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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 25 november till 15 december
Jämfört med tidigare treveckorsperiod (4 oktober – 24 november) har det den senaste
treveckorsperioden publicerats fler artiklar om Sverige i Norge, USA och Ryssland. Färre artiklar
har publicerats i Finland, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Polen, Frankrike och Ungern. I
Italien, Spanien och i ryskspråkiga medier har rapporteringen varit på ungefär samma nivå.
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Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 4 november – 24 november respektive 25
november – 15 december i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
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Jämfört med föregående period utgör rapporteringen om Sverige och coronapandemin generellt en
mindre andel av rapporteringen om Sverige. I Tyskland, Finland, Frankrike, Spanien, Ungern,
Ryssland, Polen, USA, Storbritannien och Danmark och på arabiska utgör rapporteringen om
Sverige och corona mindre än hälften all rapportering om Sverige. I Tyskland, Danmark och Norge
utgör rapporteringen om Sverige och corona hälften eller mer än hälften av artiklarna. Tonaliteten i
rapporteringen har under perioden huvudsakligen varit neutral och det förekommer generellt färre
artiklar med negativ tonalitet än under föregående period. Rapporteringen bedöms huvudsakligen
vara faktabaserad och redogörande för situationen i Sverige. Innehållet avseende vad man rapporter
om är ofta negativt och rör t ex den ansträngda situationen i den svenska sjukvården, särskilt inom
intensivvården i Stockholm, samt smittspridningen och antalet döda. Liksom tidigare framgår att
Sverige valt en väg utan genomgripande nedstängningar av samhället. Den aktuella allvarliga
situationen beskrivs ibland som tecken på att den svenska strategin har misslyckats och det
rapporteras om att Sverige inför nya restriktioner, stänger skolor och planerar för en
pandemilagstiftning. Sedan Coronakommissionens första delbetänkande släpptes har nyheten
plockats upp i flera länder och det redogörs bl a för att kommissionen fastslår att Sverige inte hade
tillräcklig beredskap inom äldrevården. Flera länder rapporterar om en färsk undersökning från
DN/Ipsos som visar att tilliten till coronastrategin och till myndigheter i Sverige minskar. Ett annat
tema är vaccin och det förekommer dels rapportering om vaccinmotstånd och dels om att Sverige
inte skulle ha någon tydlig plan för vaccineringen. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar
bland annat om sport och inrikesnyheter.
•

•

USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin ligger på
ungefär samma nivå som de närmst föregående perioderna, med en viss minskning i
Storbritannien. Tonaliteten är neutral med negativa inslag. I båda länderna rapporteras om
situationen i Sverige med allt högre smitta, en ansträngd situation i vården och hårdare
restriktioner. Generellt följer nyhetsrapporteringen händelseutvecklingen sakligt, men nu
finns tydliga tendenser i vissa medier att beskriva förändringar i Sveriges strategi som att
Sverige har gjort en helomvändning. Det förekommer mycket få opinionstexter i
Storbritannien, men några i USA som samtliga är kritiska. Flera medier beskriver intern
kritik i Sverige mot den förda politiken och att experter har missbedömd hur smittan skulle
utvecklas under året.
Norge, Danmark och Finland - Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har
under perioden utgjort mellan en tredjedel och två tredjedelar av alla artiklar om Sverige i
de nordiska länderna. Det innebär en ökning i Finland, men en minskning i Norge och
Danmark jämfört med föregående treveckorsperiod. Rapporteringen om coronapandemin
har dock intensifierats mot slutet av perioden. Tonaliteten har överlag varit neutral, även
om innehållet ofta varit negativt. Fokus har återigen varit den ökande smittspridningen i
Sverige och dödstalen till följd av covid-19, men också den pressade situationen i
sjukvården. Även Norges och Finlands erbjudanden om att hjälpa Sverige
uppmärksammats. I Norge och Danmark nämns även att Sverige, genom Socialstyrelsen,
tackat nej till hjälpen, medan man i Finland snarare rapporterat att Finland kan komma att
hjälpa Sverige, men att man prioriterar att hjälpa den finska befolkningen i första hand.
Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras fortsatt, framförallt i Norge och Finland, där man
lyfter hans uttalande i Aktuellt om att Norge och Finland, snarare än Sverige, är länder som
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sticker ut vad gäller antal döda i covid-19. Andra teman som förekommit har bland annat
varit sport, brott och i Finland även försvarsfrågor.
Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen är överlag saklig och neutral i
sin tonalitet, men negativ sett till innehållet. Teman som förekommer i stor utsträckning är
bland annat den höga beläggningen inom intensivvården, vilket förekommer i exempelvis
italienska medier; att andra vågen drabbat Sverige, historiskt höga dödstal i november
2020, och att situationen i Sverige är ”slutet på Sveriges modell” för hantering av
coronapandemin. Flera medier i Tyskland, och även i viss mån i Italien, rapporterar om
resultaten från Coronakommissionens första delbetänkande.
Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på ryska, medan det
minskade på polska och ungerska och var ungefär detsamma i engelskspråkiga ryska
medier. Andelen artiklar om Sveriges hantering av coronapandemin minskade på alla
språk. Rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral tonalitet, men det förekommer
artiklar med negativ tonalitet. Ämnen som tas upp är bl a den pressade situationen inom
intensivvården, att Sverige inte har rekommendationer kring användande av munskydd och
de svenska dödstalen. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport och
inrikespolitiska frågor.
Arabiska - De senaste tre veckorna har antalet artiklar om Sverige ökat jämfört med
föregående period. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin utgör knappt 20 % av
rapporteringen, vilket innebär en minskning jämfört med föregående period.
Rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin bedöms ha en neutral tonalitet.
Den tar upp antalet smitt- och dödsfall i Sverige, den planerade vaccinationen och
eventuell flockimmunitet i Sverige. Övriga ämnen som förekommer i rapporteringen är det
det fall i Stockholmsregionen där en man rapporterades ha varit instängd av sin mamma i
en lägenhet under ett flertal år och den svensk-iranska forskaren Ahmadreza Djalali som
sitter fängslad i Iran.

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. Överlag har inga stora
ökningar i volym skett, bortsett från i Ryssland och Frankrike där viss ökning kan skönjas. Den
ansträngda situationen inom den svenska intensivvården är ett tema som sätter en tydlig prägel i
diskussionerna om Sverige. Flockimmunitet lyfts fortfarande ofta som en uttalad strategi för
Sverige
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USA och Storbritannien
Samtalet i sociala medier
I sociala medier är USA det land, av de länder SI analyserar, som omnämner och diskuterar
Sveriges coronasituation i störst utsträckning. Nivåerna på samtalet om Sverige och corona på
sociala medier i både USA och Storbritannien är lägre under de senaste veckorna jämfört med
tidigare perioder.
I USA diskuteras ett flertal olika ämnen med anledning av Sveriges coronahantering och tonaliteten
tenderar att vara negativ. Wall Street Journals artikel ”Sweden Ends Its Pandemic Experiment”
diskuteras. Att Sverige använder en strategi baserad på flockimmunitet lyfts här som en förklaring
till antalet dödsfall i Sverige. Den ansträngda situationen på den svenska intensivvården tas upp
bland annat i samband med en artikel i Bloomberg med rubriken ”Full Sweden ICUs Left ShortStaffed as Specialist Nurses Quit”. Överlag tas situationen på den svenska intensivvården upp som
exempel på vad man betraktar är en bristfällig coronastrategi. Även i Storbritannien är det
situationen på den svenska intensivvården som är utmärkande i samtalet. Även att Sveriges strategi
har misslyckats då flockimmunitet inte är uppnådd tas upp i samband med dessa diskussioner.
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Figur 2: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i USA och Storbritannien (på respektive språk) mellan 1 juli
– 15 december. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.
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Nyhetsrapporteringen i USA
•
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Denna period är rapporteringen om Sverige i USA något mer omfattande än de senaste
perioderna, men en mindre andel av artiklarna handlar om pandemin. Strax under hälften
av den senaste periodens nyhetsartiklar om Sverige handlar om Sveriges hantering av
coronapandemin. Den övergripande tonaliteten är neutral och saklig.
Rapporteringen följer händelseutvecklingen sakligt. De flesta artiklar handlar om att
smittotalen nu är relativt höga och att restriktioner skärps.
Att restriktioner skärps framställs allt oftare som att Sverige gör en u-sväng (Financial
Times), eller att ”experimentet är över” (Wall Street Journal).
Ett antal opinionstexter har publicerats om den svenska coronastrategin, en ökning från
tidigare period. Washington Post står för en sådan, starkt kritisk mot strategin där beslutet
att hålla skolor öppna ses som den enda framgången. Bloomberg är även de kritiska till den
svenska strategin, men skriver även att inget europeiskt land har hittat en fungerande
modell för att hantera pandemin.
Bloomberg skriver om att regeringen vill införa en pandemilag för att vid behov kunna ta
till strängare restriktioner.
Bl a Bloomberg och The Hill skriver om att intensivvården i Sverige är överbelastad.
Bloomberg, New York Post och Fox News skriver om att gymnasieskolor går över till
distansundervisning.
Coronakommissionens rapport har plockats upp av AP News precis i slutet av perioden.
Att flockimmunitet inte har uppnåtts omnämns i ett par artiklar, bl a i The Hill
Bland andra ämnen som rapporterats syns inga tydliga trender.

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•
•
•
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•

•
•

Denna period har antalet artiklar om Sverige i Storbritannien varit något färre jämfört med
föregående period, och andelen som handlar om Sveriges hantering av pandemin är också
lägre och utgör mindre än en tredjedel av artiklarna. Den övergripande tonaliteten är
neutral och saklig, med tydliga negativa inslag.
Bland andra ämnen som förekommer i rapporteringen är det en stor spännvidd, men
brottslighet och turism är tydliga trender.
Majoriteten av rapporteringen följer händelseutvecklingen sakligt. De flesta artiklarna
handlar om hur smittotalen fortsätter att öka och att svenska restriktioner skärps.
De inslag av negativ tonalitet som syns under perioden handlar främst om tillspetsade
rubriker enligt vilka Sverige gör en u-sväng, eller att smittoläget nu är bland de värsta i
Europa. Detta framförallt i Daily Mail och the Sun.
Mycket få opinionstexter förekommer under perioden.
Flera artiklar relaterar till Coronakommissionens utlåtande och uppger att experter i
Sverige missbedömde pandemins utveckling och den andra vågens storlek (Independent,
The Guardian). Daily Mail skriver att kommissionen pekar ut misslyckande i äldrevården.
Telegraph, The Sun och Daily Mail skriver om hur intensivvården är hårt belastad och att
Region Stockholm har bett om hjälp.
Telegraph, Daily Mail och The Sun skriver om att gymnasieskolor går över till
distansundervisning.
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Det påpekas i flera artiklar att flockimmunitet inte har uppnåtts, bl a i The Sun och Daily
Mail.
Telegraph, The Guardian m fl skriver om ökad intern kritik mot Folkhälsomyndigheten
och minskad tilltro till både strategin och Socialdemokraterna.
Sverige jämförs huvudsakligen med sina nordiska grannländer, framförallt i The Sun och
Daily Mail.
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Norge, Danmark och Finland
Samtalet i sociala medier
I sociala medier är samtalsvolymerna om Sverige och coronapandemin fortsatt relativt låga i
Finland, Danmark och Norge. Det går dock att urskilja vissa ämnen. I Danmark har man
kommenterat situationen i Sverige, vad gäller antal dödsfall och smittspridningen. Ibland
kombineras detta med kritik mot den svenska strategin. Det noteras även att Sverige har tackat nej
till hjälp från grannländerna. I Norge uppmärksammas ett uttalande från den svenska
vaccinsamordnaren att Sverige, genom EU, kommer leverera vaccin mot covid19 till Norge strax
efter nyår. Ofta hänvisas till artiklar i document.no och resett.no.
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.
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Figur 3: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Finland, Norge och Danmark mellan 1 juli – 15 december.
Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen på norska
•

Andelen artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin utgör knappt 70 % av alla
artiklar om Sverige denna period, vilket är något lägre än förra perioden. Andelen har dock
ökat successivt under perioden, och den senaste veckan var det bara en artikel om Sverige
som inte handlade om pandemin.

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

•

•

•

•

•

Rapporteringen fortsätter att ha en neutral ton, men innehållet är oftast negativt. Jämfört
med tidigare period är det något fler artiklar som är tydlig kritiska till den svenska strategin
och hanteringen av pandemin (Den svenske høstbølgen kan bli like tøff som den første –
VG).
Många av de teman som tas upp i rapporteringen är samma som under tidigare period. I
stort handlar rapporteringen om situationen i Sverige. I början av perioden var
rapporteringen varierad och handlade bland annat om forskningsrapporter (Koronaviruset,
covid-19 | Svenske forskere tror at mild korona-sykdom kan gi like god immunitet
(nettavisen.no)) och teorier kring den höga smittspridningen i Sverige (Dødstallene
fortsetter å stige i Sverige: – Hadde vært enklere med forbud – VG), gymnasieelever i
Östersund som ville sprida smitta för att kunna festa och fira studenten till våren och
norska stugägare med stuga i Sverige som stämmer staten (1.000 nordmenn med hytte i
Sverige går til søksmål mot staten for å få opphevet karanteneplikten | ABC Nyheter). Den
senaste veckan har rapporteringen nästan uteslutande fokuserat på den svåra situationen i
Sverige med rekordstor smittspridning, höga dödstal och en pressad situation i vården
(Her pleies Sveriges sykeste covidpasienter – VG).
Ett större antal artiklar tar upp att Norge tillsammans med Finland står redo att hjälpa
Sverige med vårdpersonal, men Sverige uppges än så länge tacka nej till den hjälpen
(Sykdom, Helsevesen | Sverige takker foreløpig nei til koronabistand (nettavisen.no)).
Vidare fortsätter man jämföra de nordiska länderna och norska forskare har tittat på
dödstalen i Sverige och Norge från 2020 och fram till idag och kommit fram till att Sverige
har förlorat 43 073 levnadsår under pandemin (Norsk coronastudie: - Sverige har tapt 43
073 leveår (dagbladet.no)).
Förutom sport, som även den var coronadominerad, förekom inte så många andra nyheter
den senaste perioden. Man skriver om att Sveriges riksbank fortsätter hålla räntan på noll,
om den mamma som uppgavs ha hållit sin son instängd, men inte blivit åtalad, och att det
varit ovanligt få soltimmar i flera svenska städer p g a ett ryskt högtryck.

•

Nyhetsrapporteringen på danska
•

•

•

Runt hälften av de danska artiklarna om Sverige handlar om pandemin, vilket är en
minskning jämfört med föregående period. Andelen är dock högre under den senaste
veckan, knappt 80 %, då stort fokus legat på situationen i Sverige.
Tonaliteten är genomgående neutral, men innehållet i artiklarna är ofta negativt.
Exempelvis rapporterar TV2 att den svenska sjukvården går på knäna och att
Socialstyrelsen inte tar emot hjälp som erbjudits av både Finland och Norge (TV2, 202012-14, ”Hårdt pressede Sverige siger nej til en hjælpende hånd fra nabolande”).
I början av perioden skrivs det om Sveriges strategi och om kritiken mot den. Berlingske
tar upp en artikel i DN i vilken Tom Britton, professor i matematik, erkänner att han hade
fel när han i våras förutsåg att Sverige skulle kunna uppnå flockimmunitet. Tom Britton
uppges mena att regeringen ingrep för sent mot pandemin och att Folkhälsomyndigheten
också måste medge att de haft fel och varit för fega, exempelvis när det gäller
munskyddstvång. Tom Britton uppges har skrivit över 100 mejl till Anders Tegnell
(Berlingske, 2020-11-27, ”Matematikprofessor forudså svensk flokimmunitet. Nu har han
sendt over 100 e-mail til Anders Tegnell”).
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Jyllandsposten skriver om att chefen för norska Folkehelseinstituttet, Frode Forland, har
sagt till Aftonbladet att situationen i Sverige är sorglig. Forland menar att de länder som
hade höga smittotal i våras även har det nu under hösten, i motsats till vad Anders Tegnell
hävdat, att höga smittotal under våren skulle leda till en lindrigare situation under hösten.
Forland säger att Sverige nu inför restriktioner och då närmar sig Norges sätt att hantera
pandemin. Chefen för danska Sundhedsstyrelsen säger sig inte vilja bedöma andra länders
strategier (Jyllandsposten, 2020-12-04, ”Norsk ekspert kommenterer »sørgelig situation« i
Sverige”).
I början av december rapporteras det om det ökande antalet smittade och döda i Sverige.
Anders Tegnell uppges på en presskonferens ha ombetts förklara den stora skillnaden
mellan de nordiska länderna och det rapporteras om att han svarat att det helt säkert hänger
ihop med vilket smittoläge man hade under våren, möjligtvis även med social struktur och
befolkningstäthet. (Jyllandsposten, 2020-12-02, ”Svensk problem: Smitten stiger,
dødstallet stiger”).
I slutet av perioden ligger fokus på den svåra situationen på intensivvårdsavdelningarna, i
synnerhet i Stockholm och Skåne. TV2 konstaterar att det stora problemet är bristen på
personal. Exempelvis har 34 av 50 sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen på
Danderyds sjukhus sagt upp sig sedan januari (TV2, 2020-12-14, ”Hårdt pressede Sverige
siger nej til en hjælpende hånd fra nabolande”).
Speciell uppmärksamhet ges åt att socialminister Lena Hallengren på en presskonferens
sagt att målet är att alla över 18 år samt personer i riskgrupper under 18 år ska vaccineras
under det första halvåret av 2021 (Ekstrabladet, 2020-12-08, ”Svensk minister vil
vaccinere alle over 18 i første halvår af 2021”).
Några tidningar tar upp att gymnasieelever i Östersund själva har uppsökt personer som har
covid-19 för att bli sjuka nu och sedan kunna fira studenten i vår. (Jyllandsposten, 202011-30, ”Svensk politi: Gymnasieelever spreder coronasmitte med vilje”). En del artiklar
handlar om den Halloween-fest för personalen på en intensivvårdsavdelning i Region
Kronoberg som ledde till spridning av coronaviruset och förmodligen till att fyra
hjärtpatienter avled (TV2, 2020-12-11, ”Fire patienter døde på svensk sygehus efter
personalets Halloweenfest”)
Flera medier rapporterar också om att skånska lokalpolitiker uppmanar danskar att inte åka
till Sverige för att shoppa och gå på restaurang (DR, 2020-12-09, ”Hilsen fra coronaramte
Sverige til danskere på juleshopping: 'Hold jer væk'”). DR:s reporter konstaterar att svensk
lagstiftning inte tillåter exempelvis nedstängning av olika branscher och att den
lagförändring som föreslås inte kan gå igenom förrän i vår, vilket är för sent.
Övriga nyheter har varit av blandad karaktär. I början av perioden fick nyheten om en
kvinna som misstänktes att ha hållit sin son inspärrad i 28 år stor uppmärksamhet. I övrigt
handlar rapporteringen om sport, Estonia, migrationsfrågor och ekonomi.

Nyhetsrapporteringen på finska
•

•

Artiklar som handlar om coronapandemin utgör knappt en tredjedel av all
nyhetsrapportering om Sverige, vilket är en något större andel än i föregående rapport.
Tonaliteten är övervägande neutral.
Under perioden har fokus för rapporteringen skiftat. I början av perioden rapporterades det
fortsatt om den ökande smittspridningen i Sverige och antalet döda till följd av covid-19.
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Bland nyheterna på temat uppmärksammades bland annat att Stockholm är den näst hårdast
drabbade huvudstaden i världen, vad gäller dödsfall (Helsingin Sanomat, 2020-11-29,
”Aftonbladet: Tukholma on toiseksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt pääkaupunki”).
Senare under perioden var fokuset snarare den pressande situationen i sjukvården. I
samband med detta rapporteras även i ett antal artiklar om att Sverige kan komma att be
Finland om hjälp med sjukvårdspersonal och intensivvårdsplatser (exempelvis Turun
Sanomat, 2020-12-13, ”Suomi ei ole saanut Ruotsista virallista korona-avunpyyntöä –
kotimaan varastoista ei löydy yhtään ylimääräistä hoitajaa”).
Situationen i Sverige jämförs i fortsatt med den i Finland. Dels av statsepidemiolog Anders
Tegnell, som under en intervju i Aktuellt menade att det snarast är situationen i Finland och
Norge som sticker ut, medan utvecklingen i Sverige liknar den i många andra länder
(exempelvis Yle, 2020-12-03, ”Ruotsin Tegnell: Emme tiedä, mistä Norjan ja Suomen
parempi koronatilanne johtuu”). Dels av finska experter, som menar att de finska lagren
med skyddsutrustning har räddat Finland från att hamna i det läge Sverige befinner sig i
(Helsingin Sanomat, 2020-12-04, ”THL:n Mika Salminen Ylellä: Suojavaruste-varastot
säästivät Suomen Ruotsin korona-kohtalolta”).
Återigen är sport en del av nyhetsrapporteringen om pandemin. Denna gång handlar det om
konstaterad smitta bland idrottsutövare, men även om statsepidemiolog Anders Tegnells
uttalande om det finska beslutet att införa heltäckande visir under ishockeymatcher.
Tegnell säger att han inte vet vad beslutet baseras på, då det inte konstaterats utgöra någon
ökad risk för smitta att befinna sig i rinken (Iltalehti, 2020-12-11, ”SM-liigaan astui
kokovisiiripakko – nyt puhuu Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell”).
I ett mindre antal artiklar uppmärksammas att Prinsessan Sofia och Carl-Philip smittats av
covid-19 (exempelvis Helsingin Sanomat, 2020-11-26, ”Ruotsin prinssi Carl Philipillä ja
prinsessa Sofialla on todettu koronavirus-tartunta, kuningaspari ja kruunun-prinsessa
Victoria puolisoineen testataan viruksen varalta”).
Utöver coronapandemin handlar rapporteringen om Sverige under perioden framförallt om
sport, men även om andra ämnen, däribland försvarsfrågor och Sveriges hållning till Nato.
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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. I Frankrike sker en ökning i antalet inlägg om Sveriges coronahantering under ett par dagar i
början av december. Då diskuteras framför allt det ansträngda läget för intensivvården i Sverige.
Bland annat refereras det till en artikel i The Local med rubriken ”Stockholm healthcare chief calls
for help from public as ICUs reach 99 percent capacity”. I Spanien diskuteras en artikel i El Diario
med rubriken ”Slutet på det svenska experimentet”. Ett inlägg från El País noterar att Sverige har
högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, som Statistiska
centralbyrån (SCB) konstaterat. Även i Spanien och Italien noteras att den svenska intensivvården
är väldigt ansträngd som en följd av covid-19.
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Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland (på respektive
språk) mellan 1 juli – 15 december. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive
språk.

Nyhetsrapporteringen på spanska
•

•

Jämfört med föregående period har ungefär samma antal artiklar publicerats om
Sverige, men en minskad andel av artiklarna handlar om Sverige och
coronapandemin.
Rapporteringen under perioden är framförallt neutral, men sett till sitt innehåll
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negativt, på grund av hur utvecklingen är i Sverige. Det finns även vissa kritiska
artiklar om att den svenska strategin har misslyckats och att regeringen har tappat
stöd.
▪ El Diario rapporterar sakligt men kritiskt om ”slutet på det svenska
experimentet mot coronavirus: det är en mardröm som kommer tillbaka”,
där det bl a hänvisas till siffror från Dagens Nyheter om att regeringen
tappar stöd för sin coronahantering, att prognoserna för hösten om att
Sverige inte skulle drabbas lika hårt som andra EU-länder var fel samt att
strategin baserad på rekommendationer och tillit till slut visat sig inte
fungera.
▪ Även El Financiero skriver att strategin inte fungerade och citerar
statsepidemiolog Anders Tegnell om svårigheter med gruppimmunitet
samt återger att Sverige i en OECD-studie rankas konsekvent bland de
mest drabbade länderna i Europa, sett till infektionsnivåer och relativ
dödlighet.
Andra teman som förekommer i rapporteringen är statsminister Stefan Löfvens tal
till nationen den 22 november, de nya restriktioner som införts, nyheten att
gymnasier stängs på nytt, och att Sverige ligger bland de länder med högst antal
fall av nya infektioner och dödsfall i Europa.
▪ La Vanguardia rapporterar om statsministerns tal till nationen den 22
november, att ”det som vi gör nu kommer att påverka julen”, samt om nya
restriktioner och ökning av antal fall. Likande rapportering förekommer i
ABC.
▪ Sverige beskrivs i flera artiklar som ett av de europeiska länder som är
proportionellt sett mest drabbade av viruset, med flest dödsfall. La
Vanguardia rapporterar om att Sverige registrerade det högsta antalet
dödsfall under en november-månad sedan 1918, med hänvisning till
statistik från SCB.
▪ Jämförelser av dödstal mellan Sverige och grannländerna förekommer
fortsatt, samt rapportering om att Sverige ligger högst vad gäller dödlighet
och smittspridning av de nordiska grannländerna.
▪ Gruppimmunitet fortsätter förekomma som omöjligt att nås och som ett
experiment som har misslyckats.
Folkhälsomyndighetens val att inte rekommendera munskydd tas upp ofta, och
Sverige beskrivs som det enda landet i världen som väljer att gå mot strömmen.
▪ Infobae rapporterar om hur taxichaufförer, som har blivit av med mycket
jobb, anlitas för att transportera coronatest och på så sätt bidrar till
samhällsnytta. Artikeln understryker att taxichaufförerna inte bär
munskydd.
El Mundo skriver om den beslutade nedstängningen av gymnasier. Artikeln
hänvisar till generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, om att
smittan är särskilt hög bland gymnasieelever och att åtgärden även syftar till att
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•

minska trängseln, särskilt inom kollektivtrafiken. Detta tema tas upp även av La
Vanguardia
Vanligt förekommande teman i rapporteringen om Sverige är nyheter rörande
kungahuset och sport.

Nyhetsrapporteringen på franska
•

•

•

•

•

•

Det skrivs något mindre om Sverige under perioden jämfört med föregående
period. Artiklar om Sverige och coronapandemin fortsätter dock att utgöra en
betydande del av antalet publiceringar, omkring en tredjedel.
Tonaliteten är neutral, med korrekta fakta, men vinklarna är åt det negativa hållet.
De flesta artiklarna handlar om att även Sverige nu är inne i en allvarlig andra våg
och att svenskarna är skeptiska till att vaccinera sig. Le Figaro har den enda
positiva nyheten – att Sveriges ekonomi, trots pandemin, vänder uppåt under tredje
kvartalet, enligt nya siffror från SCB.
I flera artiklar slår man fast att det nu är slutet för den svenska coronastrategin, bl a
i nyhetsmagasinet Le Point:”det skandinaviska landet förlitade sig först på
individuellt ansvar. Men inför den förvärrade situationen försöker regeringen nu
återta kontrollen”. De båda presskonferenserna med statsminister Stefan Löfven,
som meddelar nya hårdare restriktioner, citeras flitigt. Det gäller särskilt beskedet
om att stänga gymnasieskolorna.
Två medier tar upp de positiva påståenden om Sveriges strategi som uppstod i
sociala medier efter låga dödstal i oktober. De förklarar hur det egentligen ligger
till - att dödstalen i Sverige tiodubblats under november, Le Monde sätter rubriken
”Slutet för illusionen om noll döda i Sverige”.
4 av de 10 mest delade artiklarna under denna period handlar om Sverige och
coronapandemin. Den mest delade artikeln under perioden, från schweiziska Le
Matin, handlar om svenskarnas skepsis mot att vaccinera sig efter att flera hundra
unga drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan år 2009.
Andra teman som förekommer i nyhetsrapporteringen handlar om sport, däribland
handbolls-EM, Sveriges klimatarbete, med ett fördjupat reportage om Parisavtalet
och Sveriges arbete för att sänka koldioxidutsläppen och få ner växthusgaser, samt
olika inrikesnyheter.

Nyhetsrapporteringen på italienska
•
•

Hälften av artiklarna under perioden handlar om den svenska coronastrategin,
vilket är en något minskad andel jämfört med föregående period.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är övervägande neutral och
saklig, även om rapporteringen sett till sitt innehåll ofta är negativ. Sverige
beskrivs fortsatt som det enda landet som har vägrat att införa nedstängning och
där framför allt Stockholms sjukvård står inför en allvarlig situation. Även
jämförelser med grannländerna och med övriga länder vad gäller antal dödsfall
lyfts ofta i rapporteringen.
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Ett stort fokus i rapporteringen om Sverige är den pressade situationen på
Stockholms intensivvårdsavdelningar. Detta tema förekommer i flera av periodens
mest delade artiklar.
▪ Bl a La Stampa rapportera om att intensivvården i Sverige kollapsar, med
99% av IVA-platserna belagda. Detta rapporteras också om i Huffington
Post och i Il Corriere. Rai News skriver på samma tema att ”[d]et är första
gången sedan coronaviruspandemin startade att sjukhus har fått sådant
tryck”, och regionhälsodirektör i Stockholm, Björn Eriksson, citeras från
en presskonferens.
▪ I Money rapporteras om massuppsägningar bland sjukvårdspersonal,
utmattad av det intensiva arbetet sedan i mars, som en konsekvens av den
fortsatt ansträngda arbetssituationen, vilket orsakar kompetensbrist inom
sjukvården. För att hantera situationen inom vården har
finanslandstingsrådet i Stockholm, Irene Svenonius, bett om förstärkning
från sjukvårdskunnig personal inom armén, samt att personal inom
barnsjukvården flyttats över till intensivvård, samt att Finland har erbjudit
Sverige hjälp. Också Le Iene rapporterar kritiskt på detta tema, att Sverige
kan komma att skicka covid-patienter till angränsande länder som Finland,
och att läkare och sjuksköterskor från privata aktörer kallas in för att
förstärka verksamheten på sjukhusen. Den nu uppkomna situationen
beskrivs i artikeln som ”slutet på ’Sveriges modell’ [för hanteringen av
corona], som från början varit emot nedstängning och begränsningar.”
Andra ämnen som förekommer i rapporteringen är den höga smittspridningen i
Sverige och ett ökat antal dödsfall. Även beslutet att återigen stänga
gymnasieskolor för att övergå till distansundervisning förekommer i
rapporteringen, i t ex Il Corriere.
Att Sverige inte lyckats skydda de äldre rapporteras om i Il fatto quotidiano, med
anledning av Coronakommissionens delbetänkande.
Andra teman som förekommer i italiensk medierapportering om Sverige är att
Greta Thunberg vad chefredaktör för en dag på tidningen Dagens Nyheter, om
införandet av digital valuta i Sverige, samt nyheter rörande kungahuset och
sportrelaterad rapportering.

Nyhetsrapporteringen på tyska
•

•

Antalet artiklar om Sverige i tyska medier är jämförbart med föregående period. Under
förra rapporteringsperioden var Sveriges hantering av coronapandemin temat för en
majoritet av nyhetsrapporteringen i tyska medier, medan det under innevarande period
utgör omkring hälften. Av periodens mest delade artiklar berör sex av tio
coronapandemin.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt övervägande neutral och
saklig. En viktig skillnad jämfört med tidigare är att läget i Tyskland har försämrats
avsevärt, varför periodens rapportering om pandemin domineras av jämförelser mellan
Sverige och Tyskland, däribland:
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att Sverige har mer än dubbelt så många nya infektioner som Tyskland under
den senaste två-veckorsperioden (n-tv.de/panorama), och
o att Tyskland går i Sveriges fotspår när det gäller dödsfall på äldreboenden (Die
Welt).
Precis som tidigare analyserar de allra flesta artiklar det aktuella läget i Sverige, med
alarmerande smittspridning, mot bakgrund av den speciella strategi som Sverige stakat
ut sedan början av pandemin. Avsaknaden av tvingande åtgärder fortsätter att fascinera
och förbrylla.
Därtill vanligt förekommande specifika teman är:
o Flera artiklar uppmärksammar SCB:s statistik om november månads dödstal –
med fler döda än någon annan novembermånad i Sverige sedan spanska sjukan
1918 (Die Welt och Bild).
o Vem som bär ansvar för de höga dödstalen? Efter ett uttalande av statsminister
Stefan Löfven om regionernas roll och ansvar beskrivs det t.ex. i en artikel
som ett ”svarte Petter”-spel mellan Folkhälsomyndigheten, regeringen och de
svenska regionerna (Faz och Deutschlandfunk).
o Flera artiklar rapporterar om det första delbetänkandet från
Coronakommissionen, som presenterades den 15 december, där en av
slutsatserna är att man i Sverige inte har lyckats med att skydda äldre
medborgare från smitta. Som huvudorsaker till detta anges bl.a. att
äldreomsorgen var dåligt förberedd för att hantera en pandemi; att det sedan
länge funnits kända strukturella problem inom äldrevården; avsaknaden av
skyddsutrustning och att man kom igång sent med omfattande testning.
Kommissionen anser att ansvaret för detta ligger på den nuvarande regeringen
Löfven och på tidigare regeringar.
o Svenskars tveksamhet inför ett nytt program för massvaccinering mot
bakgrund av narkolepsiskandalen efter svininfluensapandemin. Flera artiklar,
däribland periodens mest delade, innehåller intervjuer med personer som
drabbats (n-tv.de/panorama och Stern).
o Att Sveriges ”laissez-faire”-coronastrategi inte inneburit någon fördel för
landets ekonomi. En artikel uppmärksammar en rapport från Sveriges riksbank
om att man bl. a reviderat ned BNP-prognosen för 2020. Slutsatsen är att
strategin inte har gynnat konjunkturen utan haft allvarliga konsekvenser för
alla (Focus)
Andra ämnen som det rapporteras om rörande Sverige i tyska medier är mamman som
misstänktes för att ha hållit sin son isolerad i hemmet i 28 år, att Sveriges klimatpolitik
är internationellt sett framgångsrik, nyheter rörande kungafamiljen samt sportrelaterade
nyheter om skidskytte och fotboll.
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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 en ökning i antalet inlägg. Detta då nyheten om att prins Carl-Philip
och prinsessan Sofia väntar barn uppmärksammas. 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 – 15 december. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk.

Nyhetsrapporteringen på ryska
•

•

Antalet artiklar om Sverige ökade under den senaste treveckorsperioden jämfört
med föregående period. Cirka 20 % av artiklarna handlade om Sverige och
coronapandemin, vilket är färre än under förra perioden. Rapporteringen är neutral
eller kritisk. Det förekommer endast en artikel med positiv tonalitet.
De kritiska artiklarna beskriver ofta situationen i Sverige som ett nederlag. En
aspekt som lyfts är att det inte finns platser kvar på intensivvården, t ex i
Komsomolskaja Pravdas artikel ”Sverige förlorade mot coronavirus: det finns inga
platser på intensivvårdsavdelningarna på landets sjukhus”. I rapporteringen
uppges Sverige ha vägrat införa stränga åtgärder för att bekämpa pandemin. Bland
kritiska artiklar finns också en artikel från Expressen som har översatts av Inosmi:
”Hårda domen: Sveriges strategi har misslyckats”. En annan artikel på samma
tema, och som är en av de mest delade, är ”Sveriges coronavirusstrategi
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misslyckades”, som bedöms innehålla en blandning av felaktiga och faktabaserade
uppgifter.
Rossikaja Gazeta uppger i artikeln ”Sverige har inga planer på att vaccinera
befolkningen mot COVID-19” att Sverige inte har några tydliga planer för hur en
vaccinering ska gå till och hänvisar till uppgifter i Expressen. Socialminister Lena
Hallengren uppges dock inte oroa sig över detta.
Det framgår i nyhetsrapporteringen att regeringen har beslutat att stänga skolor, t
ex i MKRU:s artikel ”Sverige beslutade att stänga skolor på grund av ökande
dödsfall från coronavirus. Det hänvisas också till höga dödstal, i Rossiskaja
Gazetas artikel I Sverige närmar sig antalet dödsfall på grund av coronavirus
sjutusen. Mer neutral nyhetsrapportering handlar om att svenskar uppmanas att
spendera jul i mindre sällskap och att delar av kungafamiljen är smittade.
Bland de mest delade artiklarna finns en artikel med positiv tonalitet, ”Sveriges
vägran att införa lockdown lönat sig,” i vilken Bloomberg uppges peka på att
Sveriges ekonomi har presterat bättre än väntat,
Bland övrig nyhetsrapportering handlar ungefär 20% om ett uttalande från
företaget Stenas chef, Dan Sten Ohlsson, kring att Krim aldrig har tillhört Ukraina.
”En svensk affärsman säger att Krim "aldrig har varit ukrainsk" ”. Bland de mest
delade artiklarna handlar ca 40% om detta uttalande.

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland)
• Ungefär 20 % av den totala nyhetsrapporteringen om Sverige handlar om landets

•

•

•

hantering av coronapandemin, vilket innebär en liten minskning jämfört med
föregående period. Rapporteringen är överlag neutral med inslag av negativ
tonalitet.
I rapporteringen lyfts bland annat att dödligheten är den högsta sedan spanska
sjukan och att Sverige stänger skolor. Sverige uppges i Sputnik ha vägrat införa
nedstängningar och det skrivs att den svenska regeringen fortsatt att ”endast” ge
rekommendationer. I samma artikel rapporteras det om att det förekommit mindre
protester i Göteborg mot regeringens planer på vaccinering.
Sputnik uppger också att studenter i Östersund medvetet ska ha spritt covid-19, i
syfte att bli immuna inför festligheter i samband med kommande
terminsavslutningar. Det uppges i artikeln vara oklart vilken roll flockimmunitet
spelar för att motverka spridningen av coronaviruset. Svenska hälsomyndigheter
uppges i samma artikel tidigare under året ha gett dubbla budskap om
flockimmunitet, genom att säga att det är eftersträvansvärt men samtidigt förneka
att det skulle vara ett mål för den svenska strategin.
Övrig rapportering handlar bl a om migrations- och invandringsrelaterade frågor
och inrikespolitiska frågor.
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Nyhetsrapporteringen på ungerska
•

•

•

•

•

Antalet artiklar om Sverige är på ungefär samma nivå som föregående
treveckorsperiod. Det gäller även andelen artiklar om Sverige och coronapandemin,
som återigen utgjorde cirka 30 % av rapporteringen. Rapporteringen är faktabaserad
men innehåller stundtals kritik mot Sveriges hantering av coronapandemin.
En stor del av rapporteringen tar upp frågan om användandet av munskydd. Sverige
uppges inte vilja införa ett obligatoriskt krav på munskydd, trots WHO:s
rekommendationer och trots över 7000 döda. I 444 uppges också statsepidemiolog
Anders Tegnell säga att det kan finnas situationer där munskydd bör användas, men att
Sverige inte har en sådan situation.
Index rapporterar om att Sverige har infört flera restriktioner, kring exempelvis
allmänna sammankomster, distansundervisning och förbud för försäljning av alkohol. I
samma artikel uppges att antalet dödsfall i Sverige till följd av covid-19 är flera gånger
högre än i andra skandinaviska länder, men lägre än i flera europeiska länder som har
infört karantän.
I Magyar Nemzet rapporteras om en undersökning som genomförts av Ipsos och enligt
vilken det finns en ökad oro i det svenska samhället och att tilliten till myndigheterna
sjunker. Samma artikel tar också upp belastningen på intensivvården i Sverige och den
OECD-rapport om olika länders hantering av coronapandemin som nyligen
publicerades. Enligt rapporten pekades Sverige ut som sämst på flera punkter.
Övrig nyhetsrapporteing handlar mycket om sport. Några artiklar tar upp att EUparlamentarikern Fredrik Federly har haft ett förhållande med en man som dömts för
övergrepp mot barn. Det görs ibland jämförelser med den ungerske politikern och EUparlamentarikern József Szájer, som nyligen greps under en fest i Bryssel.

Nyhetsrapporteringen på polska
•

•

•

Antalet artiklar om Sverige minskade tydligt den senaste treveckorsperioden. Ungefär
hälften av artiklarna handlar om Sverige och corona, vilket innebär en tydlig
minskning jämfört med föregående period. Då utgjorde andelen artiklar om Sverige
och coronapandemin cirka 70 % av rapporteringen. Majoriteten av artiklarna har en
neutral tonalitet och antalet negativa artiklar har minskat jämfört med föregående
treveckorsperiod.
Flera artiklar tar upp den första rapporten från Coronakommissionen, som kom 15
december. Även situationen gällande smittspridning i Stockholmsregionen och den
höga beläggningen inom intensivvården tas upp i flera artiklar, t ex i TVP.
Sjukvårdsdirektören i Region Stockholm, Björn Eriksson, citeras ofta och det
rapporteras bl a om att han vädjar till allmänheten att ta situationen på allvar. TVP tar
upp frågan om munskydd och uppger att det fortfarande inte finns någon
rekommendation i Sverige kring munskydd, även om WHO har skärpt sina riktlinjer.
Sverige förekommer i artiklar som tar upp jämförelser mellan antalet döda och sjuka i
olika europeiska länder, samt åtgärder i länderna. En artikel i Gazeta, som hänvisar till
en artikel i Financial Times, rapporterar om en färsk undersökning från DN/Ipsos som
visar att svenskarnas förtroende för landets coronastrategi och politiker har minskat. En
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•

•

negativ artikel i Rzeczpospolita rapporterar om uteblivna läkarbedömningar av sjuka på
äldreboenden under våren.
Det sms-utskick som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde
den 14 december tas upp i en neutral artikel, som återger den inhemska kritiken i
Sverige. En annan artikel uppmärksammar att regeringen vill införa en ny pandemilag.
Källa till artikeln i Rzeczpospolita är en intervju i DN med chefen för
Regeringskansliets krisarbete.
Övrig rapportering tar upp bland annat nyheten om den 41-årige man som uppges ha
hållits fången av sin mamma i 28 år och att EU-parlamentarikern Fredrik Federley haft
ett förhållande med en man som dömts för övergrepp mot barn. Även sport
förekommer i nyhetsrapporteringen.
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Arabiska
SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala arabiskspråkiga
nyhetsmedierna under perioden. De senaste tre veckorna har totalt 34 nyhetsartiklar om Sverige
publicerats och sex av dessa handlar om Sveriges hantering av covid-19.
•

•

Tonaliteten bedöms som neutral med vissa kritiska inslag. Artiklarna tar upp att antalet
smitt- och dödsfall ökar kraftigt i Sverige. Även den ansträngda situationen i
intensivvården i Sverige lyfts.
Två artiklar handlade specifikt om vaccination. En artikel rapporterade om det svenskbrittiska läkemedelsföretaget AstraZeneca, som enligt artikeln tackat ja till den ryska
inviten om samarbete kring coronavaccin. Den andra artikeln rapporterar att många
svenskar är tveksamma till att ta vaccinet mot covid-19. Enligt artikeln beror detta på att
hundratals svenskar (främst barn och unga) fick sjukdomen narkolepsi efter
massvaccinationen mot svininfluensan 2009. Artikeln menar att det svenska fallet speglar
svårigheterna med att genomföra vaccinationskampanjer när det råder utbredd misstanke
hos befolkningen. Artikeln refererar även till en studie genomförd av Novus som visade att
mindre än hälften av svenskarna (ca 46 %) är positivt inställda till covid-19-vaccin.

•

Två av artiklarna handlar om att prins Carl-Philip och prinsessan Sofia smittats av covid19.

•

En artikel handlar specifikt om flockimmunitet, där det diskuteras att det inte finns några
bevis för att flockimmunitet saktar ner spridningen av coronaviruset. Artikeln baseras på en
artikel från amerikanska Bloomberg med rubriken ”Sweden Says It Sees No Signs Herd
Immunity Is Stopping the Virus”. Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras i samband med
artikeln.
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Om bilden av Sverige utomlands
SI har i uppdrag att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder och identifiera nya
tendenser i informationsflöden och desinformation som berör Sverige och svenska förhållanden.
Analyserna utgår från:
•
•
•

hur Sverige uppfattas av en allmänhet eller specifika målgrupper i andra länder,
samtalet om Sverige i sociala medier och rapportering om Sverige i nyhetsmedier
internationellt,
hur Sverige är eller presterar inom olika områden genom att följa forskning och internationella
studier.

Under hösten kommer SI varannan vecka ta fram rapporter som sammanfattar rapporteringen om
Sverige kollat till coronapandemin på 12 språk och samtalet i social media.

Förtroendet för Sverige
Ett land som uppfattas som relevant och förtroendeingivande har bättre förutsättningar att lyckas
inom handel och att attrahera investeringar, turism och talanger. Hur ett land uppfattas påverkar
också möjligheten för utbyte och samverkan med internationella aktörer. Människor vill i första
hand interagera med länder de har förtroende för.
Internationella studier såsom Ipsos Nation Brands Index och British Councils Sources of soft power
visar att det finns ett samband mellan kännedomen om ett land och uppfattningen om detsamma,
respektive ett samband mellan uppfattningen om ett land och viljan att handla med och investera i
landet samt studera i eller turista där.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
Svenska institutet (SI)
Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 453 78 00
si.se / sweden.se

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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