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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, Frankrike1, 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 juli-augusti 2021  

 

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1 juli – 30 augusti 2021 i de nyhetsmedier som SI följer, där 

Sverige nämns i rubrik eller ingress. 

 
1 Utgår i befintlig rapport.  
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Sammantaget har det under juli respektive augusti publicerats färre artiklar om Sverige än under 

juni. Flera framträdande teman förekommer under periodens nyhetsrapportering, däribland sport, 

brottslighet, svensk inrikespolitik och internationella relationer. Bland enskilda nyhetshändelser har 

den flygplansolycka som ägde rum i juli utanför Örebro fått stor uppmärksamhet. 

Liksom under juni utgjorde sportrelaterade nyheter en stor del av rapporteringen om Sverige i flera 

länder. Det rapporteras framförallt om svenska prestationer i OS. Det ligger i linje med vad SI 

tidigare har observerat, att sporthändelser, t ex stora internationella mästerskap, får stort utrymme i 

media.  

Rapportering om brottslighet utgör under perioden ett tydligt tema i flera länder, samtidigt som det 

i några länder som SI följer i stort sett inte framträder alls. I de länder där det har rapporterats om 

brottslighet är rapporteringen huvudsakligen händelsestyrd och följer nyhetshändelser i Sverige. 

Under perioden rapporteras bl a om de skjutningar som har ägt rum på olika platser i landet. Den 

rapport om det dödliga skjutvapenvåldet som BRÅ publicerade i våras nämns ofta i rapporteringen 

om skjutningar. På temat brottslighet har det också rapporterats om t ex gisslandramat på ett 

fängelse i Eskilstuna och om domen i det s. k. Vetlandamålet. I en del länder förekommer artiklar 

som analyserar läget med skjutningar och gängkriminalitet i Sverige. Det lyfts t ex att utvecklingen 

i Sverige är oroande och att den har väckt debatt i Sverige mellan politiker och opinionsbildare. 

Nyhetsrapporteringen om brott bedöms generellt ha en neutral och redogörande tonalitet, medan 

analyser av läget bedöms ha en mer negativ tonalitet.  

I rapporteringen om svensk inrikespolitik redogörs huvudsakligen för utvecklingen kring 

regeringen. Det rapporteras om att statsminister Stefan Löfven omvaldes, efter att under senare 

delen av juni ha avgått i samband med en misstroendeomröstning, samt om att han i slutet av 

augusti meddelade att han kommer avgå som partiledare och statsminister i samband med 

Socialdemokraternas partikongress i november. Det förekommer artiklar som uppger att 

finansminister Magdalena kan komma att bli Sveriges första kvinnliga statsminister.  

På temat internationella relationer rapporteras främst om att Sverige i ett unikt mål åtalar en iransk 

man för folkrättsbrott i Iran under slutet av 1980-talet, samt om Afghanistan och däribland Sveriges 

evakuering av personer från landet.   

Att Sverige som första land, genom företaget HYBRIT, producerar fossilfritt stål har plockats upp i 

rapportering på teman som ekonomi, näringsliv och hållbarhet, som utgör en liten del av 

rapporteringen om Sverige. På samma tema har även nyheten om att IKEA producerar grön el 

fångats upp.  

Det förekommer fortsatt rapportering om Sverige och coronapandemin, men den utgör en liten del 

av rapporteringen om Sverige. Det rapporteras bl a om smittspridningen i Sverige och det 

förekommer några artiklar om Sveriges strategi.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Under juli och augusti har rapporteringen om Sverige i amerikanska medier till 

övervägande del handlat om sport. Omkring hälften av periodens artiklar är på detta tema. 

Andra återkommande teman i nyhetsrapporteringen är samhälle, brottslighet och 

näringslivsnyheter. Rapporteringen är till övervägande del redogörande och har en neutral 

tonalitet. 

• På temat sport handlar rapporteringen till övervägande del om Sveriges prestationer i OS, 

och framför allt om damlandslaget i fotboll. Bland periodens mest delade artiklar handlar 

majoriteten om nyheter från OS. 

• Rapportering om svensk inrikespolitik utgör knappt tio procent av periodens rapportering, 

som framför allt handlar om regeringsomröstningen i juli, om bedömningarna att 

statsminister Stefan Löfven skulle återväljas (AP, 2021-07-05, Washington Post, 2021-07-

01) och sedan omvaldes som statsminister (AP, 2021-07-07; AP, 2021-07-09) samt att 

Stefan Löfven aviserat sin avgång under hösten (AP, 2021-08-22). Washington Post (2021-

08-23) rapporterar att beskedet om Löfvens avgång kom ”abrupt” och att: ”The front 

runner to replace him would be the first female premier and could face the same 

challenges in governing with no parliamentary majority”. Även Bloomberg (2021-08-25) 

rapporterar att finansminister Magdalena Andersson kan bli Sveriges första kvinnliga 

statsminister: ”Sweden may join the ranks of European countries where a woman is in 

charge”. Det rapporteras att statsministerns besked kommer under en turbulent tid i svensk 

inrikespolitik mot bakgrund av förutsättningarna att få igenom en budget, kommande års 

riksdagsval och ett ökat stöd för Sverigedemokraterna.  

• Brottslighet utgör ungefär tio procent av rapporteringen som handlar om händelser såsom 

skjutningar och annan våldsbrottslighet, det åtal Sverige väckt mot en iransk man för 

folkrättsbrott i Iran på 1980-talet samt domen mot den man som våren 2021 knivskar flera 

personer i Vetlanda. En artikel från The Economist (2021-07-22) om skjutningar i Sverige 

är bland periodens mest delade artiklar.  

• Rapporteringen på temat näringsliv och ekonomi inbegriper framför allt olika 

företagsnyheter och utgör ungefär tio procent av periodens medierapportering. Det 

rapporteras bl.a. om den svenska satsningen HYBRIT och första leveransen av fossilfritt 

stål (Forbes, 2021-08-19), där också andra svenska och internationella initiativ för fossilfri 

stålproduktion omnämns. Nyheten om fossilfri stålproduktion förkommer också bland 

periodens mest delade artiklar (theguardian.com, 2021-08-18). Ett antal artiklar rapporterar 

om ett eventuellt stopp för kärnkraften i Sverige med anledning av regeringens beslut 

avseende frågan om slutförvaring av kärnbränsle (Bloomberg och Time, 2021-08-25, 

Bloomberg, 2021-08-31). 

• En av periodens mest delade artiklar handlar om coronapandemin: ”Sweden, noted for its 

lax COVID-19 response, never mandated face masks. Now it's dropping its vague 

recommendation to wear one at all” (Business Insider, 2021-07-01). Temat är att 

rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken tas bort och att Sverige, till 

skillnad från de flesta andra länder, inte har rekommenderat allmän användning av 

munskydd. Rapporteringen återger att Sverige har avvikit från de flesta andra länder på 

flera områden under pandemin, exempelvis när det gäller nedstängning av samhället och 

https://apnews.com/article/sweden-europe-government-and-politics-3317b10aac56e1807396c6138beae52e
https://www.washingtonpost.com/politics/sweden-caretaking-pm-asked-to-try-to-form-a-new-government/2021/07/01/000ece6e-da65-11eb-8c87-ad6f27918c78_story.html
https://apnews.com/dccd6edb0b0888da1d98aaa4f0071fbb
https://apnews.com/59021320f0dee4f336ca666db50346d1
https://apnews.com/89b9d28cd49d32e7278f14cdf2e3e8b0
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/23/sweden-prime-minister-resigns/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-25/sweden-may-join-ranks-of-nordic-peers-with-female-premier-map
https://www.economist.com/europe/2021/07/24/sweden-is-being-shot-up
https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2021/08/19/how-sweden-delivered-the-worlds-first-fossil-fuel-free-steel/
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-25/sweden-risks-blackouts-as-clock-ticks-on-nuclear-waste-decision
https://time.com/6092616/sweden-nuclear-power-waste-blackouts/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/vattenfall-warns-sweden-faces-forced-exit-from-nuclear-power
https://www.businessinsider.com/covid-19-sweden-drops-face-mask-recommendation-never-mandated-them-2021-7?r=US&IR=T
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fokus på social distansering, och att Sverige har fler döda än grannländerna, men färre än 

många andra europeiska länder.  

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

• Det största temat i rapporteringen om Sverige är sport, som drygt hälften av all 

rapportering handlar om. Fokus är på Malmö FF:s kvalmatch till Champions League och 

damlandslagets fotbollsmatcher i OS. I övrigt handlar drygt sex procent av rapporteringen 

om brott, som därmed är det näst största temat följt av samhällsfrågor, med fokus på 

inrikespolitik. Den mest delade artikeln under perioden kommer från The Independent (21-

08-19) och handlar om att det svenska företaget HYBRIT är först i världen med att leverera 

fossilfritt stål.  

• Drygt sex procent av rapporteringen under juli och augusti handlar om brott. En majoritet 

av artiklarna handlar om den skottlossning som ägde rum i Kristianstad den 3 augusti. 

Rapporteringen baseras ofta på svenska nyhetskällor och är av redogörande karaktär. I flera 

av artiklarna nämns den BRÅ-rapport som publicerades i maj och som visade att det 

dödliga skjutvapenvåldet har ökat i Sverige och att landet ligger i topp när det gäller 

dödligt skjutvapenvåld i Europa (bl.a. Daily Mail, 21-08-04 , The Independent, 21-08-03  

och Express, 21-08-03). The Economist (21-07-24) och The Times (21-08-29) har 

publicerat varsin kritisk analys om vad som uppges vara ett allvarligt läge i Sverige, med 

ett ökat antal skjutningar och The Times uppger i sin artikel att Sverige oväntat har blivit en 

hot spot för Europas vapenvåld. Artiklarna i The Economist och The Times utgör under 

perioden undantag i rapporteringen om brottslighet, som i övrigt sammantaget har en 

neutral tonalitet och tar upp enskilda nyhetshändelser.  

• På temat samhälle rapporteras främst om att Sverige har väckt åtal mot den iranske 

mannen Hamid Nouri för folkrättsbrott i Iran under slutet av 1980-talet. Det framgår av 

rapporteringen i slutet av juli att det handlar om ett unikt åtal, som ibland uppges kasta ljus 

på Irans nye president, Ebrahim Raisi, som också misstänks ha varit inblandad i 

massavrättningarna under 1980-talet (bl.a. BBC, The Guardian och The Times). I övrigt 

rapporterar Irish Times (21-08-22 och 21-08-22) i ett par artiklar om att statsminister 

Stefan Löfven avgår och The Telegraph (21-08-28) uppger att finansminister Magdalena 

Andersson kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Rapporteringen på temat 

samhälle har en neutral tonalitet.  

• Det rapporteras i några artiklar om coronapandemin och flera av dem är av 

opinionsbildande karaktär. The Telegraph (21-08-22) uppger att Sverige, som inte 

genomförde någon nedstängning av samhället, har klarat sig bättre än andra länder när det 

gäller t.ex. befolkningens mentala hälsa och samhällsekonomin. Även The Independent 

(21-07-29) rapporterar om att svensk ekonomi har klarat sig bra. En annan aspekt som lyfts 

i rapporteringen är att dödstalen i Sverige är lägre än i många andra länder (se t.ex. The 

Sun, 21-08-03 och Daily Mail, 21-08-03). The Spectator (21-07-12) uppger att Sveriges 

vaccinstrategi har fungerat genom att den har skyddat utsatta grupper och iNews (21-07-15) 

menar att andra länder kan lära av Sveriges långsiktiga coronastrategi. Tonaliteten i 

rapporteringen är neutral till positiv. 

• Temat ekonomi och näringsliv utgör endast ca fyra procent av rapporteringen om Sverige. 

Under perioden rapporteras t.ex. om den cyberattack som drabbade bl.a. Coop (BBC, 21-

07-03) och om att IKEA kommer sälja förnyelsebar el i Sverige (Independent, 21-08-23). 

Det rapporteras också om att svenska HYBRIT, som första företag i världen, har levererat 

https://www.independent.co.uk/climate-change/green-steel-coal-hybrit-volvo-b1905043.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9861239/Three-teenagers-arrested-gunmen-mopeds-opened-fire-Swedish-shopping-mall.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/shooting-police-gunshot-sweden-kristianstad-b1896068.html
https://www.express.co.uk/news/world/1471680/Sweden-shooting-Police-N-sby-Kristianstad-emergency-terror-latest-update-dead-injured
https://www.economist.com/europe/2021/07/24/sweden-is-being-shot-up
https://www.thetimes.co.uk/article/sweden-europes-gun-crime-hotspot-2d9gw6d57
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-57996483
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/02/war-crimes-trial-could-intensify-spotlight-on-irans-new-president-ebrahim-raisi-sweden
https://www.thetimes.co.uk/article/sweden-to-put-iranian-mass-executioner-on-trial-zsnlhng0h
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/surprise-as-swedish-prime-minister-lofven-to-step-down-in-november-1.4653382
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/swedish-prime-minister-lofven-announces-his-intention-to-resign-in-november-1.4653382
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/08/28/sweden-lines-magdalena-andersson-first-woman-prime-minister/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/08/22/sweden-experiment-no-lockdowns-led-better-mental-health-healthier/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-economy-growth-covid-pandemic-b1892860.html
https://www.thesun.co.uk/news/15769223/mask-free-sweden-zero-daily-covid-deaths-delta/
https://www.thesun.co.uk/news/15769223/mask-free-sweden-zero-daily-covid-deaths-delta/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9855651/Mask-free-Sweden-close-ZERO-daily-Covid-deaths.html
https://www.spectator.co.uk/article/sweden-shows-that-the-uk-s-third-wave-won-t-sting
https://inews.co.uk/opinion/sweden-covid-restrictions-laws-england-easing-lockdown-19-july-1094682
https://www.bbc.co.uk/news/technology-57707530
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/ikea-renewable-energy-sweden-b1907116.html
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fossilfritt stål till en producent, Volvo AB (The Guardian,21-08-19  och The Independent, 

21-08-20).  

• Express publicerar fortsatt opinionsartiklar på temat Swexit, som uppges vara ett möjligt 

scenario efter att Storbritannien har lämnat EU. Sverige uppges bl.a. vara mycket upprört 

över EU:s nya skogsstrategi och i olika artiklar framträder utvalda politiker och forskare 

gällande sannolikheten för ett svenskt utträde ur EU (t.ex. Express, 21-07-11, Express, 21-

07-16 Expres,s 20-07-29). 

 

 

 

 

  

https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal
https://www.independent.ie/business/world/swedes-make-green-breakthrough-company-becomes-first-to-producesteel-without-coal-40769510.html
https://www.express.co.uk/news/politics/1461185/eu-news-brexit-uk-sweden-leaving-european-parliament-driving-force-spt
https://www.express.co.uk/news/uk/1463464/brexit-news-denmark-sweden-ones-to-watch-eu-exit-spt
https://www.express.co.uk/news/uk/1463464/brexit-news-denmark-sweden-ones-to-watch-eu-exit-spt
https://www.express.co.uk/news/world/1469494/sweden-news-european-union-national-policy-climate-strategy-europe-forest-strategy-row
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Norge och Danmark 
Nyhetsrapporteringen i Norge  

• I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit sport, brottslighet, 

coronapandemin och coronapandemin. Ofta har relationen mellan Sverige och Norge 

berörts i denna rapportering, direkt eller indirekt.  

• Inom exempelvis temat sport, som utgör drygt en fjärdedel av rapporteringen, har 

merparten av artiklarna handlat om Sveriges medverkan i OS, men även om t.ex. 

Champions League för Malmö FF där norrmannen Jo Inge Berget spelar (se t.ex. VG, 

2021-07-21, TV2, 2021-08-08 och VG, 2021-08-24). Tonaliteten har generellt sett varit 

neutral. 

• Även brottslighet utgör under perioden drygt en fjärdedel av artiklarna. Det har framför 

allt rapporterats om polismordet i Göteborg, gisslandramat på ett fängelse i Eskilstuna och 

skjutningar i Stockholm och Skåne (se t.ex. Nettavisen, 2021-07-01, NRK, 2021-07-21 och 

ABC, 2021-08-03). Rapporteringen har överlag varit redogörande och tonaliteten bedöms 

ha varit neutral. 

• På temat coronapandemin har antalet artiklar fortsatt att minska i takt med att 

restriktionerna har lättats i Sverige. Den rapportering som har skett har kretsat kring att 

smittan har ökat i Sverige, vilket medfört förändrade karantänsregler utifrån en ny 

färgkategorisering gällande svenska regioner (se t.ex. NRK, 2021-08-04). Rapporteringen 

har även på detta tema varit redogörande och tonaliteten bedöms generellt ha varit neutral. 

• Temat samhälle har också till viss del berörts i rapporteringen. Bland annat har 

regeringskrisen i Sverige fortsatt uppmärksammats och det har rapporterats om att Stefan 

Löfven på nytt har bildat regering (se t.ex. NRK, 2021-07-07) samt att han därefter har 

meddelat att han kommer avgå (se t.ex. NRK, 2021-08-22). I ett par artiklar kommenteras 

regeringskrisen och bl.a. tas uttrycket ”polsk riksdag” upp (se t.ex. Dagsavisen, 2021-07-

06). Bland nyhetshändelser har den tågolycka då en vuxen och två barn blev påkörda 

uppmärksammats (se t.ex. VG, 2021-07-07), liksom den flygplansolycka som ägde rum i 

Örebro (se t.ex. TV2, 2021-07-08). Tonaliteten på temat samhälle bedöms i huvudsak ha 

varit neutral. 

• Internationella relationer utgör ett mindre tema under perioden, men den mest delade 

artikeln handlar om olagliga rutter över gränsen mellan Norge och Sverige för bl.a. 

smuggling (se NRK, 2021-07-13). 

• Temat migration utgör också ett mindre tema under perioden, men en av de mest delade 

artiklarna handlar om att Sverige skärper invandringsreglerna (se Nettavisen, 2021-07-20). 

 

 

 

https://www.vg.no/sport/fotball/i/m1y71v/sverige-smadret-gullfavoritt-usa-i-ol-aapningen
https://www.tv2.no/a/14153147/
https://direkte.vg.no/sportsdognet/news/berget-og-malmoe-skal-spille-champions-league.alm4Go4CL
https://www.nettavisen.no/nyheter/politimann-dod-etter-skyteepisode-i-g-teborg-dette-gar-hardt-inn-pa-oss-alle/s/12-95-3424149430
https://www.nrk.no/urix/sverige_-fengselsbetjenter-tatt-som-gisler-av-innsatte-_-krever-kebabpizza-1.15582888
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/08/03/195777175/tre-funnet-skutt-i-kristianstad-i-sverige
https://www.nrk.no/nyheter/svenske-regioner-kan-fa-karantekrav-1.15598735
https://www.nrk.no/urix/riksdagen-har-godkjent-stefan-lofven-som-statsminister-i-sverige-1.15567605
https://www.nrk.no/urix/sveriges-statsminister-stefan-lofven-gar-av-1.15619247
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/07/06/polsk-riksdag-i-sverige/
https://www.tv2.no/a/14108237/
https://www.nrk.no/innlandet/stengt-grense-forer-til-etablering-av-ulovlige-veier-inn-i-sverige-1.15570241
https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-skjerper-innvandringsreglene/s/12-95-3424157653
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Nyhetsrapporteringen i Danmark  

• Det dominerande temat under juli och augusti var brottslighet som drygt 40 procent av 

alla artiklar handlade om. Nästan en femtedel av rapporteringen om Sverige handlar under 

perioden om sport.  

• På temat brott var händelser som uppmärksammats av samtliga medier exempelvis 

polismordet i Göteborg, skjutningen i Flemingsberg där två barn träffades, de olika 

skjutningar som förekommit på olika platser i Sverige under sommaren samt 

gängkriminalitet i övrigt. Den nyhet som det rapporteras mest om är dock den stenkastning 

som skett mot danska bilister på motorväg i Skåne med fler än 110 drabbade.  

Rapporteringen om brottslighet håller oftast en neutral tonalitet och det refereras till 

svenska nyhetskällor samt den danska nyhetsbyrån Ritzau. Däremot förekommer även 

utredande artiklar som ofta är mycket kritiska; de ger en mörk bild av ett brottsdrabbat 

Sverige. Man analyserar det stora antalet gängrelaterade skjutningar (t.ex. Berlingske, 

2021-08-04), många talar om politikernas oförmåga att hantera situationen (t.ex. BT, 2021-

07-10) och man skriver att Sverige är det land i Europa som har flest dödsfall i skjutningar 

(Ekstrabladet, 2021-08-17). Ett antal skribenter tar upp sambandet mellan ökad invandring 

och gängkriminalitet och anser att frågan är tabu i svensk politik: ”Hvad må man egentlig 

sige om indvandring og integration i Sverige? Nærmest ikke et ord, hvis man skal følge 

politikerne” (Berlingske, 2021-07-09). Rapporteringen om brottslighet berör därmed även 

samhällslösningar och politik. 

• När det gäller samhälle och inrikespolitik tar de flesta medier upp regeringskrisen i början 

av juli och att statsminister Stefan Löfven kommer att bilda ny regering. Rapporteringen är 

mestadels neutral och redogörande för bakgrunden till krisen och tänkbara följder (TV2, 

2021-07-07). När Stefan Löfven i slutet av augusti meddelade sin avgång beskrev flera 

artiklar hans tid som statsminister och tog upp att Magdalena Andersson är den mest 

sannolika efterträdaren –  “Nu kan Sverige få sin egen Helle Thorning Schmidt” (BT, 

2021-08-22). Flera artiklar om Löfvéns avgång har en negativ ton, exempelvis: "Grattis 

Sverige! Det er på Löfvens vagt, at Sverige for alvor har udviklet sig til et bandeland” 

(Ekstrabladet, 2021-08-26) eller “Stefan Löfven går snart af som statsminister i et Sverige, 

han har forvandlet til et skræmmeeksempel for andre.” (Jyllandsposten, 2021-08-23). Sett 

till det totala antalet artiklar är temat politik relativt litet, sju procent. 

• Endast tre procent av artiklarna handlar om Sverige och coronapandemin. I mitten av juli 

rapporteras om att smittan ökar i Sverige, särskilt bland unga och bland de som varit på 

utlandssemester (BT, 2021-07-14). Någon artikel handlar om att AstraZenecas vaccin fasas 

ut i Sverige och i någon artikel uppges Sverige diskuterar att ge skeptiker betalt för att 

vaccinera sig. I slutet av augusti uppges Danmark skärpa reserestriktionerna till sex länder i 

Europa, däribland Sverige. Rapporteringen bedöms vara saklig och ha en neutral tonalitet. 

• Några få artiklar på temat internationella frågor handlar nästan uteslutande om 

Afghanistan och om svårigheterna att evakuera afghaner som hjälpt Sverige. En negativt 

hållen artikel uppger att Svenska Afghanistanveteraner lämnar tillbaka sina medaljer i 

protest mot att regeringen har gett upp (men skribenten konstaterar också att Danmark har 

liknande problem). (Berlingske, 2021-08-11). 

• Närmare en femtedel av artiklarna handlar om sport, i synnerhet om handbollen i OS, men 

också ofta om andra grenar i OS och om fotboll. Kultur och ekonomi är mindre teman i 

rapporteringen om Sverige. Här kan det nämnas två artiklar där Sverige omtalas positivt, 

https://www.berlingske.dk/europa/politiet-troede-man-havde-faaet-styr-paa-banderne-nu-er-sverige-tilbage-i
https://www.bt.dk/udland/sverige-kunne-ikke-stoppe-ham-som-15-arig-stak-han-en-teenager-i-halsen-med-en-kniv
https://ekstrabladet.dk/krimi/to-yngre-maend-draebt-af-skud-i-stockholm/8787564
https://www.berlingske.dk/europa/hvad-maa-man-egentlig-sige-om-indvandring-og-integration-i-sverige-naermest
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-07-stefan-lofven-fortsaetter-som-svensk-statsminister
https://www.bt.dk/udland/ekspert-nu-kan-sverige-faa-deres-helle-thorning-schmidt
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/grattis-sverige/8811404
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE13221211/under-stefan-loefven-blev-folkehjemmet-sverige-til-et-junglesamfund/
https://www.bt.dk/udland/i-sverige-stiger-smitten-efter-udlandsrejser-mange-bliver-smittet-paa-natklubber-og
https://www.berlingske.dk/europa/svenske-afghanistan-veteraner-returnerede-deres-medaljer-i-protest-nu-kan
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en om det svenska musikundret (Politiken, 2021-07-19) och en om den kraftiga 

ekonomiska tillväxten i Sverige jämfört med Danmark och Norge (Berlingske, 2021-07-

29). 

  

https://politiken.dk/kultur/art8291853/Derfor-er-de-s%C3%A5-gode-Svensk-musik-er-kun-overg%C3%A5et-af-USA
https://www.berlingske.dk/okonomi/svensk-okonomi-brager-afsted-med-hojeste-vaekst-nogensinde
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland   

- Dominerande teman under juli och augusti var samhällsfrågor, t.ex. Sveriges regeringskris, 

samt brottslighet. Det har även rapporterats om bl a näringsliv och sport, samt Sverige och 

coronapandemin.  

- Samhällsfrågor och inrikespolitik är det dominerande medietemat i Tyskland och ungefär 

26 procent handlar om detta. De flesta artiklarna beskriver Stefan Löfven som en 

avgående, och sedan omvald, statsminister och Sveriges regeringskris. Ett fåtal av 

artiklarna är kritiska och beskriver exempelvis situationen i Sverige som ”slutet på ett 

paradis”, medan de flesta artiklar beskriver det politiska läget i Sverige på ett neutralt sätt 

(Berliner Zeitung 2021-07-11, Der Spiegel, 2021-08-22, Tagesschau, 2021-07-07).  

- Brottslighet är det näst största temat i tysk media och utgör ungefär 16 procent av all 

rapportering. De flesta artiklar under juli och augusti berör gängkriminalitet och 

skjutningar, och är kritiska. Det rapporteras bl.a. om polismordet i Göteborg och den 

skottlossning i Stockholm då två barn drabbades. I en artikel beskrivs utvecklingen som ett 

”farväl till Bullerbyn”. Det har också rapporterats om gisslandramat i Hällby och den 

pizzabeställning som gjordes. Rapporteringen bedöms ha en neutral tonalitet (t.ex. 

Berliner-Zeitung, 2021-08-25, Stern, 2021-08-11, Welt, 2021-08-03)  

- Det svenska kungahuset har också varit relativt omnämnt och förekommer i ungefär 13 

procent av rapporteringen. Prins Julians dop och huruvida Madeleine kommer återvända 

till Sverige från USA är dominerande teman (Frankfurter Rundschau, 2021-08-19, Focus, 

2021-08-14) 

- Inom temat näringsliv, som utgör ungefär 12 procent av rapporteringen, beskrivs IKEA:s 

mål att producera med grön el i positiva ordalag (Hamburger Abendblatt, 2021-08-19, 

Stern, 2021-08-18). Även AstraZeneca och förflyttningen av Kiruna omnämns i artiklarna 

(Welt, 2021-07-24). 

- Inom temat sport, som utgör ungefär 12 procent av rapporteringen, rapporteras främst 

kring OS och fotboll. Tonaliteten bedöms vara neutral eller positiv (bl.a. Süddeutsche 

Zeitung, 2021-07-04). 

- På temat coronapandemin, som utgör ungefär 10 procent av rapporteringen om Sverige, 

beskrivs utvecklingen kring pandemin i Sverige med främst neutral tonalitet, men det 

förekommer även ett fåtal kritiska artiklar (bl.a. Berliner Zeitung, 2021-08-08, Frankfurter 

Rundschau, 2021-08-21). 

- Under temat kultur (åtta procent) beskrivs turism och tågresor i Sverige med positiv 

tonalitet (Faz.de, 2021-08-26). 

- Ett fåtal artiklar under temat miljö (tre procent) berättar bl.a. om aktivisten Greta Thunberg 

och en ökad avskogning med neutral tonalitet (taz.de, 2021-08-05). 

https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/regierungskrise-schweden-stefan-loefven-socialdemokraterna-sozialdemokratie-sozialdemokratische-partei-am-ende-li.168520?pid=true
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fausland%2Fschweden-premier-stefan-loefven-kuendigt-ruecktritt-an-a-8e147063-e936-4862-806f-816c54ac65bb
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/loefven-schweden-105.html
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/abschied-von-bullerbue-schweden-und-die-gangs-li.177915?pid=true
https://www.stern.de/panorama/stern-crime/in-schweden-waechst-die-macht-der-gangs---fast-taeglich-eine-schiesserei-30654132.html
https://www.welt.de/vermischtes/article232923641/Schweden-Drei-Schwerverletzte-bei-Schuessen-Teenager-festgenommen.html
https://www.fr.de/panorama/leute/prinzessin-sofia-julian-carl-philip-schweden-geschenk-taufe-hund-instagram-zyx-zr-90927442.html
https://www.focus.de/kultur/royals/carl-philips-sohn-sofia-von-schweden-bunte-blumen-weisser-stoff-mit-julian-im-arm-verzaubert-sie_id_14734515.html
https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article233089857/ikea-angebot-strom-solar-energie.html
https://www.stern.de/wirtschaft/schweden--ikea-verkauft-ab-september-strom-aus-solar--und-windenergie-30664562.html
https://www.welt.de/reise/nah/article232649383/Schweden-In-Norrbottens-Laen-zieht-eine-ganze-Stadt-um.html
https://www.sueddeutsche.de/sport/leichtathletik-weitsprung-ass-malaika-mihambo-knackt-sieben-meter-marke-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210704-99-256845
https://www.sueddeutsche.de/sport/leichtathletik-weitsprung-ass-malaika-mihambo-knackt-sieben-meter-marke-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210704-99-256845
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/schweden-wir-setzen-auf-schutz-der-risikogruppe-und-freiwilligkeit-li.175697?pid=true
https://www.fr.de/politik/corona-schweden-sonderweg-gescheitert-coronavirus-herdenimmunitaet-sterblichkeit-pandemie-lockerungen-90934587.html
https://www.fr.de/politik/corona-schweden-sonderweg-gescheitert-coronavirus-herdenimmunitaet-sterblichkeit-pandemie-lockerungen-90934587.html
https://www.faz.net/aktuell/reise/eine-schweden-reise-nach-stockholm-soermland-saltsjoebaden-17499177/bald-bricht-die-dunkle-17499172.html
https://taz.de/Schwedens-Umgang-mit-Waldgebieten/!5786633/
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Ryssland 
 

Ryskspråkiga medier 

• Det största temat under perioden var internationella relationer som utgjorde drygt 30 

procent av all rapportering om Sverige. Därefter kom sport som ungefär 13 procent av 

rapporteringen handlade om. Sport följdes av temana hälsofrågor, brott samt ekonomi och 

näringsliv, och dessa respektive teman utgjorde mellan fem och sex procent var av 

rapporteringen. Flygkraschen i Örebro i början av juli var den nyhetshändelse som under 

perioden väckte störst uppmärksamhet. De mest delade artiklarna under juli–augusti 

handlade om att en svensk-rysk flicka flydde från sin släkt i Dagestan och tillbaka till 

Sverige då hon skulle tvingas till giftermål. 

• Det som gav upphov till flest artiklar på temat internationella relationer var det 

fejksamtal som i slutet av juli genomfördes med Ann Linde av kända ryska bluffmakare 

som låtsades vara Aleksej Navalnyjs hustru respektive stabschef. Händelsen plockades upp 

av många stora medier, t.ex. Vesti.ru (21-07-30). InoSmi översatte Expressens (21-08-02) 

och Ttelas (21-08-06) artiklar om samtalet, och Ttela-artikeln plockades i sin tur upp av 

flera stora medier, bl.a. Life.ru (21-08-07), Moskovskij Komsomolets (21-08-07) och Ria-

Novosti (21-08-07). Merparten av artiklarna var kritiska. Kopplat till samtalet 

kommenterade TASS (21-08-02) i en artikel ett Facebook-inlägg från Rysslands ambassad i 

Stockholm, som bl.a. uppgav att samtalet bekräftar att Sverige har en konfrontativ linje mot 

Ryssland.  

• Utrikesminister Ann Lindes svar på en fråga från riksdagsledamoten Markus Wiechel, om 

relationerna mellan Sverige och Ryssland, togs den 31 augusti upp av flera stora medier, 

bl.a. Russia Today, Izvestija, Lenta.ru, Nezavisimaja Gazeta, Moskovskij Komsomolets, 

Gazeta.ru, RIA Novosti och Pravda. Artiklarna var av nyhetskaraktär, med ett delvis 

negativt tonläge, där fokus låg på de delar i Ann Lindes svar som handlar om att ”så länge 

Ryssland fortsätter att agera på ett sätt som utmanar våra intressen och värderingar” 

kommer Sveriges och EU:s relationer med Ryssland förbli komplicerade. Även en fråga 

från riksdagsledamoten Hans Wallmark till Ann Linde, om huruvida utrikesministern efter 

parlamentsvalet i höst avser markera stöd för den ryska oppositionen, genom att i EU driva 

på för att underkänna resultatet, plockades upp i nyhetsrapporteringen. Russia Today (21-

08-13) rapporterade om detta, följt av andra stora medier såsom Moskovskij Komsomolets 

(21-08-13), Pravda (21-08-13), Rossijskaya Gazeta (21-08-13). Både Rossijskaya Gazeta 

och Russia Today inkluderade i en senare artikel fördömande kommentarer från ryska 

politiker. Artiklarna om riksdagsfrågorna var överlag kritiska och bedöms ha en negativ 

tonalitet. 

• Moskovskij Komsomolets publicerade i början av augusti en längre artikel om ryska 

officerare som rekryterats av svenska Must, under 1990-talet och senare. 

• När det gäller coronapandemin plockade flera medier upp nyheten om att Sverige under 

en period i juli inte hade några döda i covid-19. Under juli–augusti publicerade Moskovskij 

Komsomolets, Izvestija och Life.ru nyhetsartiklar om den nya Deltamutationen. I en längre 

artikel i Pravda (21-08-20) gjordes en jämförelse mellan Sverige och Israel vad gäller 

åtgärder under pandemin, vaccinationsgraden och covidstatistik. Artikeln är försiktigt 

positiv när den beskriver Sveriges strategi. Moskovskij Komsomolets (21-07-27) redogjorde 

i en artikel för Sveriges strategi under pandemin i relativt positiva ordalag, samt 

https://www.vesti.ru/article/2594353
https://inosmi.ru/social/20210802/250235387.html
https://inosmi.ru/politic/20210806/250264121.html
https://life.ru/p/1427180
https://www.mk.ru/politics/2021/08/07/glava-mid-shvecii-raskryla-gostaynu-rossiyskim-prankeram.html
https://ria.ru/20210807/prank-1744786242.html
https://ria.ru/20210807/prank-1744786242.html
https://tass.ru/politika/12044909
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/diplomatiska-relationer-efter-rysk-busringning_H8123447
https://russian.rt.com/world/news/901243-shveciya-rossiya-otnosheniya
https://iz.ru/1214857/2021-08-31/glava-mid-shvetcii-zaiavila-o-broshennom-rossiei-vyzove
https://lenta.ru/news/2021/08/31/annlinde/
https://www.ng.ru/news/718649.html
https://www.mk.ru/politics/2021/08/31/glava-mid-shvecii-zayavila-chto-rossiya-brosaet-vyzov-cennostyam-evrosoyuza.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/08/31/n_16458212.shtml
https://ria.ru/20210831/vyzov-1747978050.html
https://www.pravda.ru/news/world/1634936-shvecija/
https://russian.rt.com/world/news/895271-shveciya-vybory-gosduma
https://www.mk.ru/politics/2021/08/13/v-shvedskom-parlamente-predosteregli-rossiyu-ot-falsifikacii-vyborov.html
https://www.pravda.ru/news/politics/1631152-vybory/
https://rg.ru/2021/08/13/senator-prokommentirovala-slova-shvedskogo-deputata-o-vyborah-v-rossii.html
https://www.mk.ru/politics/2021/08/05/vskrylis-taynye-svyazi-rossiyskikh-oficerov-s-voennoy-razvedkoy-shvecii.html
https://www.pravda.ru/health/1632495-covid_israel_swerig/
https://www.mk.ru/social/2021/07/27/nulevoy-smertnosti-ot-koronavirusa-v-shvecii-nashlos-obyasnenie.html
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rapporterade i en annan artikel (21-08-03) om Sveriges överdödlighet under 2020, där även 

”en specialist från Stockholm” intervjuades och berättade att alla svenskar inte har varit 

nöjda med regeringens åtgärder under pandemin. Rapporteringen bedöms sammantaget 

överlag ha varit neutral, med en del positiva respektive negativa inslag.  

• På temat brott plockades polismordet i Göteborg samt gisslandramat på fängelset i 

Eskilstuna den 21 juli upp av flera stora medier, bl.a. Lenta.ru, Gazeta.ru, Komsomolskaya 

pravda, Interfax, Rossiskaja Gazeta och Izvestija. Rapporteringen var saklig och återgav 

främst artiklar från svenska medier. 

• InoSmi, som bevakar och översätter artiklar om Ryssland i utländsk press, översatte i slutet 

av juli en artikel från DI av Gustaf Reinfeldt, ”Underskatta inte risken för nya krig”. 

InoSmis översättning togs i sin tur upp av stora medier såsom Moskovskij Komsomolets 

(21-07-27), Lenta.ru (21-07-29) och Gazeta.ru (21-07-29). Artiklarna varierade mellan att 

sakligt redogöra för innehållet i DI:s artikel till att ibland ha en negativ tonalitet. En annan 

översättning av InoSmi som i slutet av juli fick spridning var Michael Winiarskis artikel i 

DN ”Putins historiska utspel om Ukraina väcker löje och oro”. Denna gång översatte 

Inosmi även ett antal utvalda kommentarer till artikeln från DN:s hemsida. Kommentarerna 

utgjorde sedan grunden till Moskovskij Komsomolets (21-07-27) artikel ”Efter Putins 

artikel kallade svenskar Ryssland och Ukraina för ’en del’ av Sverige”. I augusti valde 

InoSmi att översätta SvD:s artikel ”Tacka Gorbatjov för Sovjets fall” och ämnet plockades 

upp av ett flertal stora medier. Lenta.ru och RIA Novosti () publicerade den 14 juli neutrala 

redogörelser av innehållet, medan Tsargrad (21-08-15), Life.ru (21-08-15), samt senare 

även Lenta.ru och RIA Novosti, också inkluderade kritiska kommentarer från ryska 

politiker. 

• På temat ekonomi och näringsliv uppmärksammades världens första fossilfria stål från 

HYBRIT, som tillverkas i Sverige. Verksamheten beskrevs på ett positivt och sakligt sätt 

av både Lenta.ru (21-08-19) och RBC (21-08-25). En artikel på samma tema från 

Hightech.plus (21-08-19) var också en av de mest delade artiklarna under augusti. Vesti.ru 

(21-08-27) skrev även om Candelas elektriska båt. 

• Ett antal nyhetsartiklar (bl.a. i Pravda (21-08-25) och RIA Novosti (21-08-25) handlade om 

att det svenska försvaret ökade sin närvaro på Gotland. Mycket av innehållet var av 

nyhetskaraktär, även om vissa texter uttryckte en viss skepsis mot orsakerna till Sveriges 

agerande. Tsargrad (21-08-25) valde att angripa samma ämne genom att intervjua en rysk 

militärexpert som uttalade sig om vad som uppgavs vara de dolda motiven bakom svenska 

försvarets närvaro på Gotland. 

• Att Stefan Löfven i början av juli blev omvald som statsminister resulterade i flera artiklar 

av nyhetskaraktär, och flera stora medier publicerade nyhetsartiklar om hans kommande 

avgång som partiledare i november (t.ex. Vesti.ru (21-08-22), Kommersant (21-08-22) och 

Echo Moskvy (21-08-22).  

• Artiklar på temat migration utgjorde en mycket liten del av rapporteringen, men Tsargrad 

publicerade två migrationskritiska artiklar under augusti där Sverige pekas ut som ett 

varnande exempel, bl.a. via intervjuer med rysktalande bosatta i Sverige. 

 

 

https://www.mk.ru/social/2021/08/03/v-shvecii-raskritikovali-mestnuyu-politiku-borby-s-koronavirusom.html
ttps://lenta.ru/news/2021/07/01/policeman/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/01/n_16182824.shtml
https://www.kp.ru/online/news/4349387/
https://www.kp.ru/online/news/4349387/
https://www.interfax.ru/world/780089
https://www.interfax.ru/world/780089
https://iz.ru/1196492/2021-07-22/v-shvetcii-zakliuchennye-otpustili-vziatykh-v-zalozhniki-sotrudnikov-tiurmy
https://inosmi.ru/politic/20210729/250214197.html
https://www.di.se/ledare/underskatta-inte-risken-for-nya-krig/
https://www.mk.ru/politics/2021/07/29/v-shvecii-opisali-apokalipticheskiy-scenariy-novoy-voyny-v-evrope.html
https://lenta.ru/news/2021/07/29/russianwar/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/29/n_16313438.shtml
https://inosmi.ru/politic/20210721/250159930.html
https://inosmi.ru/politic/20210721/250159930.html
https://www.mk.ru/politics/2021/07/21/shvedy-posle-stati-putina-nazvali-rossiyu-i-ukrainu-chastyu-shvecii.html
https://inosmi.ru/history/20210813/250301434.html
https://lenta.ru/news/2021/08/14/spasibo/
https://ria.ru/20210814/raspad-1745754053.html
https://tsargrad.tv/news/pushkov-ocenil-pohvalu-shvecii-v-adres-gorbachjova-huzhe-huly_398433
https://life.ru/p/1428824
https://lenta.ru/news/2021/08/19/revolution_steel/
https://trends.rbc.ru/trends/green/611fa0f19a7947f2c66ca05e
https://hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://www.vesti.ru/hitech/article/2605959
https://www.pravda.ru/news/world/1633669-shvecija/
https://ria.ru/20210825/shvetsiya-1747170102.html
https://tsargrad.tv/news/chto-skryvaetsja-za-usileniem-shvecii-v-baltijskom-more-jekspert-nazval-tri-skrytyh-motiva_404233
https://www.vesti.ru/article/2603663
https://www.kommersant.ru/doc/4955753
https://echo.msk.ru/news/2891316-echo.html
https://tsargrad.tv/news/okazalis-zdorovennymi-muzhikami-vmesto-sirot-v-shveciju-hlynuli-migranty_392525
https://tsargrad.tv/special_projects/vystrel-i-ego-net-siroty-iz-somali-uzhe-podelili-shveciju-russkim-grozit-to-zhe-samoe_389823
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Ryska engelskspråkiga medier 

• I de engelskspråkiga ryska medierna handlar drygt 30 procent av rapporteringen om 

Sverige om samhällsrelaterade nyheter, med fokus på inrikespolitik, och ungefär 16 

procent om internationella relationer. Det rapporteras även om t.ex. brott och 

migrationsrelaterade frågor. Dessa teman utgör ca 14 respektive 11 procent av 

rapporteringen.  

• Russia Today och Sputnik rapporterar på temat samhälle om bl.a. inrikespolitiska frågor, 

däribland att Stefan Löfven under sommaren omvaldes som statsminister (Sputnik 21-07-

02) och senare meddelade att han avgår (Sputnik, 21-08-22). Det rapporteras också om att 

iraniern Hamid Nouri är åtalad i Sverige för folkrättsbrott i Iran under 1980-talet. Åtalet 

och den kommande rättegången uppges sammanfalla med ökade spänningar mellan Iran 

och en del länder i väst (Russia Today 21-08-10). I ett par artiklar rapporteras om 

reaktionerna på kampanjen ”En flagga värd att försvara” som Försvarsmakten genomförde 

i samband med Pridefestivalen. Både Sputnik (21-08-02) och Russia Today (21-08-01) 

lyfter såväl positiva som kritiska röster till kampanjen. Rapporteringen på temat samhälle 

bedöms överlag vara neutral.  

• På temat internationella relationer förekommer bl.a. några artiklar kopplade till 

Afghanistan. Sputnik (21-08-16) har t.ex. fokus på den tidigare statsministern Carl Bildts 

kritik av Bidenadministrationen och USA:s utträde ur Afghanistan. Det rapporteras om att 

Bildt, som omnämns som en ”staunch Russia hawk”, har twittrat om att historien kan 

komma att visa att Sovjetunionen hanterade sitt utträde ur Afghanistan bättre än vad USA 

gjorde. I en annan artikel uppger Sputnik (21-08-30) att Försvarsmakten, enligt ett 

avslöjande från Wikileaks, ville sända JAS Gripen till Afghanistan i marknadsföringssyfte 

och för att öka möjligheterna att sälja planet. Sverige uppges i samma artikel, trots formell 

alliansfrihet, ha deltagit i USA-ledda operationer mellan 2002 –2021. TASS (20-08-03) 

rapporterar om ett Facebook-uttalande från Rysslands ambassad i Sverige, och inlägget 

refererar till samtalet mellan utrikesminister Ann Linde och de ryska komiker som utgav 

sig för att tillhöra den ryska oppositionen. Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral 

till negativ.  

• Det rapporteras på temat brott bl.a. om att en svensk polisman dödades i Göteborg och om 

att två barn skadades i samband med en skjutning i början av juli (Russia Today, och 

Sputnik,). Kritiska röster från oppositionen citeras, t.ex. Moderaternas rättspolitiske 

talesperson Johan Forsell kring att läget i Sverige, med det ökade antalet skjutningar, 

innebär ett obeskrivligt mörker Även i en annan artikel rapporterar Sputnik om att Sverige 

har sett en uppgång i antalet skjutningar de senaste åren och Erik Nord, polisområdeschef 

för polisområdet Göteborg, uppges också i denna artikel erkänna att det finns en koppling 

mellan masskjutningarna och invandringen till Sverige (Sputnik, 2021-07-29). BRÅ släppte 

i slutet av augusti en rapport som visar att utrikesfödda är överrepresenterade bland brotts-

misstänkta, något som Sputnik (21-08-26) rapporterar om. Sputnik menar att det är 

förvånansvärt att rapporten inte redovisar de bakomliggande orsakerna och redovisar i sin 

artikel att det finns politiker och bedömare som menar att rapporten kan missbrukas av 

rasister. Tonaliteten i rapporteringen om brott bedöms vara neutral till negativ.  

• Ungefär var tionde artikel handlar om migration. Sputnik uppger bl.a. att arbetslösheten 

bland syrier är mycket hög, i artikeln ”Less than half of Syrians in Sweden have a job”, och 

att de flyktingar som kom under 2015 har haft mycket svårt att etablera sig, vilket innebär 

kostnader för Sverige (Sputnik, 21-07-20). I en annan artikel gör Sputnik kopplingar mellan 

https://sputniknews.com/europe/202107021083289553-ball-back-in-former-pm-stefan-lfvens-court-as-swedish-govt-crisis-continues/
https://sputniknews.com/europe/202107021083289553-ball-back-in-former-pm-stefan-lfvens-court-as-swedish-govt-crisis-continues/
https://sputniknews.com/europe/202108221083685987-swedish-prime-minister-to-resign-as-social-democratic-party-leader-in-fall/
https://www.rt.com/news/531652-iranian-trial-sweden-prison-purge/
https://sputniknews.com/military/202108021083504892-a-flag-worth-defending-swedish-armed-forces-raise-eyebrows-with-heavy-pride-advertising/
https://www.rt.com/news/530834-sweden-army-rainbow-flag/
https://sputniknews.com/europe/202108161083617888-ussr-handled-afghanistan-pullout-better-than-us-former-swedish-prime-minister-carl-bildt-says/
https://sputniknews.com/europe/202108301083749115-sweden-reportedly-sought-to-bomb-afghanistan-as-advertisement-for-its-fighter-jets--wikileaks/
https://tass.com/politics/1321999
https://www.rt.com/news/528098-swedish-policeman-killed-gothenburg/
https://sputniknews.com/europe/202107191083411482-indescribable-darkness-swedish-politicians-up-in-arms-as-small-children-injured-in-gang-shooting/
https://sputniknews.com/europe/202107291083481995-swedish-psychologist-warns-of-a-generation-traumatised-by-deadly-gang-violence/
https://sputniknews.com/europe/202108261083715698-quite-expected-swedish-report-on-immigrant-over-representation-in-crime-sparks-racism-concerns/
https://sputniknews.com/europe/202108171083633992-less-than-half-of-syrians-in-sweden-have-a-job--report/
https://sputniknews.com/europe/202107201083418592-swedish-daily-brands-2015-migrant-chaos-economic-success/
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det minskade antalet dop i Sverige och en omfattande invandring (Baptisms in Church of 

Sweden Dwindle Amid Growing Multiculturalism,). Tonaliteten rapporteringen är neutral 

till negativ.  

• Det rapporteras i några artiklar om Sverige och coronapandemin. Rapporteringen handlar 

bl.a. om vaccinfrågor. Russia Today (21-07-31) uppger att Sverige att under juli hade 

mycket låga dödstal och att landets strategi såg ut att löna sig. I en intervju med Russia 

Today (21-08-19) säger Sverigedemokraternas parlamentsledamot Peter Lundgren att han 

är övertygad om att Sverige har klarat pandemin väl. Han pekar på främst antalet smittade 

och läget för ekonomin. Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral till positiv.  

  

https://sputniknews.com/europe/202108181083644910-baptisms-in-church-of-sweden-dwindle-amid-growing-multiculturalism/
https://sputniknews.com/europe/202108181083644910-baptisms-in-church-of-sweden-dwindle-amid-growing-multiculturalism/
https://www.rt.com/news/530759-sweden-delta-masks-zero-covid-deaths/
https://www.rt.com/op-ed/532507-lundgren-mep-sweden-lockdown-trust/
https://www.rt.com/op-ed/532507-lundgren-mep-sweden-lockdown-trust/
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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 


