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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 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 2020 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 mars – 13 april 2021 

Jämfört med föregående fyraveckorsperiod (17 februari – 16 mars 2021) har det den senaste 

fyraveckorsperioden publicerats färre artiklar om Sverige i alla länder. 

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 17 mars-13 april respektive 17 februari-16 mars 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 de flesta länderna, och den utgör en liten andel av rapporteringen om Sverige. I Danmark 

och Norge utgör rapportering om Sverige och corona dock ungefär 40-50 procent av all 

rapportering om Sverige.  

Intresset för Sveriges hantering av corona bedöms ha minskat i de flesta länder, utifrån att 

rapporteringen inte är lika omfattande. I de nordiska länderna är dock intresset större än i andra 

länder och nyhetsmedierna följer fortsatt i högre utsträckning händelseutvecklingen i Sverige. 

Rapporteringen tar ofta upp frågor som förenar Sverige och övriga nordiska länder, t ex 

gränsfrågor. Den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige och coronapandemin bedöms 

huvudsakligen vara faktabaserad och tonaliteten har huvudsakligen varit neutral.  

I den mån nyhetsmedier utanför Norden rapporterar om Sverige och corona tar man bl a upp 

smittspridningen, vaccinationsläget och att Sveriges överdödlighet under förra året inte var högre 

än i de flesta andra europeiska länder. Nyhetsmedier i Norden rapporterar delvis om samma frågor, 

men även om andra frågor, t ex om möjligheten till rörlighet över gränserna. Nyhetsrapporteringen 

i de nordiska länderna är också på en mer detaljerad nivå än i andra länder.  

Övrig nyhetsrapportering om Sverige handlar i stor utsträckning om sport, samt i viss utsträckning 

om kriminalitet och brottslighet. I vissa länder rapporteras om att prins Carl-Philip och prinsessan 

Sofia har fått en tredje son.  

• USA och Storbritannien – Antalet artiklar om Sverige har under perioden minskat i både 

amerikanska och brittiska medier och detsamma gäller antalet artiklar som handlar om 

Sverige och corona, som i båda länderna utgör en mycket liten del av rapporteringen.  

Tonaliteten är övervägande neutral och redogörande. Det rapporteras bl a om statistik som 

visar att överdödligheten i Sverige är lägre än de flesta europeiska länder, enligt statistik 

publicerad av europeiska statiskmyndigheten Eurostat. Det framgår också att 

överdödligheten är större i Sverige än i de nordiska grannländerna, Bland de tjugo mest 

delade artiklarna på engelska handlar tre 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 ungefär samma andel som föregående period i Finland 

och Norge, men en större andel i Danmark. Tonaliteten har överlag varit neutral. Fokus har 

legat på smittspridningen i Sverige, vaccinationsrelaterade nyheter och frågor som är 

kopplade till reserestriktioner. I övrigt har rapporteringen exempelvis rört sport, 

brottslighet och den svenska kungafamiljen.  

• Frankrike och Tyskland – Antalet artiklar om Sverige i franska respektive tyska 

nyhetsmedier har minskat jämfört med föregående period och endast en mindre andel av 

rapporteringen om Sverige handlar om coronapandemin. Bland de mest delade artiklarna 

på respektive språk, handlar hälften av artiklarna på tyska om Sverige och corona, medan 

endast en av de mest delade artiklar på franska handlar om detta. Tonen är mestadels 

neutral, även om det på tyska finns inslag av negativ rapportering. Det rapporteras bl a om 

vaccinationer samt om Sveriges hantering av pandemin. 
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• Ryssland – Rapporteringen om Sverige har minskat under perioden. På ryska var andelen 

artiklar om Sverige och corona större än under föregående period, medan den var mindre i 

de engelskspråkiga ryska medierna. Rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral 

tonalitet, men har i vissa fall varit negativ. Det rapporteras framförallt om möjligheten att 

Sverige kan komma att producera det ryska vaccinet Sputnik V, samt om biverkningar av 

Astra Zenecas vaccin. Andra nyheter handlar bl a om sport och försvarsfrågor.  

• Arabiska – Rapporteringen om Sverige har ökat, medan rapportering om Sverige och 

coronapandemin utgör en mindre del av rapporteringen än under föregående period. Det 

rapporteras bl a om vaccinationsfrågor och smittspridning. Övrig rapportering handlar bl a 

om sport och kultur.  

 

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 lägre än den har varit tidigare under pandemin. Den senaste perioden har 

volymerna minskat ytterligare något i flera länder. I och med de minskade volymerna är det svårare 

att urskilja tydliga samtalsämnen om Sverige och pandemin, men generellt fortsätter Sveriges 

hantering av coronapandemin att användas som exempel i olika sammanhang.  

  



 

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

 

 

  

 

 

USA och Storbritannien 

Samtalet i sociala medier 

I sociala medier är USA det land, av de länder SI analyserar, som omnämner och diskuterar 

Sveriges coronasituation i störst utsträckning. Nivåerna på samtalet om Sverige och 

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

med tidigare under pandemin.  

Ingen tydlig volymökning syns under perioden i USA och Storbritannien. Generellt fortsätter 

Sverige att omnämns i samband med diskussioner som smittspridning, antal döda, vaccination och 

flockimmunitet. I Storbritannien förekommer jämförelser mellan Sverige och Storbritannien, där 

man menar att Sverige har klarat pandemin relativt bra, trots att man inte stängt ner samhället på 

samma sätt.   

 

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

2020 – 13 april 2021. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Innevarande period är det i amerikanska medier i mycket liten utsträckning fokus på 

coronapandemin i rapporteringen om Sverige. Även när det gäller senaste periodens mest 

delade artiklar är andra teman mer förekommande. 

• Under den senaste fyraveckorsperioden har endast tre artiklar handlat om Sverige och 

coronapandemin. Rapporteringen är saklig och redogörande för utvecklingen i Sverige och 

har handlat om följande:  

o Att planerade lättnader i restriktioner skjuts upp till maj (Bloomberg, 2021-03-30; 

Bloomberg, 2021-03-31) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-30/swedish-health-agency-wants-restriction-easing-postponed-to-may
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-31/sweden-extends-covid-restrictions-after-rise-in-infection-rates
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o Att svensk ekonomi, tillsammans med de andra nordiska ländernas, med 

hänvisning till nya prognoser, står sig väl i förhållande till andra länders 

(Bloomberg, 2021-04-02).  

- Annan rapportering om Sverige i amerikanska nyhetsmedier har till stort del handlat om 

sportnyheter samt nyheter rörande ekonomi och näringsliv. 

- Bland de tjugo mest delade artiklarna på engelska handlar om tre om Sverige och 

coronapandemin: 

o Rapportering om ett möjligt dödsfall i Sverige kopplat till vaccination med 

AstraZenecas covid-vaccin (Reuters, 2021-03-18); 

o Ny statistik från europeiska statistikmyndigheten Eurostat visar att Sverige hade 

högre dödlighet under 2020 jämfört med genomsnittet de fyra föregående åren men 

som haft en lägre överdödlighet jämfört med de flesta europeiska länderna. 21 av 

30 jämförda länder hade högre överdödlighet jämfört med Sverige men Sveriges 

överdödlighet var högre än de nordiska grannländernas. (Reuters, 2021-03-24).  

o En företrädesvis opinionsbildande artikel fokuserar i huvudsak på de positiva 

aspekterna av hur Sverige hanterat pandemin (Foundation for Economic 

Education, 2021-03-26).  

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

- Antalet artiklar om Sverige minskade jämfört med föregående fyraveckorsperiod. 

Detsamma gäller antalet artiklar om Sverige och corona, som under perioden utgjorde cirka 

10 procent av rapporteringen om Sverige. Tonaliteten i rapportering var neutral. 

- Att Sveriges överdödlighet under 2020 var mindre än i många andra länder har plockats 

upp i rapporteringen, liksom statsepidemiolog Anders Tegnells uttalanden om att 

informationen väcker frågor om hur effektivt det är att stänga ner samhällen. The 

Independent lyfter i en artikel att datan bör tolkas med försiktighet, men citerar Mark 

Woolhouse, professor vid universitetet i Edinburgh, som menar att den väcker frågan om 

huruvida Sveriges strategi, trots allt, varit framgångsrik. Det framgår av rapporteringen att 

Sveriges överdödlighet var högre än de nordiska ländernas.  

- Evening Standard rapporterar om att smittspridningen i Sverige är på en hög nivå och 

citerar statsminister Stefan Löfven kring att situationen är allvarlig. Även bl a The Sun 

rapporterar om ökad smittspridning och uppger att antalet personer som intensivvårdas är 

högt.  

- Det rapporteras i liten utsträckning om vaccinfrågor, men Financial Times tar upp Sveriges 

beslut om att åter ge Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år. 

- Sportrelaterade nyheter utgjorde under perioden ungefär en tredjedel av all rapportering om 

Sverige och det rapporteras i hög utsträckning om Zlatans återkomst till det svenska 

fotbollslandslandet. Att prins Carl-Philip och prinsessan Sofia har fått en tredje son har 

också plockats upp i rapporteringen.     

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-02/europe-s-region-of-resilience-shines-brighter-in-gloom-of-crisis
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-astrazeneca-idUSKBN2BA2GV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-mortality-idUSKBN2BG1R9
https://fee.org/articles/sweden-saw-lower-mortality-rate-than-most-of-europe-in-2020-despite-no-lockdown/
https://fee.org/articles/sweden-saw-lower-mortality-rate-than-most-of-europe-in-2020-despite-no-lockdown/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-mortality-rate-2020-eu-countries-b1822057.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-mortality-rate-2020-eu-countries-b1822057.html
https://www.standard.co.uk/news/world/sweden-lockdown-third-wave-stefan-lotven-covid-b927328.html
https://www.thesun.co.uk/news/14641148/lockdown-free-sweden-covid-cases/
https://www.ft.com/content/a73d6bfd-662e-4055-b9b2-f2bf5d1d670d
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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 2021 ökade samtalsvolymen framför 

allt i Danmark, men har nu minskat igen.  

En samtalstopp om Sverige och coronapandemin i slutet av mars kan urskiljas i Finland. Det är 

dock inte ett enskilt ämne som tycks ligga till grund för volymökningen, utan det handlar fortsatt 

om olika jämförelser mellan Finland och Sverige vad gäller smittspridning, m m. I Danmark och 

Norge har inläggen om Sverige och pandemin varit färre, men har bl a handlat om jämförelser 

mellan Sverige och det egna landet vad gäller smittspridning, nya svenska beslut om exempelvis 

reserestriktioner och användning av AstraZenecas vaccin.   

 

Figur 3: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Finland, Norge och Danmark mellan 1 juli 2020 – 13 april 

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

 

Nyhetsrapporteringen på norska   

• Artiklar som handlar om Sverige och corona utgör strax under hälften (ca 41 %) av det 

totala antalet artiklar om Sverige denna period, vilket är något lägre än förra perioden (44 

%).  

• Rapporteringen har överlag en neutral ton. Innehållet i artiklarna är dock ofta negativt, som 

exempelvis i en av de mest delade artiklarna under perioden, ”Sverige står for 75 prosent 

av alle smittetilfeller i Norden”. Det förekommer också artiklar med en något kritisk eller 

negativ ton. 

• De tre största nyhetstemana har varit lägesrapportering om smittade och döda i Sverige, 

vaccin- och gränsfrågor. 

https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-star-for-75-prosent-av-alle-smittetilfeller-i-norden/s/12-95-3424111459
https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-star-for-75-prosent-av-alle-smittetilfeller-i-norden/s/12-95-3424111459
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• Det rapporteras fortsatt från svenska presskonferenser med fokus på utvecklingen i 

Sverige, exempelvis i Nettavisen med rubriken ” Sverige: Slår alarm om omfattende 

ryktespredning om koronaviruset og vaksinen” och i abcnyheter ” Tegnell slår ny 

smittealarm i Sverige: – Rask økning”. 

• Vad gäller vaccin rapporteras det om Sveriges beslut om att återuppta vaccinationer med 

Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år. Det svenska beslutet jämförs med agerandet i 

Danmark och Norge, bl a i Aftenposten och NRK. Det rapporteras också om EU:s beslut 

om att stoppa export av vaccin till länder utanför EU innan AstraZeneca uppfyllt sitt avtal 

gentemot EU, bland annat i abcnyheter.  

• Beslutet om att Sverige hävde inreseförbudet från Norge uppmärksammas i de flesta stora 

nyhetsmedier i Norge, bland annat i NRK. Frågan kopplas också samman med Norges 

beslut om karantän och karantänhotell för personer som varit i Sverige. Rättssaken där ett 

antal norrmän som äger stugor i Sverige stämt staten är fortsättningsvis aktuell och 

omskrivs i abcnyheter.  

• En annan nyhet som fått stor uppmärksamhet i norska medier under perioden är politikern 

Carl Bildts tweet den 9 april om Sveriges försvarskapacitet 1940. Flera artiklar 

publicerades på temat och en artikel i Nettavisen är en mest delade på norska under 

perioden (ca 10 000 delningar). Övriga större nyhetsteman är sport och Prins Julians 

födelse. 

 

Nyhetsrapporteringen på danska  

• Av den senaste fyraveckorsperiodens danska artiklar om Sverige handlar drygt hälften om 

corona, vilket är en större andel än under föregående period. I slutet av perioden fokuserar 

artiklarna mera på andra teman och artiklarna om pandemin blir färre. Av de tio mest 

delade handlar endast två om corona. Tonläget i rapporteringen är oftast neutralt, med vissa 

negativa inslag.  

• När inrikesminister Mikael Damberg på en presskonferens den 24 mars meddelar att 

regeringen häver gränsstängningen mot Danmark och Norge blir detta en nyhet i de flesta 

danska medier. Man uppmärksammar att Anna Hallberg uttalar sig om betydelsen av 

Norden som region (Ekstrabladet, 2021-03-24).  

• Ett positivt perspektiv på gränsöppningen har TV2 i en artikel med fokus på danskar som 

äger stugor i Sverige och är lyckliga över att kunna åka dit igen (TV2, 2021-03-24). 

• Rapporteringen om gränsöppningen glider därefter över i att danska utrikesministeriet 

fortfarande avråder från resor till Sverige, att Sverige är ett rödmarkerat land där 

smittspridningen är mycket hög och att det är 10 dagars karantän som gäller efter resa till 

Sverige (Jyllandsposten, 2021-03-14). 

• I flera artiklar förekommer siffror och diagram som visar på den branta smittspridningen i 

Sverige (DR, 2021-03-24). Speciellt fokus ligger på Stockholmsregionen och pressen på 

sjukhusen där (Jyllandsposten, 2021-03-19). Den brittiska undersökning av dödligheten i 

covid-19, där Sverige placerar sig långt ner på listan, bemöts av en dansk professor, som 

hävdar att detta inte visar på en framgång för Sveriges strategi, eftersom Sverige ligger 

absolut sämst till av de nordiska länderna (Berlingske, 2021-04-03) 

• Fortfarande diskuterar danska medier den svenska strategin. En artikel i Berlingske handlar 

om hur det gick till i början av pandemin i Sverige, hur svenskarna av 

Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell fick veta att det inte fanns 

https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-slar-alarm-om-omfattende-ryktespredning-om-koronaviruset-og-vaksinen/s/12-95-3424110568
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/03/24/195748218/tegnell-slar-ny-smittealarm-i-sverige-rask-okning
https://www.aftenposten.no/verden/i/1BrGAB/naa-sverige-gjenopptar-vaksinering-med-astra-zeneca-for-personer-over
https://www.nrk.no/norge/danskene-forlenger-astrazeneca-pausen-_-sverige-vil-gi-vaksinen-til-eldre-1.15432987
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/03/30/195749314/sverige-bekrefter-eus-eksport-av-astrazeneca-vaksinen-er-stanset
https://www.nrk.no/nyheter/sverige-fjerner-innreiseforbud-1.15430830
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/29/195749192/ankesaken-om-hytteeiere-i-sverige-gar-for-lagmannsretten-i-mai
https://www.nettavisen.no/nyheter/tidligere-svensk-statsminister-haner-norge-pa-invasjonsdagen-i-sverige-hadde-hitler-fatt-motstand/s/12-95-3424112365
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någon orsak att införa restriktioner, medan man i Danmark hade en helt annan information 

om läget i Sverige (Berlingske, 2021-04-09).  

• Ytterligare ett tema som berör pandemin är de olika vaccinerna och tillgången till dem. Här 

är rapporteringen kort och saklig. 

• En artikel tar upp att Danmark klarat ekonomin bättre än Sverige under krisen. Experter 

säger dock att det inte säkert beror på strategin, utan har mera med tur att göra  

• Övriga teman är sport, näringsliv, åtalet mot rapparen Yasin Mahamoud samt svenska barn 

som hämtas från fångläger i Syrien. 

 

Nyhetsrapporteringen på finska 

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

nyhetsrapportering om Sverige, vilket är samma andel som i föregående rapport. 

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

likhet med vid föregående rapport.  

• Situationen i Sverige vad gäller smittspridning och antalet döda följs fortsatt, och 

konstateras vara allvarlig. Anledningen till den relativt höga smittspridningen i Sverige 

menar svenska företrädare bland annat är svenskarnas trötthet på att följa restriktionerna, 

spridningen av den brittiska varianten och att vaccinationerna dröjt. Här citeras bl.a. 

statsepidemiolog Anders Tegnell, och det görs återrapporteringar från svenska 

nyhetsmedier. En artikel i Dagens Nyheter, som granskat dödsfall till följd av corona i 

Sverige, uppmärksammas, framförallt då resultaten visat att det är sju gånger större 

sannolikhet för sverigefinländare att dö av sjukdomen än infödda svenskar.  

• I början av perioden uppmärksammades de nya demonstrationerna i svenska storstäder mot 

coronarestriktionerna, och att polisen har fått upplösa dem p.g.a. restriktionerna. Under 

föregående period gjordes ingående reportage om den första demonstrationen i Stockholm, 

och vilka som ansågs stå bakom den. Denna period görs mer en återrapportering av 

händelserna. 

• Gränsfrågan har fortsatt utgjort ett inslag i rapporteringen. Fokus, som under föregående 

period var att andelen svenskar som frivilligt väljer att testa sig vid inresa till Finland är 

låg, har dock skiftat något. Under senaste perioden handlar det istället om positiva 

reaktioner på att Sverige beslutat att fortsätta kräva intyg på negativt covid19-test vid 

inresa från Finland. Den svenska kontrollen av att reglerna efterföljs anses mer effektiv än 

den finska, vilket tros leda till en mer begränsad smittspridning.  

• Vaccinfrågan förekom i viss mån, men i mer begränsad utsträckning jämfört med 

föregående period. Denna period handlar rapporteringen om att Sverige överger målet att 

ha vaccinerat den vuxna befolkningen till slutet av juni, och att Sverige kan få ryska 

Sputnik-vaccinet redan i juni. Återigen citeras den svenska vaccinsamordnaren Richard 

Bergström om att han ser positivt på det ryska vaccinet. 

• Utöver coronapandemin handlade rapporteringen om Sverige under perioden framförallt 

om sport, men även om brottslighet, att ett svenskt kustbevakningsfartyg ska ha gått över 

på finskt vatten, politiska utspel i Sverige om nya möjliga partisamarbeten och nyheter 

kopplade till den 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 2021 ökade samtalet om Sverige i Frankrike, men har minskat och ligger 

sedan början av mars på lägre nivåer igen.  

Ingen tydlig samtalstopp har noterats under senaste perioden. Fortsatt diskuteras dock situationen i 

Sverige och de svenska åtgärderna i relation till det ena landets. I Frankrike är åsikten fortsatt i 

flertalet inlägg att Sverige har klarat sig relativt bra utan samma restriktioner som i det egna landet. 

 

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

2020 – 13 april 2021. Grafen visar antal inlägg på sociala medier, bloggar och forum respektive språk. 

 

Nyhetsrapporteringen på franska 

• Antalet artiklar om Sverige har tydligt minskat jämfört med föregående period. Fokus på 

Sveriges hantering av coronapandemin har mattats av, då endast tre av periodens 

publiceringar om Sverige i franska medier handlar om Sverige och coronapandemin. Även 

bland de tio mest delade artiklarna är det andra teman som är mer framträdande och endast 

en artikel handlar om Sverige och coronapandemin. Tonen i rapporteringen är 

genomgående neutral.  

o Av de artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin finns en krönika i 

nyhetsmagasinet L’Express (2021-03-21) som tar upp fransmännens attityd till 

Sveriges strategi: "Vi applåderade den svenska modellen av laissez-faire - 

naturligtvis svensk och det är på allvar, de gör aldrig som alla andra, men det 

fungerar - innan vi backar, sedan applåderar vi dem igen för att sedan kritisera 

igen.” 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/deconfinez-moi-24-ah-si-on-etait-italiens-ou-suedois-ou-allemands_2146596.html
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o En publicering som återfinns bland de mest delade ger en positiv bild. Europe 1 

(2021-03-17) ställer frågan: ”Var befinner sig Sverige, detta land som satsat på att 

inte införa nedstängning?” Det rapporteras om att allt nästan är som vanligt, 

framför allt finns inget masktvång vilket gör att utländska turister gärna reser till 

Sverige, att ekonomin har klarat sig bättre än den franska, att dödstalen är lägre än 

i Frankrike och att invånarna förväntas ta större eget ansvar.  

• Övriga teman i rapporteringen om Sverige den senaste perioden är mycket blandade, 

däribland sport, kultur (däribland att litteraturpriset ALMA år 2021 tilldelats en fransman), 

hållbarhet/miljö, näringsliv, samhälle och kungahuset. Mest omskrivet och delat under 

perioden är rapportering om Zlatan Ibrahimovics återkomst i svenska landslaget.  

 

Nyhetsrapporteringen på tyska  

- Antalet artiklar om Sverige minskade under perioden och 10 procent handlade om Sverige 

och coronapandemin, vilket innebär en minskning jämfört med föregående period. Av de 

tre artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin är två neutrala medan en har en 

negativ tonalitet. 

- Rapporteringen tar upp bl a vaccinering samt Sveriges coronahantering. I en av artiklarna 

rapporteras om att det trots få coronarestriktioner ändå förekommer protester i Sverige 

(Rt.com, 2021-03-22). 

- Bland periodens tio mest delade artiklar om Sverige handlar fem om coronapandemin. En 

av artiklarna har negativ tonalitet. En intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell finns 

med bland de mest delade artiklarna under perioden (Tagesschau.de, 2021-03-30). 

- Andra teman som i varierande utsträckning förekommer under perioden är företrädesvis 

sport och nyheter rörande kungafamiljen.    

  

https://www.europe1.fr/international/coronavirus-ou-en-est-la-suede-qui-fait-le-pari-de-ne-pas-instaurer-de-confinement-4031938
https://de.rt.com/europa/114743-wut-ohne-lockdown-proteste-gegen/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-corona-tegnell-101.html
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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 avtagande, från en samtalstopp i slutet av föregående 

period. 

Generellt har Sverige fortsatt nämnts i diskussioner om AstraZenecas vaccin, viket omnämns som 

brittiskt-svenskt, men även lite diskussioner som relaterade till världsmästerskapet i konståkning 

som hölls i Stockholm under perioden. 

 

Figur 5: Publiceringar om Sverige och coronaviruset i Ryssland mellan 1 juli 2020 – 13 april 2021. Grafen visar 

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

 

Nyhetsrapporteringen på ryska  

- Nyhetsrapporteringen om Sverige minskade under den senaste perioden, men en något 

större andel än under föregående period handlade om Sverige och corona, knappt en 

tredjedel. Tonaliteten var huvudsakligen neutral och ibland positiv. Bland de mest delade 

artiklarna handlade ingen om Sverige och corona. Fokus var istället på sport.  

- Det rapporterades under andra hälften av mars i t ex Life och Rossiskaja Gazeta om att 

Sverige skulle kunna komma att producera det ryska vaccinet Sputnik. Ria Novosti tar upp 

att frågan har lyfts i Riksdagen. Även biverkningar av AstraZenecas vaccin tas upp i 

rapporteringen.  

- Övrig rapportering om Sverige handlar främst om sport. Även bl a en debattartikel i 

Dagens Nyheter från utrikesminister Ann Lindes och försvarsminister Peter Hultqvist tas 

https://life.ru/p/1386386
https://rg.ru/2021/03/21/v-shvecii-zahoteli-vypuskat-vakcinu-sputnik-v.html
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603555926.html
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upp i rapporteringen. Det noteras också att Svenska institutet har publicerat en rapport om 

bilden av Sverige i Norden.  

 

Nyhetsrapporteringen på engelska (Ryssland) 

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

under föregående period. Ungefär en femtedel av rapporteringen handlar om Sverige och 

coronapandemin, vilket innebär en minskning sedan föregående period. Rapporteringen är 

till största delen neutral, men i vissa fall negativ. Rapporteringen bedöms vara faktabaserad 

och det är vanligt med hänvisningar till svenska källor.  

- Under den senaste perioden är det endast en artikel, publicerad av RT, som har ett 

huvudsakligt fokus på Sveriges hantering av pandemin. Artikeln berör bland annat att de 

planerade lättnaderna av restriktioner skjutits upp och att sjukvården är hårt belastad i 

Sverige.  

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

och döda i Sverige och jämförelser görs ibland med övriga Norden. Sputnik News 

rapporterar även om andelen vaccinerade i Sverige. Även att den förväntade livslängden i 

Sverige sjunkit under 2020 till följd av pandemin tas upp i rapporteringen.  

- Övrig rapportering handlar bland annat om brottslighet och sport. Det noteras också att  

Svenska institutet har publicerat en rapport om bilden av Sverige i Norden.  

 

  

https://www.rt.com/news/519743-sweden-postpones-easing-covid-measures/
https://sputniknews.com/europe/202104091082578220-america-first-inoculation-approach-threatens-future-cooperation-swedish-vaccine-coordinator-says/
https://sputniknews.com/europe/202104011082505324-life-expectancy-in-sweden-falls-for-the-first-time-in-half-a-century-amid-covid-19-pandemic/
https://sputniknews.com/europe/202104011082505324-life-expectancy-in-sweden-falls-for-the-first-time-in-half-a-century-amid-covid-19-pandemic/
https://sputniknews.com/europe/202103241082434320-swedens-coronavirus-strategy-immigration-darken-its-image-among-neighbours/
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Arabiska 
- SI baserar punkterna på artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala 

arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. Antalet artiklar om Sverige har ökat 

jämfört med föregående period. Ungefär femton procent av rapporteringen om Sverige 

handlar om Sverige och corona, vilket innebär en minskning jämfört med föregående 

period.  

- Det rapporteras bl a om möjligheten att Sverige producerar det ryska vaccinet Sputnik V 

och om risker med Astra Zenecas vaccin. Mot slutet av perioden rapporteras i någon artikel 

om att Sverige registrerar det högsta antalet nya fall av corona i Europa.  

- Övrig nyhetsrapportering handlar bl a om den arabiska filmfestivalen i Malmö och 

sportrelaterade nyheter.   

https://arabic.rt.com/world/1221272-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/
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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 


