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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. Rapporteringen har i huvudsak varit neutral, men var under en period i
slutet av maj mer negativ medan den under tidig höst var mer positiv. Den internationella
nyhetsrapporteringen bedöms generellt varit faktabaserad. Den senaste perioden har rapporteringen
om Sverige och coronapandemin utgjort en större andel av den totala rapporteringen om Sverige.
Tonaliteten bedöms vara i huvudsak neutral, men det förekommer inslag av rapportering med såväl
positiv som negativ tonalitet.

Nyhetsrapporteringen 14 oktober till 3 november
Jämfört med tidigare treveckorsperiod (23 september – 13 oktober) har det den här
treveckorsperioden publicerats fler artiklar om Sverige i Finland, Tyskland, Italien, och Frankrike.
Rapporteringen ligger på ungefär samma nivå i Norge, Storbritannien, USA, Spanien, Danmark,
Polen och engelskspråkiga ryska medier. I Ungern och Ryssland har det publicerats färre artiklar
än föregående period.

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 23 september–13 oktober respektive 14
oktober- 3 november 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. I de
nordiska länderna och i engelskspråkiga medier utgör rapporteringen fallen mindre än hälften av
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den totala nyhetsrapporteringen om Sverige, medan det i exempelvis Tyskland och Polen utgör en
betydligt större del. Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under
perioden till övervägande del varit neutral, med inslag av såväl positiv som negativ rapportering.
Jämfört med föregående period bedöms intresset för Sveriges hantering av coronapandemin ha
ökat, utifrån antal artiklar och det förekommer fler artiklar med negativ tonalitet. Innehållet i
rapporteringen behandlar en ökad smittspridning i Sverige och förändringar kring restriktioner och
rekommendationer i Sverige. Det framgår fortsatt av rapporteringen att Sverige valt en väg utan
genomgripande nedstängningar av samhället. Det förekommer också rapportering om huruvida
Sveriges val kan ha varit det rätta. Stundtals görs jämförelser mellan Sveriges strategi med andra
länders vägval och dödstalen i olika länder. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland
annat om Sveriges beslut att utesluta det kinesiska företaget Huawei inom 5G-utbyggnad,
satsningar inom svenskt försvar, kriminalitet, sport och andra näringslivsnyheter.
•

•

•

•

USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är på en låg nivå
jämfört med tidigare perioder, särskilt i USA. Tonaliteten är neutral med negativa inslag. I båda
länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta och hårdare rekommendationer
lokalt. Generellt följer nyhetsrapporteringen händelseutvecklingen och förändringar i Sveriges
strategi beskrivs på ett sakligt sätt. Jämfört med tidigare period är det färre artiklar som lyfter
fram Sveriges strategi som önskvärd att följa.
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
ungefär samma nivåer som föregående period. Det bör dock noteras att andelen
coronarelaterade artiklar varit störst den senaste veckan under perioden. Tonaliteten har
överlag varit neutral. Fokus har återigen varit smittspridningen i Sverige. Inledningsvis
handlade rapporteringen framförallt om förändringar av respektive lands reserestriktioner till
Sverige, medan det under den senaste veckan mer handlat om de förändrade svenska inhemska
rekommendationerna. Återrapporteringen från de svenska myndigheternas presskonferenser
återupptogs i samband med att smittspridningen i Sverige ökade. Andra tematiker som varit
framträdande i rapporteringen har varit sport, den svenska 5G-utbyggnaden och att kinesiska
Huawei utesluts, och Amazons etablering i Sverige.
Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har
under perioden återigen utgjort en betydande del av rapporteringen om Sverige. Tonaliteten har
överlag varit neutral och saklig med positiva inslag, med undantag för i Italien där
rapporteringen har en mer negativ tonalitet. Av de teman som förekommer i rapporteringen kan
bl.a. nämnas den ökande smittspridningen i Sverige, att Sverige håller fast vid sin strategi, och
om förändringar av rekommendationerna som införts i olika regioner. Andra ämnen som
förekommit i rapporteringen den senaste perioden är den svenska 5G-utbyggnaden och att
kinesiska Huawei utesluts, den svenska regeringens satsningar på försvaret, och
säkerhetsläckan som drabbat det svenska företaget Gunnebo samt nyheter inom sport, kultur
och näringsliv.
Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige minskade på alla språk förutom i
engelskspråkiga ryska medier. Samtidigt ökade andelen artiklar om Sveriges hantering av
coronapandemin på polska, ungerska och ryska. Rapporteringen har huvudsakligen haft en
neutral tonalitet, men det förekommer också positiva och negativa artiklar. Ämnen som tas upp
är bl a lättade restriktioner för äldre, att smittspridningen ökar och att Sverige i vissa avseenden
skärper restriktionerna. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport, att det
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kinesiska företaget Huawei inte får delta i 5G-utbyggnaden samt migrations- och
integrationsrelaterade frågor.
Arabiska – SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala
arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. Bland de 13 artiklar som publicerats handlade
denna perioden inga artiklar om Sverige och coronapandemin. Vanligt förekommande teman
handlade framför allt om Sveriges beslut att utesluta kinesiska Huawei och ZTE i 5Gutbyggnaden och om dataintrånget mot svenska företaget Gunnebo.

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 tre veckorna. Samtalet om Sveriges
hantering av COVID-19 har på ett flertal språk ökat i volym under de senaste tre veckorna. Detta
gäller framför allt i Polen, Frankrike, Tyskland, Italien och till en viss grad Ryssland. Trots att
volymerna har ökat i dessa länder är de fortsatt relativt låga. Nivåerna i till exempel USA och
Storbritannien är fortsatt betydligt större. Under nuvarande period diskuteras bland annat vad
många ser som låga dödstal i Sverige med anledning av COVID-19.

Svenska institutet (SI)
Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 453 78 00
si.se / sweden.se

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. Många diskussioner förs dock mot bakgrund av vad ett flertal menar är
Sveriges relativt låga dödsfall de senaste veckorna, särskilt jämfört med till exempel USA. Ofta
används Sverige som bevis på att man i USA:s delstater inte ska införa hårdare restriktioner eller
masktvång. Diskussionerna i Storbritannien är snarlika och är polariserat. Många menar att
utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, medan andra menar det motsatta. Att Sverige har anammat
en strategi baserat på flockimmunitet förekommer också i Storbritannien.

Figur 2: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i USA och Storbritannien (på respektive språk) mellan 1 juli
– 2 november. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen i USA
•

•
•

Denna period är omfattningen av rapporteringen om Sverige i USA relativt låg, i linje med
föregående period. Strax under hälften av den senaste periodens nyhetsartiklar om Sverige
handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Den övergripande tonen är neutral och
redogörande.
Bland andra ämnen som rapporterats är Sveriges förbud mot det kinesiska företaget
Huawei och ZTE i 5G-infrastrutur det största.
Bloomberg och Forbes rapporterar om ökad smittspridning och strängare
rekommendationer lokalt. I övrigt skrivs det relativt lite om händelseutvecklingen i Sverige
under den senaste veckan.
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Bloomberg fortsätter rapportera om läget för svensk ekonomi till följd av pandemin.
Washington Post bedömer att svensk ekonomi till viss del skonades av de mildare
restriktionerna, men till ett för högt pris i höga smittfall.
Flockimmunitet omnämns i flera artiklar. I Axios citeras Tegnell dementera att
flockimmunitet skulle ha varit målet för Sveriges strategi. I en artikel i Time antyds det
motsatta. Generellt är bedömningen att flockimmunitet är farligt att sträva efter.
Bland de 20 mest delade artiklarna om Sverige skrivna på engelska under perioden handlar
mindre än hälften om Sveriges covid-19-strategi. Tonaliteten skiftar mellan negativt och
positivt, men de mest delade drar åt det negativa. Times-artikeln som publicerades precis
på slutet av föregående period är den mest delade under den här perioden.

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Denna period har rapporteringen om Sverige i Storbritannien legat på en liknande nivå
jämfört med föregående period. Ungefär hälften av den senaste periodens nyhetsartiklar om
Sverige handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Den övergripande tonen är
neutral och redogörande.
Bland andra ämnen som förekommer i rapporteringen är fotboll och upprustning av
försvarsmakten bland de mer vanliga.
Rapporteringen följer händelseutvecklingen. De flesta artiklar tidigt under perioden
handlade om de relativt låga smittotalen, senare om ökad smitta och striktare lokala
rekommendationer.
Relativt få opinionstexter förekommer under veckan. De som publicerats, från Spectator
och The Sun är från början av perioden och generellt positiva.
En artikel i The Telegraph som tidigt beskrev de nya lokala rekommendationerna med flera
citat från Tegnell, Uppsalas smittskyddsläkare Johan Nöjd, Folkhälsomyndighetens Johan
Wallenstam, m.fl. har blivit flitigt citerad i många artiklar som senare skrev om de nya
rekommendationerna. Bland annat Johan Wallenstams citat att det handlar om att Sverige
inför ”Local lockdowns” fick stor spridning.
Flera artiklar använder termen ”lockdown” för att beskriva de skarpare rekommendationer,
men de allra flesta är tydliga med att det handlar om just rekommendationer och inte
lagändringar.
Tidigt under perioden rapporterade flera medier, bl.a. Spectator och Daily Mail, om att det
fortfarande var möjligt att resa till Sverige som britt.
Tidigt under perioden beskrev bl.a. Telegraph, Daily Mail och BBC den svenska strategin
som hållbar och konsekvent över tid, vilket flera menar är den svenska strategins främsta
styrka.
Ett fåtal medier beskriver de nya rekommendationerna som att Sveriges strategi nu helt
ändrar strategi, bl.a. iNews och The Times, men de flesta medier har inte den här vinkeln
utan beskriver det snarare som skärpta lokala rekommendationer.
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Norge, Danmark och Finland
Samtalet i sociala medier
I sociala medier är samtalsvolymerna om Sveriges coronahantering låga i Finland, Danmark och
Finland. Framförallt i Finland var nivåerna högre tidigare. Då kunde diskussioner urskiljas om
jämförelser av smittspridningen i Sverige och det egna landet, svenskars resor till Finland, och den
svenska regeringens ekonomiska satsningar till följd av pandemin.

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

Nyhetsrapporteringen på norska
•

•

•

•

De senaste tre veckorna har andelen artiklar där Sverige omnämns i samband med
coronapandemin ökat något och utgör nu över en tredjedel av alla Sverigerelaterade
artiklar. Det bör nämnas att andelen coronarelaterade artiklarna var högre den sista av de
tre veckorna, då de utgjorde över hälften av alla nyhetsartiklar om Sverige.
Rapporteringen fortsätter att vara neutral och saklig, men innehållet är ofta negativt. Ett
exempel är en artikel där virologen Lena Einhorn kritiserar svenska myndigheters
hantering av coronapandemin (Dagbladet, 2020-10-23, ”Skremt av svensk strategi”).
Huvudfokus denna perioden är den ökade smittspridningen i Sverige. I början var fokus de
ändrade norska reserestriktioner. Sedan flyttades fokus till de nya strängare svenska
rekommendationerna som infördes regionalt. Bevakningen av svenska myndigheters
dagliga presskonferenser återupptogs igen, med fokus på antal smittade och döda. I flera
artiklar lyftes även det nya rekordet i antal smittade under en dag i Sverige (Verdens Gang,
2020-10-29, ”Sverige: Ber folk unngå butikker og sosial kontakt”).
Andra coronarelaterade nyheter som flera nyhetsmedier valt att lyfta handlar om att en del
svenskar som pendlar till Norge känner sig mobbade och misstänkliggjorda som möjliga
smittspridare (ABC Nyheter, 2020-10-22, ”Svenske pendlere i Värmland opplever ingen
varm velkomst fra nordmenn når de krysser grensen”) och att många svenskar flyger till
Spanien på höstlovet (ABC Nyheter, 2020-10-27, ”Svenske charterturister reiser til
Kanariøyene: Må ta tempen for å komme inn på hotellet”). Man lyfter att svenska
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myndigheter inte avråder från utlandsresor, men upplyser om att man måste ta hänsyn till
lokala myndigheters coronarestriktioner.
Andra nyheter med koppling till Sverige förutom sport, handlar om Estonia, polis och
försvarsfrågor och 5G-utbyggnaden.

Nyhetsrapporteringen på danska
•
•

•

•

•

•

•

•

Andelen danska artiklar om Sverige som handlar om coronapandemin är ungefär det
samma som föregående period, en tredjedel, med en viss ökning under slutet av perioden.
Tonaliteten är neutral. Det förekommer dock viss ironisk vinkling i rubriksättningar
(exempelvis TV 2, 20-10-22, ”Mens Europa lukker ned, lemper Sverige på restriktionerne
for ældre”).
I början av perioden ligger fokus på danska reserestriktioner till 15 av Sverige 21 regioner
(DR, 2020-10-15, ”Europakortet er snart helt orange: Nu frarådes ikke-nødvendige rejser
også til Italien og dele af Sverige”).
En vecka senare är temat att äldre personer nu ska omfattas av samma rekommendationer
som den övriga befolkningen, eftersom deras mentala hälsa har tagit skada av den sociala
isoleringen (Politiken, 2020-10-22, ”Sverige beder ældre om at gå ud af corona-isolation”).
Här citeras socialminister Lena Hallengren och statsepidemiolog Anders Tegnell. Det
nämns också att Sverige ligger på en förhållandevis låg nivå av smittspridning, trots att
kurvorna går upp.
Den 27 oktober går statsepidemiolog Anders Tegnell ut med beskedet att de stigande
smittotalen är alarmerande och att det kommer att bli en svår höst. Detta tas upp i ett par
artiklar (exempelvis BT, 2020-10-27, ”Stor smittestigning i Sverige: Det er alarmerende”).
Speciellt skriver man om den specialinsatta presskonferensen i region Skåne och de
förhållningsregler som ska gälla där.
Under de senaste dagarna handlar artiklarna om att allt fler insjuknar och att trycket på
sjukhusen börjar närma sig en kritisk gräns. Man tar upp att utökade restriktioner nu även
ska gälla Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. (Berlingske, 2020-10-29, ”Nu
rammer coronasmitten igen Sverige. Hold jer fra butikker og undgå fysisk kontakt”.
En artikel handlar om hockeyspelaren Anna Amholt i HV71 som har varit sjuk i covid-19 i
200 dagar och fortfarande har svåra symptom; denna artikel är en av de mest delade (BT,
2020-10-31, ”Efter 200 dage: Svensk stortalent fortsat syg af coronavirus”).
Övriga teman är sport, kriminalitet, kultur, Amazons etablering i Sverige, samt att den
kontroversielle danske politikern Rasmus Paludan, som blivit svensk medborgare, har gått
med i det högerextrema och islamkritiska partiet Alternativ för Sverige.

Nyhetsrapporteringen på finska
•

•
•

Artiklar som handlar om coronapandemin utgör en sjättedel av all nyhetsrapportering om
Sverige, vilket är liknande nivå som i föregående rapport. Merparten av dessa publicerades
dock under senare delen av perioden.
Tonaliteten är övervägande neutral.
Rapporteringen kring coronapandemin har fokuserat på den ökade smittspridningen under
den senare delen av perioden. I artiklarna görs ofta återrapporteringar av den ökade
smittspridningen, men ibland även med beskrivningar av läget som ”dramatiskt”, ”värre än
väntat” och ” nära panik” (exempelvis Ilta-Sanomat, 2020-10-30, ”Ruotsin koronapaniikki
pahenee – Tegnell väläytti jo julkisen liikenteen keskeyttämistä”). De nya svenska
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rekommendationerna som införts regionalt återges i detalj, och beskrivs i flera artiklar som
”mycket strikta” (Ilta-Sanomat, 2020-10-27, ”Tartunnat nopeassa kasvussa: Ruotsin
Skånessa erittäin tiukat korona-rajoitukset käyttöön”). I rapporteringen pekas även på att
Sverige nu jobbar likt bland annat Finland, med regionala restriktioner (Iltalehti, 2020-1021, ”Ruotsi siirtymässä koronataistossa ”Suomen linjalle” – alueilla ennätysmäärä
tartuntoja”). Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras ofta från presskonferenserna.
Ytterligare ett tema i rapporteringen är det relativt stora antalet coronasmittade i
Linköpings ishockeylag. Förutom stort intresse för sporten i sig så spelar sex finländare i
klubben (exempelvis Helsingin Sanomat, 2020-10-25, ”Ruotsin kiekkoliigan Linköpingissä
jopa 20 koronavirustartuntaa, kyseessä vahva suomalaisseura”). Finska ishockeyspelare i
Sverige intervjuas även om sin vardag i Sverige.
Utöver coronapandemin handlar rapporteringen om Sverige under perioden bland annat om
sport, 5G-utbggnaden och Amazons etablering i Sverige. Två nyheter som väckt relativt
mycket engagemang på sociala medier handlar om en svensk forskningsstudie om ny
möjlig behandling av depression samt ett uttalande av Estlands inrikesminister där han
uppmanar homosexuella att resa till Sverige.
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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, även om viss ökning i antalet inlägg noteras i framför allt Frankrike, Italien och Tyskland.
Med anledning av nya restriktioner i Frankrike lyfts ofta Sverige som exempel på alternativ väg när
det gäller coronahanteringen. Likt under föregående perioder handlar många diskussioner om
masktvång i samtliga länder. Även statistik som redogör för relativt låga dödsfall i Sverige –
jämfört med andra länder – förekommer ofta. I Tyskland får en intervju i tyska Welt med
statsepidemiolog Anders Tegnell mycket uppmärksamhet.

Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive
språk) mellan 1 juli – 2 november. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive
språk.

Nyhetsrapporteringen på spanska
•

•

Den senaste perioden är det knappt en tredjedel av nyhetsrapporteringen om Sverige i
spanska medier som handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Rapporteringen är
övervägande neutral, men det förekommer viss positiv tonalitet i rapporteringen samt även
i någon utsträckning negativa artiklar. Andra teman som förekommer i
nyhetsrapporteringen är att kinesiska Huawei utesluts från 5G-utbyggnaden i Sverige, om
kungahuset och idrott.
Den innevarande perioden handlar nyhetsrapporteringen bl.a. om:
o Att Sverige inför regionala rekommendationer, men utan böter för de som inte
följer riktlinjerna till skillnad från i Spanien (Infobae, 2020-10-19). La Razon
(2020-10-16) rapporterar i en något kritisk artikel om att Folkhälsomyndigheten
överlämnat ansvaret på individen genom att rekommendera medborgare att följa
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vissa försiktighetsåtgärder, men att vissa rekommendationer såsom isolering i
hemmet för dem som bor eller har bott med en smittad person tillkommit.
Jämförelser mellan Sverige och andra länder, däribland vad gäller antal dödsfall i
Sverige och grannländerna (exempelvis Euronews, 2020-10-19). Det förekommer
flera jämförelser mellan Sverige och andra länder; exempelvis rapporterar Infobae
(2020-10-24) något kritiskt till Sveriges hantering och jämför Sverige med
delstaten Florida i USA, och där ekonomi ställs mot hälsa; i en annan artikel
(Infobae, 2020-10-23) är innehållet svagt positivt då Sverige istället jämförs med
Argentina.
▪ Bland periodens mest delade finns ett par artiklar i argentinska tidningar,
Diario Chaco, (2020-10-21) och La Nacion (2020-10-20), där en
argentinsk läkare i Sverige uttalar sig om att skolorna borde hålla öppet i
Argentina eftersom det inte finns indikationer på att barn drabbas hårt och
smittar, och att medan man skyddar de äldre borde unga friska människor
vistas ute, så att flockimmunitet kan uppnås. Han uttalar sig även om de
negativa hälsoeffekterna av att stänga ned samhället.
Att den tyska staden Tübingen tar inspiration från Sverige genom allmänna
begränsningar för att specifikt skydda riskgrupper (ABC, 2020-11-02), däribland
kommunala taxibilar för att äldre ska undvika att använda kollektivtrafik, att
butiker håller öppet mellan 9:30 till 11:00 endast för äldre samt gratis
ansiktsmasker till personer över 65 år. Sveriges misstag som lett till allvarliga
konsekvenser på bl.a. äldreboenden berörs i sammanhanget.
I Infobae (2020-10-27) rapporteras att trots den negativa internationella
medieuppmärksamheten som Sverige tidigare har fått i bl.a. The New York Times
och The Guardian, så:” Sverige har färre dödsfall än de mest drabbade länderna
och Latinamerika.”
I ett par artiklar rapporteras om att svenska turister reser till Kanarieöarna (La
Provincia, 2020-10-25; Euronews, 2020-11-01).

Nyhetsrapporteringen på franska
•

•

•

Den senaste perioden domineras nyhetsrapporteringen om Sverige i franska medier av
corona-relaterade artiklar. Tio av periodens 26 artiklar tar upp den svenska strategin,
överlag i neutral ton eller åt det positiva. Andra nyheter som i olika utsträckning
förekommer i rapporteringen om Sverige handlar om att Sverige ökar sin försvarsbudget
med 40 procent, att svenska säkerhetsföretaget Gunnebo drabbats av dataintrång och
kinesiska Huawei stoppas från att delta i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Andra ämnen
i enstaka artiklar är kvinnodominans bland präster i Sverige, Reportrar utan Gränser som
anmält Eritreas regering i fallet Dawit Isaak och att den svenska tv-serien Partisan har
vunnit prestigefullt franskt tv-pris.
Det konstateras i flera medier att Sverige håller fast vid den långsiktiga strategin med
rekommendationer istället för förbud, och att läget är under kontroll, trots ökad
smittspridning. Le Monde (2020-10-21) har en mer kritisk ton och talar om ambivalenta
rekommendationer. De nämner också videor som cirkulerat i sociala medier från
nattklubbar som fick öppna på nytt efter att ha varit stängda sedan den 25 mars.
Den mest delade artikeln under perioden handlar om intervjun i SVT:s Agenda 2020-10-25
med Frankrikes ambassadör i Sverige, efter mordet på en lärare i Frankrike. Hans uttalande
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om att Frankrike är ett muslimskt land fick störst spridning, men Sverige är inte i
huvudfokus.
Av periodens mest delade artiklar är det främst artiklar relaterade till Sverige och corona
som delas mest, däribland en intervju med Anders Tegnell i nyhetsmagasinet l’Express
(2020-10-24) där han uttalar sig om att det inte är vetenskapligt bevisat att ansiktsmasker
fungerar som skydd.

Nyhetsrapporteringen på italienska
•

•

•

•

•

Jämfört med föregående period är det återigen ett stort fokus på Sverige och
coronapandemin i italienska medier. Andra teman som förekommer i rapporteringen om
Sverige är sporthändelser, Macchiarini-fallet vid Karolinska Institutet, Amazons etablering
i Sverige och även andra näringslivsnyheter.
Rapporteringen, som under föregående tidperiod varit övervägande saklig och neutral samt
i viss mån även positiv, har under innevarande period i större utsträckning en negativ
tonalitet, med enstaka katastrofala och sensationssökande rubriker. Detta i takt med
rapporteringen om att en ökad smittspridning också i Sverige. Därtill förekommer artiklar
som till sitt innehåll i varierande grad är sakliga, och där det förekommer tydligt vinklad
användning av fakta och avsaknad av källhänvisningar.
De teman som förekommer i periodens rapportering inkluderar:
o Att Sverige fortsätter att sticka ut som det enda landet som har vägrat nedstängning
av samhället och att man inte har allmänna rekommendationer avseende
munskydd;
o Jämförelse av dödsfall i Sverige och grannländerna
o Att man i Sverige, till skillnad mot resten av världen, förlitar sig på
rekommendationer istället för förbud.
Att smittspridningen ökar i Sverige är temat i flera artiklar den senaste perioden. Bland
rapporteringen från början av innevarande period, rapporterar Il Corriere (2020-10-18)
sakligt utifrån en intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell, om att en andra våg inte
syns i Sverige trots att smittan ökar; om Sveriges ”virtuella nedstängning” där en informell
nedstängning skett utifrån medborgarnas frivillighet snarare än beslutar av staten, som gjort
att samhället bromsats, samt att man inte rekommenderar användningen av munskydd pga.
svag evidens (se även Il Giornale, 2020-10-18; MSN, 2020-10-18; Il Messaggero, 202010-18).
I takt med en ökande smittspridning de senaste veckorna har rapporteringen fått en mer
negativ tonalitet. Bland periodens mest delade artiklar har flera en negativ tonalitet och
rapporterar kritiskt om situationen i Sverige (t.ex. Fanpage, 2020-10-28; Le Iene, 2020-1018, Le Iene, 2020-11-02) Teman som berörs är att smittan når nya rekordnivåer i Sverige
med efterföljande dödsfall; att Sverige inte har genomfört nedstängning av samhället och
att regeringen håller fast vid sin strategi som utgår från rekommendationer, och att de
kommande veckorna kommer att visa om det fungerar; reportage som ger bilden av att livet
pågår som vanligt i Sverige, med fester, fullsatt kollektivtrafik och trängsel i köpcentra,
samt att människor inte använder munskydd (Le Iene, 2020-10-18). Även flockimmunitet
förekommer i rapporteringen, däribland att Folkhälsomyndigheten tidigare förutspått att
40% av befolkningen skulle ha antikroppar i maj men att den faktiska siffran är mycket
lägre, eller att strategin att uppnå flockimmunitet har misslyckats, samt jämförelser med
antal dödsfall i Norge och Finland. En artikel i L’Espresso (2020-10-30) med rubriken:
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”Den svenska modellen för att bekämpa coronaviruset är en mardröm”, rapporterar om att
Sverige inte stängt ned för att för att rädda ekonomin; att Sverige har tio gånger fler
dödsfall än grannländerna; att äldre inte fått tillgång till intensivvård och att
flockimmunitet inte har utvecklats i Sverige.
En artikel i Il Fatto Quotidiano (2020-10-18) belyser skillnaderna mellan Sveriges och
Italiens strategi, där Sveriges strategi utgår från rekommendationer och individens ansvar.
Även andra skillnader mellan Sverige och Italien lyfts fram, däribland en lägre
befolkningstäthet, ländernas demografi, och skillnader vad gäller att barn i Sverige går i
skola och förskola på heltid medan i Italien mor- och farföräldrar i större utsträckning tar
hand om barnbarn när båda föräldrar förvärvsarbetar.
Förändrade rekommendationer som införts och borttagna särskilda rekommendationer för
äldre i Sverige förekommer i rapporteringen (Europatoday, 2020-10-22) och RaiNews,
(2020-10-20) rapporterar om nya rekommendationer avseende familjekarantän.
Il Fatto Quotidiano (2020-10-29) rapporterar sakligt men kritiskt om andra vågen i
Sverige, om att Sverige haft en rekorddödlighet 2020, om brister på äldreboende, och
bristande testkapacitet i Sverige. Strategin för att begränsa epidemin har i stor utsträckning
förlitat sig på tilltro till medborgarnas, vilket inte tycks ha fungerat fullt ut.
Även Il Messaggero, (2020-10-27) rapporterar till viss del kritiskt om att Sverige inte
genomför någon nedstängning, där även socialminister Lena Hallengren citeras: att Sverige
trots rekordmånga nya infektioner inte stängt ned, att man står fast vid rekommendationer
som att undvika kollektivtrafik och att avstå från sociala kontakter, men att det inte finns
sanktioner såsom exempelvis böter eller kontroller. I sammanhanget rapporteras om
skillnader i antalet döda jämfört med grannländerna, att Norge återinfört inreseförbud och
att munskydd inte är rekommenderas generellt.

Nyhetsrapporteringen på tyska
•

•

•

Omfattningen av publiceringar om Sverige i tyska medier är jämförbar med tidigare, men
under innevarande period handlar en stor majoritet av om Sveriges hantering av
coronapandemin. Av periodens mest delade artiklar berör alla utom en detta tema. Andra
ämnen som det rapporteras om rörande Sverige i tyska medier är förhandlingarna rörande
anställningsskydd, Amazons etablering på den svenska marknaden, Huawei och 5Gutbyggnaden i Sverige samt säkerhetsläckan där känslig information stulits från det
svenska företaget Gunnebos servrar.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt övervägande neutral och
saklig. Periodens rapportering domineras av den alarmerande smittspridningen i Europa,
där land efter land infört allt mer drastiska nedstängningsåtgärder, och det är återigen
intressant att rikta blicken mot Sverige. De allra flesta artiklar inleder med att beskriva det
senaste läget i Sverige, med ökande smittspridning om än från en låg nivå, mot bakgrund
av den annorlunda strategi som Sverige följt sedan början av pandemin. De flesta skriver
om vårens förhållandevis höga dödstal som en aspekt av den svenska strategin. Därtill
vanligt förekommande teman är:
Att det till synes är ’business as usual´ i Sverige, som att det fortfarande inte finns krav på
munskydd trots en andra våg av smitta (Bild, 2020-10-19). Däremot är läget allvarligare nu
och nya regionala rekommendationer har införts, om än varken rikstäckande eller
obligatoriska samt att dessa striktare rekommendationer införs samtidigt som man tar bort
de restriktioner som hittills har rekommenderats för de äldre (N-tv, 2020-10-22).
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Statsepidemiolog Anders Tegnell förekommer fortsatt i rapporteringen, genom att
konsekvent försvara den svenska hållningen. Hans uttalande vid en pressträff att människor
bara förmår hålla sig till strikta instruktioner under en begränsad tid, och att timing därmed
är avgörande, citeras i flertalet artiklar: ”Vi får inte börja för tidigt och inte heller vänta för
länge” (Der Tagesspiegel, 2020-10-27). Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan
Carlsons övertygelse om att strategier som innebär återkommande nedstängningar kommer
att visa sig vara ohållbara tas upp i försvar av den svenska strategin (Berliner Zeitung,
2020-10-27).
Under innevarande period förekommer dock några artiklar som är vinklade å ena sidan för
å andra sidan emot Sveriges hantering av coronapandemin. Exempelvis är periodens mest
delade artikel ett reportage från Sverige där fokus är att adressera ’myterna’ om Sveriges
annorlunda pandemistrategi, som man menar framställs vilseledande i den tyska pressen
(Nachdenkenseiten, 2020-10-30). I en annan mycket vinklad artikel påstås att den tyska
pressen ljuger och att politiker försöker misskreditera den svenska vägen (Compact-online,
2020-10-27).
Den svenska strategin för att hantera corona kritiseras i tre artiklar som tar upp ett uttalande
av Lena Einhorn, som företräder de 22 forskare som tidigare publicerat ett upprop mot
Folkhälsomyndighetens strategi (Frankfurter Allgemeiner, 2020-10-20). Ytterligare en
kritisk röst är delstaten Bayerns premiärminister Marcus Söder som använder Sverige som
ett avskräckande exempel när han försvarar den strikta strategi som råder i Bayern (Die
Welt, 2020-10-21).
Sverige förekommer också i relation till hur pandemin påverkat konjunkturen i jämförbara
länder. Två artiklar i samma tidning (Focus) kommer till olika slutsatser av den svenska
hanteringen, däribland att Sverige inte kan ses som någon förebild: ”Idén att restriktioner
kan undvikas och att detta skulle hjälpa konjunkturen är en illusion.” (Focus, 2020-10-27).
Å andra sidan indikeras att Sveriges strategi för att hantera coronapandemin har skonat
ekonomin och att Sverige kommer att återhämta sig snabbare än andra länder, vilket kan
påvisas av en stark växelkurs mot euron (Focus, 2020-10-20).
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Ryssland, Ungern och Polen
Samtalet i sociala medier
I sociala medier är samtalsvolymerna om Sveriges coronahantering låga i Polen, Ryssland och
Ungern, men den senaste perioden har volymerna ökat något i Polen och Ryssland. Det är trots
detta svårt att utröna tydliga trender i samtalet om Sveriges coronahantering.

Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland, Polen och Ungern (på respektive språk) mellan 1
juli – 2 november. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen på ryska
•
•

•

Antalet artiklar om Sveriges hantering av coronapandemin utgjorde cirka en tredjedel av
nyhetsrapporteringen, vilket innebär en ökning jämfört med föregående tvåveckorsperiod.
Rapporteringen är överlag neutral. Det förekommer också artiklar med negativ tonalitet.
Tre av de tio mest delade artiklarna tar upp Sveriges hantering av coronapandemin och två
av dessa bedöms ha en negativ tonalitet.
De ämnen som tas upp i nyhetsrapporteringen är bl a dödligheten inom äldrevården, att det
inte längre finns särskilda rekommendationer för äldre personer och att antalet smittade
ökar i Sverige. Över hälften av artiklarna rapporterar om Folkhälsomyndighetens skärpta
allmänna råd. I alla artiklar påpekas att dessa råd endast är rekommendationer. Ett exempel
är en artikel i AIF, i vilken det uppges att svenska myndigheter uppmanar till personligt
ansvar. Flera artiklar rapporterar om att svenskar har en hög tillit till myndigheter och att
det finns en tradition av att följa rekommendationer. Meduza uppger att dessa faktorer i
kombination med bl a befolkningstätheten ligger bakom vad som uppges vara
jämförelsevist låga dödstal i Sverige. Det konstateras dock att det inte går att jämföra med t
ex Moskva, som bl a har en annan befolkningstäthet, tillit till myndigheter och
hushållssammansättning.

•
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Flockimmunitet berörs i nästan alla artiklar. Det rapporteras ofta vara ett mål som inte har
uppnåtts, vilket uppges kunna förklara smittspridningen i Sverige. I Gazeta uttrycker den
ryske läkaren och immunologen Vladislav Zhemtjugov att Sverige kan bli det första landet
som uppnår flockimmunitet och att metoden endast är bra för ett land med tillräckliga
resurser att vårda allvarligt sjuka.
TASS uppger att den svenska ekonomin tycks ha skonats av pandemin, i jämförelse med
andra EU-länder samt i förhållande till tidigare prognoser. Sveriges styrka i kampen mot
pandemin uppges bland annat vara en högutvecklad digital infrastruktur som gör det
möjligt för ett stort antal människor att arbeta på distans och handla online.
Övrig nyhetsrapportering handlar om varierande ämnen, däribland om fotboll, en pressträff
i Ankara med Sveriges och Turkiets utrikesministrar samt om migrationsfrågor.

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland)
•

•

•

Ungefär 10 % av den totala nyhetsrapporteringen handlar om Sveriges hantering av
coronapandemin, vilket kan jämföras med cirka 20 % under föregående period.
Rapporteringen är överlag neutral.
De tre artiklar som berör Sveriges hantering av coronapandemin handlar dels om att
Sverige lättar på restriktionerna för äldre, dels om att det på grund av ökad smittspridning
införs hårdare restriktioner i vissa regioner och i särskilda sammanhang. I en artikel
publicerad i början av perioden framgår att Tegnell menar att smittspridningen i Sverige är
mindre dramatisk än i övriga delar av Europa. Mot slutet av perioden citeras statsminister
Stefan Löfven i Russia Today kring situationen i Sverige, som han säger är mycket
allvarlig och farlig.
Övrig rapportering handlar bl a om migrations- och invandringsrelaterade frågor, Estonia,
kriminalitet och att Huawei inte kommer kunna delta i 5G-utbyggnaden i Sverige.

Nyhetsrapporteringen på ungerska
•

•

•

•

Under perioden utgjorde rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin cirka
15 % av det totala antalet artiklar vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående
period. Tonaliteten i rapporteringen har varit neutral till negativ.
Nyhetsrapporteringen har tagit upp både att restriktionerna för äldre tas bort och att Sverige
samtidigt i vissa avseenden inför striktare åtgärder som ett svar på ökad smittspridning,
något som HVG.hu tar upp.
I en kort artikel uppger Dehlir att den svenska regeringen anser att befolkningen nu har
uppnått en så hög nivå av flockimmunitet att det inte är nödvändigt att vidta några
försiktighetsåtgärder, för t ex äldre. Socialminister Lena Hallengren uppges ha sagt att
regeringen uppmuntrar äldre och kroniskt sjuka att leva fritt, eftersom isolering inte är bra
för det mentala tillståndet.
Övrig nyhetsrapportering handlar till största delen om migrations- och
invandringsrelaterade frågor. De mest delade artiklarna på detta tema är huvudsakligen
negativa.

Nyhetsrapporteringen på polska
•

Ungefär 70 % av nyhetsrapporteringen handlar om Sveriges hantering av coronapandemin,
vilket innebär en ökning jämfört med föregående period. Tonaliteten är överlag neutral
eller positiv.
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Rapporteringen består huvudsakligen av nyhetsartiklar. Det förekommer även en del
opinionsbildande artiklar eller artiklar med inslag av opinionsbildning. Fokus är då, i t ex
en artikel i Gazeta, i första hand på situationen i Polen och Sverige används som ett lyckat
exempel på ett land vars strategi har fungerat på lång ikt. I en av de mest delade artiklarna
uttalar sig Elon Musk, Teslas grundare, positivt om att Sveriges strategi var rätt.
I bl a TVN24 rapporteras om att lättade restriktionerna för personer över 70 år och att det
kan bli tillåtet med evenemang med upp till 300 personer i sittande publik. Rzeczpospolita,
uppmärksammar att Sveriges regering arbetar med ny pandemilag som ska bli klar till
sommaren. Socialminister Lena Hallengren citeras.
Under den senaste veckan rapporterar t ex TVN24 om att smittan ökar i Sverige och att
flera regioner inför striktare restriktioner. Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras kring att
Sverige närmar sig en kritisk punkt. Statistik förekommer ofta i rapporteringen och det
uppges ibland att även Sverige har nåtts av pandemins andra våg. I rapporteringen
förekommer både artiklar med fokus på Sverige och artiklar som jämför utvecklingen i
olika länder.
I övrig nyhetsrapportering förekommer bl a flera artiklar om sport samt om Sveriges
reaktioner på de polska protesterna mot en förändrad abortlagstiftning.
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Arabiska
SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala arabiskspråkiga
nyhetsmedierna under perioden. Bland de 13 artiklar som publicerats handlade denna perioden
inga artiklar om Sverige och coronapandemin. Vanligt förekommande teman handlade framför
allt om Sveriges beslut att utesluta kinesiska Huawei och ZTE i 5G-utbyggnaden och om
dataintrånget mot svenska företaget Gunnebo.
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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/policyreports/sources-soft-power
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SI:s årsrapport utvecklar detta resonemang. www.si.se
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Metod
I rapporten presenteras en sammanfattning och bedömning av innehållet i de nyhetsartiklar som
publiceras om Sverige och covid-19 i de största 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 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.
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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

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
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
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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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