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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar vi samarbete och lång-siktiga relationer med andra
länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska
ambassader och konsulat.
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Sverige i internationell nyhetsmedia och social
media
Svenska institutet (SI) har uppgiften att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Det
som brukar kallas Sverigebilden är en bild, eller flera bilder, sammansatta av en stor mängd
associationer som människor i andra länder förknippar med Sverige. Människors uppfattningar
bygger i sin tur på direkta upplevelser av Sverige genom exempelvis affärsrelationer eller vistelser i
Sverige, men även på andra intryck från till exempel vänner, familj, kultur, nyheter eller sociala
medier.
Bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, och den bild av Sverige som framträder i den
internationella nyhetsrapporteringen, är inte alltid samstämmiga. Nyhetsmedia följer en logik för
nyhetsvärde och aktualitet, medan uppfattningen hos en allmänhet byggs över tid och förändras
mycket långsamt.
Från och med maj 2021 publicerar SI månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av
medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av
länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge. I rapporten
inkluderas nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt de mest delade
artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Nyhetsrapporteringen maj 2021

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1-31 maj 2021 i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige
nämns i rubrik eller ingress.
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Under maj utgjorde sport- och ofta även kulturrelaterade nyheter en stor del av rapporteringen om
Sverige i Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Danmark och Norge. Det rapporterades bl a om att
Zlatan Ibrahimovic inte kommer vara med i fotbolls-EM, om Sveriges deltagande i hockey-VM
och Eurovision samt om Avicii Arena. I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och
engelskspråkiga ryska medier är Sveriges hantering av coronapandemin ett framträdande tema.
Flera länder har rapporterat om att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt en rapport om
ökningen av dödligt skjutvapenvåld i Sverige. Rapporteringen utgör en mindre del av
rapporteringen om Sverige och tonaliteten är ofta redogörande och huvudsakligen neutral.
Det rapporteras också i flera länder om att Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M),
Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har lagt fram ett gemensamt förslag för att förändra
den svenska migrationslagstiftningen. SD uppges i och med det gemensamma förslaget närma sig
de övriga partierna. Rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral tonalitet.
I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och engelskspråkiga ryska medier är rapportering om
Sverige och coronapandemin ett framträdande tema, medan det utgör en liten del av rapporteringen
i övriga länder. Ämnen som tas upp i rapporteringen om Sverige och coronapandemin är bl a
smittspridningen i Sverige och att samhället gradvis öppnar upp. I Norge och Danmark rapporteras
också bl a om initiativ bland läkare att erbjuda Sverige sjukvårdshjälp. Tonaliteten i rapporteringen
om Sverige och coronapandemin bedöms övervägande ha varit neutral.
Avslöjandet om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, med dansk hjälp, har spionerat på
ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige har plockats upp i Storbritannien, Ryssland,
Danmark och Norge. Tonaliteten i rapporteringen bedöms överlag vara neutral.
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USA och Storbritannien
Nyhetsrapporteringen i USA
•

•

•

En blandning av olika teman förekommer i rapporteringen, däribland näringsliv och
ekonomi, samhälle samt kultur och sport. Få artiklar handlar om Sverige och
coronapandemin.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin tar bl a upp vad som gäller för
inresande till Sverige (Forbes). Det rapporteras att Sverige förlänger restriktionerna
rörande resor från utanför EU över sommaren, men att resenärer från Norden fr.o.m. 31
maj kan resa in i Sverige utan att behöva uppvisa ett negativt covid-test. Inrikesminister
Mikael Damberg citeras kring att den nordiska regionen är prioriterad när Sverige öppnar
för utländska resenärer. Däremot finns fortsatta restriktioner för resenärer från Sverige till
den nordiska regionen, inklusive krav på karantän i Norge, vilket kan ha en dämpande
effekt på att besöka Sverige. ”Demand for international tourism to Sweden also remains
uncertain as Sweden was hit hard by a third wave, recording one of the highest rates of
coronavirus infections in Europe just a few weeks ago.”
Ungefär en tredjedel av månadens nyhetsrapportering handlar om ekonomi eller
näringsliv. Rapporteringen inkluderar nyheter om enskilda svenska bolag, men också att
den svenska ekonomin under första kvartalet 2021 är tillbaka på samma nivå som innan
pandemin (Bloomberg), att detta gått snabbare än vad som förväntats av såväl experter som
av Riksbanken, och att Sverige, liksom resten av Norden, kommit bättre ur
coronapandemin tack vare bl.a. ett utbyggt välfärdssystem och utbredd digitalisering vilket
möjliggjort att kunna arbeta från hemmet. Annan rapportering handlar om:
o Möjliga konsekvenser för företaget Ericsson i Kina (Wall Street Journal), med
hänvisning till rapportering i kinesisk statlig media, mot bakgrund av att kinesiska
företaget Huawei uteslutits i 5G-utbyggnaden i Sverige: ”Beijing is giving Sweden
one last chance to reverse its ban on telecommunications-equipment giant Huawei
Technologies Co., a Chinese state media outlet said, before it could retaliate
against rival Ericsson AB”. Möjligheterna för Ericsson att delta i nästa steg i
utbyggnaden av 5G i Kina är beroende på huruvida Sveriges hållning gentemot
Huawei, enligt rapportering i statliga Global Times. WSJ rapporterar att
”varningen i kinesisk media är det senaste exemplet där styret i Peking/landet
använder tyngden av den kinesiska marknaden för att skydda kinesiska företags
och landets utrikespolitiska intressen.”
o Investeringar i grön stålproduktion i norra Sverige (Financial Times), där olika
investerare nyligen satsat 105 MUSD i en start-up, H2 Green Steel. Företaget,
tillsammans med Hybrit, omnämns som ”two high-profile green steel projects in
Sweden”. Det rapporteras att projekten ligger i framkant vad gäller ambitionerna
att ställa om en industri som står för mellan sju och nio procent av alla direkta
utsläpp från fossila bränslen. Även om andra verksamheter pågår så rapporteras de
svenska initiativen ha kommit längre.
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På temat hållbarhet rapporteras bl a om hur framtidens energiförsörjning kan se ut
(Bloomberg, 2021-05-16), exemplifierat med ett svenskt EU-finansierat projekt för lokalt
producerad förnybar energi. ”Electricity has traditionally been supplied by large power
stations using fossil fuels or nuclear energy. The power is distributed through national
grids to smaller distribution networks and to end-users. Concerns around climate change
and energy security are increasingly challenging that business model.”
Flera artiklar rapporterar om olika samhällsaspekter, däribland (ekonomisk) jämställdhet, ett
möjligt högerblock efter riksdagsvalet 2022 och ett förslag till förändrad
migrationslagstiftning:
o Bloomberg rapporterar om att de borgerliga partierna M, KD och L kan ta stöd av
SD för att efter valet 2022 bilda regering; om att stödet för SD vuxit i takt med
migrationsflöden; kopplingen integration och kriminalitet; samt resultat från en
DN/Ipsos-undersökning om att migration och integration är prioriterade områden
bland svenska väljare.
o Forbes rapporterar om föreslagna skärpningar för att få uppehållstillstånd i
Sverige, och artikeln berör även frågan om en möjlig regeringskonstellation efter
valet 2022. Förslaget innebär tidsbegränsade uppehållstillstånd, samt förslag att
kunskap inom språk och samhälle ska vara en förutsättning för permanent
uppehållstillstånd och för medborgarskap. M, KD, L och SD föreslår ytterligare
skärpt lagstiftning. “The group are two votes short of a parliamentary majority, so
the government’s proposal remains the most likely outcome. However, it does
point towards a possible future for Swedish politics.”

•

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•

Nyhetsrapporteringen om Sverige utgörs huvudsakligen av sport- och kulturrelaterade
nyheter. Artiklar inom dessa teman utgör drygt hälften av all rapportering om Sverige. I
rapporteringen lyfts bl a att Zlatan Ibrahimovic inte kommer delta i fotbolls-VM och
Sveriges deltagande i Eurovision. Betydligt mindre andelar av den senaste månadens
rapportering handlar om teman som brottslighet, migration, internationella relationer och
Sveriges hantering av coronapandemin. Bland de mest delade artiklarna under perioden
dominerar temat sport, med fokus på Zlatan. Rapportering om brottslighet utgör en liten
del av rapporteringen om Sverige (3/55 artiklar). Det rapporteras bl a om BRÅ:s rapport
om ökningen av dödligt skjutvapenvåld i Sverige (The Guardian, Independent). Det
framgår att Sverige, enligt BRÅ:s rapport, är det enda av 22 länder i Europa i vilket det
har skett en betydande ökning av antalet dödliga skjutningar. Som en följd uppges
nivåerna i Sverige nu vara bland de högsta i Europa. I rapporteringen lyfts också bl a att
mer än 8 av 10 skjutningar har kopplingar till organiserad brottslighet. Tonaliteten i
rapporteringen är neutral.
På temat brottslighet tas även det dödliga våldet mot kvinnor i Sverige upp i en artikel
från BBC (Safe Sweden faces up to wave of women's killings) Tonaliteten är delvis
negativ och i artikeln intervjuas privatpersoner i drabbade områden, och
privatpersonerna uppger att de inte känner sig säkra. Sverige uppges i artikeln ha en
självutnämnd feministisk regering och jämställdhetsminister Märta Stenevi citeras bl a
kring att Sverige fortfarande har strukturella utmaningar inom området. Det rapporteras i
artikeln även om olika åtgärder från regeringen. Under rubriken ”Importerade
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värderingar” uppges det vara en politisk fråga huruvida våldet kan kopplas till
invandring och SD:s partiledare Jimmie Åkesson uppges ha gjort denna koppling.
Endast fyra artiklar handlar om Sverige och coronapandemin. Rapporteringen tar bl a
upp en tysk studie enligt vilken 2000 liv hade kunnat räddas om Sverige hade infört en
snabb lockdown (The Times, Daily Mail). I en opinionsbildande text menar The
Spectator att Sveriges hantering av coronapandemin är mer komplex än vad som framgår
i brittisk nyhetsrapportering. I artikeln görs en genomgång av olika parametrar, t ex
befolkningstäthet, överdödlighet och rörelsemönster bland befolkningen. En av
slutsatserna är att man, för att förstå Sveriges vägval, måste jämföra inte bara med de
nordiska länderna, utan med länder med i vissa avseenden mer likartade förhållanden.
Det konstateras också att det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka länder som har
lyckats bäst.
Inom temat internationella relationer rapporterar tidningen Express i flera artiklar av
opinionsbildande karaktär (bl a We miss you! Swedish MEP admits smaller states 'will
always rely on Britain' och EU on brink: Sweden's 'mourning' for UK after Brexit 'could
quickly morph' into divorce) om att Swexit är ett möjligt scenario, bl a som en
konsekvens av att Sverige i och med Storbritanniens utträde förlorade en viktig allierad.
I rapporteringen förekommer citat från företrädare för Sverigedemokraterna. The
Spectator rapporterar i en artikel om avslöjandet av att den amerikanska
underrättelsetjänsten NSA, med dansk hjälp, har spionerat på ledande politiker och höga
tjänstemän i Sverige.
Ett par artiklar i Independent respektive The Telegraph behandlar svensk inrikespolitik.
Fokus är på SD:s partiledare Jimmie Åkesson, som intervjuats av internationell media.
Åkesson citeras kring att SD, M, KD och L har lagt fram ett gemensamt förslag för att
förändra den svenska migrationslagstiftningen. Det görs i rapporteringen jämförelser
med utvecklingen i Danmark.
iNews rapporterar om att det tidigare kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie
Hermansson, numera arbetar som sophämtare. Artikeln har en positiv tonalitet och
artikelförfattaren skriver bl a ”Hats off to the ex-politicians who get real jobs”.
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Norge och Danmark
Nyhetsrapporteringen i Norge
•

•

•

•

•

Framträdande teman i nyhetsrapporteringen har varit coronapandemin, sport, kultur och
brottslighet. Flera av dessa artiklar har samtidigt berört relationen mellan Norge och
Sverige, indirekt eller direkt. Inom temat sport har artiklarna framförallt rört händelser
förknippade med fotboll, som beröm av den unga svenska talangen Anthony Elanga och
rapportering från hockey-VM med rubriker som ”Den største fiaskoen i moderne tid”.
Rapporteringen inom kultur rör i större utsträckning spridda frågor, däribland Eurovision
Song Contest. Artiklar om musiktävlingen var också de som delades mest under perioden.
Coropandemin har varit ett framträdande tema i nyhetsrapporteringen då runt en tredjedel
av artiklarna har berört detta. Artiklar om smittspridning och dödsfall i Sverige har
förekommit, men i mindre utsträckning än under 2020. Även artiklar om att Sverige lättar
på restriktionerna fr o m den 1 juni förekommer i viss mån (exempelvis VG), om än främst
i form av kortare notiser. Precis som i Danmark rör rapporteringen om pandemin även
Norges beredskap att stötta upp svensk sjukvård under sommaren (t ex ABC nyheter). Till
skillnad från i Danmark kretsar rapporteringen dock inte så mycket kring situationen i
svensk sjukvård, eller huruvida Norge skulle göra hjälpinsatser, utan mer om att Sverige
överväger att be om hjälp samt att samtal har förts mellan norska och svenska ministrar
som är ansvariga för folkhälsa. Utöver situationen i Sverige handlar en del artiklar även om
de norska karantänsregler för norrmän med hus i Sverige (exempelvis Dagsavisen), vilka
kritiseras.
Relationerna mellan Sverige och Danmark uppmärksammas också mer konkret i ett
fåtal artiklar som rör avslöjandet om att Danmark hjälpt USA avlyssna svenska och norska
politiker och tjänstemän. Rapporteringen fokuserar främst på att Sveriges försvarsminister
Peter Hultqvist kräver information i ärendet från Danmark (exempelvis VG).
Brottslighet utgör ett mindre tema i rapporteringen med runt en tiondel av artiklarna.
Förutom återrapportering av enskilda brott under perioden är det en rapport från BRÅ som
uppmärksammas. I rapporteringen används beskrivningar av resultaten som ”knusende”
och ”dyster”, och Sverige beskrivs i sammanhanget som ”’verstingen’ på kontinentet”
(exempelvis TV2 och Netteavisen). Inrikesminister Mikael Damberg liksom
oppositionspolitikerna Jimmy Åkesson, Johan Forsell och Andreas Carlson citeras när de
kommenterar resultaten.
En samhällsfråga som också väcker uppmärksamhet är SD:s första gemensamma politiska
förslag med M, KD och L. Händelsen beskrivs som att SD ”tas for alvor inn i varmen”
(exempelvis NRK), men fokus ligger också på den sakpolitiska överenskommelsen som
beskrivs som att de fyra partierna ”krever innstramninger i innvandringspolitikken” (t ex
Nettavisen).
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Nyhetsrapporteringen i Danmark
•

•

•

•

I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit sport, coronapandemin,
kultur och brottslighet. Ofta har relationen mellan Sverige och Danmark berörts på något
sätt, direkt eller indirekt. Inom t ex sport, som utgör runt en tredjedel av rapporteringen, så
handlar merparten av artiklarna om att Danmark tagit en historisk seger över Sverige i
Ishockey-VM. Dessa artiklar hör även till periodens mest delade om Sverige. Inom kultur
förekommer spridda nyheter som t ex resultaten i årets Eurovision Song Contest och
Sveriges beslut att stoppa Paradise Hotel efter våldtäktsmisstankar.
Coronapandemin berörs i en relativt stor mängd artiklar, runt en tredjedel. I viss mån
uppmärksammas förändringar i restriktioner samt slopat krav på negativt covid-test vid
inresa till Sverige från Danmark, dock framför allt i form av kortare notiser (Ekstrabladet,
2021-05-28). Ett tema som förekom i början av 2021, men som kommit upp igen, är
Danmarks beredskap att bistå svensk sjukvård (exempelvis TV2, 2021-05-20). Initiativet
tycks denna gång ha kommit från danska intensivvårdsläkare, som sett hur hårt ansatta
svenska kollegor är till följd av smittläget i Sverige. Även om både Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och Socialminister Lena Hallengren anser att läget i Sverige är
ansträngt inför sommaren, så uppges ännu ingen formell förfrågan om hjälp ha inkommit
från svensk sida. Danska politiker uppges ha olika inställning till en eventuell dansk
hjälpinsats. Martin Geertsen (Venstre) menar att det är självklart att Danmark ska
hörsamma en eventuell förfrågan från Sverige: ”Der er tale om et broderfolk, og hvis et
broderfolk råber om hjælp, så synes jeg naturligvis, at vi skal lytte.” Liselott Blixt (Dansk
Folkeparti) däremot menar att en svensk förfrågan om hjälp vore dubbelmoral då den
svenska regeringen är i färd med att öppna upp samhället: ”Det er lidt mærkværdigt, at
Sverige går ud og beder om hjælp, når man tidligere har pralet med at være et land, der
har holdt igen med restriktionerne, og dermed delvist selv har skyld i, at man har det pres
på sygehusene, man har.” (TV2)
Brottslighet utgör ett mindre tema under perioden, runt en femtedel. Förutom enskilda
brott uppmärksammas BRÅ:s rapport om antal skjutningar och kriminalitet i Sverige i
flertalet nyhetsmedier (exempelvis Berlingske). Fokus ligger på att Sverige sticker ut i
jämförelse med 22 andra europeiska länder vad gäller antal skjutningar och förekomsten av
dödligt våld. I artiklarna citeras inrikesminister Mikael Damberg och oppositionspolitiker
som Jimmie Åkesson och Johan Forsell om potentiella orsaker till situationen (exempelvis
DR)
På temat internationella relationer avslöjandet om att USA har avlyssnat svenska
politiker och tjänstemän med hjälp av Danmarks underrättelsetjänst i viss mån präglat
rapporteringen. Ungefär fyra procent av artiklarna rapporterar om detta (exempelvis DR). I
artiklarna beskrivs de svenska och norska försvarsministrarna samarbeta för att kräva
Danmark på en förklaring till uppgifterna som framkommit. Få officiella kommentarer från
danskt håll förekommer i rapporteringen. Det som ges är i en referens till ett allmänt
ställningstagande från 2014 om att ”systematisk aflytning af tætte allierede er
uacceptabel”. Danska forskare kommenterar avslöjandet och beskriver det som en ”prekär
situation” respektive ”en skandal” för den danska regeringen.
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Frankrike och Tyskland
Nyhetsrapporteringen i Frankrike
•

•

•

•

Artiklar på temat Sverige och coronapandemin utgör ca en tredjedel av rapporteringen.
Övriga teman i rapporteringen om Sverige är samhällsfrågor, näringsliv, kultur och sport.
Bland de mest delade publiceringarna återfinns några artiklar som berör
främlingsfientlighet.
Av de tio artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin berör tre den svenska
strategin och konsekvenserna av den. Tonaliteten bedöms vara neutral.
o L’Express skriver ”Därför toppar Sverige smittspridningen i Europa” och tar upp
den nya statistiken från ECDC. Det konstateras att den svenska strategin ibland har
lyfts fram som förebild i kampen mot pandemin, men nu när smittspridningen går
ner i övriga Europa sedan några veckor, ligger Sverige fortfarande på höga nivåer.
Anders Tegnell citeras kring att det kan vara en fördröjd effekt. Gällande dödstal
uppges Sverige bättre, men står sig samtidigt sämre jämfört med sina
skandinaviska grannar.
o AFP publicerar i artikeln ”Nej, Sverige har inte slutat använda PCR-tester” en
faktagranskning av huruvida Sverige slutat använda PCR-tester med anledning av
deras tillförlitlighet. Bakgrunden är ett påstående att Folkhälsomyndigheten skulle
gått ut med information om att testerna inte är tillförlitliga, vilket enligt AFP är
felaktigt.
o Le Figaro rapporterar att restriktionerna i Sverige ska börja hävas fr o m den 1 juni
och citerar statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren från en
presskonferens den 27 maj.
Rapporteringen inom temat ekonomi och näringsliv handlar företrädesvis om positiva
nyheter.
o Le Figaro konstaterar: ”I Sverige har tech ersatt industrin” och skriver att i landet
med rekordmånga "enhörningar" per capita och att e-ekonomin överträffar ståloch träindustrin.
o Två medier tar upp förekomsten av snabbköp som drivs utan personal, på
landsbygden i Sverige. I rapporteringen beskrivs detta som en innovativ lösning
som bygger på modern teknik – en enkel byggnad ställs upp, invånarna använder
en app för att gå in, handla och betala, vilket blir allt populärare på platser där
butiker lagts ner och invånarna har långt till affären (Le Point och France24).
Rapporten från BRÅ, som visar att Sverige toppar statistiken över dödsskjutningar i
Europa, rapporteras om i Le Figaro. Det rapporteras att BRÅ-rapporten skapar oro och
debatt i Sverige, som gått från botten till toppen på tio år, och gängkriminalitet anges som
den främsta orsaken. Le Figaro rapporterar också om att oppositionen i Sverige tagit det
första steget till samarbete kring en ny migrationslag.
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Nyhetskanalen LCI har varit i Kiruna och gjort reportage om flytten av staden för att
utvidga gruvan. Intervjuer har skett med talespersoner från LKAB och Kiruna kommun,
och reportaget andas fascination med rubriken: ”Den extraordinära flytten av en svensk
stad för att utvidga en järnmalmsgruva”.
Flera av maj månads mest delade artiklar relaterar, utifrån olika aspekter, till frågor om
migration och invandring. De två mest delade artiklarna under maj har ordet
”högerextremism” i rubriken.
o Den första, från Le Monde, tecknar ett porträtt av Tusse och hans bakgrund som
flyktingbarn, inför Eurovisionfinalen i Rotterdam. Korrespondenten skriver att
segern i svenska melodifestivalen utlöste polemik i Sverige, där invandringsfrågan
dominerar samhällsdebatten. SD:s partiledare Jimmie Åkesson uppges dagarna
innan ha förklarat att han ville dra in asylrätten. Aftonbladet uppges ha kontrat med
att med en högerextrem regering hade sångaren inte varit i Sverige.
o Den andra artikeln kommer från sajten fdesouche.com och tar upp
Sverigedemokraternas nya samarbete om ny migrationslag med Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna – med rubriken: ”Första steget mot höger –
högerextremt samarbete” och återger Le Figaros artikel (se ovan) om det
gemensamma förslaget till ny flyktingpolitik från Moderaterna och
Sverigedemokraterna.
o Bland de mest delade publiceringarna förekommer två artiklar om apatiska
flyktingbarn i Sverige samt om att Sverige omprövar asylrätten för syrier.
Därtill förekommer ett antal sportrelaterade publiceringar bland periodens mest delade
artiklar om Sverige.

Nyhetsrapporteringen i Tyskland
•

•

•

•

•

Rapporteringen berör flera olika teman såsom migration, brott, samhällsfrågor och
näringsliv, men sett till volym utgjorde sport det största temat och det rapporteras
framförallt om hockey och fotboll.
Ungefär en fjärdedel av rapporteringen handlar om Sverige och coronapandemin. Bland
de medier som rapporterar på detta tema finns Berliner Zeitung, Focus och
Deutschlandfunk, Rapporteringen belyser främst Sveriges sätt att hantera pandemin och
smittspridningen. De artiklar som berör smittspridningen i Sverige är kritiska och bedöms
ha en negativ tonalitet, liksom en artikel om att svenska fans har stormat en galleria i
Stockholm i protest mot coronarestriktionerna, som inneburit ett mycket begränsat antal
åskådare under en fotbollsmatch (tidningen Bild). Övrig rapportering om Sverige och
coronapandemin bedöms ha en neutral tonalitet.
Endast en liten del av rapporteringen handlar om brottslighet i Sverige, tre av 36 artiklar.
Sueddeutsche Zeitung och Faz rapporterar om att BRÅ har släppt en rapport om ökningen
av dödligt skjutvapenvåld i Sverige. I rapporteringen lyfts frågor kring den negativa
utvecklingen i Sverige. Artiklarna har fått uppmärksamhet genom delningar och
kommentarer i sociala medier. Rapporteringen bedöms ha en neutral tonalitet.
Ett par tidningar rapporterar på temat migration, t ex Welt. I rapporteringen uppges
Sverige nu ha en striktare hantering av invandrare och asylansökningar. Tonaliteten i
rapporteringen är neutral.
Temat näringsliv berörs i relativt låg utsträckning och de två artiklar som har publicerats
på temat bedöms ha en positiv tonalitet och har fokus på hållbarhet och investering.
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Ryssland
Ryskspråkiga medier

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Sport och internationella relationer är de teman som oftast förekommer i rapporteringen. Drygt
70 procent av rapporteringen handlar om dessa teman.
På temat internationella relationer rapporteras bl a om vad som uppges vara en eskalerande
diplomatisk kris mellan Ryssland och EU. De flesta nyhetsartiklarna har fokus på den
diplomatiska krisen mellan Ryssland och Tjeckien (t ex Ria Novosti och Lenta). Det
rapporteras i sammanhanget om utrikesminister Ann Lindes uttalanden om bl a stöd till
Tjeckiens ambassad i Moskva, samt om Hans Wallmarks (M) skriftliga fråga till Ann Linde om
solidaritetsåtgärder med Tjeckien, upplockad av t ex Ria Novosti. Tonaliteten i rapporteringen
bedöms ha varit neutral och ibland även positiv, t ex då Ann Linde uttalade sig emot utvisning
av ryska diplomater (t ex Izvestija).
Sveriges beslut att kalla upp Rysslands ambassadör efter införandet av ryska sanktioner mot
EU-tjänstemän, däribland FOI:s avdelningschef Åsa Scot, får lika mycket uppmärksamhet som
den diplomatiska krisen (t ex TV Zvezda och Kommersant). Citat från Ann Linde förekommer
ofta även i rapportering om detta ämne. Rapporteringen bedöms huvudsakligen vara neutral,
men vissa medier har inkluderat tidigare kommentarer från ryska utrikesministeriet i vilka
FOI:s expertis ifrågasätts. Artiklar med detta inslag bedöms ha en mer negativ tonalitet.
Det rapporteras återkommande om att Transportstyrelsen beslutat att tillfälligt återkalla det
belarusiska flygbolaget Belavias flygtillstånd (t ex Kommersant, Izvestija och Russia Today.
Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral.
En liten del av rapporteringen utgörs av artiklar om avslöjandet att den amerikanska
underrättelsetjänsten NSA, med dansk hjälp, har spionerat på ledande politiker och höga
tjänstemän i Sverige (t ex Gazeta och Ria Novosti). Tonaliteten bedöms vara neutral och fokus
är inte på Sverige.
Ann Lindes förhandlingar med Sergej Lavrov och Anthony Blinken i Reykjavik finns med i
rapporteringen (t ex Interfax och Moskovsky Komsomolets. Tonaliteten bedöms vara neutral.
Även militära frågor förekommer i rapporteringen och en artikel översatt från DN får mycket
uppmärksamhet (”Försvarsgrenschefer: Vi kan skapa militärt problem för Ryssland”).
Tonaliteten bedöms vara måttligt negativ. Russia Today uppger i en artikel att Försvarsmakten
prioriterar en militärövning över soldaternas hälsa. En artikel från tidningen Proletären, om
Sveriges avtal med NATO, citeras i flera medier.
Rapportering om Sverige och coronapandemin utgör en liten del av rapporteringen. Ämnen
som tas upp är t ex livet efter coronapandemin och Sveriges vaccinationsstrategi. Lenta
rapporterar i en artikel om att svensk ekonomi snabbt återhämtar sig.
Nyheten om att det tidigare kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, numera
arbetar som sophämtare har plockats upp av Life.
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Ryska engelskspråkiga medier

•

•

•

•

•

•

Nyhetsrapporteringen har under månaden berört en rad olika teman, så som t ex
internationella relationer, brott och samhällsfrågor. Ungefär var femte artikel har på något
sätt varit kopplad till Sverige och coronapandemin.
Majoriteten av de artiklar som berör hälsofrågor handlar om Sverige och coronapandemin.
Det rapporteras bl a om biverkningar till följd av vaccineringen, kritik gentemot Sveriges
coronarestriktioner samt om Sveriges vaccinationsstrategi. Andra ämnen som tas upp är att
utrikesfödda har en högre risk att dö av covid-19 samt att samma grupp vaccinerats i lägre
grad än svenskfödda.
o Russia Today skriver om att fler än 30 000 biverkningar rapporterats till
Läkemedelsverket till följd av vaccineringen mot covid-19, varav merparten av
biverkningarna är kopplade till vaccinet från AstraZeneca. Artikeln har en neutral
tonalitet och hänvisar till svenska källor.
o Bland artiklarna återfinns även Sputniks rapportering om den debattartikel som 28
läkare och forskare skrivit under, publicerad i Göteborgs-Posten. Debattartikeln
argumenterar för att Sverige endast bör vaccinera äldre och personer i riskgrupp,
eftersom en stor andel av världens befolkning redan har antikroppar. Att
massvaccinera mot covid-19 menar skribenterna skulle vara att återupprepa samma
misstag som under svininfluensan, med hänvisning till de fall av narkolepsi som
uppstod. Artikelns tonalitet är negativ.
Ungefär var femte artikel är på temat internationella relationer. Det rapporteras bl a om
avslöjandet om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, med dansk hjälp, har
spionerat på ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige (Sputnik), FN:s kritik mot
Bolidens avfall i Chile, en finsk-svensk militärövning samt Rysslands sanktioner mot EUmedborgare.
o Sputnik skriver även om att UD kallat upp den ryska ambassadören till följd av
Rysslands sanktioner mot åtta EU-medborgare, däribland Åsa Scott som är
avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Artikeln är kortfattad
och neutral.
Brott är ett tema som tas upp i drygt var femte artikel.
o Både Russia Today och Sputnik skriver om BRÅ:s rapport om ökningen av dödligt
skjutvapenvåld i Sverige. RT:s artikel bedöms ha en neutral tonalitet medan
rapporteringen från Sputnik bedöms vara något mer negativ.
o Andra artiklar inom temat brott berör exempelvis rekryteringar av svenskar till IS
och vad som uppges vara ett växande säkerhetshot mot Sverige (Sputnik).
Näringslivsrelaterade nyheter berörs i relativt låg utsträckning., men Sputnik rapporterar
om Ericsson deltagande i en upphandling i Kina, och kinesiska medier uppges uppmana
Sverige att tänka över sin policy mot Kina. Detta till följd av Sveriges beslut om att hindra
Huawei att delta i utvecklingen av det svenska 5G-nätet. Sputnik skriver även om Ericssons
uttalande kring möjliga tapp på den kinesiska marknaden till följd av det geopolitiska läget
och handelsosäkerheter.
Flera artiklar rapporterar om samhällsrelaterade nyheter, så som t ex det gemensamma
förslaget från SD, M, KD och L om migration (Sputnik); Svenska kyrkan öppna brev till
trans- och HBTQ-personer (RT och Sputnik) och om att Karolinska sjukhuset stoppar
hormonbehandling av barn med könsdysfori samt om könsneutrala riktlinjer för svensk
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sjukvård (Sputnik) Artikeln om könsneutrala riktlinjer inom sjukvården lyfter bl a den
inhemska kritiken, bl a från Margot Wallström.
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Bilaga. Metod och förteckning över källor per
språk/land
I den här rapporten analyseras innehållet i nyhetsrapporteringen om Sverige under en given månad,
i sex länder. För analysen har ett urval av stora och betydelsefulla nyhetsmedier i respektive land
gjorts (se nedan). För dem inkluderas samtliga artiklar som publicerats under månaden och
innehåller något av sökorden Sverige, svenska, svensk, Stockholm, Göteborg och Malmö i rubrik
eller ingress. För att komplettera analysen inkluderas också de mest delade publiceringarna som
innehåller något av sökorden i respektive land, oavsett i vilket medium de publicerats. Bland de
mest delade artiklarna kan därför även exempelvis bloggar förekomma. För att identifiera
framträdande ämnen i rapporteringen kategoriseras artiklarna i förutbestämda teman. Därefter görs
ytterligare ett urval av artiklar, vilka bedöms ha relevans i Sverigefrämjandet, som läses för att
bedöma innehåll (tema, händelser mm) och tonalitet (positiv, neutral eller negativ) i respektive
artikel. I förekommande fall aggregeras bedömningarna av innehåll och tonalitet för enskilda
artiklar till att bedöma hur det har rapporterats om en händelse eller om ett tema.
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, echo.msk.ru, forbes.ru,
russian.rt,com, openmedia.io, mbk-news.appspot.com, anews.com, zona.media, znak.com,
tsargrad.tv
Ryska (engelskspråkiga medier)
sputniknews.com RT.com tass.com
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
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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
Norska
vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no
morgenbladet.no
Danska
jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk
tv2.dk borsen.dk
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