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intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte 
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och lång-
siktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med 
svenska ambassader och konsulat.  
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Inledning 

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

• Geografiska och tematiska studier om människors 
uppfattning om Sverige  

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

• Rapportering och diskussioner om Sverige i 
internationella medier  

• Sveriges position i internationella studier och index  

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

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

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

Rapporten består av följande avsnitt:  

1. Publiceringar om Sverige på digitala plattformar:  

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

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

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

2. Sveriges position i tio internationella index (sida 9) 

a. Nation Brands Index (IPSOS) 
b. FutureBrand Country Index (FutureBrand) 
c. Global Gender Gap Index (World Economic Forum) 
d. Soft Power 30 (Portland Communications) 
e. Human Development Index (UNDP) 
f. Good Country Index (Good Country Index) 
g. Climate Change Perfomance Index (Germanwatch) 
h. World Digital Competitiveness Report (IMD Business 

School) 
i. Doing Business (Världsbanken) 
j. World Talent Ranking (IMD Business School) 

Sedan mitten av mars 2020 har SI rapporterat regelbundet 
till Utrikesdepartementet och andra myndigheter kring vad 
som rapporteras i utländsk nyhetsmedia och sociala medier 
om Sverige med anledning av coronapandemin. Rapporterna 
finns tillgängliga på SI:s hemsida1. 

Underlaget till denna kvartalsrapport 
Under juli bytte SI det huvudsakliga verktyg som används 
för att följa vad som skrivs om Sverige i internationella 
nyhetsmedier och på sociala medier. Bytet innebär att 
resultaten i denna kvartalsrapport inte är direkt jämförbara 
med kvartalsrapporterna innan dess. Vissa skillnader finns 
bland annat i volymer av data och hur datan kategoriseras, 
exempelvis hur olika typer av medier kategoriseras. 
    Under perioden har SI haft begränsad tillgång till data 
från vissa plattformar. Facebook begränsade mängden data 
som görs tillgänglig för externa sökningar från den 3 augusti 
2020, och SI har även fortsatt haft begränsad åtkomst till 
inlägg om Sverige från VKontakte.

 
1 Rapporterna finns tillgängliga här: si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-

sverige-och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering. 
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Publiceringar om Sverige  
på digitala plattformar 

 

Figur 1: Antal publiceringar på digitala plattformar där Sverige omnämns oktober–december 2020, Både nyhetsmedier och sociala medier ingår. Några händelser 
har bidragit till en tillfällig volymökning, tydligast ökningar har skett på engelska. Exempelvis väcker en tweet från politikern Bernie Sanders där olika länders 
högskolekostnader jämförs uppmärksamhet, och klimataktivisten Greta Thunbergs uttalande om blivande presidenten i USA, Joe Bidens klimatpolitik 
uppmärksammas. Trenden på engelska och spanska är att antalet publiceringar om Sverige har minskat under perioden.

 
Under oktober–december var antalet publiceringar om 
Sverige flest på engelska, följt av spanska, ryska och 
arabiska.2 Coronapandemin har utgjort mellan 5 och 25 
procent av publiceringarna om Sverige under oktober–
december på alla fyra språken. Det är lite mer varierad andel 
jämfört med föregående kvartal. Antalet publiceringar om 
Sverige på engelska och spanska har varit nedåtgående 
under perioden. Utvecklingen på ryska och arabiska är inte 
lika tydlig att utläsa.  

 
2 Under oktober–december publicerades drygt 5,4 miljoner artiklar och inlägg om 

Sverige på engelska, drygt 700 000 på spanska, 400 000 på ryska, samt nästan 400 
000 på arabiska. Nivåerna är lägre på engelska, spanska arabisk jämfört med 
tidigare kvartal, medan nivåerna på ryska är högre. Inlägg om Sverige från 

Nedan följer en redogörelse av de enskilda händelser som 
väckte störst uppmärksamhet under perioden.  

Publiceringar om Sverige på engelska 
• 11 oktober: Klimataktivisten Greta Thunbergs tweet där 

hon uppmanade amerikaner att rösta på presidentkandidat 
Joe Biden i det stundande valet i USA uppmärksammas i 

VKontakte har liksom under tidigare kvartal enbart kunnat inhämtas i begränsad 
utsträckning. 
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nyhetsmedier som The Guardian. Artiklarna delas relativt 
frekvent på sociala medier.  

• 17 november: En tweet från politikern Bernie Sanders där 
han jämför avgifter för högre utbildning i olika länder 
väcker uppmärksamhet. I tweeten listas Sverige som ett 
av de länder där utbildningen är avgiftsfri för 
medborgare, medan kostnaden i USA uppges uppgå till 
10 486 dollar.  

• 17 december: Carl XVI Gustafs uttalande i SVT-
programmet ”Året med kungafamiljen” att han anser att 
Sveriges coronastrategi har misslyckats uppmärksammas 
i ett antal artiklar i medier som BBC, Financial Times 
och Daily Mail, vilka delas relativt frekvent i sociala 
medier.  

Publiceringar om Sverige på spanska 
• 13 oktober: Nyheten att fotbollsspelaren Christian 

Ronaldo testat positivt för covid19 uppmärksammas i ett 
antal nyhetsartiklar. Sverige nämns i sammanhanget på 

grund av att Ronaldo därmed inte kommer delta i den 
stundande matchen mot det svenska herrlandslaget i 
fotboll.  

•  20 oktober: Sverige jämförs i ett antal olika sammanhang 
med Argentina. Bl.a. nämns Sverige i en inrikespolitisk 
diskussion om politiska reformer. Det handlar även om 
tweets där utfallet av ländernas coronastrategier så här 
långt jämförs. Jämförelsen görs mellan flera parametrar 
så som antalet dödsfall per miljon invånare, inflationen 
de senaste nio månaderna samt minimilön.  

Publiceringar om Sverige på ryska 
På ryska finns inga utmärkande volymtoppar under 
perioden. 

Publiceringar om Sverige på arabiska 
• 14 oktober: Utrikesminister Ann Lindes uttalanden om 

mänskliga rättigheter under ett statsbesök i Turkiet 
uppmärksammas på Twitter.  
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Mest delade nyhetsartiklar om 
Sverige på sociala medier 

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på engelska 

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 White moose with a rare genetic condition is spotted in Sweden dailymail.co.uk 325 820 2020-12-23 

2 Sweden's herd immunity hopes dashed by second coronavirus wave businessinsider.com 128 017 2020-11-13 

3 Anthony Femi Joshua Drives Latest 2021 Range Rover SUV in 
Sweden 

legit.ng 120 149 2020-12-18 

4 Why the Swedish Model for Fighting COVID-19 Is a Disaster time.com 101 582 2020-10-14 

5 Swedish teen Greta Thunberg endorses Biden for his climate-
change stance 

washingtontimes.com 64 650 2020-10-10 

6 Sweden shifts away from no-lockdown strategy amid growing case 
numbers 

businessinsider.com 58 054 2020-10-18 

7 Sweden stages coronavirus U-turn, banning public events with more 
than eight people 

marketwatch.com 49 175 2020-11-16 

8 Sweden gives SEK 10 million to help fight COVID-19-related 
malnutrition in north-east Nigeria 

unicef.org 47 704 2020-12-24 

9 Sweden's king on coronavirus strategy: 'We have failed' thehill.com 46 859 2020-12-17 

10 Long a Holdout From Covid-19 Restrictions, Sweden Ends Its 
Pandemic Experiment 

wsj.com 42 785 2020-12-06 

Figur 2: Mest delade artiklar på engelska där Sverige omnämns.  

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på spanska 

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Förvirring i Sverige: ett lila glödtäcke över himlen i 
en hel stad 

lanacion.com.ar 67 366 2020-11-27 

2 Sverige öppnar världens första bibliotek för 
censurerade böcker 

publishnews.es 50 023 2020-11-03 

3 Sverige förbjuder Huaweis 5G som en nationell 
säkerhetsåtgärd 

infobae.com 28 448 2020-10-20 

4 Äventyrlig valp som räddades av svensk idrottsman 
dog: "Jag kommer alltid komma ihåg din sista kyss" 

upsocl.com 26 955 2020-12-18 

5 Oboist från Ponte de Lima får en plats i Göteborgs 
symfoniorkester 

ominho.pt 17 759 2020-12-07 

6 Fullständiga stipendier för guatemalaner 2021 
finansieras av Sverige 

guatemala.com 17 159 2020-12-05 

7 Uppskattade du det förtroende som du fick i 
Sverige, Dr. Álvarez-Buylla? 

eluniversal.com.mx 16 511 2020-10-18 

8 Sverige meddelar att man inte erkänner marockansk 
suveränitet över Västsahara 

ecsaharaui.com 16 467 2020-12-07 

9 SVENSK ÄPPLEKAKA: Snabb och enkel hemlagad 
tårta 

cocinarterecetas.com 14 958 2020-10-14 

10 Parlamentariker i Sverige stöder internationell 
kampanj för att skicka Piñera till Internationella 
brottmålsdomstolen  

edicioncero.cl 13 414 2020-10-09 

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

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 19 ärliga exempel på att Sverige ligger på en helt annan 
civilisationsnivå 

adme.ru 14 932 2020-12-18 

2 Svenska basketförbundet stödde Elena Levchenko naviny.media 5 049 2020-10-03 

3 Parlamentariker i Sverige har varken assistenter eller bilar eller ens 
pensioner: Hur lever ”det fattiga" folkets tjänare? 

ofigenno.com 4 349 2020-11-17 

4 Svensk ingenjör byggde en “smart” fågelmatare för skator som 
bodde på gården. Den delar ut mat i utbyte mot flasklock 

tjournal.ru 3 559 2020-10-29 

5 Sverige som har vägrat att införa hårda åtgärder mot covid19 
avslutar sitt radikala sociala experiment 

meduza.io 3 040 2020-10-19 

6 Tihanovskaya i Sverige för att diskutera utvidgning av sanktionerna 
mot Lukashenka 

russian.rt 2 991 2020-11-16 

7 Ryssarna placerade Ryssland i världens topp 5 mest demokratiska 
länder - före Sverige och Storbritannien 

openmedia.io 2 773 2020-11-27 

8 Angriparen på den tjetjenska bloggaren i Sverige talade om "order 
från Grozny" 

svoboda.org 2 695 2020-11-02 

9 "Slående misslyckande": Sverige erkände sin prognos för den andra 
vågen av coronaviruset som ett misstag 

forbes.ru 2 567 2020-11-12 

10 Svensk affärsman säger att Krim "aldrig har varit ukrainskt" ria.ru 2 494 2020-12-07 

Figur 4: Mest delade artiklar på ryska där Sverige omnämns. 

Mest delade nyhetsartiklar om Sverige på arabiska 

Placering Rubrik Källa Antal delningar Datum 

1 Ronaldo-ersättare ledde Portugal till seger över Sverige med tre 
mål 

arabic.rt 41 847 2020-10-15 

2 Är 1934 tillbaka? Stockholm lider "utan sol" skynewsarabia.com 18 449 2020-12-12 

3 Stockholm "utan sol" sedan början av december attessia.tv 8 481 2020-12-12 

4 "Vi gratulerar dig till att vinna presidentvalet 2042" ... en 
organisation i Sverige hånade "Bashar Al-Assad" 

hadiabdullah.net 7 144 2020-11-18 

5 Svenskt barn fast i Turkiet och byråkratin hindrar hans återkomst 
till Sverige 

aktarr.se 6 863 2020-12-10 

6 P.g.a. coronasmitta utesluts Sveriges tränare från matcherna 
mot Kroatien och Frankrike 

beinsports.com 5 911 2020-11-11 

7 En irakisk kvinna har varit fast på Stockholms flygplats i fyra 
dagar med hot om utvisning  

alkompis.se 5 482 2020-10-15 

8 En parkeringsstrid som nådde högsta domstolen slutade med en 
tysk kvinnas seger över svensk polis 

alkompis.se 5 383 2020-10-08 

9 Saint Charbel: Han framträdde för henne och botade sjukdomen, 
och hon kom från Sverige till Aannaya! 

imanouna.com 5 261 2020-10-20 

10 FN:s index: Sverigebilden står sig stark globalt alkompis.se 4 949 2020-10-27 

Figur 5: Mest delade artiklar på arabiska där Sverige omnämns.  
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Sverige och coronapandemin 

 
Figur 6: Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin oktober–december 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och 
nyhetsartiklar. Under perioden har antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin på engelska varit nedåtgående under perioden. Någon tendens på övriga 
språk är inte lika lätt att urskilja. För att hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade i sökningen, men även ord som relaterar till 
händelsen så som ”munskydd”, ”flockimmunitet” och liknande. 

Publiceringar om coronapandemin varierade mer detta 
kvartal än under tidigare kvartal. Under oktober–december 
var andelen mellan 5 och 25 procent på alla fyra språken, 
medan andelen under juli–september var mellan 10 och 15 
procent.  
    Det stora intresset för Sverige i samband med 
coronapandemin som har SI rapporterat om i tidigare 
kvartalsrapporter under 2020 kvarstår, även om antalet 
publiceringar var som högst under slutet av mars och april. 
Ämnena som lyfts har dock varit något annorlunda.3  
    Under februari–mars handlade rapporteringen i hög 
utsträckning om hur Sveriges strategi skiljde sig mot andra 
länders, exempelvis rapporter om att Sverige valde 
”öppenhet” istället för hårda restriktioner. Under april–juni 
skiftade fokuset till att bedöma utfallet av den svenska 
strategin. Ofta skedde detta i form av statistik kring antalet 
smittade, dödsfall och andel av befolkningen med 
antikroppar, vilket av många ansåg visa att Sveriges 

vägval var fel. Under juli–september följdes utvecklingen i 
Sverige mer kortfattat och neutralt återrapporterande. Mot 
slutet av kvartalet när andra europeiska länder, till skillnad 
från bl.a. Sverige, såg en ökad smittspridning omskrevs 
den svenska strategin mer och i mer positiva ordalag.  
    Under oktober–december ökade smittspridningen även i 
Sverige. I samband med det blev återrapporteringen mer 
djuplodande igen och förutom det ökade antalet smittade 
och döda låg fokus på de nya restriktionerna som infördes 
och den ansträngda situationen i vården. I rapporteringen 
har exempelvis flera svenska representanters uttalande om 
att den svenska strategin inte har varit framgångsrik lyfts 
fram.  
    SI:s bedömning är att medierapporteringen under 
oktober–december i stort varit faktabaserad och haft en 
tonalitet som varierat mellan neutral och negativ. I sociala 
medier däremot har diskussionen varit mer polariserad.  

 
3 Mer detaljerad information om publiceringar om Sverige i relation till 

coronaviruset finns i SI:s rapporter om coronapandemin. Rapporterna finns 
tillgängliga på SI:s hemsida, si.se/sammanfattning-av-sis-bevakning-av-sverige-
och-covid-19-i-internationell-nyhetsrapportering. 
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Sverige i internationella 
studier och index 

Tema  Index (ansvarig aktör)  2020  2019 

Perception Nation Brands Index (IPSOS) 9/50 9/50 

FutureBrand Country Index (FutureBrand) 8/75 4/75 

Samhällsfrågor Global Gender Gap Index (World Economic Forum) 4/153 4/153 

Soft Power 30 (Portland Communications) 4/30 4/30 

Human Development Index (UNDP) 7/189 8/189 

Good Country Index (Good Country Index) 1/149 4/153 

Hållbarhet Climate Change Perfomance Index (Germanwatch) 4/61* 4/56* 

Innovation och 
konkurrenskraft 

World Digital Competitiveness Report (IMD Business School) 4/63 3/63 

Doing Business (Världsbanken) 10/190 10/190 

Talangattraktion World Talent Ranking (IMD Business School) 5/63 3/63 

Figur 7: Sveriges position i det index som publicerats under oktober–december 2020.  
* Då inget land rankas på plats 1-3, är Sveriges plats i praktiken främst av de länder som rankas. 
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