Mediebilden av Sverige
Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier och sociala medier
Juni 2021

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. Rapporten baseras också på 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 juni 2021

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under juni respektive maj i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige
nämns i rubrik eller ingress.
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Under juni utgjorde sportnyheter en stor del av rapporteringen om Sverige i alla länder. Fokus i de
sportrelaterade nyheterna är på Sveriges deltagande i fotbolls-EM. Det rapporteras i huvudsak om
Sveriges prestation, men ibland lyfts även andra aspekter som t. ex. coronasmitta i laget och
relationen mellan Sverige och det land landslaget möter. I övrigt utgör regeringskrisen i Sverige ett
tydligt tema i rapporteringen.
Nyhetsrapporteringen om regeringskrisen i Sverige är i hög grad kopplad till händelseutvecklingen
i inrikespolitiken och det redogörs för förloppet innan, under och efter misstroendeomröstningen
mot statsminister Stefan Löfven. Det förekommer även mer ingående rapportering om de senaste
årens inrikespolitiska läge i Sverige och om bakgrunden till misstroendeomröstningen. Den
utlösande faktorn till omröstningen uppges ha varit Vänsterpartiets missnöje med regeringens vilja
att gå vidare med förslag från en statlig utredning om fri hyressättning i nyproduktion, men den
inrikespolitiska situationen uppges ha varit utmanande under flera år. Det rapporteras om att
Sverige sedan 2018 har haft en minoritetsregering och om Januariöverenskommelsen, mellan
partier som vanligen inte samarbetar. Detta uppges spegla svårigheterna att hitta hållbara
regeringsunderlag. Sverigedemokraternas förhållande till övriga partier beskrivs återkommande i
rapporteringen och ibland uppges partiets inflytande ha ökat. Det konstateras att
Sverigedemokraterna var det parti som väckte frågan om misstroende. I Norden rapporteras särskilt
mycket om regeringskrisen, vilket hänger samman med ländernas intresse för svensk inrikespolitik.
Rapporteringen om regeringskrisen har överlag en neutral tonalitet.
Temat brott förekommer relativt mycket i Norden. I Danmark utgör rapportering på detta tema
ungefär en femtedel av rapporteringen. Exempelvis har stenkastningen mot danskregistrerade bilar
varit en stor nyhet. Förutom själva händelserna rapporteras det även om svensk polis hantering av
fallen samt svenska och danska politikers uttalanden i frågan. Händelsen då en polis sköts till döds
i Göteborg på kvällen den 30 juni plockades upp som en nyhetshändelse redan under natten till 1
juli. Hur man rapporterar på temat brott skiljer sig mellan länder och nyhetsmedier. SI bedömer att
det inte är relevant att göra en helhetsbedömning utifrån att det handlar om helt skilda kontexter
och medielandskap.
Rapportering om coronapandemin utgör en mycket liten del av nyhetsrapporteringen.

Volymer i nyhetsmedier och sociala medier
Juni präglas av flera stora nyhetshändelser i Sverige. Uppmärksamheten kring Sverige i andra
länder har dock primärt rört sport och mer specifikt svenska landslagets matcher i fotbolls-EM. Sett
till volym är detta de största händelserna i nyhetsmedier men även det som väckt engagemang på
sociala medier. Även om Sverige även väckt internationell uppmärksamhet i och med den
parlamentariska situationen så tycks det i framförallt sociala medier inte väcka lite mycket
engagemang som sporthändelserna.
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Figur 2: Antalet publiceringar om Sverige under juni i sociala medier och nyhetsmedier per land.
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USA och Storbritannien
Nyhetsrapporteringen i USA
•

•
•

•

•

Under juni har rapporteringen om Sverige i amerikanska medier till övervägande del
bestått av nyheter om sport och samhällsfrågor. Särskilt i fokus har varit misstroendehotet
och den efterföljande misstroendeomröstningen mot statsminister Stefan Löfven. Det har
även förekommit rapportering på temana ekonomi och näringsliv samt några artiklar
relaterade till coronapandemin.
På temat sport handlar rapporteringen till övervägande del om fotbolls-EM. Några av
periodens mest delade publiceringar handlar om sport och e-sport.
På temat samhälle handlar rapporteringen till stor del om misstroendehotet mot
statsminister Stefan Löfven (Time & AP 2021-06-17), den efterföljande
misstroendeomröstningen i riksdagen (se t.ex. AP, CNN & NPR, 2021-06-21) och
statsministerns avgång som ett resultat av denna (AP, CNN, Axios, The Hill & Wall Street
Journal, 2021-06-28). Tre av juni månads mest delade publiceringar berör misstroendet
mot statsminister Stefan Löfven och det osäkra parlamentariska läget (bbc.com &
reuters.com, 2021-06-21, theguardian.com, 2021-06-15).
o Det rapporteras om att anledningen till misstroendet är möjliga förslag till ändringar
på det bostadspolitiska området och att det är första gången som en svensk
statsminister förlorar en sådan omröstning i riksdagen. AP skriver: “[t]he
development creates new political uncertainty in the Scandinavian nation after the
last election in 2018 created a deadlocked parliament and months of negotiations to
produce a government.” (Swedish PM loses confidence vote, sparking uncertainty,
2021-06-21).
o I ett inslag i Fox News (2021-06-12) diskuteras kopplingen mellan migration och
brottslighet i Sverige, där det bl.a. rapporteras att Sverige tagit emot flest flyktingar
per capita de senaste åren och den rapport om dödligt skjutvapenvåld som
publicerades av BRÅ i slutet av maj 2021. Denna rapportering återfinns även bland
de mest delade digitala publiceringarna under månaden (Fox News/YouTube, 202106-12) och är kritiskt till situationen i Sverige.
På temat näringsliv och ekonomi förekommer under perioden rapportering om olika
företagsrelaterade nyheter, bl.a. amerikanska VISA:s uppköp av svenska fintech-bolaget
Tink (se t.ex. Forbes & Wall Street Journal, 2021-06-24). Publiceringar om detta
förekommer även bland periodens mest delade publiceringar (cnbc.com och Reuters, 202106-24).
o På temat hållbarhet rapporteras om planer att bygga en koldioxidneutral
cementfabrik i Sverige (Wall Street Journal, 2021-06-02) och om det Stockholmsbaserade företaget Soltech vars verksamhet erbjuder solpaneler (Forbes, 2021-0602)
o Det rapporteras om att den svenska ekonomin mattas av p.g.a. minskad
konsumtion, med hänvisning till april månads BNP-siffror (Bloomberg, 2021-0608).
På temat coronapandemin berör ett fåtal artiklar olika aspekter av pandemin:
o Granskningen i Konstitutionsutskottet av regeringens hantering av
coronapandemin (Bloomberg, 2021-06-03).
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I en opinionsartikel i Bloomberg (202-06-02) framförs att pandemin riskerar skapa
sociala och ekonomiska klyftor i samhället:”Wealthy Swedes were among the first
to warn that the pandemic would bring crippling social and economic costs. When
Covid-19 struck, industrialist Jacob Wallenberg staunchly opposed draconian
lockdowns, fearing devastating unemployment and social unrest. That chimed with
the Swedish government’s relatively hands-off approach to social distancing. The
economy and civil liberties were protected, though ultimately at the cost of a
higher death toll than neighboring countries, drawing anger from voters and the
royal family. The country’s image of being a “moral superpower” was broken.
Today the economy is racing back to pre-pandemic levels, but a new
socioeconomic challenge is brewing: inequality.” Ett möjligt införande av en
förmögenhetsskatt som ett svar på ökande ojämlikhet framförs: ”Finance Minister
Magdalena Andersson, keenly aware of the damage to Sweden’s brand as a
strongly egalitarian market with a cradle-to-grave welfare state, is dangling the
idea of a levy on millionaires.”
o Det rapporteras också att det från 30 juni 2021 åter är möjligt att resa in i Sverige
från USA (The Hill & USA Today, 2021-06-26).
o En av periodens mest delade publiceringar på temat coronapandemin är “Nolockdown Sweden broke with most of the world and didn't require face masks.
Those who wear them say they're treated with suspicion and abuse” (Business
insider, 2021-06-05). Rapporteringen tar fasta på att Sveriges hantering skiljt sig
från många andra länders och fokus ligger på att rapportera om att personer i
Sverige har känt sig otrygga och upplevt att de utsatts för olika slags påhopp för att
ha använt munskydd: ”Sweden's new mask recommendations appear to have had
different effects around the country, but mask-wearers still aren't at ease”.
Personer som intervjuas uttalar sig bl.a.: “The lack of awareness in Stockholm is
quite astounding and would be quite difficult to comprehend for many Europeans
where the mask has become an essential accessory” och “the lack of masks means
that "sometimes I feel like I am on another planet”.
Den tredje mest delade artikeln rapporterar om Sveriges 9:e plats på US News Best country
ranking 2020 (2021-06-03).
o

•

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•

Nyhetsrapporteringen var omfattande under juni, vilket kan förklaras av ett stort intresse
för fotbolls-EM. Ungefär två tredjedelar av rapporteringen handlar om Sveriges
deltagande i EM. Regeringskrisen i Sverige är i fokus i ungefär en tiondel av
rapporteringen, som följer händelseutvecklingen och är redogörande och överlag har en
neutral tonalitet.
Sverige uppges i rapporteringen om regeringskrisen befinna sig i ett svårt politiskt läge.
Det framgår att statsminister Stefan Löfven, som första statsminister, har förlorat en
misstroendeomröstning i Riksdagen och att talmansrundor inletts. Den utlösande faktorn
till omröstningen uppges ha varit Vänsterpartiets missnöje med regeringens vilja att gå
vidare med förslag från en statlig utredning om fri hyressättning i nyproduktion. Det
framgår av rapporteringen att det dock var Sverigedemokraterna som, efter långvarigt
missnöjde med regeringen, väckte frågan om misstroende. Brittiska medier rapporterar om
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•

•

•

•

att partier från olika kanter av det politiska spektrat gemensamt röstat för ett misstroende (bl
a Independent och The Irish Times).
I rapporteringen om regeringskrisen ägnas uppmärksamhet åt det inrikespolitiska landskapet
i Sverige. I bl a The Economist, The Times och Telegraph rapporteras om
Sverigedemokraternas roll i svensk inrikespolitik och de utmaningar den nuvarande
minoritetsregeringen uppges ha.
Inom temat internationella relationer rapporterar tidningen Express i flera artiklar av
opinionsbildande karaktär om Sveriges förhållande till EU. Swexit uppges av olika
anledningar på sikt vara ett möjligt scenario, bl a som en konsekvens av att Sverige i och
med Storbritanniens utträde förlorade en viktig allierad. Sveriges agerande i olika frågor
tolkas som tecken på en skeptisk inställning till EU. Det lyfts i rapporteringen bl a att
Sveriges röstade nej till euron och att Sverige nyligen motsatt sig ett förslag om
gemensamma minimilöner i EU (Swexit warning: EU faces rebellion from two member
states over major wage plans for bloc och EU fury as Sweden's rejection of euro
summarised: 'We don't want to be too close').

Det förekommer ett fåtal artiklar på temat näringsliv. I en artikel i The Times uppges
Sverige leda utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Endast en artikel berör Sverige
och coronapandemin. Den har dock fokus på att smittspridningen i Storbritannien i
mitten av juni var större än i t ex Sverige (The Mirror).
Bland de mest delade artiklarna under juni dominerar fotbolls-EM.
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Norge och Danmark
Nyhetsrapporteringen i Norge
•

•

•

•

•

I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit sport, samhälle,
coronapandemin och brottslighet. Ofta har relationen mellan Sverige och Norge berörts på
något sätt i denna rapportering, direkt eller indirekt.
Inom exempelvis temat sport, som utgör ca två tredjedelar av rapporteringen, har
merparten av artiklarna handlat om Sveriges resultat i fotbolls-EM – inte minst om
Sveriges uttåg ur mästerskapet (se t.ex. Aftenposten, 2021-06-29).
Temat samhälle utgör cirka hälften av rapporteringen, som huvudsakligen handlar om
regeringskrisen i Sverige och statsminister Stefan Löfvens avgång. Det rapporteras om
förloppet med misstroendeomröstningen statsminister Stefan Löfven och hans avgång, men
också om förutsättningarna för regeringsbildning i Sverige (t.ex. Nettavisen, 2021-06-17,
TV2, 2021-06-21, VG, 2021-06-28, Aftenposten, 2021-06-28 och TV2, 2021-06-29). En del
av artiklarna hör till periodens mer delade. Tonaliteten har generellt sett varit neutral.
På temat coronapandemin har antalet artiklar minskat i takt med att restriktionerna har
lättats i Sverige.
o Utöver lättade restriktioner (se t.ex. Dagbladet, 2021-06-28) har det bl.a.
rapporterats om bedrägeri med coronatester (ABC Nyheter, 2021-06-19) och om att
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ”bröt mot sina egna
smittskyddsrekommendationer” (VG, 2021-06-25). En artikel i Aftenposten tar upp
vad som kan komma att förändras i relationen mellan Norge och Sverige efter
pandemin. Bl.a. nämns att Sveriges självbild som storebror kan förändras och att
många svenskar i Norge kommer sympatisera mindre med sitt hemland efter att ha
fått många frågor om Sveriges coronastrategi (Aftenposten, 2021-06-11).
Tonaliteten har övergripande varit neutral.
o Det också rapporterats om gränshandel mellan Norge och Sverige, och att norska
stugägare i Sverige har inväntat beslut om lättade karantänsregler vid inresa till
Norge (se t.ex. NRK, 2021-06-02, VG, 2021-06-06 & NRK, 2021-06-11). Dessa
artiklar hör till periodens mest delade artiklar om Sverige.
Brottslighet utgör ett mindre tema under perioden, och det har bl.a. rapporterats om en
skjutning i södra Stockholm (Aftenposten, 2021-06-20).

Nyhetsrapporteringen i Danmark
•

•
•

I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit sport, samhällsrelaterade
frågor och brottslighet. Jämfört med under maj så har det publicerats fler artiklar om
Sverige, och specifika händelser har genererat ett stort antal artiklar.
Inom sport, som utgör runt en tredjedel av artiklarna, är det nästan uteslutande fotbollsEM som lyfts och mer specifikt Sveriges matcher, svenska spelare och svensk taktik.
Coronapandemin har inte utgjort ett lika stort tema som under maj, då det rapporterades
om Sveriges nya reserestriktioner. Under juni har ämnet enbart nämnts i en handfull
artiklar – framför allt gällande att svenska fotbollsspelare testat positivt för covid-19 inför
EM, samt deras agerande under isolering.
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•

•

•

Under juni har temat samhällsfrågor berörts i en större grad än under maj, med ca en
femtedel av alla artiklar. De flesta artiklarna har handlat om regeringskrisen och redogör
för situationen och hur den uppstått (se t.ex. DR, 2021-06-17, Jyllands-Posten, 2021-06-21
och DR 2021-06-28). Flera av artiklarna härstammar dessutom från samma artikel från
nyhetsbyrån Ritzau. I en del artiklar jämförs den svenska situationen med den danska,
exempelvis vad gäller att Sverigedemokraterna nu troligen kommer att bjudas in till att
samarbeta med andra riksdagspartier (se t.ex. Berlingske, 2021-06-21) och Stefan Löfven
jämförs med de danska motsvarigheterna Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen
(se t.ex. Ekstrabladet, 2021-06-21; Information, 2021-06-29). Det förekommer även
kommentarer på den parlamentariska situationen som “har Sverige blivit landet som inte
går att styra?” (se t.ex. Berlingske, 2021-06-28).
Brott utgör ett ungefär lika stort tema som under förra månaden, ca en femtedel av
artiklarna. Det är primärt ett brott som präglar rapporteringen och det gäller stenkastningen
mot danska bilar i Sverige. Initialt har stenkastningen handlat om en sträcka längs E65,
men området har under perioden utökats till fler platser. Rapporteringen handlar primärt
om de 60 fall som har anmälts till svensk polis, vilket ofta görs genom återrapporteringar
av händelserna. I rapporteringen förekommer även uppmaningar från danskt håll att åka
alternativa vägar i Sverige (se t.ex. Jyllands-Posten, 2021-06-24) och flera danskar har
valt andra färjeturer än till Ystad (se t.ex. Politiken, 2021-06-24). Det har initialt indikerats
att svensk polis inte gjort tillräckligt (BT, 2021- 06-21), men senare har det rapporterats
specifikt om insatser från svensk polis (t.ex. Ekstrabladet, 2021-06-26). Händelserna har
även lett till kontakter på ministernivå, där den svenska justitieministern Morgan Johansson
bl.a. låtit meddela att en polisiär specialstyrka, svenska nationella operativa avdelningen
(NOA), har kallats in (se t.ex. TV2, 2021-06-24) vilket den danska statsministern Mette
Frederiksen har kommenterat (Jyllands-Posten, 2021-06-25). Utöver stenkastning så har
rapporteringen om brottslighet handlat om den svenska polisens gripande av 155 personer i
operation Trojan Shield (t.ex. Politiken, 2021-06-08). Rapporteringen om dessa två brott
hör till det som väckt störst engagemang i sociala medier.
Likt under maj har en mindre del av rapporteringen handlat om internationella relationer,
och mer specifikt om USA:s övervakning av Sverige – med hjälp av Danmark.
Rapporteringen har skett primärt under maj, men har fortsatt under början av juni med de
svenska reaktionerna på Danmarks förklaring på hur övervakningen har kunnat ske.
Primärt kretsar rapporteringen kring försvarsminister Peter Hultqvists uttalande om att han
inte är nöjd med Danmarks och USA:s svar om övervakningen, och att han därför fortsatt
kommer ha diskussioner i frågan (se t.ex. Politiken, 2021-06-04).
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Frankrike och Tyskland
Nyhetsrapporteringen i Frankrike
Antalet publiceringar om Sverige under juni månad är fler jämfört med tidigare. Av månadens
publiceringar rapporterar drygt hälften om Sverige och fotbolls-EM. Ett annat framträdande ämne i
fransk medierapportering handlar om den svenska regeringskrisen. Övriga teman som förekommer
i rapporteringen rör samhällsfrågor som migration, brottslighet, behandling av unga mot
könsdysfori och regeringens förslag till ny satsning mot kvinnovåld. Fotbollen dominerar de mest
delade artiklarna.
•

På temat samhälle följer de stora franska medierna den pågående svenska regeringskrisen
noga. Rappporteringen är i huvudsak objektiv och saklig och utgår oftast från samma källa,
nyhetsbyrån AFP.
o Le Figaro (2021-06-17) rapporterar att den svenska regeringen kan falla efter
misstroendevotum och beskriver kort bakgrunden kring Vänsterpartiets ultimatum
om marknadshyror och att det lett fram till Sverigedemokraternas motion om
misstroendeomröstning.
o Efter misstroendeomröstningen den 21 juni ökar bevakningen och flera medier
(däribland Le Monde, Le Figaro, L’Express och Le Point) tar i rapporteringen upp
att det är historiskt att en svensk statsminister faller efter omröstning, och har en
vecka på sig för att antingen avgå eller utlysa nyval:
o Le Figaro (2021-06-21) skriver: ”Stefan Löfven, som hittills har utmärkt sig för sin
förmåga att överleva politiska kriser sedan han kom till makten 2014, blir den
första regeringschefen som faller på detta sätt.” Flera svenska statsvetare kommer
till tals - Jan Teorell, Anders Sannerstedt, och Jonas Hinnfors. I samtliga artiklar
beskrivs det komplicerade läget i svensk politik med en socialdemokratisk
minoritetsregering, januariavtalet och konsekvenserna av att Liberalerna hoppat av
uppgörelsen, lierat sig med ”extremhögern” och att Centerpartiet och
Vänsterpartiet vägrar komma överens.
o Le Mondes (2021-06-21) korrespondent ger en djupare bild med start i valet 2018
och bakgrunden till januariavtalet och punkt 44 om marknadshyror för
nyproduktion, vänsterns stridsfråga: ”Ämnet verkar nästan anekdotiskt i samband
med covid-19-pandemin, som har orsakat över 14 500 dödsfall i Sverige, och i en
tid då otrygghet och invandring dominerar den politiska agendan. Men för
Vänsterpartiet är detta en central fråga, påminner statsvetaren Jenny Madestam: –
Det här berör omfördelningspolitiken och partiet hade redan från början sagt att
man skulle sluta stödja regeringen om principen om hyresreglering ifrågasattes.”
o Dagstidningen Libération (2021-06-21) rapporterar i en längre artikel om det
svenska systemet med hyresreglering. Där konstateras att det är ett system som
håller nere hyrorna men som skapat långa bostadsköer i storstäderna. rapporterar i
en längre artikel om det svenska systemet med hyresreglering. Där konstateras att
det är ett system som håller nere hyrorna men som skapat långa bostadsköer i
storstäderna.

I och med statsminister Stefan Löfvens beslut att avgå och inte utlysa nyval, citeras Stefan Löfven i
flera artiklar: ”Ett nyval är inte det som är bäst för Sverige”. Le Monde (2021-06-29) beskriver det
som ”en omöjlig ekvation” att bilda en
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socialdemokratisk regering när Liberalerna valt högerblocket med
Sverigedemokraterna och Centerpartiet inte vill förhandla med Vänsterpartiet.
Ett ämne som förekommer bland periodens mest delade publiceringar är könsdysfori hos
unga. Med rubriken ”Sverige börjar tveka inför vågen av könsdysfori” skriver Le Figaro
(2021-06-14) om Karolinska som slutat med den omdiskuterade hormonbehandling av
unga sedan 1 maj. En krönika på temat som har mer negativ vinkel finns bland de mest
delade: ”När Sverige - paradiset för könsöverskridare - upptäcker att de skapat ett
helvete!” (2021-06-15).
På temat coronapandemin rapporteras i ett fåtal artiklar om olika aktualiteter i Sverige
(FranceTV Info, 2021-06-09; FranceTV Info, 2021-06-14) samt en krönika om att
coronapandemin har satt fokus på diskriminering av äldre (Le Monde, 2021-06-14).
o

•

•

Nyhetsrapporteringen i Tyskland
•

•

•

•

•
•

Under juni månad har antalet artiklar i tyska nyhetsmedier ökat jämfört föregående månad.
Det mest framträdande temat i rapporteringen är sport, som utgör två tredjedelar av juni
månads rapportering. Fokus ligger framför allt på Sveriges deltagande i fotbolls-EM. Även
den inrikespolitiska situationen, med fokus på misstroendet som riktats mot statsminister
Stefan Löfven och regeringskrisen, utgör ett tydligt tema i rapporteringen.
Temat samhälle utgör cirka 20 procent av all nyhetsrapportering och har främst fokus på
regeringskrisen i Sverige och statsminister Stefan Löfvens avgång. I flera artiklar av som
tar upp regeringskrisen relateras diskussionerna om marknadshyror i Sverige till de
diskussioner som pågår om detta i Berlin (2021-06-28, Tagesschau, Spiegel, TAZ; 202106-23, FAZ; 2021-06-21, FAZ, Welt). Rapporteringen är huvudsakligen neutral.
Näringsliv och ekonomi utgör endast en liten del av nyhetsrapportering. Det förekommer
en kritisk artikel om H&M:s strategi och värderingar (2021-06-15, Stern) och det
rapporteras även om införandet av e-valuta i Sverige (2021-06-07, RP). En opinionsartikel
tar upp svensk skattepolitik och artikelförfattaren menar att Sverige utgör ett gott exempel
(2021-06-08, FAZ).
Temat hållbarhet/miljö utgör en mycket liten del av rapporteringen. Det rapporteras bl a
om att Sverige är det land i Europa som har bäst luftkvalitet och om att Greta Thunberg har
återupptagit sina protester utanför Riksdagen. (Welt och Spiegel). Övrig rapportering tar
bl.a. upp att ett nattåg från Sverige till Danmark och Tyskland ska göra resandet i Europa
enklare och mer miljövänligt (t.ex. 2021-06-28, Tagesspiegel, RBB, Abendblatt).
Rapporteringen är överlag neutral
Några artiklar tar upp nyheter rörande den svenska kungafamiljen (såsom 2021-06-09, FR).
De mest delade artiklarna handlar huvudsakligen om fotbolls-EM och coronapandemin.
Om det senare ämnet lyfts dels att Sveriges strategi kanske har visat sig fungera och att
Sverige inte längre har hög smittspridning (2021-06-29, NTV; 2021-06-28, NTV; 2021-0622, Morgenpost; 2021-06-02, Journalistenwatch), men det förekommer också artiklar som
är kritiska mot Sveriges strategi (bl.a. 2021-06-12, Tagesspiegel, Focus). Artiklarna har
neutral till kritisk tonalitet.
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Ryssland
Ryskspråkiga medier
•

•

•

•

•

•

•

Rapporteringen var omfattande under juni och ungefär två tredjedelar av rapporteringen
handlar om sport och fokus är på fotbolls-EM. I övrigt rapporteras främst om
regeringskrisen i Sverige, som tas upp i ungefär var sjätte artikel.
Rapporteringen om Sveriges deltagande i fotbolls-EM handlar huvudsakligen om
Sveriges prestation, men tar ibland även upp aspekter som inte är direkt kopplade till sport.
Inför matchen mellan Sverige och Ukraina uppmärksammas t. ex. ett vänligt uttalande från
Ukrainas president Vladimir Zelenskyj (Gazeta.ru och Pravda). Även ett Twitterinlägg av
Sveriges ambassadör Tobias Thyberg har plockats upp i rapporteringen (Ria Novosti och
Gazeta.ru. I en artikel i Izvestija rapporteras om att en ukrainsk parlamentsledamot och
forskare, Volodymyr Vjatovitj, i ett inlägg på Facebook (”Fotbollen återspeglar
avkolonisering”) menar att jämförelser med Sveriges förlust vid Poltava är irrelevanta.
Det uppmärksammas i rapporteringen om fotbolls-EM också att svensk polis varit i Sankt
Petersburg för att hjälpa ryska kollegor att upprätthålla ordning under matcher där svenska
fans närvarar (Komsomolskaja Pravda och Moskovsky Komsomolets) SI noterade under
fotbolls-VM 2018 att den typen av rapportering tenderar att få ett positivt mottagande
bland ryska journalister och läsare.
De flesta större nyhetsmedierna rapporterar om regeringskrisen och tar redogörande upp
misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven och hans avgång. Många medier
uppmärksammar att oenighet kring frågan om marknadshyror är den utlösande anledningen
till regeringskrisen. Kommersant går i en artikel in på djupet och skildrar Sveriges
bostadssystem samt olika politiska ståndpunkter och vad som uppges vara utmaningar med
svenska systemet. Chefen för nyhetsbyrån TASS i Sverige, Irina Dergatjeva, tar upp
regeringskrisen i en artikel (TASS). I artikeln anas en skepsis mot Sverige och den svenska
modellen. Rapporteringen om regeringskrisen är i övrigt överlag neutral.
På temat samhällsfrågor citerar Russia Today och Tsargrad TV en översättning av InoSMI
av en artikel från franska Le Figaro, om vad som uppges vara ett lavinartat växande antal
könskorrigeringsfall bland svenska tonåringar, samt de utmaningar för svensk sjukvård
som det leder till. InoSMI har även översatt en debattartikel från Nyheter Idag, ”Gulag är
kanske ingen dum idé”, skriven av Robert Matthiasons, tidigare ordförande i
Kommunistiska partiet. I Inosmis artikel förekommer även kommentarer, vilket är
ovanligt, från svenska läsare som är kritiska till läget i Sverige. Nyhetsbyrån TASS i
Sverige publicerar även en stor artikel om de problem med månggifte som landet uppges
stå inför (TASS).
InoSMI har på temat internationella relationer översatt ett uttalande i Ekot av
överbefälhavare Micael Bydén, om ett möjligt angrepp från Ryssland. Artikeln har
plockats upp av flera andra medier. Tonaliteten varierar mellan att vara neutral och måttligt
negativ.
Interpellationer och skriftliga frågor till ministrar tas ofta upp i den ryska
nyhetsrapporteringen. På temat internationella relationer har under den aktuella perioden
en interpellation till Ann Linde från riksdagsledamoten Håkan Svenneling, Vänsterpartiet,
om att stödja den "demokratiska oppositionen" i Belarus plockats upp (Russia Today).
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•

Några enstaka artiklar handlar om Sverige och coronapandemin. De tar upp bl a
vaccineringar och restriktioner.

Ryska engelskspråkiga medier
•

•

•

•

•

Huvudsakliga teman i rapporteringen är samhälle, migration och hälsa. Tyngdpunkten
ligger på rapportering om olika samhällsfrågor, som utgör cirka 40 procent av all
rapportering om Sverige.
På temat samhälle dominerar rapportering om regeringskrisen i Sverige. Det rapporteras
händelsebaserat om förloppet innan, under och efter misstroendeförklaringen mot
statsminister Stefan Löfven (bl a Russia Today och TASS, 2021-06-28). Av rapporteringen
framgår att den utlösande faktorn är ett förslag om marknadshyror i en statlig utredning och
att det är första gången en statsminister avgår till följd av en misstroendeomröstning (t.ex.
Russia Today, 2021-06-21). Kopplat till regeringskrisen rapporteras också om det
inrikespolitiska landskapet i Sverige och att såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna
röstade för ett misstroende mot statsministern (t.ex. Sputnik News, RT, 2021-06-21).
Rapporteringen är överlag redogörande och har en neutral tonalitet.
På temat samhälle rapporteras i övrigt om varierande frågor. I en artikel i Sputnik
rapporteras om en undersökning från Novus som visar att stödet för kärnkraft är det högsta
någonsin bland allmänheten. Nationalmuseum uppges i ett par artiklar ha fått kritik efter att
ha satt upp varningstexter vid konstverk. Syftet uppges ha varit att varna för nationalism,
rasism och patriarkala könsstereotyper i museets konst (Russia Today och Sputnik News).
Artikeln i Sputnik avslutas: ”[f]rom reimagining its viking warriors as “transgender” to
hanging homosexual art in its churches, to declaring its own history “copied,” Swedish
society has apparently committed itself to a full-throttle woke makeover in recent years.
The Swedish National Museum in Stockholm is no different.” Sputnik rapporterar också bl
a om Justitieombudsmannen har kritiserat ett par skolor för att ha tvingat elever att delta i
politiska demonstrationer, inklusive Pride-evenemang.
Det förekommer några artiklar på temat migration och det rapporteras bl a om att
Förvaltningsdomstolen har stoppat det slöjförbud som Skurups och Staffanstorps
kommuner införde i skolor. Antalet muslimer uppges vara mycket stort i Sverige, i relation
till landets befolkning, och det uppges finnas en konflikt mellan muslimska läror och
”Sweden’s feminist and liberal philosophy” (Sputnik). I en annan artikel uppges islam vara
den näst största religionen i Sverige och Nederländerna och enligt Tjeckiens
premiärminister Andrej Babis kommer muslimer de kommande decennierna vara i
majoritet i länderna. I artikeln lyfts en del röster som är kritiska mot Babis uttalande
(Sputnik). Moderaternas förslag att låta militären hjälpa svensk polis att motverka det
dödliga våldet tas upp i ett par artiklar. Förslaget uppges en enligt en undersökning från
SOM-institutet vid Göteborgs universitet ha stöd av åtta av tio svenskar (Sputnik, Sputnik).
En artikel lyfter att Erik Nord, polisområdeschef för polisområdet i Göteborg, sagt att det
finns en koppling mellan skjutningar och immigration (Sputnik). Artiklarna på temat
migration har en neutral till negativ tonalitet.
Några artiklar berör Sverige och coronapandemin. De tar t ex upp att det förekommer att
personer undviker utvisning från Sverige genom att inte ta covid-19-test. I rapporteringen
lyfts en Facebook-kampanj från Moderaterna med rubriken ”Ett nej är ett nej” (Sputnik).
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Att MSB avfärdat teorin om att covid-19-viruset skulle ha sitt ursprung i ett kinesiskt labb
tas upp i ett par artiklar. Professor Frederik Elgh vid Umeå universitet uppges mena att det
är viktigt att gå till botten med denna teori och i en annan artikel uppges en journalist vid
SVT ha stoppats från att undersöka detta spår (Sputnik och Sputnik).
Artisten ASAP Rocky uppger i artikeln ”ASAP Rocky on His Arrest in Sweden: Trump
Made it Worse” att han alltid kommer ha en koppling till Sverige, där han älskar bl a
arkitektur och innovation.
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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.
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