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Sverige och coronapandemin i internationell 

nyhetsmedia och social media 
Rapporteringen om Sveriges hantering av coronapandemin har sedan början av mars 2020 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. Under senare delen av hösten 

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 17 februari - 16 mars 2021 

Jämfört med föregående fyraveckorsperiod (20 januari – 16 februari 2021) har det den senaste 

fyraveckorsperioden publicerats fler artiklar om Sverige i Storbritannien, Tyskland och USA. I 

Finland, Frankrike och i ryskspråkiga medier har rapporteringen minskat, medan den är i stort sett 

på samma nivå i Norge och Danmark.  

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 17 februari-16 mars respektive 20 januari-16 februari i 

de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under den senaste fyraveckorsperioden har rapporteringen om Sverige och coronapandemin 

minskat i Danmark och Finland, och utgör nu ungefär mellan en femtedel och en tredjedel av all 

rapportering om Sverige, jämfört med ungefär hälften under föregående period. I övriga länder är 

rapporteringen om Sverige och corona på ungefär på samma nivå som under föregående period. 

Internationella nyhetsmedier följer fortsatt händelseutvecklingen i Sverige, men rapporteringen är 

på de flesta språk inte längre lika omfattande och ingående som tidigare. Den internationella 

nyhetsrapporteringen bedöms huvudsakligen vara faktabaserad och redogöra för situationen i 

Sverige. Tonaliteten har huvudsakligen varit neutral, men det förekommer artiklar med såväl 

positiv som negativ tonalitet.  

Rapporteringen tar upp den ökade smittspridningen i Sverige, risken för en tredje våg samt olika 

typer av restriktioner och rekommendationer från regeringen. Det framställs ibland som att Sverige 

har behövt omvärdera sin strategi för bekämpa pandemin och det uppges att allt fler åtgärder 

successivt har vidtagits. Statsminister Stefan Löfven, statsepidemiolog Anders Tegnell och 

socialminister Lena Hallengren citeras ofta kring detta och kring att Sverige kan komma att behöva 

införa ytterligare åtgärder. I de nordiska länderna rapporteras fortsatt mycket om Sverige och 

coronpandemin, t ex om gränsfrågor och Sveriges agerande, men det märks samtidigt en minskad 

daglig rapportering från t ex presskonferenser. Precis som i övriga länder handlar rapporteringen 

istället mer om enskilda nyhetshändelser. På det aktuella temat vaccinering har det i rapporteringen 

plockats upp att Sverige, liksom flera andra länder, pausar användningen av Astra Zenecas vaccin. 

Sverige är inte alltid huvudfokus i rapporteringen om Astra Zeneca. I vissa länder rapporteras om 

att Sverige möjligen kan komma att köpa in det ryska vaccinet Sputnik V. Även de demonstrationer 

som i början av mars genomfördes i Stockholm, i syfte att protestera mot Sveriges restriktioner, 

finns med i rapporteringen. Det rapporteras fortsatt om dödstalen i Sverige, som ofta jämförs med 

de nordiska länderna, men informationen utgör vanligen en liten del av rapportering om andra 

frågor. Det förekommer också uppgifter om att Sveriges dödstal är lägre än i andra europeiska 

länder, som har genomfört omfattande nedstängningar.  

Övrig nyhetsrapportering tar upp bl a våldsdådet i Vetlanda samt Zlatans återkomst till det svenska 

fotbollslandslaget, samt andra sporthändelser.   

• USA och Storbritannien – Antalet artiklar om Sverige har ökat under perioden. I USA har 

andelen artiklar som handlar om corona minskat, medan den ökat något i Storbritannien.  

Tonaliteten är övervägande neutral och redogörande men det förekommer också 

rapportering med negativ tonalitet, främst i brittisk media. Det rapporteras bl a om ökad 

smittspridning i Sverige, risken för en tredje våg och olika åtgärder som vidtas av 

regeringen. Liksom tidigare förekommer uppgifter om antalet smittade och döda i Sverige, 

som jämförs med de nordiska länderna, men också med andra länder i Europa. Bland de 

tjugo mest delade artiklarna på engelska handlar två om Sverige och coronapandemin,  

• Norge, Finland och Danmark - Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har 

under perioden utgjort mellan en femtedel och hälften av alla artiklar om Sverige i de 

nordiska grannländerna. Det innebär en minskad andel i Danmark och Finland jämfört med 

föregående rapport, och en liknande nivå i Norge. Tonaliteten har överlag varit neutral, 

men det förekommer artiklar med en kritisk ton. Fokus har legat på vaccinering och 

förändrade restriktioner. Gränsfrågor har också fortfarande varit ett tema, men framförallt i 

Norge. I övrigt har rapporteringen i stor utsträckning rört sport och våldsdådet i Vetlanda. 
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• Frankrike och Tyskland – Antalet artiklar om Sverige i tyska medier ökade under 

perioden, medan antalet minskade i franska medier. En mindre andel av rapporteringen om 

Sverige, cirka en femtedel, handlar om Sverige och coronapandemin. Rapporteringen är 

framför allt redogörande. I Frankrike är tonaliteten överlag neutral, med inslag av kritisk 

rapportering. I tyska nyhetsmedier rapporteras det fortsatt överlag positivt även om det 

förekommer vissa kritiska artiklar. Teman som tas är bl.a. de åtgärder som införts den 

senaste tiden, öppna skidanläggningar i Sverige, och stopp för användningen av 

AstraZenecas covid-vaccin. 

• Ryssland – Andelen artiklar på ryska om Sveriges hantering av coronapandemin var större 

än under föregående period och rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral tonalitet. 

Rapporteringen i engelskspråkiga ryska medier är neutral till negativ. Den ökade 

smittspridningen, risken för en tredje våg av pandemin och olika åtgärder tas upp i 

rapporteringen, liksom möjligheten att Sverige köper in det ryska vaccinet Sputnik V. Att 

Sverige tillfälligt pausat användningen av Astra Zenecas vaccin har också plockats upp. 

Andra nyheter handlar om bl a våldsdådet i Vetlanda och en rapport från FOI, som 

analyserar säkerhetsläget och militära förmågor i Sveriges närområde. 

• Arabiska – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är liksom under föregående 

period på en låg nivå. Rapporteringen utgör drygt tjugo procent av rapporteringen om 

Sverige och tonaliteten är neutral. Det redogörs bland annat för den fortsatt allvarliga 

situationen i Sverige, vaccinationer och regeringens skärpta restriktioner. I övrigt 

rapporteras om bl a utrikespolitik, brottslighet och sport.  

 

Samtalet om Sverige i sociala medier 

Som SI tidigare konstaterat är samtalet om Sverige och coronapandemin i sociala medier 

polariserat och liknande tendenser gäller även för de senaste fyra veckorna. Överlag är 

samtalsvolymen lite föregående period låga än den har varit tidigare under pandemin. I och med de 

minskade volymerna är det svårare att urskilja tydliga samtalsämnen om Sverige och pandemin, 

men generellt fortsätter Sveriges hantering att användas som exempel i olika sammanhang. I vissa 

länder, som Frankrike, Tyskland och USA, förekommer Sverige något oftare som positivt exempel. 

Under den sista dagen i perioden diskuterades även det svenska beslutet att pausa användningen av 

Astra Zenecas vaccin mot covid19, framförallt i Ryssland. 
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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 

coronapandemin på sociala medier i både USA och Storbritannien är fortsatt relativt låga jämfört 

med tidigare under pandemin.  

En mindre samtalstopp har förekommit under de senaste fyra veckorna. Samtalet rör olika frågor 

kring Sveriges hantering av pandemin. Gällande munskydd uppmärksammas dels Halmstads 

kommuns beslut om att förbjuda munskydd i skolan, dels diskuteras Folkhälsomyndighetens 

inställning till munskydd. Frånvaron av nedstängning av samhället diskuteras också, både för- och 

nackdelar. 

 

Figur 2: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i USA och Storbritannien (på respektive språk) mellan 1 juli 

– 15 mars 2021. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Denna period har antalet nyhetsartiklar om Sverige i amerikanska medier ökat jämfört med 

föregående period. Den andel av rapporteringen om Sverige som berör coronapandemin 

utgör cirka en tredjedel av periodens rapportering. Rapporteringen återger 

händelseutvecklingen företrädesvis sakligt och redogör för utvecklingen i Sverige. Den 

bedöms sammantaget vara neutral. 

• Bland de tjugo mest delade artiklarna på engelska handlar om två om Sverige och 

coronapandemin. En av artiklarna går igenom olika aspekter av Sveriges strategi, för att 

bedöma huruvida Sveriges hantering av coronapandemin fungerat (ABC News, 2021-02-

28). Den andra artikeln tar upp kritik som riktats mot svensk covid-forskning (Science 

https://abcnews.go.com/International/sweden-avoided-covid-19-lockdown-strategy-worked/story?id=76047258
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/critics-slam-letter-prestigious-journal-downplayed-covid-19-risks-swedish
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magazine, 2021-03-02). Ett antal andra teman berörs i periodens mest delade artiklar, 

däribland sport, energipolitik, näringsliv och brottslighet. 

• De aspekter av Sveriges hantering av coronapandemin som bevakats i media är: 

o  att regeringen i och med pandemilagen kan stänga verksamheter och bötfälla de 

som inte följer de skärpta restriktionerna (Bloomberg); 

o att regeringen, beroende på utvecklingen, kan komma att genomföra (lokala eller 

delvisa) nedstängningar; 

o att Sverige har en situation med fortsatt betydande och på vissa håll ökande 

smittspridning och förekomsten av en tredje våg i pandemin (NY Post och 

Bloomberg); 

o att en demonstration genomförts i Stockholm mot pandemirestriktioner (AP, 

återges även i andra medier); 

o att Sverige beslutat att pausa vaccinationer med AstraZenecas covid-vaccin vilket 

uppmärksammas i flera amerikanska medier (bl.a. Washington Post, The Hill, 

samtliga, artikel från AP återges i andra medier). Dessa publiceringar är relativt 

många till antalet men Sverige är inte i fokus utan är ett av flera länder som uppges 

ha pausat användningen av vaccinet. 

• Annan förekommande rapportering om Sverige i amerikanska nyhetsmedier handlar till 

stor del om ekonomi, finansmarknad och näringsliv, samt energipolitik och i viss 

utsträckning aktuell brottslighet. 

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

• Det har under perioden publicerats något fler artiklar om Sverige än under föregående 

period. Ungefär en fjärdedel av artiklarna handlar om Sveriges hantering av 

coronapandemin, vilket innebär liten ökning jämfört med föregående fyraveckorsperiod. 

Rapporteringen utgörs huvudsakligen av nyhetsartiklar och den är faktabaserad och 

mestadels neutral, med vissa kritiska inslag. Kritiken avser främst Sveriges åtgärder i 

början av pandemin och att samhället inte har stängts ned mer.  

• Brittiska medier följer fortsatt pandemins utveckling i Sverige och vilken typ av åtgärder 

som vidtas från regeringen. Sverige beskrivs liksom tidigare som ett land som initialt valde 

en annorlunda strategi och ibland uppges åtgärderna fortfarande inte vara tillräckliga. Det 

framgår dock av rapporteringen att Sverige successivt har infört hårdare rekommendationer 

och restriktioner och vid behov överväger ytterligare åtgärder. Att dödstalen är höga i 

jämförelse med de nordiska länderna tas återkommande upp, men det konstateras också att 

de är lägre än i flera andra europeiska länder som genomfört nedstängningar. Det 

förekommer jämförelser mellan de olika åtgärder Sverige och övriga nordiska länder har 

vidtagit för att bekämpa pandemin.   

• I flera artiklar rapporteras om ökad smittspridning och risken för en tredje våg i Sverige. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras i Daily Mail kring att en tredje våg är oundviklig 

om rekommendationer och restriktioner inte följs. Av rapporteringen framgår att 

Folkhälsomyndigheten, som en förberedelse inför en tredje våg, har tagit fram tre olika 

scenarier för fortsatt smittspridning.  

• I början av perioden rapporterar bl a Telegraph om att Sveriges regering lagt fram ett 

förslag som för första gången skulle göra det möjligt att stänga köpcentrum, gym och 

restauranger. Socialminister Lena Hallengren citeras bl a kring att det kan bli nödvändigt  

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/critics-slam-letter-prestigious-journal-downplayed-covid-19-risks-swedish
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-17/sweden-readies-tougher-lockdown-measures-amid-third-wave-fears
https://nypost.com/2021/03/03/sweden-warns-of-first-lockdown-amid-surge-in-covid-19-cases/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/stockholm-hit-by-100-spike-in-virus-infections-in-just-3-weeks
https://apnews.com/article/europe-sweden-coronavirus-pandemic-stockholm-ceae8d8789ac00f8c0f3c04caa482a5e
https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-postpones-vaccination-summit-over-astrazeneca-furor/2021/03/16/d9ac742e-8631-11eb-be4a-24b89f616f2c_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-postpones-vaccination-summit-over-astrazeneca-furor/2021/03/16/d9ac742e-8631-11eb-be4a-24b89f616f2c_story.html
https://apnews.com/article/37c3f8fa9523c58576cbff6d9c13a103
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9316941/Sweden-heading-coronavirus-wave-infections-rose-10-week-row.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/17/sweden-paves-way-full-lockdown-first-time-ramping-covid-19-powers/
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att stänga ner delar av det svenska samhället. I slutet av februari uppger Telegraph att 

statsminister Stefan Löfven menar att regeringen inte är säker på att vissa typer av 

nedstängningar, t ex av köpcentrum, har en påverkan på smittspridningen. Löfven uppges 

peka på att samma åtgärder har gett olika resultat i olika länder. Förändrade 

rekommendationer kring ansiktsmasker tas i rapporteringen upp som ett tecken på att 

regeringen har behövt omvärdera sin inriktning för att bekämpa strategin. Även 

pandemilagen tas av Daily Mail upp i det sammanhanget.  

• Telegraph uppger att förtroendet för statsepidemiolog Anders Tegnell och statsminister 

Stefan Löfven har minskat, enligt en undersökning genomförd av Ipsos, medan The Times i 

en längre artikel om Sveriges hantering av coronapandemin bl a tar upp att svenskarnas 

förtroende för Folkhälsomyndigheten har gått ner sedan förra våren. Det framgår att 

förtroendet fortfarande är högre för Folkhälsomyndigheten än för många andra 

myndigheter. Daily Mail tar upp en annan undersökning, genomförd av Kekst CNC. Enligt 

den anser 51 % av svenskarna att landet har hanterat vaccineringsprocessen dåligt, jämfört 

med 19 % som anser att hanteringen har skötts bra.  

• Ett par coronarelaterade nyhetshändelser som tagits upp i rapporteringen är den 

demonstration som ägde rum 6 mars i syfte att protestera mot Sveriges restriktioner för att 

möta coronapandemin, samt att Sverige är ett av de länder som tillfälligt pausat 

användningen av Astra Zenecas vaccin. Huvudfokus i rapporteringen om Astra Zeneca är 

inte på Sverige. Någon artikel tar upp att kronprinsessan Victoria och prins Daniel har 

smittats av Covid-19.  

• Övrig rapportering handlar bl a om våldsdådet i Vetlanda och att Zlatan gör comeback i 

fotbollslandslaget.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/26/sweden-hesitates-use-new-covid-lockdown-laws-infection-rate/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9291235/Sweden-reverses-coronavirus-facemask-scepticism.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/26/sweden-hesitates-use-new-covid-lockdown-laws-infection-rate/
https://www.thetimes.co.uk/article/how-is-sweden-coping-with-covid-19-the-hands-off-strategy-hasnt-changed-officials-insist-bzvhfsckg
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9320859/Germany-France-Sweden-blame-EU-governments-vaccine-shambles.html
https://www.independent.co.uk/news/hundreds-gather-in-illegal-covid19-protest-in-stockholm-swedish-covid-nordic-denmark-norway-b1813481.html
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Norge, Danmark och Finland  

Samtalet i sociala medier 

I sociala medier har samtalsvolymerna om Sverige och coronapandemin varit relativt låga i 

Finland, Danmark och Norge. Under första halvan av februari ökade samtalsvolymen framför allt i 

Danmark, men har nu minskat igen.  

I Danmark har diskussionen om situationen i Sverige fortsatt. Antalet dödsfall och olika 

restriktioner jämförs med de i Danmark och andra nordiska länder, där Sverige lyfts fram både som 

ett negativt och positivt exempel.  

 

Figur 3: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Finland, Norge och Danmark mellan 1 juli – 15 mars. 

Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på norska   

• Andelen artiklar som handlar om Sverige och corona är strax under hälften av det totala 

antalet artiklar om Sverige denna period, vilket är något lägre än förra perioden (50 %).  

• Rapporteringen har överlag en neutral ton. Det förekommer också artiklar med kritisk eller 

negativ ton. En kritisk artikel i forskning.no med rubriken ”Hvorfor gikk det så galt i 

Sverige?” finns bland de mest delade under perioden på norska, artikeln har återpublicerats 

i ABC Nyheter. Bland det mest delade artiklarna finns också en artikel med något mer 

positiv tonalitet som fokuserar på den svenska forskaren Fredrik Charpentier Ljungqvists 

rapport, som säger att Sverige har bland de lägsta dödstalen i Europa om man tittar på 

överdödlighet, artikeln publicerades i NRK. 

• De tre största nyhetstemana har varit de olovliga demonstrationerna mot 

coronarestriktioner i Stockholm, vaccinfrågor och gränsfrågor. 

https://forskning.no/a/1819977
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/02/27/195742611/hvorfor-gikk-det-sa-galt-i-sverige
https://www.nrk.no/urix/nye-tall-viser-at-sveriges-koronadodstall-er-blant-de-lavere-i-europa-1.15383413
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• Vad gäller vaccin rapporterades det inledningsvis i bland annat i VG och Nettavisen, att 

Sverige, efter rapporterna om biverkningar av AstraZenecas vaccin, inte valt att stoppa 

vaccinet med hänvisning till att det inte var vetenskapligt beprövat att biverkningarna var 

ett resultat av vaccinet och att fördelarna med vaccinet bedömdes överväga riskerna. 

Nyheten den 16 mars om att Sverige tillfälligt stoppar vaccinering med AstraZenecas 

vaccin fick genomslag i fler medier bland annat NRK och VG. 

• Demonstrationerna i Stockholm uppmärksammades i ett flertal medier. Fokus är på att 

demonstrationerna inte var sanktionerade och att ett antal poliser kommit till skada. Ett 

flertal uppseendeväckande videoklipp publicerades i Dagbladet som också återpublicerade 

Expressens tolv timmar långa livesändning från händelsen. Nyheten uppmärksammades 

bland annat också i NRK och tv2.  

• Gränsfrågor och situationen för gränspendlare har fortsättningsvis varit i fokus. Det har 

bland annat förekommit artiklar som fokuserar på den svåra situationen för gränspendlare,  

t ex i NRK den 22 mars. Dagen efter fick det gemensamma uttalandet från LO Sverige och 

LO Norge uppmärksamhet i fler nyhetsmedier bland annat Dagsavisen och VG. Och 

slutligen rapporterades de om lösningar om ersättning för dagpendlare ibland att e24 och 

tv2. 

• Nyheter om att Sverige stängde 19 gränsövergångar syns i flera medier, bland annat NRK, 

och ett flertal artiklar fokuserar på hur personer rest över gränserna på alternativa sätt bland 

annat i NRK, Dagsavisen och VG. 

• Ett par artiklar i Aftenposten och Nettavisen rapporterar också om de hat och hot som 

riktats mot Folkhälsomyndigheten och dess företrädare. Rektorn för Karolinska institutet, 

Ole Petter Ottersen, intervjuas i Aftenposten om debattkulturen kopplat till pandemin. Det 

rapporteras också om ökad inhemsk kritik i Sverige mot pandemihanteringen ibland annat 

ABC Nyheter. 

• I början av perioden rapporterades det om att den svenska regeringen vill kunna utöka 

möjligheten att stänga ner samhället och att regeringen infört hårdare restriktioner med 

anledning av att Sverige riskerar att hamna i en svår situation med en tredje våg. Bland 

annat i ABC Nyheter, Nettavisen, VG och NRK.  

• Övriga nyheter som fått stor uppmärksamhet i norska medier under perioden är våldsdådet 

i Vetlanda och sportnyheter, särskilt längdskidåkning i samband med skid-VM. 

 

Nyhetsrapporteringen på danska  

• Under den senaste perioden har ungefär en tredjedel av rapporteringen om Sverige handlat 

om Sverige och corona. Av de tio mest delade artiklarna handlar sju om corona.  

• En artikel sticker ut, med nära 60 000 delningar. Den är från den 16 mars och handlar om 

att Sverige nu pausar användningen av Astra Zenecas vaccin (DR, 2021-03-16). 

Dessförinnan har flera medier rapporterat att Sverige fortsätter att använda vaccinet, trots 

att andra länder beslutat sig för motsatsen. 

• Tonaliteten i rapporteringen är mestadels neutral, ibland med negativa inslag som bilder på 

folkträngsel, exempelvis i ”Ny svensk smittebombe: En tredje bølge har ramt Stockholm” 

(Politiken, 2021-03-03). Några artiklar tar upp att de som kritiserar den svenska strategin 

drabbas av hot och trakasserier, bland annat handlar en artikel en om en kvinna som tycker 

att Sverige borde ha gjort som Danmark och Norge och som nu flytt ur landet 

(Jyllandsposten, 2021-03-06). 

https://www.vg.no/nyheter/i/wen2gd/sverige-stanser-ikke-astrazeneca-vaksinering
https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-tar-ikke-astrazeneca-pause/s/12-95-3424100434
https://www.nrk.no/urix/sverige-folger-etter-_-stanser-all-bruk-av-astrazeneca-inntil-videre-1.15419246
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kRm2Ek/sverige-stanser-astrazeneca-vaksinering-midlertidlig
https://www.dagbladet.no/video/stockholm-her-bryter-demonstrantene-politibarrikaden/68444zJh
https://www.dagbladet.no/video/se-na-stockholm-flere-hundre-i-demonstrasjon/nPiSzqzK
https://www.nrk.no/urix/hundrevis-demonstrerte-mot-koronatiltak-i-stockholm-1.15405663
https://www.tv2.no/a/13242479/
https://www.nrk.no/osloogviken/svenske-katarina-har-sagt-opp-jobben-_-orker-ikke-vente-pa-apne-grenser-1.15383950
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/lo-i-norge-og-sverige-krever-kompensasjon-til-grensependlerne-solberg-og-lofven-motes-1.1835644
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0Ko2OA/svensk-smittevernlege-skiturister-bidrar-til-oekt-smittespredning
https://e24.no/naeringsliv/i/zg8RA9/loesning-for-dagpendlere-fra-sverige-og-finland
https://www.tv2.no/a/11982349/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/02/195743232/sverige-stenger-19-grenseoverganger-fra-norge
https://www.nrk.no/nordland/politiet-har-oppdaget-flere-ulovlige-ruter-til-sverige-og-frykter-nordmenn-tar-med-seg-koronasmitte-1.15396784
https://www.dagsavisen.no/demokraten/nyheter/2021/03/10/tre-siktet-etter-helikoptertur-til-hytte-i-sverige/
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/tre-siktet-etter-helikoptertur-til-hytte-i-sverige.1gxlZyy5S
https://www.aftenposten.no/verden/i/56Lk0b/tegnell-er-blitt-truet-paa-livet-kritikerne-hans-ble-kalt-svikere-sli
https://www.nettavisen.no/nyheter/drapstrusler-og-hat-mot-ledelsen-i-sveriges-helsemyndighet/s/12-95-3424090545
https://www.aftenposten.no/verden/i/zg4ak9/forskjellen-mellom-sverige-og-norge-er-den-mest-interessante
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/02/24/195741857/na-har-svenske-politikere-fatt-nok-vil-frata-tegnell-makt-og-innflytelse
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/02/17/195740268/den-svenske-regjeringen-hasteinnkaller-til-pressekonferanse
https://www.nettavisen.no/nyheter/sveriges-regjering-onsker-fullmakt-til-lockdown-vi-ser-med-uro-pa-utviklingen/s/12-95-3424089874
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/EpjEXG/vil-utvide-muligheten-for-nedstenging-i-sverige
https://www.nrk.no/urix/sverige-foreslar-nye-smitteverntiltak-1.15389881
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• I början av perioden handlar det om Sveriges nya restriktioner och man beskriver neutralt 

vad som gäller och citerar statsminister Stefan Löfvén (TV2, 2021-02-24). Några artiklar 

nämner att smittan i Sverige stiger medan man i andra europeiska länder börjar öppna 

samhället igen och att reglerna i Sverige ändå är få (Ekstrabladet, 2021-02-24).  

• I början av mars skriver flera om den tredje våg som nu drabbar Sverige. I TV2 förklarar 

Anders Tegnell varför vi bör stå fast vid vår strategi och artikeln tar upp kritik från bland 

annat Annie Lööf (TV2, 2021-03-08).  

• Några artiklar är uttalat negativa. Det gäller då oftast Sveriges coronastrategi i ett 

helhetsperspektiv. En artikel av DR:s Europakorrespondent Anna Gaarslev handlar om hur 

regioner nu väljer att själva besluta om hårdare restriktioner, eftersom det saknas klara 

åtgärder från regeringen. Här finns flera ironiska inslag, t.ex.: "Det eneste, svenskerne har 

lukket, var grænsen til Norge og Danmark – med henvisning til vores ukontrollerede 

corona-smitte…" (DR, 2021-02-23) 

• En lång utredande artikel på videnskab.dk bygger på en artikel i norska forskning.no och 

har rubriken ” Hvorfor valgte Sverige en mere dødelig corona-strategi end Danmark og 

Norge?”. Här har några personer intervjuats, bland annat chefen för norska 

Folkehelseinstituttet Frode Forland, som menar att det inte varit tillåtet att kritisera Sverige 

strategi och forskaren Fredrik Elgh från Umeå universitet som anser att det är ett fåtal 

personer på Folkhälsomyndigheten som bestämt allt.  

• I övrigt har händelserna i Vetlanda rönt stor uppmärksamhet bland de flesta medier. Andra 

nyheter handlar om sport, kriminalitet och i februari om drunkningsolyckor på grund av 

svaga isar. 

 

Nyhetsrapporteringen på finska 

• Artiklar som handlar om coronapandemin utgjorde en femtedel av all nyhetsrapportering 

om Sverige, vilket är en betydligt lägre andel än i föregående rapport.  

• Tonaliteten är övervägande neutral. Artiklar med en kritisk eller känslomässig ton är få, i 

likhet med föregående rapport.  

• Under perioden har rapporteringen fokuserat på ett antal tematiker. Man följer större 

förändringar i de svenska restriktioner och smittspridningen i Sverige och plockar upp 

uttalanden om att den tredje vågen av smittspridning har inletts, liksom 

Folkhälsomyndighetens rekommendation att skjuta upp semesterresor och större 

evenemang och att antalet dödsfall till följd av pandemin nu är uppe i 13 000 i Sverige. 

Även Annie Lööfs uttalande om behovet av att stänga ner köpcentrum och varuhus i 

Sverige uppmärksammas. 

• Demonstrationen mot restriktionerna i Stockholm i början av mars uppmärksammas. Några 

av artiklarna är kortare, och återrapporterar vad som rapporterats i svenska medier. I en 

artikel görs en längre ingående beskrivning av vilka som påstås stå bakom 

demonstrationerna. I artikeln nämns även de hot som förekommit mot anställda på 

Folkhälsomyndigheten.  

• Frågor kring vaccinering mot covid-19 förekommer också fortsatt i rapporteringen. Sverige 

omnämns bl.a. med anledning av Sveriges förändrade beslut kring användandet av Astra 

Zenecas vaccin, både i slutet av februari och i mitten av mars. Den svenska 

vaccinsamordnarens uttalande om att svenskarna kan få det ryska vaccinet Sputnik V i 
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början av juni uppmärksammas också, liksom jämförelser i vilken takt olika länder 

vaccinerar befolkningen. 

• Gränsfrågan utgör också ett fokus i rapporteringen, liksom under tidigare perioder. Bl.a. 

väcker kravet på negativt testresultat för covid-19 vid inresa till Sverige fortsatt viss 

uppmärksamhet. Fokus i rapporteringen är att en relativt liten andel väljer att testa sig vid 

inresa från Sverige med båttrafik. 

• Bland sportnyheterna finns även en del coronarelaterade händelser. I en artikel beskrivs 

situationen i Sverige som ”fullständigt kaos” med anledning av fall av covid-smitta i tre 

SHL-lag.  

• Utöver coronapandemin handlar rapporteringen om Sverige under perioden framförallt om 

sport, men även om våldsdådet i Vetlanda och händelser kopplade till svenska 

kungafamiljen. 
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Frankrike och Tyskland 

Samtalet i sociala medier 

Samtalsnivåerna i dessa länder när det gäller Sverige och coronapandemin bedöms generellt vara 

låga. I slutet av januari ökade samtalet om Sverige i Frankrike, men har minskat igen.  

I Frankrike diskuteras den svenska hanteringen av coronapandemin igen. Antalet dödsfall i Sverige 

jämförs med antalet i det egna landet, vilket används som argument för att hård nedstängning av 

samhället inte är lösning på pandemin. I diskussionen ryms dock fortsatt de som använder Sverige 

som negativt exempel på hur pandemin har hanterats.  

 

Figur 4: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Frankrike och Tyskland (på respektive språk) mellan 1 juli 

– 15 mars. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på franska 

• Antalet artiklar om Sverige i franska nyhetsmedier har minskat jämfört med föregående 

period. Andelen publiceringar om Sverige och coronapandemin utgör ca en femtedel av 

periodens publiceringar om Sverige. Tonaliteten är övervägande neutral.  

• Bland de mest delade artiklarna återfinns inga artiklar som handlar om Sverige och 

coronapandemin. En majoritet av de mest delade artiklarna handlar om sport, med 

anledning av Zlatan Ibrahimovic återkomst i landslaget, och brottslighet, på grund av 

våldsdådet i Vetlanda i början av mars. 

• Rapporteringen om Sverige och coronapandemin består av enstaka artiklar om bl.a.: 

o Sveriges beslut att tillfälligt stoppa AstraZenecas covid-vaccin (LCI och Le 

Monde);  

o hur Sverige hanterar långtidssjuka i covid (Franceinfo); 

https://www.lci.fr/sante/vaccin-covid-19-coronavirus-pandemie-france-italie-allemagne-pays-bas-irlande-danemark-suede-espagne-la-liste-des-pays-qui-retardent-ou-suspendent-astrazeneca-s-allonge-2180459.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/16/au-tour-de-la-suede-de-suspendre-le-vaccin-d-astrazeneca_6073320_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/16/au-tour-de-la-suede-de-suspendre-le-vaccin-d-astrazeneca_6073320_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/chine-suede-royaume-uni-comment-ces-pays-gerent-les-covid-longs_4297719.html
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o att svenska fjällen håller öppet trots pandemi (Le Figaro);   

o Le Monde tecknar en bild av det hårdnande debattklimatet kring den svenska 

coronastrategin: ”Förolämpningar, hatmeddelanden, dödshot... Det är vad de i 

Sverige som uttalar sig om landets strategi för covid-19-pandemin utsätts för. 

Journalister och forskare säger alla samma sak: de har aldrig upplevt en sådan 

polarisering, till den grad att vissa till och med ger upp att debattera” 

• Andra teman än Sverige och corona dominerar nyhetsrapporteringen. Teman som är 

återkommande är i stor utsträckning brottslighet, vilket utgör nästan hälften av all 

nyhetsrapportering. Våldsdådet i Vetlanda är den mest publicerade nyheten. Även 

rapportering om Sverige inom områdena miljö, innovation och kultur förekommer.  

 

Nyhetsrapporteringen på tyska  

• Omfattningen av publiceringar om Sverige i tyska medier har ökat jämfört med föregående 

rapporteringsperiod. En femtedel av alla artiklar om Sverige handlar om Sverige och 

coronapandemin. Av periodens mest delade publiceringar på tyska är dock hela nio av tio 

relaterade till coronapandemin. 

• Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är till övervägande del positiv eller 

mycket positiv. Därmed fortsätter den tendens som konstaterats sedan årsskiftet, med en 

större andel artiklar än tidigare som fokuserar på de positiva aspekterna av Sveriges 

hantering av coronapandemin. Trenden fortsätter i takt med att man i Tyskland alltmer 

ifrågasätter den egna strategin, med hårda restriktioner och upprepade nedstängningar.  

• Ett par artiklar från början av innevarande period rapporterar om de nya åtgärderna som 

presenterats av statsminister Stefan Löfven. De nya rekommendationerna tolkas som 

tecken på att Sveriges strategi hittills varit för tandlös – vilket återkommande togs upp i 

delar av den tyska medierapporteringen om Sverige under 2020 (Bild; Berliner Zeitung; 

Spiegel).   

• Två kritiska artiklar handlar dels om att sportlovet inte ställts in i Sverige trots hög 

smittspridning (Br.de), dels om att Folkhälsomyndigheten inte tar frågan om långtids-covid 

på tillräckligt allvar – detta i en intervju med en starkt kritisk svensk läkare som fortfarande 

är sjuk flera månader efter att ha insjuknat i covid-19 (Focus).   

• Hälften av alla artiklar om Sverige och coronapandemin ägnar sig dock åt frågan om vad 

Tyskland har uppnått genom upprepade nedstängningar med alla negativa biverkningar. 

Det faktum att Sverige, med en tydligt annorlunda strategi, idag visar ungefär samma 

dödlighet som Tyskland ger upphov till självkritik, och slutsatsen att Sverige kanske trots 

allt agerat klokt (Focus; Die Welt; Bild) 

o Periodens två mest delade publiceringar – vilka även är tydligt vinklade –lyfter 

fram just detta (Reitschuster; Reitschuster). 

• Andra teman i nyhetsrapportering om Sverige är sport, där Sveriges deltagande i 

handbolls-VM särskilt uppmärksammas, brottslighet, främst våldsdådet i Vetlanda, samt 

rapportering rörande svenska kungafamiljen. 

  

https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-en-suede-les-stations-de-ski-ouvertes-malgre-la-troisieme-vague-20210312
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/05/la-strategie-face-au-covid-19-polarise-a-l-extreme-le-debat-en-suede_6072007_3210.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/regierung-will-durchgreifen-machen-die-schweden-jetzt-doch-zu-75418572.bild.html
https://www.bz-berlin.de/welt/schweden-droht-jetzt-doch-der-corona-lockdown
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-schliesst-wegen-corona-restaurants-und-kneipen-am-fruehen-abend-a-a80742fc-282d-4a99-a8f1-4b24389f5fe1
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/trotz-britischer-mutation-die-schweden-geniessen-ihre-skiferien,SPGIxlD
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/von-den-langzeitfolgen-war-keine-rede-schwedische-aerztin-litt-unter-long-covid-und-kritisiert-nun-regierung_id_13021079.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/todeszahlen-im-vergleich-vergleich-mit-schweden-wirft-frage-auf-wie-wirksam-unser-lockdown-war_id_13037141.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus227762841/Blick-nach-Schweden-Wie-alternativlos-ist-ein-Lockdown.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/schweden-offen-bei-uns-alles-dicht-zwei-todeskurven-stellen-den-deutschen-lockdo-75573260,view=conversionToLogin.bild.html
https://reitschuster.de/post/was-erlaube-schweden-die-neue-alte-normalitaet/
https://reitschuster.de/post/schweden-gleiche-todesraten-ohne-lockdown/
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Ryssland 

Samtalet i sociala medier 

I sociala medier är samtalsvolymerna om Sverige och coronapandemin låga i Ryssland. Under de 

senaste fyra veckorna har volymen varit på liknande nivå som föregående fyraveckorsperiod. I 

slutet av perioden ökade dock volymen tydligt.  

Samtalstoppen i slutet av perioden rör nyheten om att Sverige valt att pausa användningen av Astra 

Zenecas vaccin, som en försiktighetsåtgärd. I vissa inlägg poängteras att Astra Zeneca är ett delvis 

svenskt bolag, varför just det svenska beslutet lyfts fram som viktigt. 

 

Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland mellan 1 juli – 15 mars. Grafen visar antal inlägg 

på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på ryska  

• Antalet artiklar om Sverige har minskat jämfört med föregående period. Ungefär en 

femtedel av all rapportering handlar om Sveriges hantering av coronapandemi, vilket 

innebär en ökning jämfört med föregående fyraveckorsperiod. Tonaliteten är övervägande 

neutral, men det förekommer positiva och negativa inslag i rapporteringen.  

• Det rapporteras huvudsakligen om dels möjligheten att Sverige köper in det ryska vaccinet 

Sputnik V, dels om att Sverige tillfälligt pausar användningen av Astra Zenecas vaccin. 

Sveriges nationelle vaccinsamordnare Richard Bergström citeras om Sputnik V i flera 

artiklar. Han uppges i t ex Pravda vara positiv till det ryska vaccinet. Ria Novosti är ett av 

de medier som i positiva ordalag rapporterar om Dagens Industris artikel om att Sverige 

bör köpa in Sputnik V. I en artikel i Argumenty i Fakty uppges Niklas Arnberg, virolog vid 

Umeå universitet, med utgångspunkt i en egen studie mena att Sputnik ger bättre immunitet 

https://www.pravda.ru/news/world/1593237-shvecija_i_sputnik/
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597862829.html
https://aif.ru/health/coronavirus/otkrytie_iz_shvecii_virusolog_obyasnil_effektivnost_sputnika_v
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än andra vaccin. Kanal 1 och andra medier rapporterar om att Sverige, liksom flera andra 

länder, kommer att pausa användningen av Astra Zenecas vaccin, som det riktas kritik mot. 

Kanal 1:s artikel finns med bland de mest delade artiklarna under perioden.  

• Att smittspridningen ökar i Sverige, och att det finns en risk för en tredje våg, har plockats 

upp av bl a Interfax. Det framgår av rapporteringen att statsepidemiolog Anders Tegnell 

och statsminister Löfven varnar för en tredje våg och de uppges säga att det kan bli aktuellt 

att införa hårdare restriktioner, om situationen försämras.  

• Lenta.ru rapporterar om att kronprinsessan Victoria och prins Daniel har insjuknat i Covid-

19.  

• Övrig rapportering handlar bl a om en rapport från FOI, som analyserar säkerhetsläget och 

militära förmågor i Sveriges närområde. Nyheten har bland annat uppmärksammats i 

Izvestija och Sputnik News. Även våldsdådet i Vetlanda och Zlatans comeback i landslaget 

finns med i nyhetsrapporteringen.  

 

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland) 

• Det har under den senaste fyraveckorsperioden publicerats färre artiklar om Sverige än 

under föregående period. En fjärdedel av rapporteringen handlar om Sveriges hantering av 

coronapandemin, vilket är en ökning sedan föregående period. Rapporteringen är neutral 

till negativ och den har i vissa fall ett kritiskt innehåll. Rapporteringen bedöms vara 

faktabaserad och det är vanligt med hänvisningar till svenska källor.  

• En majoritet av artiklarna om Sverige och coronapandemin rapporterar om antalet smittade 

och döda i Sverige och jämförelser görs ofta med resten av Skandinavien.  

• Risken för en tredje våg i Sverige och den senaste tidens implementering av hårdare 

restriktioner är något som lyfts av Russia Today, bland annat i artiklarna Sweden new 

lockdown powers och Sweden new Covid restrictions. Det förekommer också rapportering 

som uppger att Sverige inte tidigare har haft särskilt strikta restriktioner, med avsaknad av 

nedstängningar och utan tvång att bära ansiktsmask.  

• Det refereras fortfarande till Kung Carl XVI Gustafs uttalande i december, om Sveriges 

hantering av coronapandemin,, bland annat i artiklar från Sputnik News och Russia Today.   

• TASS tar upp det ryska vaccinet Sputnik V i relation till Sverige. I en artikel  uppges 

svenska företag undersöka möjligheten att lansera produktion av vaccinet i Sverige. 

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström uppges dock understryka att Sverige inte 

kan köpa in vaccinet förrän det är godkänt av EU. I en annan artikel rapporteras om en 

studie som utförts vid Umeå Universitet, i vilken man ska ha kommit fram till att Sputnik 

V ger ett bättre skydd än exempelvis det amerikanska vaccinet Johnson & Johnsson.  

• Övrig rapportering handlar till stor del om våldsdådet i Vetlanda, annan brottslighet samt 

försvarsfrågor.  

  

https://www.1tv.ru/news/2021-03-16/403230-shvetsiya_priostanavlivaet_primenenie_vaktsiny_razrabotannoy_anglo_shvedskoy_kompaniey_astrazeneca
https://www.interfax.ru/world/752371
https://lenta.ru/news/2021/03/11/princess_sweden/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1135960%2F2021-03-12%2Fv-shvetcii-priznali-prevoskhodstvo-rossii-v-sluchae-masshtabnoi-voiny&data=04%7C01%7C%7C04ac4843694642dbcd2f08d8e92128e0%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637515675914105221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rHp%2FbkDzOlcqrkhmOoqXFE5HjHfcYAokbWkkF8S3PfQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsputniknews.com%2Feurope%2F202103121082320920-russia-better-prepared-than-nato-for-large-scale-war-swedish-military-report-concludes%2F&data=04%7C01%7C%7C04ac4843694642dbcd2f08d8e92128e0%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637515675914115213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JXzjlivBqHccnKHKTMbG7cLqdMl3Fuqon7zqcEyRKWQ%3D&reserved=0
https://www.rt.com/news/515843-sweden-new-lockdown-powers/
https://www.rt.com/news/515843-sweden-new-lockdown-powers/
https://www.rt.com/news/516486-sweden-new-covid-restrictions/
https://sputniknews.com/europe/202102191082122585-swedish-public-health-authority-placed-under-police-protection-amid-death-threats/
https://www.rt.com/news/515843-sweden-new-lockdown-powers/
https://tass.com/world/1266361
https://tass.com/world/1263957
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Arabiska 
• SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala 

arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. De senaste veckorna handlar drygt tjugo 

procent av rapporteringen om Sverige, vilket innebär en liten ökning jämfört med 

föregående period. Den övergripande tonaliteten bedöms vara saklig och neutral.  

• Rapporteringen följer händelseutvecklingen. Det rapporteras främst om den rådande 

situationen i Sverige, att smittspridningen fortsätter att öka och att regeringen och 

Folkhälsomyndigheten varnar för en tredje våg. Vidare rapporteras om de fortsatta 

rekommendationerna om hemarbete för att minska smittspridningen.  

• Majoriteten av artiklarna rapporterar om de åtgärder som regeringen antog i mars, i syfte 

att bromsa smittspridningen. Rapporteringen tar också upp att regeringen kan komma att 

införa ytterligare skärpta åtgärder om situationen skulle kräva det. I artiklarna refereras det 

statsepidemiolog Anders Tegnell och socialminister Lena Hallengren, som uppges säga att 

regeringen har förberett nya åtgärder som ska göra det enkelt att vid behov stänga ned delar 

av samhället.   

• I en artikel rapporteras specifikt om att hundratals personer samlades i centrala Stockholm 

för att demonstrera mot svenska coronarestriktioner.  

• En annan artikel behandlar hanteringen av det ryska vaccinet Sputnik V i Sverige. Artikeln 

refererar till Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, som uppges ha sagt att 

Sverige kan få det ryska vaccinet i juni. Bergström uppges betona vaccinets höga 

effektivitet. Det rapporteras också om Sveriges planer för vaccinering.  

• En artikel rapporterar specifikt att kronprinsessan Victoria och prins Daniel har testat 

positivt för covid-19.  

• Övrig nyhetsrapportering handlar bl a om våldsdådet i Vetlanda, Zlatans återkomst till det 

svenska fotbollslandslaget och utrikespolitik.   
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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/policy-

reports/sources-soft-power  

2 SI:s årsrapport utvecklar detta resonemang. www.si.se  

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Germany-Retains-Top
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policy-reports/sources-soft-power
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policy-reports/sources-soft-power
http://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 


