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Internationell mediebevakning av Sverige är en mång-
facetterad historia. Under 1900-talet låg fokus länge 
på ”den svenska modellen”: svensk politik, samhälls-
lösningar och välfärdsstaten väckte omvärldens in-
tres se, beundran och debatt. Över tid har allt fler 
aspekter av Sverige kommit att omfattas av rapporte-
ringen, som idrott, kultur, näringsliv, miljöarbete och 
ett starkt internationellt engagemang. Generellt har 
den bild av Sverige som utländska medier förmedlat 
i grunden varit positiv, även om det också funnits kri-
tiska inslag. Detta gäller också i dag, men på senare 
år har rapporteringen blivit mer komplex. Nya nega-
tiva narrativ om ett land i förfall på grund av alltför 
stor flyktinginvandring utmanar den traditionella 
bilden av välfärdsnationen Sverige. Betydande delar 
av  denna, ofta starkt överdrivna och inte sällan helt 
felaktiga, rapportering tycks användas som verktyg i 

* Henrik Selin är chef för avdelningen för interkulturell dialog och ansva-
rig för frågor kring Sverigebilden på Svenska institutet. Jacob Stenberg är 
analytiker på Svenska institutet.
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andra länders inrikes politiska debatt, och sprids sär-
skilt av aktörer med en negativ inställning till invand-
ring och det mångkulturella samhället. Trots detta så 
ger inte  resultatet av senare års studier belägg för att 
 människors uppfattning om Sverige skulle ha föränd-
rats på något avgörande sätt.

Hur omvärlden ser på Sverige är viktigt för vårt land. 
Ju bättre kännedom människor i andra länder har av 
Sverige, desto bättre är förutsättningarna för det som 
vår utveckling är beroende av och som vi vill främja: 
handel, utländska investeringar, turism, internatio-
nellt samarbete och utbyten inom kultur, utbildning 
och forskning med mera. 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet 
med uppdrag att bidra till kännedom, intresse och 
förtroende för Sverige i omvärlden. Genom dialog 
och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och 
 näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga rela-
tioner med andra länder. En stor del av verksamheten 
är  biståndsfinansierad, vilket innebär att vi också 
 bidrar till stärkt kapacitet för en hållbar utveckling i 
omvärlden. En viktig del av vårt uppdrag är att  följa 
och analysera det som brukar sammanfattas som 
bilden av Sverige utomlands. Denna artikel syftar till 
att sammanfatta de bilder av Sverige som förmedlas 
i internationella medier, vilket utgör en av flera delar 
av bilden av Sverige utomlands. I vårt arbete följer vi 
därutöver olika internationella studier och index som 
rankar världens länder och vi genomför egna under-
sökningar av hur människor ser på Sverige och på 
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frågor som är viktiga för dialog och samarbete över 
nationsgränser. För en översikt av den sammanvägda 
bilden av Sverige utomlands, se rapporten Sverige i ett 
nytt ljus? som SI publicerade i juni 2018. 

Olika tider och tekniska möjligheter har över tid 
skapat olika förutsättningar för arbetet att följa 
internationell medierapportering. I dag är mängden 
tillgänglig information större än någonsin. Denna ar-
tikel bygger på sammanställningar av svenska ambas-
saders mediebevakning i omvärlden1 samt på material 
från SI:s egna undersökningar där sådana har gjorts.2 

På senare år har SI därutöver utvecklat ett nytt sätt att 
följa den internationella mediebilden. I dagens förän-
derliga medielandskap där sociala medier och alterna-
tiva medieaktörer utmanar traditionella  mediers roll 
som agendasättare använder SI digitala verktyg för 
inhämtning och analys av vad som brukar kallas Big 
data, dvs stora mängder aggregerade data från  bloggar, 
forum, nyhetssajter samt sociala medie- plattformar. 
Artikeln inleds med en historisk överblick och avslutas 
med en aktuell bild av samtalet om Sverige i utländ-
ska medier samt några sammanfattande trender och 
 insikter från materialet.

1 Årliga sammanställningar av utländsk medierapportering finns  sedan 
1960-talet. Som källa är detta material av varierande kvalitet: am-
bassaderna genomförde sammanställningarna relativt självständigt, 
vilket gör att bl a urval av medier skiljer sig åt. Kvantitativa uppgifter 
redovisas som regel inte. Materialet finns samlat i skriften Bilder av 
Sverige i utlandet – en studie om förändringar, nuläge och mätmetoder, 
 Utrikesdepartementet 2005.

2 Sverigebilden 2007, 2008, 2009, 2010. Svenska institutet.
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Sverige i utländsk press och media  
– en historisk överblick

I de flesta översikter av Sverigebilden tas den amerikan-
ske journalisten och författaren Marquis Childs bok 
Sweden, the Middle Way från 1936, upp som betydelse-
full för hur Sverige betraktas utomlands. Childs lyfte 
den positiva utvecklingen på det ekonomiska och sociala 
området och menade att Sverige hade hittat en effektiv 
kompromiss mellan marknadsekonomi/kapitalism och 
socialism. På arbetsmarknaden hade det svenska sam-
förståndet mellan arbetsgivare och fackliga intressen ut-
vecklats i ”Saltsjöbadsandan”. The Swedish Model blev 
begreppet som summerade dessa aspekter av Sverige, 
och som under lång tid kom att få en stark förankring i 
hur omvärlden såg på Sverige. Frågan fick stort utrym-
me i internationell press och politiker och tjänstemän i 
flera länder kom till Sverige för att studera de svenska 
erfarenheterna. Följande citat från den amerikanske 
presidenten F D Roosevelt år 1936 sammanfattar det väl:

”In Sweden, for example, you have a royal family and a 
socialist government and a capitalist system, all working 
happily side by side. Of course, to be sure, it is a smaller 
country than ours; but they have conducted some very in-
teresting and, so far, very successful experiments. They 
have these cooperative movements existing happily and 
successfully alongside of private industry and distribu-
tions of various kinds, both of them making money.”3

3 Woodward, C. Vann. (1997). The Comparative Approach to American 
History. Oxford.



Sverige i utländska medier – från välfärdsföredöme till mer komplex bild | 103102 | Henrik Selin och Jacob Stenberg

Efter andra världskriget fanns schematiskt sett två bil-
der i rapporteringen om Sverige. Den ena fokuserade 
på Sverige som ett land som hade stått utanför kri-
get, med betydande eftergifter mot Nazityskland och 
som inte uppfattades våga eller vilja ta klar ställning 
för demo krati och frihet. Den andra bilden talade om 
Sverige som ett neutralt land som fungerade som en 
fristad för många och som verkade i humanitär anda, 
ett land där Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg 
stod som ikoner.

Den svenska modellen, eller frågor kopplade till 
välfärdssamhällets utveckling, fortsatte att vara ett le-
dande tema i internationell medierapportering också 
under 1950- och 1960-talen, vanligtvis som ett positivt 
exempel. Men där fanns också kritiska inslag, t ex i 
Kathleen Notts bok, A clean well-lighted place från 
1961, som lyfte ett tema som återkommit genom åren, 
nämligen Sverige som ett tråkigt land där individen 
kvävs av ”påträngande omtanke och maktberusade 
byråkrater”. 

På ett område ansågs Sverige vid den här tiden 
vara särskilt spännande – sex. Filmer som Hon dan-
sade en sommar och Sommaren med Monika av 
Arne Mattsson respektive Ingmar Bergman, och Elise 
 Ottesen-Jensens skapelse RFSU bidrog till att  sprida 
bilden av Sverige som ett land med en hög grad av 
sexuell frigörelse. När så USA:s president Dwight D 
Eisenhower i ett tal 1960 spred missuppfattningen att 
Sverige hade den högsta själmordsfrekvensen i världen 
skapades två segslitna klichéer som i viss utsträckning 
lever kvar än i dag. 
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Slutet av 1960-talet samt 1970- och 1980-talen kom, 
vid sidan av sportnyheter, att domineras av två ämnen: 
den svenska modellen och Olof Palmes gärning och 
person. Ekonomiska problem, industrinedläggningar 
och stigande arbetslöshet kompletterade tidigare po-
sitiva bilder av Sverige. Fler kritiska röster lyftes om 
det svenska samhällssystemet och om politiken. Exem-
pelvis kom den stora gruvstrejken (LKAB-konflikten) 
1969–70 att ses som ett tecken på att samförståndet 
mellan arbetsmarknadens parter började krackelera. 
Intresset för att ta del av Sveriges erfarenheter var dock 
fortsatt stort; UD redovisade runt 200 journalistbesök 
per år. Palmes tillträde som partiordförande och senare 
statsminister 1969 väckte starka reaktioner, både po-
sitiva och negativa. Omvärlden tolkade hans tillträde 
som en radikalisering och vänstervridning med ökad 
jämlikhet som mål. I en afrikansk tidskrift blev han 
årets man 1973. Sveriges erkännande av Nord vietnam 
och den allt fränare kritiken av Vietnamkriget gav Sve-
rige och Palme särskilt stor uppmärksamhet i USA. 
Också Palmes internationella solidaritets uttalanden, 
medlingsförsöken mellan Iran och Irak,  valförlusterna 
för Socialdemokraterna 1976 och 1979 samt återkoms-
ten 1982 medförde omfattande internationell rappor-
tering. När Olof Palme mördades 1986 nådde Sverige-
publiciteten sin absoluta topp med omkring 1  000 
internationella journalister på plats.

På 1980-talet börjar utländska medier också alltmer 
att uppmärksamma svenskt näringslivs  framgångar 
i omvärlden. Symtomatiskt var att ”Företag” 1982 
för första gången fick en egen rubrik i UD:s  årliga 
 sammanställningar av utländsk medie rapportering. 
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Samtidigt började andra positiva berättelser om 
Sverige att lyftas, t  ex miljövård, jämställdhet och 
invandrings politik. Grundstötningen av den  sovjetiska 
ubåten U-137 år 1981 blev inledningen till flera års 
uppmärksamhet kring ubåtar i Östersjön.

Sveriges EU-medlemskap 1995 bedöms ha bidragit till 
att Sverige blev mindre synligt än tidigare och mer be-
traktades som ett ”vanligt land”. Den ekonomiska krisen 
och nedskärningarna i välfärden i början av 1990-talet 
fick relativt stor uppmärksamhet och bidrog till ytterli-
gare betoning av problem i det svenska välfärdsbygget. 
Från mitten av 1990-talet skedde dock en pånyttfödelse 
av den svenska modellen, som genom sin förmåga till 
förändring och reformer skapade nytt intresse och enga-
gemang i omvärlden, också i länder långt borta som t ex 
Japan och Kanada. Bland sådana reformer kan nämnas 
pensionssystemet, familjepolitiken, saneringen av stats-
budgeten och avregleringar på flera områden. 

I början av 2000-talet noteras i UD:s sammanställ-
ningar att konkurrensen om uppmärksamhet på den 
internationella arenan ökar. Traditionella medier 
anses fortfarande viktiga, men sociala medier bedöms 
bli alltmer betydelsefulla. Bilden av Sverige i utländska 
medier är fortsatt övervägande positiv, och handlar i 
stor utsträckning fortfarande om frågor kopplade till 
samhälle och välfärd samt svenska företag. Till detta 
kommer nya områden som får allt större uppmärk-
samhet, t ex IT, populärmusik, mode och design samt 
turism och resereportage. Toppnoteringar i uppmärk-
samhet från perioden inkluderar det svenska ord-
förandeskapet i EU 2001, mordet på Anna Lindh 2003 
och Tsunamikatastrofen 2004.
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Idrott är ett område som genom åren har gett Sverige 
en övervägande positiv och omfattande publicitet. Under 
många av åren som medierapporteringen har följts har 
sporthändelser kvantitativt dominerat rapporteringen 
om Sverige, och då länge med Björn Borg och Ingemar 
Stenmark som de stora namnen. En toppnotering är från 
1980 då nyheter om Björn Borg stod för 70 procent av alla 
klipp om Sverige. De mest kända svenska företeelserna i 
övrigt är kungafamiljen, Nobel och Nobelpriset, Ingmar 
Bergman, IKEA och Volvo samt Abba. 

Under lång tid var världsnyheter om Sverige på kultur-
området i princip uteslutande en fråga om Greta Garbo, 
Ingmar Bergman och Ingrid Bergman. På 1980-talet blev 
också Astrid Lindgren ett av dessa namn, medan det 
först är på 1990- och 2000-talet som en bredare berättel-
se om det kreativa Sverige ser ljuset, med framgångar på 
framför allt musikområdet (Ace of Base, Roxette, Ro-
byn, Max Martin m fl) och inom kriminallitteraturen 
(”Det svenska deckarundret”, med namn som Henning 
Mankell, Camilla Läckberg och Stieg Larsson).

Den tilltagande globaliseringen och den förhål-
landevis stora andelen svenska multinationella stor-
företag har bidragit till att rapporteringen om  svenska/
Sverigeanknutna företag över tid har ökat. Till det 
har även bidragit att affärsnyheter över tid har fått en 
större andel av nyhetsutbudet i alla medier. I början 
av 2000- talet publiceras också allt fler  internationella 
jämförelser och rankningar av länder, där Sverige 
 genomgående noterar topplaceringar, ofta tillsam-
mans med övriga nordiska grannar. Ytterligare en 
renässans kan vid denna tid noteras för den  svenska 
modellen, genom uppmärksammade reportage i inter-
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nationell press om svensk innovationskraft och om en 
progressiv politik som balanserar ekonomisk tillväxt, 
socialt ansvar och höga ambitioner för att  värna  miljön. 

2015/2016 – ett nytt narrativ växer fram

De senaste åren har SI kunnat konstatera att nya narra-
tiv kring Sverige har vuxit fram och att Sverige i ökad 
grad används som negativt exempel av aktörer i andra 
länder, inte sällan som ett inslag i andras politiska agen-
dor. Dessa nya narrativ kan sammanfattas med att de 
fokuserar på Sveriges migrationspolitik och flykting-
mottagande, kopplat till våld och orolig heter. Narra-
tiven hänger till viss del också samman med en kritisk 
inställning till andra värderingsfrågor som förknippas 
med Sverige och som Sverige också kommunicerar 
 aktivt, t  ex jämställdhet,  familjepolitik och HBTQ- 
frågor. Rapporteringen är inte entydigt  negativ, men 
jämfört med tidigare och jämfört med rapporteringen 
om  Sverige i andra frågor är den  påtagligt negativ.

Utländsk rapportering om Sverige på dessa områden 
var som störst i samband med den så kallade flykting-
krisen 2015/2016. Sverige och svenska erfarenheter lyf-
tes då fram i både positiva och negativa ordalag. Även 
om mycket av rapporteringen var negativt inriktad var 
den i huvudsak korrekt; flera stora internationella ny-
hetsaktörer beskrev de stora utmaningar som Sverige 
stod inför efter att på kort tid ha tagit emot ett ovanligt 
stort antal asylsökande. Relativt snart, när den akuta 
fasen avtog, så minskade också rapporteringen i om-
fattning, särskilt i traditionella nyhetsmedier. I sociala 
medier har denna typ av innehåll dock fortsatt före-
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komma, och på senare år till och med ökat, ofta med 
en långt mer negativ ton om Sverige som ett land i kris, 
och i vissa fall med grova överdrifter och ren desinfor-
mation om förhållandena i Sverige. 

Samtalet om Sverige på digitala plattformar 
2016–2018

2016 genomförde SI en pilotstudie för att följa samtalet 
om Sverige på digitala plattformar, genom att hämta 
in och analysera stora datamängder från innehåll och 
trafik på dessa plattformar. Bakgrunden var att vi upp-
fattade en ökning av negativ rapportering om Sverige, 
särskilt i sociala medier samt det faktum att sociala 
medier över tid hade fått en alltmer betydelsefull roll 
som agendasättare. Första året följdes enbart samtalet 
om Sverige på engelskspråkiga plattformar och ett 
begränsat antal ämnesområden kopplat till Sverige 
– innovation, jämställdhetsfrågor, hållbarhetsfrågor 
och migrationsfrågor. Resultatet visade tydligt att 
migrationsfrågor låg på en klart högre nivå än de övriga 
ämnesområdena samt att mer än hälften av samtalet om 
Sverige kopplat till migration hade en  negativ tonalitet.

Under 2017 och 2018 utvidgades analysen till att 
även innefatta samtalet om Sverige på ryska, arabiska 
och spanska samt ytterligare ämnesområden.4 Arbetet 
har genomförts i samarbete med undersökningsföre-
taget Whispr Group. I det följande redogörs för över-

4 Tillgång till data från sociala medie-plattformar skiljer sig åt. Twitter, 
Youtube och Instagram är relativt öppna med tillgång. Facebook ger 
 enbart tillgång till de sidor som är öppna. På ryska plattformar är till-
gången begränsad, vilket gör att samtalet om Sverige på ryska i denna 
rapport är mindre än i verkligheten.
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gripande resultat från SI:s analyser, med fokus på data 
från 2017. Följande grafer visar det totala antalet om-
nämnanden av Sverige på de fyra språken.

Graf 1. Konversationsvolym i samtalet om Sverige på digitala plattformar fördelat per språk.
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Samtalet om Sverige är störst på engelska. År 2017 
publicerades cirka 44 miljoner omnämnanden på eng-
elska av Sverige på de digitala plattformar som ingår i 
SI:s analys. Detta till skillnad från spanska (3  miljoner), 
ryska (1,5 miljoner) och arabiska (830  000).  Grafen 
visar att händelsen som kom att kallas Last Night in 
Sweden var det årets mest omdebatterade ämne på 
engelska plattformar. Att president Trumps kommen-
tarer om en icke-existerande händelse genererade mer 
publicitet än en faktisk terrorattack är ett intressant 
resultat i sig. Men på övriga språk hade Last Night in 
Sweden ett relativt litet genomslag.5 Terrorattacken 
på Drottninggatan var dock ett stort ämne i rapporte-
ringen på samtliga språk.

En analys av de plattformar som nämner Sverige 
visar att Twitter är den volymmässigt dominerande 
källan på samtliga språk, följd av Nyhetsmedier och 
Instagram. För engelska språket står dock Instagram 
för en klart större volym än nyheter.

Samtalet om Sverige rymmer en stor  
bredd ämnen

En närmare analys av innehållet i materialet visar att 
samtalet om Sverige ser olika ut på olika språk. Dia-
grammet nedan visar på de ämnesområden som sam-
talet om Sverige kretsade kring 2017.

5 Diskussioner om Last Night in Sweden utgjorde en relativt liten andel av 
det totala antalet Trump-relaterade diskussioner på digitala plattformar 
i USA under den aktuella perioden.
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Diagram 1. Övergripande ämnen Sverige nämns i samband med på de fyra språken.

Den digitala mediebilden av Sverige kan beskrivas 
som mångfacetterad. Ämnen som sport, kultur/
underhållning, brottslighet och politik är de mest 
betydelse fulla områdena sett till volym, även om pro-
portionerna skiljer sig åt mellan språken. Inget en-
skilt ämne dominerar samtalet. SI:s analys inkluderar 
också en s k  sentimentanalys, dvs huruvida inne hållet 
i materialet är positivt, negativt eller neutralt färgat. 
Som framgår av diagram 2 skiljer sig tonaliteten åt 
beroende på språk, där ryska plattformar är som mest 
polariserande i samtalet om Sverige. Spanska är det 
språk där rapportering om Sverige har minst andel 
 negativ tonalitet.
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Näringsliv & företag 20 %  Politik 13 %

Annan sport 11 %   Fotboll 10 %

Forskning 4     Musik 4 %

Terror 4 %    Innovation 3 %

Hållbarhet 3 %   Film 2 %

Andra samhällsfrågor 2 %  Turism & resande 2 %

Migration 1 %   Jämställdhet 1 %

Andra ämnen 20 %

Diagram 2. Sentimentanalys (tonalitet) för det digitala samtalet om Sverige på de fyra 

språken.

Nyhetsmedier – stor bredd av ämnen och mer 
neutral och mindre negativ rapportering

Om vi istället tittar på rapporteringen i  nyhetsmediers 
rapportering om Sverige, här på engelska, ser vi fortsatt 
en stor ämnesmässig bredd och något mer neutral (85 
procent) och mindre negativ (5 procent) rapportering. 
Redaktionella mediers krav på saklighet, objektivitet 
och mediernas format (artikellängd, berättande former) 
har en inverkan på urvalet av hur Sverige porträtteras. 
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Diagram 3. Ämnen som Sverige nämns i samband med för nyhetsmediers digitala 

 publiceringar  på engelska.

Ämnen som är stora på sociala medier (t ex migra-
tionsfrågor) har en mer undanskymd roll bland 
nyhets medier. Också här skiljer sig rapporteringen åt 
mellan olika språk. Bland ryskspråkiga medier  kretsar 
rapporteringen i hög grad kring svensk politik och 
migrationsfrågor (42 respektive 12 procent) och med 
en starkt polariserad tonalitet med 35 procent nega-
tivt innehåll. På spanska var artiklar om fotboll (27 
procent), politik (14 procent) och brottslighet (13 pro-
cent) dominerande ämnen, sammantaget med en över-
vägande positiv tonalitet.6 En viktig bakgrundsfaktor 
är att nyhetsmedier är beroende av lokala målgrupper, 
vilket gör att mediernas berättelser om Sverige måste 
passa in i den lokala kontexten. Ryska nyhetsmedier 
publicerar till exempel ofta artiklar om Sveriges för-
hållande till Ukraina.

6 Brottslighet i det här fallet handlar i hög grad om nyheter om mordet på 
svenska journalisten Kim Wall.
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Sociala medier: mer polariserat.  
Twitter: dominerar det negativa samtalet  
om Sverige

En analys av innehållet på sociala medier visar på en 
delvis annan bild. Samtalet om Sverige kännetecknas 
fortfarande av en ämnesmässig bredd, men här ser för-
delningen annorlunda ut, och den beror i hög grad på 
vilken kanal man tittar på. På Instagram, som står för 
25 procent av allt material på sociala medier på engel-
ska, förmedlas ofta en bild av Sverige baserad på rent 
visuella element: naturlandskap, städer och byggna-
der. Tonaliteten är av betydlig mer positiv karaktär än 
övriga plattformar: ca 78 procent av det som delas på 
Instagram om Sverige har en tydligt positiv tonalitet 
och enbart 1 procent negativ. På Twitter är förhållandet 
nästintill det motsatta. Mest innehåll om Sverige med 
negativ tonalitet återfinns på Twitter: ca 37 procent av 
det totala samtalet om Sverige på Twitter under 2017 
är tydlig negativt. Twitter är också den dominerande 
kanalen i samtalet om Sverige och  migrationsfrågor. 

Mest delade artiklar – högre engagemang  
och mer polariserad bild

När vi fokuserar på förra årets 100 mest delade artik-
lar om Sverige på de olika språken, alltså de artiklar 
som genererar störst engagemang på sociala medier, 
framträder en ännu mer polariserad bild. Den mest 
delade artikeln på engelska under 2017 var ”Zlatan 
Ibrahimovic immortalized on Swedish currency note”, 
publicerad av amerikanska sportsajten ESPN. Analy-
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sen indikerar dock att migrationsrelaterade artiklar 
om Sverige står för merparten (32 procent) av de mest 
delade artiklarna, följt av brottslighet (11 procent), 
jämställdhetsfrågor (11 procent) och terrorism (10 
procent), alla frågor som genererar hög grad av enga-
gemang. Graden av polarisering är hög: både ande-
larna negativa (30 procent) och positiva (30 procent) 
 artiklar är högre bland de mest delade artiklarna jäm-
fört med samtalet om Sverige i stort.

I negativa artiklar är narrativet om ett Sverige drab-
bat av utbrett våld, brott och oroligheter som en följd 
av en bristfällig svensk migrationspolitik  vanligt före-
kommande, och detta narrativ skapar  relativt stort 
 engagemang på sociala medier. Exempel på  artiklar 
som har skapat mest engagemang på sociala  medier 
under första halvåret 2018 är Civil war erupts in 
sweden as irate swedes burn nine muslim refugee 
 centers to the ground (cvikas.com) och Sweden has 
 legalized child marriages for muslim refugees who 
come from countries where sharia was the law of  the 
land (hardcoreusanews.com). Andra perspektiv på 
migrationsfrågor i Sverige är tämligen obefintliga här.  

Alternativa mediekällor –  
starkt fokus på Sverige och migration

Det är intressant att notera att de mediekällor som 
publicerar mest artiklar om Sverige på migrations- 
och integrationstemat är relativt få till antalet. Mer 
än hälften (53 procent) av de mest delade artiklarna 
om migration på engelska 2017 publicerades av fem 
mediekällor som kan beskrivas som alternativa nyhets-
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aktörer – Breitbart, Infowars, The Old Continent, The 
Gateway Pundit samt Voice of  Europe. Dessa aktörer 
publicerade i genomsnitt under 2017 1,4 artiklar per 
dag om Sverige, huvudsakligen med negativ tonalitet. 

Det är tydligt att dessa mediekällor har en agenda-
sättande förmåga i samtalet på temat Sverige och 
 migrations- och integrationsfrågor. Genom en stark 
närvaro i sociala medier kan sannolikt också dessa 
 aktörer uppfattas som mer tongivande än vad de i 
 själva verket är. Samtidigt tycks inte den breda all-
mänheten i länder utanför Sverige än så länge ta något 
större intryck av denna typ av nyheter. Exempelvis vi-
sar resultaten från SI:s studier i länder där alternativa 
nyhetskällor har relativt stora marknader (t ex USA) 
att uppfattningen om Sverige som ett land präglat av 
våld och andra oroligheter är tämligen marginell. Den 
grupp som i USA, enligt en studie från 2017,  visar sig 
vara mest mottaglig för budskap om våld och orolig-
heter i samband med migrations- och integrations-
frågor i Sverige befinner sig oftast på ideologiska 
ytterkanter.7 En delförklaring till det relativt stora en-
gagemanget är troligtvis att så kallade bots, (automa-
tiserade sociala medie-konton) vars funktion är att dri-
va upp konversationsvolymen, tenderar att utnyttjas i 
hopp om att vara just agendasättande. 

Inget tyder på att intresset för detta ämne är på väg 
att minska. SI har tvärtom kunnat notera en ökning 
också under 2018. De största alternativa engelsksprå-
kiga nyhetsaktörerna har publicerat nästan dubbelt så 

7 Bilden av Sverige i Kanada och USA, Svenska institutet 2017.
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många artiklar (686) under årets första månader jäm-
fört med 2017 års sista fem månader (350). Detta ma-
terial kännetecknas av högt engagemang och många 
delningar. 

Att skriva om just Sverige förefaller vara en tydlig 
prioritet bland dessa källor. I tabell 1 redovisas anta-
let artiklar från dominerande s k alternativa nyhets-
aktörer under de första fem månaderna 2018. Vid en 
jämförelse med hur mycket dessa källor publicerar om 
andra europeiska länder framgår att just Sverige och 
Tyskland sticker ut. Att antalet artiklar om Sverige 
är nästan lika många som om Tyskland och större än 
länder som Frankrike, Italien och Nederländerna får 
betraktas som anmärkningsvärt. En sannolik förkla-
ring till detta är att Tyskland och Sverige var de två 
länder som tog emot flest asylsökande under den s k 
flyktingkrisen.

Land Totalt antal 
artiklar Engagemang* Genomsnittligt  

engagemang/artikel

Tyskland 711 1 490 834 2097

Sverige 686 1 395 369 2034

Frankrike 521 741 330 1423

Italien 339 567 579 1674

Nederländerna 60 158 859 2648

Danmark 46 130 225 2831

Norge 39 85 645 2196

Finland 35 138 430 3955

Tabell 1. Antal artiklar om europeiska länder jan-maj 2018 från de mest dominerande 

s k alternativa nyhetsaktörerna. *Engagemang visar på det samlade antalet kommenta-

rer och delningar på Facebook, Twitter, Reddit och Pinterest för samtliga artiklar.
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Utländsk medierapportering om Sverige  
– sammanfattande insikter

• Utländsk medierapportering om Sverige är mång-
facetterad. De ämnen som under lång tid har domi-
nerat mediebilden är sportnyheter och frågor kopp-
lade till samhälle,  politik, ekonomi och välfärd, 
eller den s k ”svenska modellen”. Generellt sett har 
utländska mediers Sverigebild under hela den stu-
derade perioden varit övervägande positiv, även om 
det också har funnits en kritisk diskussion om den 
svenska samhällsmodellen och politiken bakom den.

• Det finns ingen entydigt negativ fråga i historien om 
internationell medierapportering om Sverige. Det 
är först de senaste tre åren som en tydligt negativ 
trend har etablerats, i form av berättelser om Sve-
rige som ett land i förfall på grund av alltför stor 
flyktinginvandring, ofta med referenser till flykting-
mottagande, våld och oroligheter. Detta narrativ 
finns på alla språk men är volymmässigt klart större 
på engelska.

• Rapporteringen om Sverige på migrations- och 
 integrationsområdet innehåller såväl korrekt rap-
portering om Sveriges utmaningar som grova över-
drifter och starkt vinklad rapportering om förhål-
landen i landet. Även om SI inte analyserat frågan 
i detalj så tycks betydande delar av rapporteringen 
om Sverige syfta till att användas som argument i 
andra länders politiska debatt. Detta är i sig inte 
 något nytt, Sverige och svenska erfarenheter har 
ofta genom historien utgjort referens i andra länders 
 politiska diskussion.



Sverige i utländska medier – från välfärdsföredöme till mer komplex bild | 119118 | Henrik Selin och Jacob Stenberg

• I SI:s analyser av samtalet om Sverige på digitala 
plattformar framgår att det skiljer sig åt beroende 
på språk, land och plattform. Ryska är det språk 
där rapporteringen om Sverige är mest polariserad 
och har mest negativt innehåll. Schematiskt gäl-
ler att nyhetsmedier förmedlar en bred och mång-
facetterad bild av Sverige med en mer neutral och 
positiv tonalitet, medan det i sociala medier skiljer 
sig starkt åt beroende på plattform. Twitter är den 
dominerande källan för spridning av starkt negativt 
innehåll om Sverige. 

• Betydande andelar av det innehåll som har starkt 
negativ karaktär sprids av ett relativt fåtal källor av 
s k alternativa nyhetsmedier. Denna typ av innehåll 
har ökat i omfattning på senare år. Samtalet om 
Sverige kopplat till migrationsfrågor har fortsatt 
att öka under det första halvåret 2018 jämfört med 
perioden augusti-december 2017.

Som framgår av SI:s rapport Sverige i ett nytt ljus? som 
publicerades i juni 2018, är den övervägande bilden av 
Sverige utomlands fortfarande positiv. Mediebilden 
är inte lika med Sverigebilden; SI kan i de analyser 
myndigheten genomfört så här långt inte se att den 
nega tiva medierapporteringen har haft några större 
effekter på uppfattningen om Sverige bland generella 
befolkningen i andra länder. Men det står samtidigt 
klart att omvärldens bild av Sverige på relativt kort tid 
har blivit mer komplex. Det finns därför all anledning 
att fortsätta följa och analysera såväl medierapporte-
ringen om Sverige som hur människor i andra länder 
faktiskt ser på vårt land.


