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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, olika typer av
rekommendationer och restriktioner 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. De senaste veckorna bedöms
tonaliteten generellt ha varit något mer negativ än tidigare under hösten. Innehållsmässigt har fokus
varit på utvecklingen i Sverige vad gäller ett ökat antal smittade och döda. Den internationella
nyhetsrapporteringen bedöms generellt varit faktabaserad.

Nyhetsrapporteringen 4 november till 24 november
Jämfört med tidigare treveckorsperiod (14 oktober – 3 november) har det den senaste
treveckorsperioden publicerats fler artiklar om Sverige i de flesta länder. Det gäller i Norge,
Danmark, Finland, Ungern, Polen, Storbritannien, USA, Frankrike och Spanien. I Tyskland, Italien
och Ryssland har rapporteringen varit på ungefär samma nivå.

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 14 oktober – 3 november respektive 4 –
25 november i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
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Andelen artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin varierar mellan olika länder.
Jämfört med föregående period utgör rapporteringen om Sverige och coronapandemin generellt en
större andel av rapporteringen om Sverige. I Tyskland, Frankrike, Polen, USA, Storbritannien
Norge, Danmark och på arabiska handlar hälften eller mer än hälften av all rapportering om
Sveriges hantering av coronapandemin. Tonaliteten i rapporteringen har under perioden varit
neutral till negativ. En övervägande del av artiklarna bedöms vara neutrala, men det varierar mellan
språk. Bedömningen är dock att det generellt förekommer mer negativ rapportering än under
föregående period. Det förekommer under den senaste perioden även artiklar med positiv tonalitet.
Liksom tidigare framgår att Sverige valt en väg utan genomgripande nedstängningar av samhället.
Innehållet i rapporteringen rör dock huvudsakligen en ökad smittspridning i Sverige, ett ökat antal
döda och personer som vårdas på sjukhus, samt skärpta restriktioner kring allmänna
sammankomster och alkoholförbud. Åtgärderna har tolkats som att även Sverige nu måste vidta
mer kraftfulla åtgärder, vilket beskrivs som ett avsteg från den svenska strategin baserad på
rekommendationer. Det uppges också i rapporteringen att Sverige misslyckades med att förutse den
andra vågen av coronapandemin och att flockimmuniteten är lägre än förväntat. Jämförelser med
dödstalen i andra länder och även mellan Sveriges strategi och andra länders hantering av
pandemin förekommer fortsatt. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om sport,
näringslivsnyheter och kriminalitet.
•

•

•

USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har ökat jämfört
med de föregående perioderna, men är fortfarande relativt låg i USA. Tonaliteten är neutral
med negativa inslag. I båda länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta och
hårdare restriktioner lokalt. Generellt följer nyhetsrapporteringen händelseutvecklingen relativt
sakligt, men det finns tendenser i vissa medier att beskriva förändringar i Sveriges strategi som
att Sverige har gjort en helomvändning. Det förekommer mycket få opinionstexter. Inga
artiklar lyfter fram Sveriges strategi som önskvärd att följa.
Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under
perioden utgjort mellan en femtedel och nära alla artiklar om Sverige i de nordiska länderna.
Det innebär en ökning i alla tre länderna jämfört med föregående period. Rapporteringen om
coronapandemin har intensifierats mot slutet av perioden. Tonaliteten har överlag varit neutral,
även om innehållet ofta varit negativt. I Danmark har det dock förekommit en mer negativ ton.
Fokus har återigen varit den ökande smittspridningen i Sverige och dödstalen till följd av
covid-19, samt de nya inhemska rekommendationerna. Denna period har allvaret i situationen
betonats ytterligare, bland annat som följd av statsminister Stefan Löfvens uttalanden. I vissa
medier tolkas de nya besluten om åtgärder som att man nu bytt inriktning i den svenska
strategin. Statsepidemiolog Anders Tegnell förekommer fortsatt frekvent i rapporteringen, men
numera lyfts ofta även kritik mot honom. Andra teman har varit mindre framträdande denna
period, men liksom tidigare har en del av den övriga rapporteringen varit sportrelaterad.
Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Den innevarande periodens nyhetsrapportering visar
ett ökat fokus på coronapandemin på samtliga språk. På italienska och på tyska är antalet
artiklar som publicerats om Sverige ungefär desamma jämfört med föregående period, medan
det har ökat på spanska och nästintill fördubblats på franska. Generellt utgör rapporteringen om
Sverige och corona en betydande andel av nyhetsrapporteringen. Rapporteringen är generellt
neutral och sakligt redogörande för situationen i Sverige, men innehållsmässigt är det fokus på
en mer negativ utveckling i Sverige under senare veckor. I rapporteringen i italienska medier
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finns en viss tendens till mer negativ tonalitet i rapporteringen. I tyska medier tas ibland
statsminister Stefan Löfvens olika uttalanden, och att skärpta restriktioner införts på senare tid,
som tecken på att Sverige nu är på väg att lämna sin ”egen väg” och att regeringen tar kontroll
över situationen. I både spanska och italienska medier fortsätter Sverige att beskrivas som
avvikande vad gäller användandet av munskydd trots rekommendationer från bl.a. WHO och
ECDC.
Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på polska, ungerska samt i
engelskspråkiga ryska medier och var ungefär detsamma på ryska. Andelen artiklar om
Sveriges hantering av coronapandemin ökade på alla språk. Rapporteringen har huvudsakligen
haft en neutral tonalitet, men det förekommer under perioden fler artiklar med negativ tonalitet.
Ämnen som tas upp är bland annat att smittspridningen och dödstalen ökar och att Sverige
skärper restriktionerna. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport och
migrations- och integrationsrelaterade frågor.
Arabiska – SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala
arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. Bland de 19 artiklar som publicerats handlade
tio om Sverige och corona. Tonaliteten är neutral såtillvida att man rapporterar om bland annat
Folkhälsomyndighetens råd, nya restriktioner och antalet smittade/dödsfall i Sverige. Men
tonaliteten bedöms också vara negativ, eftersom artiklarna rapporterar kritiskt om situationen i
Sverige och ett flertal intervjuer som görs är kritiska till Sveriges strategi. Huvudbudskapet i
artiklarna är att smittan ökar kraftigt i Sverige och når rekordnivåer.

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.
Till skillnad från den ökning av antalet nyhetsartiklar som skett i flera av de länder SI följer, så har
det inte skett några stora ökningar i volym på sociala medier. Vissa plötsliga ökningar sker i vissa
länder under enskilda dagar men det är ingen betydande ökning överlag. Nivåerna i till exempel
USA och Storbritannien är fortsatt betydligt större än övriga länder. Under nuvarande period
diskuteras Sveriges nya restriktioner. Flockimmunitet lyfts fortfarande som en explicit strategi för
Sverige. Att Sverige infört skarpare restriktioner betraktas i vissa länder som att Sverige övergett
sin coronastrategi från i våras.

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. Samtalet är polariserat, även om en ny mer kritisk
linje mot Sveriges hantering möjligtvis kan skönjas. Under de senaste veckorna är det dock inget
enskilt ämne som sticker ut. Sveriges nya restriktioner och statistik fortsätter att tas upp. En artikel i
Business Insider med rubriken ”Sweden has admitted its coronavirus immunity predictions were
wrong” diskuteras på flera sociala medier-plattformar. Att det sker en ökning av antalet dödsfall
samt inlagda på svenska sjukhus tas upp. Att Sverige har anammat en strategi baserad på
flockimmunitet förekommer och många anser att de senaste veckornas statistik inte talar för att
strategin fungerar. Samtidigt används Sverige fortsatt som bevis på att man i USA:s delstater inte
ska införa tvång om munskydd.
I Storbritannien noteras en viss nedgång i antalet inlägg på sociala medier om Sveriges
coronahantering. Statistik över antalet dödsfall och smittade i Sverige är vanliga ämnen. I
Storbritannien noterar man även Sveriges senaste restriktioner. I vissa fall betraktas detta som ett
avsteg från hur Sverige hanterade coronapandemin under våren. Liksom i USA är det möjligt att
antalet inlägg som är kritiska mot Sveriges hantering ökar jämfört med tidigare period.

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

•

•

•

•
•
•
•

Denna period är rapporteringen om Sverige i USA mer omfattande än de senaste
perioderna, men den är fortsatt relativt låg. Strax över hälften av den senaste periodens
nyhetsartiklar om Sverige handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Detta
motsvarar ungefär omfattningen under föregående period. Den övergripande tonaliteten är
neutral och saklig men med fler negativa inslag.
Rapporteringen följer händelseutvecklingen sakligt. De flesta artiklar handlar om hur
smittotalen ökar, att restriktioner skärps och vad konsekvenserna för den svenska
ekonomin kan bli.
New York Post, The Hill och Bloomberg rapporterar att flockimmunitet, vilket bland annat
Folkhälsomyndigheten tidigare uppges ha hyst förhoppningar om, inte har uppnåtts i
Sverige.
Det faktum att svenska företrädare fortfarande inte rekommenderar allmänt bärande av
munskydd tas upp i Fox News och Seattle Times. Vetenskapsakademins kritik mot detta
nämns.
En av få opinionstexter om den svenska coronastrategin finns i Washington Post och den är
kritisk mot den svenska strategin, med citat från Lena Einhorn och Annika Linde.
Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen citeras i flera artiklar, för att illustrera de nya
restriktionerna och allvaret i situationen, bland annat i Wall Street Journal och Bloomberg.
Bloomberg citerar i flera artiklar en studie från OECD där Sverige pekas ut som ett av de
europeiska länder som drabbats hårdast av coronapandemin.
I övrig rapportering syns inga tydliga trender.

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•
•

•
•
•

•

Denna period har antalet artiklar om Sverige i Storbritannien varit fler jämfört med
föregående period. Lite mer än hälften av den senaste periodens nyhetsartiklar om Sverige
handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Detta motsvarar nivån under den
föregående perioden. Den övergripande tonaliteten är överlag neutral och saklig, med
negativa inslag.
Rapporteringen följer händelseutvecklingen sakligt. De flesta artiklar handlar om hur
smittotalen ökar och restriktioner skärps.
De inslag av negativ tonalitet som syns under perioden handlar främst om tillspetsade
rubriker som menar att Sverige gör en u-sväng eller totalt signalerar ett misslyckande för
den svenska strategin. Detta framförallt i Daily Mail och the Sun.
Mycket få opinionstexter förekommer under perioden.
Tidigt under perioden citerades kritiska röster från Uppsala som önskade hårdare
restriktioner, i The Telegraph, The Sun och Daily Mail.
The Telegraph fortsätter att vara drivande i rapporteringen om Sveriges strategi och två
artiklar tidningen publicerar får spridning i flera andra medier, framför allt i Daily Mail,
The Mirror och The Sun.
Kritik mot Sveriges strategi från Annika Linde, tidigare statsepidemiolog, som
publicerades i The Telegraph fick relativt stor spridning.
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Det faktum att Sverige till synes inte sett någon positiv effekt av flockimmunitet tas upp i
flera artiklar ibland andra Independent, The Sun och Daily Mail.
Många artiklar tidigt under perioden handlar om ändringar i Storbritanniens regler kring
resande som uteslöt Sverige och andra länder.
Bland andra ämnen som förekommer i rapporteringen är fotboll det mest vanliga.
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Norge, Danmark och Finland
Samtalet i sociala medier
I sociala medier är samtalsvolymerna om Sverige och coronapandemin fortsatt låga i Finland,
Danmark och Norge. Under slutet av perioden ökade samtalsvolymen i Finland. I många av
inläggen konstaterades att Sverige har ändrat coronastrategi och att det nu är politiker som tar
beslut om åtgärder, inte sällan i strid med statsepidemiolog Anders Tegnells linje. Ofta refereras till
en artikel i Ilta Sanomat (2020-11-24, ”Näin Ruotsi muutti korona-strategiaansa – Tegnell
siirrettiin syrjään” ), som i sin tur hänvisar till artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Under tidigare perioder har diskussionen om Sverige och coronapandemin handlat 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 – 23 november.
Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen på norska
•
•

Andelen artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin fortsätter att öka och är
denna perioden uppe i 97%. Förra perioden var motsvarande andel en tredjedel.
Rapporteringen fortsätter att vara neutral och saklig. Något fler artiklar har dock en kritisk
ton som t ex "Desperat svensk statsminister har ikke lovhjemmel til å innføre full
lockdown". Innehållet i nyheterna är överlag negativt. En positiv nyhet som väckte relativt
mycket engagemang i sociala medier handlar om svensk-brittiska läkemedelskoncernen
AstraZenecas vaccin som nu är inne i slutfasen av testandet.
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Denna period, precis som föregående period, var det mycket fokus på den ökande
smittspridningen, med rapportering från de svenska presskonferenserna och redovisning av
siffrorna för smittökning och dödstal kopplat till covid-19. Statsminister Stefan Löfvens tal
till nationen var också en nyhet som lyftes i många artiklar.
Man fortsätter att skriva om Sveriges strategi, både i sin helhet men också om de nya
reglerna om maximalt åtta personer vid offentliga sammankomster och att krogar ska
stängas kl. 22. Vidare rapporterar man om att OECD i en stor pandemistudie ger Sverige
bottenbetyg för sin hantering av pandemin (Sverige utpekt som corona-versting).
Sveriges hållning till munskydd diskuteras och här lyfter man att WHO uppmanar Sverige
att börja använda munskydd (61 nye døde i Sverige: Sveriges statsminister ber svenskene
skjerpe seg). Även kritik mot statsepidemiolog Anders Tegnell och flockimmunitet tas upp
denna perioden.
Artiklar som handlar om ökad polarisering mellan länderna och svenskar som blir illa
behandlade i Norge lyfts också. Utrikeshandelsminister Anna Hellbergs oro för
behandlingen av svenskar lyfts också, samt hennes fortsatta försök att få norska regeringen
att lätta på restriktionerna i några svenska gränsstäder, som Finland har gjort mot
Tornedalen (Svensk minister frykter «norsk koronaforakt mot svensker).
Andra nyheter med sverigekoppling denna period var få. Några handlade om färjan som
gick på grund vid Mariehamn, samt sport som även hade coronavinklingar. Bland de mest
delade artiklarna förekom flera artiklar om gängkriminalitet och migrationsproblematik.

Nyhetsrapporteringen på danska
•

•

•

•

Andelen artiklar om Sverige och coronapandemin var under perioden drygt 60 %, vilket är
en ökning från föregående period då andelen var 30 %. Detta samtidigt som antalet artiklar
om Sverige nära har fördubblats jämfört med föregående period.
Artiklarna är ofta faktabaserade, men tonaliteten har blivit mer negativ jämfört med
föregående period. Även innehållet har blivit mer negativt i takt med att smittsituationen i
Sverige har förvärrats. Man konstaterar i flera artiklar att Sverige nu upplever en andra våg
och att den svenska strategin har slagit fel (exempelvis TV 2, 2020-11-14, ”Sverige
forventede at klare anden bølge bedre end sine nabolande, men det er gået lige modsat”).
Den ökade smittspridningen och antalet döda i covid-19 är ett fokus i rapporteringen under
perioden. Man rapporterar statistik kring antal smittade och döda i covid-19 och jämför då
ofta Sverige med de andra nordiska länderna. Artiklarna om Sverige tenderar att vara
längre än under föregående period och statistiken illustreras ofta i diagram. En artikel i
Jyllandsposten hänvisar till en artikel i Financial Times där Sverige uppges vara det land i
Europa där antalet smittade stiger snabbast ochatt antalet fördubblas var åttonde dag
(”Borgere i Stockholm må vente op til syv dage på at blive testet”). DR:s
Europakorrespondent Anna Gaarslev hävdar att situationen i Sverige nu har börjat likna
läget i Italien i våras (”Hver femte coronatest i Stockholm er positiv: 'Det er italienske
tilstande'”).
Även de nya restriktionerna utgör ett fokus i rapporteringen. Beslutet att begränsa
alkoholförsäljning efter klockan 22.00 uppmärksammas under första delen av perioden av
exempelvis Jyllandsposten i artikeln ”Sverige forbyder sent salg af alkohol for at bremse

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

•

•

•

corona”). Efter Stefan Löfvens tal till nationen och beslutet att begränsa sammankomster
till 8 personer i offentliga situationer konstateras i flera artiklar att läget nu är allvarligt och
att Sverige ändrar kurs och inför hårdare åtgärder.
Sveriges strategi ifrågasätts även i många artiklar, exempelvis att Sverige tidigare endast
har haft frivilliga rekommendationer, att restauranger har varit öppna och att vi inte har
munskyddstvång, trots att WHO rekommenderar detta. I rapporteringen beskrivs läget i
Sverige nu som ”katastrofalt” och att ”kritikerna nu står på rad”. I en artikel görs följande
jämförelse mellan Sverige och Danmark: ”medan statsminister Mette Fredriksen upprepade
gånger har talat om dansen med corona och infört restriktioner, har svenskarna fortsatt att
dansa med varandra i nattlivet” (DR, 2020-11-23, ”Fra fest i nattelivet til brutal
virkelighed: Sådan har Sverige ændret kurs”).
Statsepidemiolog Anders Tegnell förekommer ofta i rapporteringen, i text och bild, ibland i
mindre smickrande ordalag som ”en 64-årig svensk med mjuka polotröjor, kaffe i
engångsmugg, låg röst och alldeles uttryckslöst ansikte” (Berlingske, 2020-11-22, ”Sverige
opfandt sin helt egen coronavej. Nu ligner det igen en blind en af slagsen”).
I övrigt handlar artiklarna under denna treveckorsperiod huvudsakligen om sport, i
synnerhet fotbollslandskampen mellan Sverige och Danmark. Men det är påtagligt att
dansk media nu fokuserar på smittspridningen i Sverige och att teman som tidigare under
hösten varit aktuellt, som gängkriminalitet och brottslighet, nästan helt försvunnit.

Nyhetsrapporteringen på finska
•

•

•

•

Artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin utgör en femtedel av all
nyhetsrapportering om Sverige, vilket är en något större andel än under föregående period.
Merparten av dessa publicerades under senare delen av perioden. Tonaliteten är
övervägande neutral.
Likt föregående period har rapporteringen om coronapandemin fokuserat på den ökade
smittspridningen i Sverige, samt antalet döda till följd av covid-19. Under denna period har
de nya svenska rekommendationerna lagts till denna rapportering, liksom rapportering om
alkoholservering på barer och begränsningen av 8 personer vid allmän sammankomst. I
flera artiklar beskrivs besluten om nya åtgärder som en ”skärpt svensk strategi”, t ex i
artikeln ”Ruotsi tiukentaa rajusti kokoontumisrajoitustaan” i Iltalehti. Rapporteringen om
utvecklingen i Sverige intensifierades under den sista veckan av perioden i takt med att
flera restriktioner infördes. Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen ansågs visa på
allvaret i situationen i Sverige.
I slutet av perioden fanns ett antal artiklar om ökad svensk kritik mot
Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell. Dessa baserades ofta, i alla
fall delvis, på författaren Alex Schulmans krönika i Expressen. Valda delar i krönikan om
Anders Tegnell citeras, som att ”han har fel i allt”, exempelvis i MTV Uutiset, ”Anders
Tegnellin toimintaa arvostellaan Ruotsissa yhä kiivaammin – kolumnisti ja kirjailija Alex
Schulman Expressenissä: ”Hän on ollut väärässä kaikessa””.
Ytterligare ett tema i rapporteringen var smittade svenska idrottare. Framförallt handlade
det om det svenska alpina landslaget som sattes i karantän i Levi efter att en tränare
konstaterats smittad. Andra fall uppmärksammas också, som skidåkaren Charlotte Kalla
och smittade i olika svenska ishockeylag.
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I ett fåtal artiklar nämns resultaten i OECD:s rapport om hur europeiska länder hanterat
coronapandemin, där Sveriges coronahantering kritiseras, däribland i Ilta-Sanomats
artikeln ”Tuore raportti: Ruotsilla kesti pisimpään saada korona-viruksen leviäminen
hallintaan epidemian huipun jälkeen”. Även statsepidemiolog Anders Tegnells respons på
rapporten inkluderas i rapporteringen, liksom att Finland och Norge enligt rapporten anses
ha hanterat pandemin relativt bra.
Övrig rapportering om Sverige handlar framförallt om sport, men även om försvarsfrågor
och näringsliv. I några relativt delade artiklar nämns även Sverige i en inrikespolitisk
kontext om ungdomsbrottslighet. I artiklarna diskuteras huruvida Finland är på väg mot
samma situation som i Sverige, dvs att ha en högre och mer våldsbenägen
ungdomsbrottslighet. Bland annat uttalar sig Finlands inrikesminister och menar att så inte
är fallet.
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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. Överlag är volymerna för små för att tydliggöra klara tendenser. I samtliga länder diskuteras
dock främst statistik om antalet smittade/döda i Sverige. Ofta jämför man med statistik över antalet
döda/smittade i sitt eget land. Man noterar även Sveriges nya restriktioner. I till exempel Frankrike
delar Le Monde en artikel och kommenteras med att de nya restriktionerna innebär att Sverige nu
har övergett sin coronastrategi från i våras.

Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive
språk) mellan 1 juli – 23 november. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive
språk.

Nyhetsrapporteringen på spanska
•

Under perioden har antalet artiklar om Sverige i spanska medier ökat, och omkring hälften
av artiklarna handlar om Sveriges hantering av coronapandemin. Rapporteringen i spanska
medier har en överlag neutral ton, men det förekommer även kritiska eller negativa artiklar.
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Av de artiklar som rapporterar om Sverige och coronapandemin, handlar majoriteten om
den andra vågen av smitta i Sverige med ökande infektionstal, dödsfall och
intensivvårdsinläggningar samt de nyligen skärpta restriktionerna i Sverige. Statsminister
Stefan Löfven citeras ofta med anledning av hans uttalanden om att Sverige befinner sig i
ett allvarligt läge. De skärpta restriktionerna beskrivs som ett avsteg från den annars
”mjuka” strategin som baseras på rekommendationer och inte på förbud. Ett tydligt fokus i
periodens rapportering är att Sverige avviker genom att vara det enda land som inte
rekommenderar användning av munskydd. Frågan om flockimmunitet är alltjämt
förekommande och Sverige uppges vara långt ifrån att nå flockimmunitet. Medier gör
fortsatt jämförelser vad gäller antal dödsfall med grannländerna och uppger att Sverige
ligger i topp vad gäller dödlighet jämfört med sina nordiska grannar. Att Sveriges ekonomi
har drabbats i mindre utsträckning än grannländerna lyfts i El Espanol. Även rapporter om
att IVO har identifierat allvarliga brister på regional nivå när det gäller pandemihanteringen
på äldreboenden har fångats upp i Infobae,.
En av periodens mest delade artiklar, från El Mundo, skriver fördjupande om att Sverige
står fast vid att inte rekommendera munskydd. Folkhälsomyndighetens GD Johan Carlson
citeras från en intervju i Le Monde om att fallen fortsatt ökar i Spanien, Frankrike och
andra länder trots att det är obligatoriskt att bära munskydd, kanske pga. ett felaktigt
handhavande av munskydd; och att det är möjligt att användningen av munskydd även
påverka individers upprätthållande av social distansering. Statsminister Stefan Löfven
citeras om det allvarliga läget i Sverige och de nya restriktionerna.
o En kritisk artikel i Huffington Post rapporterar om att Sverige, trots att
rekommendationer att använda munskydd utfärdats av WHO, ECDC och andra
institutioner, ändå inte förordar användningen av munskydd. Artikeln tar även upp
att statsepidemiolog Anders Tegnells prognos vad gäller immunitet visats sig vara
fel, och förekomst av andra vågen av smitta i Sverige, och att Sverige inte befinner
sig i ett bra läge när det gäller smittspridningen, samt införandet av nya
restriktioner. Lena Einhorn, svensk virolog och motståndare till den svenska
strategin, citeras i en intervju i Financial Times: ”Hittills har Sveriges strategi visat
sig vara ett dramatiskt misslyckande”.
o Även Infobae skriver en saklig men svagt negativ artikel om andra vågen i Sverige,
att Sverige inte rekommenderar användandet av munskydd, om bristerna vad gäller
smittspårning i Sverige, och om avslöjandet av korrespondens rörande
flockimmunitet mellan statsepidemiolog Anders Tegnell och en annan expert.
Det rapporteras även om att skärpta restriktioner har införts i Sverige, t ex i El Mundo, där
den svenska regeringen infört nya förbud, däribland att restauranger ska stänga kl. 22, i ett
försök att begränsa smittspridningen, och att den andra vågen till synes påverkar Sverige i
större utsträckning än sina nordiska grannar.
Flera kritiska artiklar publiceras denna period, och de återfinns även bland periodens mest
delade:
o Pagina12 skriver kritiskt om statsepidemiolog Anders Tegnells tidigare uttalande i
Financial Times i maj, att det inte skulle bli en andra våg i Sverige pga. förekomst
av flockimmunitet, samt ett senare uttalande att läget nu är allvarligare än vad
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Folkhälsomyndigheten hade trott att det skulle vara. I artikeln pekar man på brister
vad gäller smittspårning, men rapporterar att stödet för regeringen är fortsatt högt
bland befolkningen. Liknande rapportering förekommer i El Comercio.
I RT rapporteras om Sveriges avvikande strategi, och en artikel publicerad i
Aftonbladet, signerad en grupp läkare och forskare, som förordar en mer strikt
strategi, och att Sverige står fast vid att inte rekommendera munskydd trots en
andra våg av smitta i Sverige. "Tegnell förminskade kritiken och sa att de senaste
restriktionerna som införts i Europa, som till stor del har varit mindre stränga än de
under våren, har visat att det nu är mindre skillnad i strategier för att bekämpa
pandemin, och att många följer Sverige med [att hålla] skolorna öppna."
El Espanol rapporterar kritiskt om att unga fortsätter att umgås och festa medan de
äldre sätts under ”lås och bom”, och att den svenska strategin tolkas som att de
äldre ”förstör för alla andra” eftersom för att skydda dem måste alla leva med
restriktioner. I artikeln uppges att förekomsten av ett stort antal smittade och
dödsfall kan på medellång sikt innebära att nya vågor undviks, åtminstone i teorin,
och att detta stämde för Sveriges del till oktober. I sammanhanget rapporteras att
de länder som stängde ned nu har betydligt färre fall i den andra vågen jämfört
med Sverige. Det görs jämförelse med grannländerna, "det finns inga bevis ännu
för att Sverige har fått någon ekonomisk fördel gentemot sina grannar."
En mycket kritisk artikel i El Economista citerar en artikel i Time Magazine (202010-14: Björklund/Ewing, ”Why the Swedish model for fighting COVID-19 is a
disaster”), bland annat om att beslutet att hålla skolorna öppna var ett medvetet
experiment för att uppnå flockimmunitet och att ”den svenska modellen har bara
producerat död och elände och har inte ärligt presenterats för resten av världen”. I
artikeln citeras Richard Milne, korrespondent på Financial Times, om "svensk
exceptionalism" och att "[s]venskarnas enorma kollektiva självkänsla gör det svårt
för dem att acceptera att de har gjort något fel."
La Vanguardia skriver om svenskars ”coronaskam”; om grannländernas
diskriminering gentemot Sverige och att gränserna är stängda, samt citerar
uttalandet av Norges statsminister Erna Solberg, att coronaskam inte ska få förstöra
det nordiska samarbetet. Fortsättningsvis citeras Solberg: ”Jag är bekymrad över
att höra rapporter om misshandel mellan människor i Norge, sluta leta efter
syndabockar.” Även Kent Hansson, kommunalråd i Strömstad, citeras apropå
diskriminering av svenskar: ”I Norge ser de på svenskar som om de hade pesten”.
Andra teman i rapporteringen är det svenska kungahuset och idrottsrelaterade
nyheter.

Nyhetsrapporteringen på franska
•

Nästan dubbelt så många artiklar har publicerats om Sverige i franska medier
jämfört med föregående treveckorsperiod. Det är ett märkbart större intresse i
rapporteringen för utvecklingen i Sverige, vilken utgör temat för cirka hälften av
periodens rapportering.
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Rapporteringen rörande Sverige och coronapandemin tar upp att Sverige likt andra
länder är inne i en andra våg av smitta, med över 6 000 döda i Sverige.
Rapporteringen handlar även om att det är ett ansträngt läge inom sjukvården, att
statsminister Stefan Löfven suttit i karantän och om att nya hårdare restriktioner
har införts i Sverige. Det finns ett tydligt intresse för vad som händer i Sverige och
fokus för rapporteringen i nyhetsmedier är hur Sverige hanterar krisen.
Tonaliteten är neutral och saklig men bilden av Sverige blir något mer negativ än
föregående period i och med att fokus ligger på den förvärrade situationen i
Sverige. France Soir publicerar dock en positiv krönika om hur Sverige hanterar
covid-19, vilken återfinns bland periodens mest delade artiklar.
Nyheten att Sverige inför en begränsning på 8 personer vid folksamlingar får stort
genomslag och benämns som den ”hårdaste restriktionen någonsin”. Periodens
andra mest delade artiklar är på detta tema; Le Monde rapporterar om den nya
restriktionen vid allmänna sammankomster. Statsministerns presskonferens
livesändes på Le Figaro. Ändå stängs landet inte ner eller inför munskydd, vilket
förvånar flera medier. Det drar igång ytterligare jämförelser med andra länder.
Tidningen Le Parisien skriver att Sverige bör ompröva sin modell och Le Monde
ställer frågan: Är det slutet för den svenska strategin?
När Le Monde genomför en covid-19-chatt om de nordiska ländernas strategier är
intresset störst och flest frågor handlar om Sverige. Le Mondes korrespondent
svarar utförligt på läsarnas frågor om munskydd, rekommendationer, hemarbete
och hur svensk sjukförsäkring fungerar under pandemin.
Av övriga nyheter som publicerats om Sverige i franska medier är det främst på
temat idrott, främst om fotbollsmatchen mellan Sverige och Frankrike i Nations
League. Andra ämnen som förekommer i nyhetsrapporteringen är svensk
flyktingpolitik, den svenska hållningen gällande mobbing i skolan, och recensioner
av svenska tv-serier.

Nyhetsrapporteringen på italienska
•

•

Antalet artiklar som publicerats i italienska medier den senaste perioden är ungefär
detsamma som under föregående period. Nästan alla artiklar som publicerats om
Sverige handlar om coronapandemin. Övriga artiklar som publicerats om Sverige
handlar om idrottsrelaterade nyheter.
Nyhetsrapporteringen i italienska medier är övervägande neutral och saklig även
om temat för rapporteringen ofta är negativt: exempelvis handlar det om
rekordnivåer vad gäller antal nya infektioner i Sverige, om en fördubbling av antal
patienter inlagda på intensivvårdsavdelningar, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC:s, uttalande om att Sverige är det land i Europa där smittan
ökar snabbast, och de nya skarpare restriktionerna som införts i Sverige. Det
förekommer dock också artiklar med mer negativ tonalitet, där innehållet inte alltid
är sakligt, såsom att den svenska strategins mål var att uppnå flockimmunitet, eller
artiklar som är tydligt vinklade eller saknar källhänvisning avseende de siffror som
rapporteras. Andra teman i rapporteringen om Sverige och coronapandemin är
antal dödsfall i Sverige jämfört med grannländerna och andra länder, att Sverige
fortsätter att sticka ut som det enda landet som inte har genomfört nedstängning av
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samhället och som inte allmänt förordar användningen av munskydd, samt
förmodad flockimmunitet i Sverige.
Il Corriere rapporterar kritiskt men sakligt om bl.a. statsepidemiolog Anders
Tegnells uttalande i maj om förekomsten av "en hög nivå av allmän immunitet […]
och en lägre infektionsgrad" till hösten var fel, och att statsepidemiolog Anders
Tegnell delar landet mellan de som är anhängare av och de som ogillar honom.
Tegnell citeras att man ”har underskattat antalet infektioner som förblir
oregistrerade”, vilket innebär att antalet diagnosticerade med Covid-19, men som
inte blir sjuka, är många fler än förväntat. I artikeln rapporteras även om Sveriges
vägran att rekommendera munskydd, om nya restriktioner, och en debattartikel i
Aftonbladet, undertecknad av 27 läkare, där man vädjar till politiker att ingripa
mot Folkhälsomyndigheten för att undvika nya toppar inom intensivvården.
Flera artiklar handlar om flockimmunitet, däribland TG24sky och MSN, som
skriver att hoppet om flockimmunitet försvann i Sverige i samband med den andra
vågen. Temat förekommer även i Il Fatto Quotidiano, en av periodens mest delade
artiklar, där Björn Eriksson, chef för hälso- och sjukvården i Region Stockholm,
citeras om att en förväntad flockimmunitet som Sverige hoppades kunna uppnå i
början av pandemin är långt borta.
Två artiklar Il Corriere respektive Il Fatto Quotidiano rapporterar om att nya
restriktioner införs i Sverige, däribland att barer och restauranger stänger kl. 22.
Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen citeras, om att läget är mycket
allvarligt och att det kommer att bli värre. De nya restriktionerna rapporteras
utgöra en förändring i den ”mjuka” strategin, vilket tolkas som en tydlig vändning
och signal från den svenska regeringen till medborgarna.
Il Sole24Ore publicerar en fördjupande saklig artikel om den ökande smittan i
Sverige och de nya restriktioner som införts, om att munskydd som inte
rekommenderas, bl.a. pga. kostnaden, då munskydd för att användas rätt – måste
bytas ofta och att det medför en stor kostnad. Statsepidemiolog Anders Tegnell
citeras och medger att situationen är mycket värre än vad man hade bedömt skulle
vara den värsta situationen, så pass att testning stoppades och inte hanns med på
grund av den kraftiga ökningen av antal fall.
Il Messaggero (2020-11-20) rapporterar om att Sverige, som inte stängde ner under
våren, nu har ett rekordantal nya infektioner, att invånarna fortsätter att trängas på
bussar och ordna middagar trots nya riktlinjer från regeringen, samt att antalet som
testar positivt för covid-19 fördubblats på två veckor, trots de skärpta
rekommendationerna.
Annan rapportering som förekommit den senaste perioden, är att den tyska
smittskyddsmyndigheten Robert Koch Institute avråder från ej nödvändiga resor
till utpekade riskområden för corona, däribland Sverige (MSN , 2020-11-06).
Bland de mest delade artiklarna omfattar flera av dessa olika intervjuer med en
italiensk psykiatriker som bor i Sverige sedan 10 år tillbaka. Hon hyllar den
svenska strategin och kritiserar samtidigt den italienska strategin med
nedstängning, men framställs dock som att hon till del förnekar corona (Oltre TV ,
och en längre intervju i Radio Radio TV.
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Nyhetsrapporteringen på tyska
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Antalet publiceringar om Sverige i tyskspråkiga medier är jämförbart med
föregående treveckorsperiod. Däremot utgör andelen publiceringar där fokus är på
Sverige och coronapandemin en större andel av samtliga publiceringar innevarande
period. Av periodens 10 mest delade artiklar om Sverige handlar samtliga om
Sverige och coronapandemin.
Liksom föregående period är huvudsakliga teman pandemins andra våg, de olika
typer av nedstängningar som prövats i olika länder, och inte minst frågan om hur
länder tar sig ur en nedstängning. Det är mot denna bakgrund som Sveriges
annorlunda coronastrategi granskas. Av de andra ämnen som förekommer i tyska
mediers rapportering om Sverige förekommer bl.a. idrott, rapportering om
kungahuset, och nyheter inom näringsliv.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt övervägande saklig.
Av de artiklarr som har en avvikande tonalitet kännetecknas dessa av att de tar
Sveriges strategi i försvar. Periodens mest delade artikel är till exempel en film
producerad av Arte , Corona: Deutsche, Franzosen und Schweden in der Krise
(Corona: Tyskar, fransmän och svenskar i kris), i vilken den svenska strategin
jämförs i positiva ordalag med de stränga åtgärder som tillämpats i Tyskland och
Frankrike. Samma film kritiseras dock hårt i en artikel i Tagesspiegel. Av de
ytterligare artiklar som försvarar den svenska strategin ingår flera i periodens mest
delade artiklar om Sverige på tyska, däribland att den tyska rapporteringen om
Sveriges strategi är ensidig eller tendentiös med sensationella rubriker och utan
nyhetsvärde (Boris Reitschuster och tydligt försvarar Sveriges ”egna väg”
(Nachdenkenseiten.de). En av få kritiska röster är Lena Einhorn, virolog och
författare, som har förekommit även i tidigare artiklar i tex Frankfurter
Allgemeiner 20 oktober. Hon intervjuas i Deutsche Welle.
Av stort intresse är huruvida Sverige kommer att fortsätta på sin ”egen väg” inför
de kraftigt stigande infektionssiffrorna och de förhållandevis höga dödstalen, vilket
t ex Die Welt tar upp. Införandet av regionala restriktioner kommenteras brett i
tyska medier. Alla kommenterar att det fortfarande huvudsakligen rör sig om
rekommendationer och frivillighet och att någon rekommendation om att bära
munskydd inte finns. Flera artiklar diskuterar huruvida de nya restriktionerna är
tecken på att Sverige är på väg att överge sin ”egna väg”, bland i Deutschlandfunk
och Taz.
Ett tema som i stor utsträckning förekommer under den senare delen av perioden
handlar på olika sätt om tolkningar rörande huruvida den svenska regeringen vill ta
kontroll på ett nytt och synligt sätt. Med starkt ökande smittspridning i samhället
och allt fler personer som vårdas på sjukhus presenterar statsminister Stefan
Löfven flera allvarliga budskap som man uppger tidigare har saknats. Tyska
korrespondenter diskuterar om det är tecken på en schism mellan statsminister
Stefan Löfven och statsepidemiolog Anders Tegnell och det spekuleras om detta
kan resultera i en ny och mer konventionell coronastrategi, t ex i Tagesspiegel och
Faz.
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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. I Ryssland noteras att skarpare restriktioner har införts i Sverige. I Polen får bland annat
två artiklar, som menar att Sverige valt fel väg och nu övergett sin strategi, spridning. Som en följd
av de låga volymerna är det svårt att utröna tydliga trender i samtalet om Sveriges coronahantering
i dessa länder.

Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland, Polen och Ungern (på respektive språk) mellan 1
juli – 23 november. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen på ryska
•

•

Antalet artiklar om Sverige har ökat något den senaste treveckorsperioden och ca
30-40 % av artiklarna handlar om Sverige och coronapandemin. Rapporteringen är
neutral eller har en negativ tonalitet.
Flera artiklar uppger att Sverige erkänner att landet har valt fel strategi för att
bekämpa coronapandemin och att prognosen inför en andra våg misslyckades.
Detta uppges t ex i ryska Forbes artikel "Slående misslyckande": Sverige erkände
som ett misstag sin prognos för den andra vågen av koronavirus” som gör
referenser till en artikel i Financial Times, ”Surge in Covid cases tests Sweden’s
go-it-alone approach”. I Rossiyskaya Gazetas artikel ”Sverige nämns som det
värsta landet i kampen mot spridningen av COVID-19”, uppges att rörligheten
inom Sverige inte har förändrats, att det tog 58 dagar att minska R-talet och att det
har varit svårt att hantera antal nya patienter på landets intensivvårdsavdelningar. I
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artikeln hänvisas till en rapport från OECD om hur olika länder har hanterat
coronapandemin.
Det rapporteras även om ett ökat antal smittade och döda i Sverige och om att t ex
statsminister Stefan Löfven och tränare i fotbolls- och skidåkningslandslagen varit
i karantän.
På webbplatsen Inosmi förekommer ett par artiklar som översatts från svensk
media. Det gäller Svenska Dagbladets artikel ”Virusgåtan: Kom covid-19
verkligen från Wuhan?” och en artikel i Dagens Nyheter om rekommendationerna
i Sverige.
Utöver coronapandemin handlar de mest delade artiklarna bl a om att Sverige och
USA har gemensamma militära övningar, att belarusiska oppositionsledaren
Svetlana Tikhanovskaya besökt Stockholm och om de två belarusier som är kvar
på Sveriges ambassad i Minsk.
Listan över mest delade artiklar toppas av ett positivt reportage av en stor
resebloggare: ”Sverige. Hur njuter man av livet i ett land med dåligt klimat”. Bland
de mest delade artiklarna finns också flera artiklar om Sverige och
coronapandemin, däribland från Forbes.

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland)
• Ungefär en fjärdedel av den totala nyhetsrapporteringen om Sverige handlar om

•

•

•

landets hantering av coronapandemin, vilket innebär en ökning jämfört med
föregående period. Rapporteringen är överlag neutral med inslag av negativ
tonalitet.
I rapporteringen lyfts bl a en OECD-rapport om hur olika länder har hanterat
coronapandemin. Sverige uppges i rapporten ha varit sämst av 31 länder.
Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras i en artikel i Sputnik kring att rapporten
inte tar hänsyn till varierande landspecifika kontexter. Det framgår av artikeln att
OECD betonar att rapporten endast presenterar initiala resultat och inte ska
uppfattas som en slutlig genomgång.
I andra artiklar lyfts bl a den ökade smittspridningen i Sverige, att fler smittade
läggs in på sjukhus och att Sverige uppges ha gått från rekommendationer till
uttalade förbud. Det rapporteras i samma artikel i Sputnik. om att statsminister
Stefan Löfven uppmanar människor att ta ansvar och det uppges att Sverige inför
restriktioner som saknar motstycke. Andra ämnen som lyfts i rapporteringen är bl a
att det bland experter i Sverige förkommer olika åsikter om för- respektive
nackdelarna med nedstängning av ett samhälle samt om betydelsen av att använda
ansiktsmasker. Avdelningschef Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten
citeras kring att social distansering är det främsta verktyget för att hålla nere
smittspridningen. I samma artikel lyfts att Kungliga Vetenskapsakademin
rekommenderar användande av ansiktsmasker.
Övrig rapportering handlar bl a om migrations- och invandringsrelaterade frågor,
kriminalitet och 5G-utbyggnaden i Sverige.
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Nyhetsrapporteringen på ungerska
•

•

•

•

•

•

•

Antalet artiklar om Sverige har ökat jämfört med förgående treveckorsperiod.
Cirka 35 % av artiklarna handlar om Sverige och coronapandemin. Föregående
period var motsvarande siffra 15 %. Rapporteringen är huvudsakligen neutral och
faktabaserad, men har i högre utsträckning än under förra perioden en negativ
tonalitet.
Det förekommer beskrivningar om att Sverige har gett upp sin strategi, t ex på
RTL. Flera artiklar hänvisar till en artikel i Financial Times, Surge in Covid cases
tests Sweden’s go-it-alone approach. Det rapporteras om att Sverige för första
gången har infört skärpta rekommendationer och skärpningar t ex i form av
alkoholförsäljningsförbud efter kl. 22. Statsminister Stefan Löfvens tal citeras och
det rapporteras om att allmänna sammankomster begränsas till max åtta personer. I
samband med rapporteringen om statsministern tal uppges att Sverige måste införa
skärpta och omfattande restriktioner, men att ekonomin inte stängs ner.
Det förekommer också kritik mot Sveriges förvaltningsmodell och regeringen
uppges ha väntat för länge med skarpare åtgärder. I 888 rapporteras om att ”i
Sverige behövde 6000 personer dö” för att landet skulle inse att man behövde
ändra sin strategi. Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras om den svenska
strategins långsiktighet och om att det först under hösten 2020 är möjligt att se det
första utfallet av strategin.
Flockimmunitet uppges i en del rapportering vara en helt misslyckad strategi och
det rapporteras om att den andra vågen av pandemin drabbar Sverige väldigt hårt.
Det förekommer jämförelser med Ungern, som är hårt drabbat av den andra vågen.
I artikeln ” Sveriges covidhantering. Ett tragiskt misslyckande igen” uppges
Sverige och Ungern tillhöra den sämsta gruppen av länder, med många smittade,
höga dödstal och ett stort antal personer på sjukhus. Det rapporteras om att
Sveriges ekonomi inte har stängts ner, men att det ekonomiska utfallet inte är
mycket bättre än i andra länder, t.ex i Finland.
Liksom tidigare förekommer jämförelser mellan dödstal i olika länder. Sverige
uppges ha åtta gånger fler döda än Finland och tre gånger högre dödlighet än i
Norge.
I NAPI:s artikel ” Den svenska modellen är trots allt en bra väg?” är tonaliteten
positiv och det rapporteras om hållbara lösningar och om rekommendationer i
stället för karantän. En modell som uppges tillämpas i Japan på ett bra sätt.
Övrig rapportering handlar bland annat om migrationsrelaterade frågor. Flera
medier har också rapporterat om den svenska människorättsorganisationen Civil
Rights Defenders kampanj, i vilken en digitalt åldrad president Orbán 2034 syns
som vinnare av val genom fusk.

Nyhetsrapporteringen på polska
•

•

Antalet artiklar om Sverige ökade jämfört med tidigare treveckorsperiod och
nästan 80 % av alla artiklar handlar om Sveriges hantering av coronapandemin.
Motsvarande siffra för föregående treveckorsperiod var ungefär 70 %.
Majoriteten av artiklarna är nyhetsartiklar med neutral tonalitet men andelen
artiklar med negativ tonalitet är större än under föregående period.
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Det rapporteras om ett försämrat epidemiologiskt läge i Sverige och det
förekommer kritik mot Sveriges strategi. I TVP talar läkaren Lena Einhorn om ett
nederlag och det görs referenser till en artikel i Financial Times. Ordet nederlag
förekommer även i en artikel från Polish Press Agency (PAP) den 21 november.
Artikeln från PAP ligger till grund för andra artiklar och inslag om vad som uppges
vara Sveriges misslyckade coronastrategi, t ex i Dorzeczy och TVP.
Aktuell statistik tas upp och smittan uppges på nytt ta fart i samhället, liksom på
äldreboenden. Det rapporteras också i t ex Wiadomosci om att antalet avlidna
stiger dramatiskt. Artikeln bygger på en artikel i Politico. Statsepidemiolog Anders
Tegnell uppges i en annan artikel i Wiadomosci inte ha förväntat sig en så dålig
utveckling i Sverige. I samma artikel sägs opinionen i Sverige vända sig mot
Anders Tegnell, som uppges ha blivit något av en anti-hjälte.
Att Sverige har infört restriktioner vad gäller antal personer på allmäna
sammankomster, samt alkoholförbud på restauranger efter kl. 22, har fått mycket
utrymme i rapporteringen. Det förekommer redogörelser för hur
rekommendationer och restriktioner fungerar i Sverige och det rapporteras i t ex
Gazeta om att användning av munskydd inte är obligatoriskt.
Statsminister Stefan Löfven förekommer ofta i rapporteringen, dels kopplat till
hans karantän och dels kopplat till hans tal till nationen den 22 november.
Disciplinen i det svenska samhället, vad gäller att följa rekommendationer, uppges
enligt tex Gazeta fallera.
En artikel i svenska Ekuriren, om hur äldre covidsjuka behandlades under våren,
har fått spridning i polska medier, i t ex Wiadomosci.
Endast en artikel, i Rezeczpolspolita tar upp pandemins påverkan på Sveriges
ekonomi och BNP. Enligt artikeln är återhämtningen i svensk ekonomi svag.
Andra ämnen som förekommer i nyhetsrapporteringen är frågan om slöjförbud i
skolor, migration och det stöd till polska kvinnor i abortfrågan som förekommer i
Sverige. Även sport och film förekommer i rapporteringen.
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Arabiska
SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala arabiskspråkiga
nyhetsmedierna under perioden. Bland de 19 artiklar som publicerats handlade tio om Sveriges
coronahantering. Det är således det dominerande temat i rapporteringen och en tydlig ökning i
antalet artiklar jämfört med tidigare period.
•

•

•

•

•

•

•

Tonaliteten är neutral såtillvida att man rapporterar om bland annat Folkhälsomyndighetens
råd, nya restriktioner och antalet smittade/dödsfall i Sverige. Men tonaliteten bedöms också
vara negativ i den bemärkelsen att artiklarna rapporterar kritiskt om situationen i Sverige
och att ett flertal intervjuer som görs är kritiska till Sveriges strategi.
Huvudbudskapet i artiklarna är att smittan ökar kraftigt i Sverige och når rekordnivåer.
Statistik för antalet smittade/dödsfall för oktober och november redovisas i flera artiklar.
Ofta jämförs Sveriges statistik med nordiska grannländers.
Det framgår fortsatt av rapporteringen att Sverige sticker ut som det enda landet som valt
en annan väg utan genomgripande nedstängningar av samhället och att man inte har infört
allmänna rekommendationer avseende munskydd.
Att Sverige uppges ha en strategi baserad på flockimmunitet förekommer i rapporteringen.
En artikel, med rubriken ”Sverige tar farväl av flockimmunitet”, menar man att Sverige nu
överger sin strategi från i våras och inför hårdare restriktioner (däribland nämns
begränsningar för restauranger och barer samt i antalet som får vistas i offentliga
sammankomster). Sveriges strategi uppges vara baserad på tron om individens egna ansvar,
enligt två artiklar.
Statsepidemiolog Anders Tegnell och statsminister Stefan Löfven citeras ofta och sakligt.
CNN:s arabiska kanal visar bland annat en intervju med Anders Tegnell som redogör för
situationen i Sverige.
I ett antal artiklar kommer flera kritiska röster till tals, som menar att Sveriges strategi har
misslyckats. Ofta citeras läkare eller andra experter som menar att Sveriges åtgärder inte är
tillräckliga. De argumenterar att landet borde införa hårdare restriktioner.
Det görs jämförelser mellan Sveriges strategi och andra europeiska länders vägval samt
antalet smittade/dödsfall. I bland annat en artikel intervjuas en italiensk läkare som, med
anledning av situationen inom äldrevården i Sverige, varnar för risken att Sverige skulle nå
nivåer som Italien nådde i våras.
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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

2

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.

3

Se bilaga för förteckning av medier.
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Bilaga. Förteckning över källor per språk/land
Engelska – USA

nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com
chicagotribune.com nypost.com newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com
nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com ft.com bloomberg.com
foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com
apnews.com thehill.com npr.org latimes.com
Engelska – Storbritannien

thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk
inews.co.uk birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com
scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk
bbc.co.uk economist.com news.sky.com spectator.co.uk theguardian.com
Ryska

tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru
rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io mk.ru gazeta.pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru
fan.ru vesti.ru pravda.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru
Ryska (engelskspråkiga medier)

sputniknews.com RT.com tass.com
Arabiska

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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