskuteras, väcker Sveriges 
ställningstagande till stödet uppmärksamhet i Spanien. I 
nyhetsartiklar och inlägg på Twitter görs ibland kritiska 
kommentarer till Sverige, och övriga länder, som ställt 
sig kritiska till förslaget. 

• 19 september: Argentinas president Alberto Fernández 
nämner Sverige som ett av de samhällen han ser som ett 
föredöme. Mer specifikt nämner han de lika 
möjligheterna för individerna och välfärdssamhället. 
Utöver Sverige nämndes Finland och Norge som 
föredömen av samma anledningar. 

Publiceringar om Sverige på ryska 
• 14 juli: Nyheten om att laboratorier i Sverige och 

Frankrike bekräftar att den ryska oppositionspolitikern 
Aleksej Navalnyj blivit förgiftat av nervgiftet novitjok 
rapporteras i ryskspråkiga medier, och uppmärksammas 
på framförallt Twitter.  

• I övrigt förekommer det spridda ämnen om Sverige 
som nämns i inlägg och artiklar under perioden. 
Det handlar bland annat om svenska 
coronastrategin, diverse statistikuppgifter om 
Sverige och demonstrationerna i Belarus, då den 
svenska ambassaden omnämns. 

Publiceringar om Sverige på arabiska 
• 23 augusti: En video där svenska boxaren Bardou 

Jack ses be med världsmästaren Mike Tyson sprids 
på digitala plattformar.  

• I övrigt förekommer det spridda ämnen om Sverige 
som nämns i inlägg och artiklar under perioden. 
Det handlar bland annat om sporthändelser, diverse 
internationella konflikter i andra länder och 
Koranbränningarna i Malmö.  
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Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på sociala medier 
 

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på engelska 

Engelska   

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Sverige, som inte har stängt ner samhället, ser antalet covid19-fall 
rasa medan resten av Europa ser en ökning 

newsweek.com 1 086 696 2020-07-30 

2 Sverige har bllvit ett avskräckande exempel nytimes.com 730 680 2020-07-07 

3 "Vi ser ingen poäng med att bära munskydd", säger Sveriges 
främsta virusexpert och berättar om landets minskade antal COVID-
fall 

fortune.com 327 728 2020-07-29 

4 Dominic Sandbrook frågar: Är Sverige bevis på att vi har gjort väldigt 
fel? 

dailymail.co.uk 296 418 2020-08-21 

5 Varför Sverige lyckades med att "plana ut kurvan" medan New York 
misslyckades 

fee.org 225 649 2020-07-15 

6 Dennis Prager: Vi borde aldrig ha stängt ner samhället - Sverige lät 
samhället vara öppet och spridningen av covid-19 har nu mattats av 

westernjournal.com 223 948 2020-09-01 

7 Jag undersökte vad som hände när Sverige vägrade att stänga ner 
samhället - de hade rätt, vi hade fel 

westernjournal.com 206 654 2020-08-01 

8 Expert hävdar att Sverige nu har "flockimmunitet" mot coronaviruset dailymail.co.uk 184 309 2020-09-22 

9 Sverige kommer INTE införa tvång att bära munskydd louderwithcrowder.com 180 404 2020-08-04 

10 Hur farligt är covid? En svensk doktors perspektiv spectator.co.uk 146 747 2020-08-11 

Figur 2: Mest delade artiklar på engelska där Sverige omnämns  

 

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på spanska 

Engelska   

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Från strippare till prinsessa: livet för svenska Sofia, 
den unga kvinnan som mötte kritik och erövrade 
kungligheter 

infobae.com 68 979 2020-07-04 

2 Argentinsk läkare i Sverige kritiserade karantänen i 
Argentina: "Det är ett exempel på medelmåttighet" 

diariochaco.com 32 105 2020-09-22 

3 Sverige hävdar att man klarat av pandemin as.com 29 599 2020-08-22 

4 Argentinsk läkare i Sverige: "karantänen i Argentina är 
ett exempel på medelmåttighet" 

corzuelaenlawebnoticias2.bl
ogspot.com 

29 441 2020-09-24 

5 Alberto Fernández drömmer om det svenska och 
reagerar uråldrigt 

tn.com.ar 25 440 2020-09-20 

6 Experter säger att Sverige bekämpar coronaviruset 
utan karantän: de satsade på flockimmunitet för att 
undvika en andra våg 

clarin.com 24 313 2020-09-22 

7 Alberto Fernandez. "Jag vill ha ett samhälle som det 
svenska, finska och norska, där det finns lika 
utvecklingsvillkor" 

lanacion.com.ar 23 522 2020-09-18 

8 Windows 95 används fortfarande - tåg i Sverige kunde 
inte köras utan det, men det finns fler exempel 

xataka.com 21 556 2020-09-09 

9 Ryssland meddelar att man kommer massvaccinera 
inom kort, medan man i Sverige har börjat implantera 
mikrochip 

youtube.com 21 109 2020-08-03 

10 Argentinsk läkare i Sverige: "Stängningen av 
Argentina genererar fler dödsfall" 

pablorossi.cienradios.com 20 226 2020-09-25 

Figur 3: Mest delade artiklar på spanska där Sverige omnämns 
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Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på ryska 

Engelska   

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Att gifta sig med en häst: det är lagligt att gifta sig med djur i 
Sverige 

matveychev-
oleg.livejournal.
com 

16 559 2020-08-18 

2 30+ fakta om livet i Sverige, efter att ha lärt mig dem vill jag säga: 
"skojar du?" 

adme.ru 13 210 2020-08-13 

3 Sverige har bevisat att det inte finns något coronavirus, första 
detaljerna 

awomans.site 12 125 2020-08-08 

4 Den svenska höjdhopparen slog Bubkas 26-åriga rekord gordonua.com 5 862 2020-09-17 

5 Coronavirus: Hur Sverige besegrade USA  svpressa.ru 5 650 2020-07-28 

6 WHO ser Sveriges strategi mot coronaviruset som ett föredöme rbc.ru 4 574 2020-08-31 

7 Svensk parlamentsledamot uppmanade att fördöma Azerbajdzjan 
och Turkiets aggression som stöder den 

infoteka24.ru 3 837 2020-07-14 

8 Tyska regeringen: laboratorier i Frankrike och Sverige bekräftade 
förekomsten av Novichok-gift i Navalnys kropp 

meduza.io 3 782 2020-09-14 

9 Sverige fortsätter att förvåna världen genom att vägra vidta 
karantänåtgärder 

vseobovsem.su 3 494 2020-08-10 

10 Hur svenskar tycker om miljön ru.sweden.se 3 450 2020-08-19 

Figur 4: Mest delade artiklar på ryska där Sverige omnämns 

 

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på arabiska 

Engelska   

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Våld i Sverige efter tillbudet att bränna en kopia av Koranen arabic.rt.com 29 202 2020-08-28 

2 Zlatan mot Ronaldo .. Historien om 5 mål i matchen mellan 
Sverige och Portugal som  vi fortfarande minns 

aljazeera.net 27 490 2020-09-08 

3 Zlatans dåliga sidor enligt hans lagkamrat: Ibrahimovic var en 
börda för det svenska landslaget, och när han avgick gynnades 
alla 

aljazeera.net 19 409 2020-07-25 

4 Protester i Sverige efter att extremister brände en kopia av 
Koranen 

mosaiquefm.net 18 795 2020-08-29 

5 En svensk stad står i lågor efter att extremister bränner en kopia 
av Koranen ... Protester tvingar polisen att ingripa (video) 

arabicpost.me 12 683 2020-08-29 

6 Malak Sawaf möter nya araber på stranden i Sverige youtube.com 12 380 2020-08-11 

7 En svensk tjejs inlägg med ett meddelande till muslimer går viral 
på sociala medier 

soshals.com 9 452 2020-09-03 

8 Sverige fortsätter ta emot tusentals flyktingar igen waseelatv.com 9 196 2020-07-17 

9 Sverige: Extremister bränner en kopia av den Heliga Koranen 
(video) 

mubasher.aljaze
era.net 

8 795 2020-08-28 

10 ”Jag känner inte till den här boken, men jag visar min solidaritet 
med er.” En svensk tjej kyssar Koranen som svar på 
koranbränningen 

mubasher.aljaze
era.net 

8 784 2020-09-05 

Figur 5: Mest delade artiklar på arabiska där Sverige omnämns  
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Publiceringar om Sverige och coronapandemin2

 

Figur 6: Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin juli–september 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. 
För att hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade, men även ord som relaterar till händelsen så som ”munskydd”, ”flockimmunitet” 
och liknande. 

Publiceringar om coronapandemin utgjorde en något 
mindre andel av publiceringarna om Sverige än tidigare 
kvartal. Under juli–september var andelen mellan 10 till 15 
procent på alla fyra språken, medan andelen under april–
juni var mellan 30 och 20 procent.  
 
Minskningen av publiceringar syns även i volymen av 
artiklar och inlägg om Sverige och coronapandemin. Men 
även om volymen av artiklar och inlägg var som högst 
under april, då bland annat president Donald Trump 
twittrade om Sverige, så har inte intresset för 
coronapandemin klingat av. Antalet publiceringar har legat 
på liknande nivåer som under mars och maj.  
 
I tidigare kvartalsrapporter under 2020 har SI rapporterat 
om det ökade intresset för Sverige i samband med 
coronapandemin. Denna trend har fortsatt även under juli-
september, även om ämnena som lyfts har ändrats något. 
Under januari–mars handlade rapporteringen i hög 
utsträckning om hur Sveriges strategi skiljde sig mot andra 
länders, exempelvis rapporter om att Sverige valde 
”öppenhet” istället för hårda restriktioner. Under april–juni 
skiftade fokuset till att bedöma utfallet av den svenska 

 
2 Mer detaljerad information om publiceringar om Sverige i relation till coronaviruset finns i SI:s rapporter om coronapandemin. Rapporterna finns tillgängliga på SI:s hemsida, 

si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-sverige-och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering. 

strategin. Ofta skedde detta i form av statistik kring antalet 
smittade, dödsfall och andel av befolkningen med 
antikroppar, vilket då av många ansåg visa att Sveriges 
vägval var fel.  
 
Under juli–september har Sveriges strategi fortsatt varit i 
fokus, men trenden med det ovanligt stora antalet 
djuplodande artiklar i större internationella medier avtog 
något. Utvecklingen i Sverige har även nu följts noggrant, 
men med mer kortfattat och neutralt återrapporterande. 
Under senare delen av perioden, när andra länder i Europa 
började se en ökning av antal smittade och dödsfall, 
började rapporteringen om Sverige färgas av den relativt 
positiva utvecklingen avseende antalet smittade och 
dödsfall. I samband med detta återväcktes en nyfikenhet 
för den svenska strategin, och rapporteringen blev återigen 
mer djuplodande.  
  
Precis som under tidigare period är SI:s bedömning att 
medierapporteringen i stort varit faktabaserad och haft en 
neutral tonalitet. I sociala medier däremot har diskussionen 
varit mer polariserad. Förekomsten av desinformation 
bedöms vara begränsad. 

Debatt i USA om att öppna 
skolorna eller inte. Trump 
nämner Sverige som ett 
exempel på länder där 

"skolorna är öppna  utan 
problem"

Antlet smittade/dödsfall i 
olika länder jämförs, och den 
svenska strategin diskuteras  

utifrån att utvecklingen i 
Sverige nu anses mer positiv

Den nedåtgående trenden i 
Sverige uppmärksammas. 
Antalet smittade i Sverige 

stadig nedtgående, och antalet 
dödsfall per capita är nu högre 

i USA än i Sverige. 

Antalet smittade/dödsfall i 
Sverige och Argentina jämförs 
igen, där det minskade antalet 
fall i Sverige uppmärksammas.

Det relativt låga antalet 
smittade/dödfall i Sverige 

uppmärksammas, och 
argentinas presidents Alberto 

Fernandez tidigare uttalande om 
Svierige uppmärsammas igen 
("vi vill inte vara som Sverige").

Dr David Nabarros (WHO) 
uttalande om att tillit är viktig i 

kampen mot coronaviruset 
uppmärskammas
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Sverige i internationella 
studier och index 

Tema  Sveriges position  2020  2019 

Innovation och 
konkurrenskraft 

Global Innovation index (WIPO/INSEAD) 2/131 2/129 

Figur 7: Sveriges position i det index som publicerats under juli–september 2020. Global Innovation Index publiceras gemensamt av World Intellectual Property 
Organization (WIPO) och Cornell University, INSEAD.  
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