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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 september 2021  

 
Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1 – 30 september respektive 1 - 31 augusti 2021 i de nyhetsmedier 

som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under september har det publicerats fler artiklar om Sverige än under augusti i Ryssland, Tyskland, 

Frankrike och ryskspråkiga medier. De teman som under september var framträdande i 

nyhetsrapporteringen var sport och brottslighet.  

På temat sport rapporteras bl. a. om att Sveriges herrlandslag i fotboll först planerade valde att 

förlägga ett träningsläger i Qatar, för att sedan ändra sig. Nyheten omnämns med såväl neutral som 

negativ tonalitet.  

Även rapportering om brottslighet utgör ett tydligt tema i flera länder. Rapporteringen är liksom 

under föregående period huvudsakligen händelsestyrd och följer nyhetshändelser i Sverige. Det har 

i viss utsträckning rapporterats om några olika händelser, t ex att en svensk man dömts för 

industrispionage. Större delen av nyhetsrapporteringen handlar dock om den explosion som ägde 

rum i ett bostadshus i Göteborg den 28 september. I några länders nyhetsrapportering uppges ofta 

initialt att explosionen ska ha haft kopplingar till gängkriminalitet och det förekommer att den 

BRÅ-rapport som i våras konstaterade att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i Sverige lyfts. I ett 

senare skede framgår av rapporteringen att explosionen inte har någon koppling till 

gängkriminalitet. I sociala medier har däremot explosionen i ett hyreshus i Göteborg 

uppmärksammats i relativt liten utsträckning. Det förekommer i nyhetsrapporteringen att 

brottslighet, däribland gängkriminalitet, tas upp även rapportering som berör andra områden, som t 

ex inrikespolitik. Rapporteringen om brottslighet har på grund av ämnets natur ett negativt innehåll, 

men den bedöms generellt vara av redogörande karaktär och ha en neutral tonalitet.  

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

liten del av rapporteringen om Sverige. Det rapporteras bl. a. om att Sverige tar bort restriktioner 

den 29 september.  

I det urval av medier som SI följer har nyheten om ABBA:s återförening plockats upp i 

rapporteringen om Sverige i alla länder. Därutöver noteras i bredare sökningar att det i hög 

utsträckning rapporteras om ABBA utan att det görs någon uttalad koppling till Sverige. I sociala 

medier har nyheten om ABBA skapat en del uppmärksamhet. Runt 241 000 inlägg har skrivits om 

ABBA på Twitter, Youtube, Instagram, Reddit, VKontakte samt på olika bloggar. I 9 500 av dessa 

inlägg förknippas ABBA med Sverige. En stor majoritet av inläggen om ABBA är positiva. 

Med anledning av Greta Thunbergs besök i Tyskland inför valet har SI undersökt i vilken 

utsträckning det har rapporterats om henne. En slutsats är att Greta Thunberg har haft stort 

genomslag i engelskspråkiga nyhetsmedier och sociala medier under slutet av september 2021, men 

mindre än under motsvarande period 2019, då hon bl. a. besökte FN:s klimattoppmöte. På tyska 

däremot ökade antalet omnämnanden om Greta Thunberg under september. Generellt omnämns 

Sverige kopplat till Greta Thunberg i september 2021 i betydligt mindre utsträckning än i 

september 2019. För mer information se avsnittet I fokus: Greta Thunberg i media under september 

2021 längst bak i rapporten.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Under september har knappt en tredjedel av rapporteringen om Sverige handlat om 

näringsliv och ekonomi, knappt en femtedel om sport och ungefär en femtedel om 

brottslighet. Andra teman som förekommit i mindre utsträckning handlar om olika 

inrikespolitiska nyheter, klimat- eller hållbarhetsfrågor samt Sverige och coronapandemin. 

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

• Rapporteringen på temat näringsliv och ekonomi rör framför allt olika företagsnyheter. 

Det rapporteras även om att inflationen ökade mer än förväntat under augusti på grund av 

ökade energipriser (Bloomberg, 2021-09-14) och att inflationen i Sverige kan komma att 

nå den högsta nivån sedan finanskrisen (Bloomberg, 2021-09-17) samt om att Riksbanken 

därför kan komma att avveckla pandemistöd tidigare än planerat.  

• På temat brottslighet rapporteras om tre olika händelser: nyheten om återvändande IS-

kvinnor som misstänks för krigsförbrytelser i Syrien (AP och Washington Post, 2021-09-

07), domen mot den man som åtalats för industrispionage för Rysslands räkning (AP och 

Bloomberg, 2021-09-15) samt om den misstänkta explosionen i ett bostadshus i Göteborg 

(AP, CNN, 2021-09-28). Den sistnämnda nyheten, som får störst utrymme inom temat 

brottslighet, kopplas tidigt efter händelsen till att Sverige har sett en ökning av 

gängkriminalitet. I senare rapportering framkommer dock att polisen säger att det inte finns 

tecken på att explosionen kan kopplas till gängkriminalitet (AP, 2021-09-30). Nyheten om 

explosionen i Göteborg förekommer även bland periodens mest delade publiceringar 

(Reuters och BBC.com, 2021-09-28). 

• På temat klimat och hållbarhet, som endast utgjorde en liten del av rapporteringen, 

rapporteras om Stockholm Fashion Week där temat hållbarhet har en central position 

(Forbes, 2021-09-06). Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen intervjuas om behovet av 

grön omställning och att styra investeringar till att uppnå hållbarhetsmålen (Bloomberg, 

2021-09-13) samt finansiella risker förknippade med att inte adressera klimatförändringar 

(Bloomberg, 2021-09-10) 

• På temat svensk inrikespolitik rapporteras framför allt om att finansminister Magdalena 

Andersson kan komma att efterträda Stefan Löfven som Socialdemokraternas nästa 

partiledare (Bloomberg, 2021-09-29) och att hon därmed kan komma att bli Sveriges första 

kvinnliga regeringschef. I sammanhanget rapporteras om att Sveriges ekonomi varit 

motståndskraftig under pandemin, tack vare väl skötta offentliga finanser, men även om att 

Sverige behövt hantera ett ansträngt välfärdssystem och har sett en ökning i gängrelaterad 

brottslighet. Ytterligare en fördjupande artikel om finansminister Magdalena Andersson 

förekommer i samband med att hon accepterar Socialdemokraternas nominering till 

partiledare (Bloomberg 2021-09-29). Det rapporteras också om opinionsläget inför valet 

2022, misstroendeomröstningen i riksdagen tidigare under 2021 liksom om det 

parlamentariska läget inför den kommande budgetomröstningen.  

• Ett fåtal artiklar handlar om coronapandemin. De tar bl.a. upp att Sverige återinför 

inreseförbud från USA (Forbes, 2021-09-03 och USA Today, 2021-09-07) samt en intervju 

med statsminister Stefan Löfven om bl. a. den svenska pandemihanteringen (CNN, 2021-

09-26). I intervjun med Löfven berörs även Sveriges relation med Ryssland och Sveriges 

arbete mot antisemitism. Även några av periodens mest delade artiklar berör olika aspekter 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-14/sweden-inflation-posts-massive-surprise-ahead-of-riksbank-meet
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/energy-crisis-spurs-talk-of-sweden-inflation-shock-at-2008-high
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-crime-arrests-64a62f8bb1c9f1edfd0b6d3629c0ddc6
https://www.washingtonpost.com/world/sweden-arrests-2-women-suspected-of-war-crimes-in-syria/2021/09/07/bd28ccaa-0fb9-11ec-baca-86b144fc8a2d_story.html
https://apnews.com/9cbf938ce9dca9a7cffb8c30be29f857
https://apnews.com/article/europe-business-russia-espionage-stockholm-9cbf938ce9dca9a7cffb8c30be29f857
https://apnews.com/article/europe-explosions-sweden-gothenburg-053f9eb22f3135f460f8b2b5c6174d37
https://edition.cnn.com/2021/09/28/europe/explosion-gothenburg-sweden-apartment-fire-intl/index.html
https://apnews.com/article/europe-explosions-fires-crime-sweden-f5c2e4f1b9b3bf46ea84c23bb6f14032
https://www.reuters.com/world/europe/around-25-people-taken-hospital-after-explosion-gothenburg-news-agency-tt-2021-09-28/
https://www.bbc.com/news/world-europe-58717591
https://www.forbes.com/sites/roxannerobinson/2021/09/06/sustainable-in-sweden-stockholm-fashion-week-returns-with-a-focus-on-the-future/?sh=76a6bd3f51f5
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-13/sweden-mulls-new-economic-rulebook-citing-acute-climate-crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-10/-huge-financial-risks-face-ipcc-deniers-swedish-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-29/sweden-s-finance-chief-nominated-to-become-first-female-premier
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-29/the-first-woman-set-to-run-sweden-has-a-fight-to-keep-power
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2021/09/03/sweden-reintroduces-travel-ban-for-us-tourists/
https://www.usatoday.com/story/travel/2021/09/07/which-europe-eu-countries-restrictions-us-travelers/5752788001/
https://www.cnn.com/videos/tv/2021/09/26/exp-gps-0926-lofven-swedish-covid-experiment.cnn


 

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

 

 

  

 

av coronapandemin, däribland införda inreseförbud till Sverige (bl.a. Epoch Times och 

ZeroHedge, 2021-09-02) och att regeringen lägger fram ett lagförslag om ersättning för 

skador på grund av covid-19-vaccinering (Breitbart, 2021-09-21). Två publiceringar 

(Breitbart 2021-09-10 och ZeroHedge 2021-09-17) berör Sveriges strategi för att hantera 

coronapandemin. Dessa publiceringar om Sverige och coronapandemin rapporterar 

företrädesvis positivt om Sveriges hantering av pandemin. 

• Bland periodens mest delade publiceringar finns även ett fåtal på temat kultur, däribland 

om Stockholms Filmfestival, vars jury leds av Sahraa Karimi som är en afghansk 

filmregissör (Variety och Deadline, 2021-09-14) och om ABBA:s återförening (BBC.com, 

2021-09-03) och Swedish House Mafia (NME.com, 2021-09-13).  

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

• Under september har rapporteringen om Sverige huvudsakligen handlat om sport tätt följt 

av brottslighet. Artiklar på temat kultur utgör ungefär 15 procent av rapporteringen och 

fokus är på ABBA:s återförening. Rapporteringen på nämnda teman är till övervägande del 

redogörande och har en neutral tonalitet. 

• Brottslighet utgör ett tema med drygt 20 procent av rapporteringen och fokus är 

framförallt på den explosion som ägde rum i ett hyreshus i Göteborg den 28 september, 

som ett stort antal medier snabbt rapporterade om (t.ex. The Independent, 2021-09-29, 

Evening Standard, 2021-09-28 och BBC News, 2021-09-29). Rapporteringen är 

huvudsakligen av redogörande karaktär. Flertalet artiklar av de artiklar som initialt 

publicerades om händelsen tar även upp 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. I senare artiklar om explosionen i Göteborg uppges 

händelsen sannolikt inte ha någon koppling till gängkriminalitet. I en längre artikel, ”As 

'bomb blast' injures 20, how Sweden was last year plagued by 200 explosions and 360 

shootings”, rapporterar Daily Mail ingående om bl.a. gängrelaterad kriminalitet, 

invandring, integration och hur olika politiska partier förhåller sig till frågorna. Ett par 

artiklar rapporterar om att en 16-årig flicka i Sverige står åtalad för att ha köpt explosiva 

ämnen i syfte att spränga en kvartersbutik. I artikeln framgår det att åklagaren anser att 

flickans inblandning visar hur gäng i Sverige använder personer under 18 år, som, om de 

döms för brottslighet, får kortare straff. Även BRÅ-rapporten om det dödliga 

skjutvapenvåldet tas upp (Telegraph, 2021-09-11). Rapporteringen om brottslighet har 

överlag en neutral tonalitet, men det förekommer negativa inslag.  

• På temat kultur rapporterar flera medier om ABBA:s återförening, däribland BBC (2021-

09-03) och The Independent (21-09-03). Benny Andersson citeras om att London är den 

bästa staden att ha bandets digitala konsert i, och även ett uttalande från Björn Ulvaeus om 

att “We have always felt the Brits see us as their own.” har plockats upp (t.ex. i The 

Scotsman, 2021-09-03 och Sky News, 2021-09-06). Rapporteringen har en neutral till 

positiv tonalitet.   

• Det förekommer några artiklar om det svenska Kungahuset och de tar bl.a. upp att 

Kungafamiljen stod värd för en bankett i samband med ett statsbesök från Tyskland (t.ex. 

Daily Mail, 2021-09-08).   

• Endast två artiklar tar upp Sveriges hantering av coronapandemin. En av dem handlar om 

att Sverige lättar på restriktionerna (The Times, 2021-09-30).  

https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/sweden-bans-travelers-from-israel-one-of-the-most-vaccinated-nations_3978811.html
https://www.zerohedge.com/covid-19/sweden-bans-travelers-israel-one-most-vaccinated-countries-world
https://www.breitbart.com/europe/2021/09/12/sweden-proposes-law-to-compensate-those-injured-by-coronavirus-vaccines/
https://www.breitbart.com/europe/2021/09/10/sweden-to-scrap-all-covid-measures-did-the-freedom-approach-work/
https://www.zerohedge.com/covid-19/why-does-no-one-ever-talk-about-sweden-anymore
https://variety.com/2021/film/asia/afghanistan-sahraa-karimi-stockholm-film-festival-1235064164/
https://deadline.com/2021/09/sahraa-karimi-to-head-stockholm-ff-jury-former-viacomcbs-execs-launch-company-bbc-tokyo-ff-spotlight-global-briefs-1234832951/
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58433351
https://www.nme.com/news/music/the-weeknd-teases-new-collaboration-with-swedish-house-mafia-3044062
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/gothenburg-explosion-sweden-latest-today-b1928203.html
https://www.standard.co.uk/news/world/gothenburg-sweden-explosion-apartment-building-injured-b957645.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-58717591
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10040701/As-bomb-blast-injures-20-Sweden-year-plagued-200-explosions-360-shootings.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10040701/As-bomb-blast-injures-20-Sweden-year-plagued-200-explosions-360-shootings.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10040701/As-bomb-blast-injures-20-Sweden-year-plagued-200-explosions-360-shootings.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/09/11/teenage-girl-accused-buying-12kg-explosives-blow-corner-shop/
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58433351
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/abba-song-england-world-cup-b1913733.html
https://www.scotsman.com/read-this/abba-are-back-swedish-legends-confirm-new-album-and-virtual-concert-3369591?itm_source=parsely-api
https://www.scotsman.com/read-this/abba-are-back-swedish-legends-confirm-new-album-and-virtual-concert-3369591?itm_source=parsely-api
https://news.sky.com/story/abba-voyage-swedish-pop-legends-announce-new-album-and-hologram-stage-show-12397448
https://www.dailymail.co.uk/galleries/article-9970267/Swedish-royal-family-hosts-banquet-German-President.html
https://www.thetimes.co.uk/article/swedes-dance-last-covid-lockdown-restrictions-lifted-herd-immunity-ptfk085vl
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• Ytterligare ett par artiklar rapporterar om att en svensk man har dömts för industrispionage 

mot Sverige för Rysslands räkning (t.ex. The Independent, 2021-09-15). 

 

 

  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-spying-guilty-russia-scania-b1920577.html
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Norge och Danmark 
Nyhetsrapporteringen i Norge  

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

artiklarna framför allt handlat om att det svenska fotbollslandslaget först planerade att åka 

på träningsläger i Qatar, men sedan avbröt planerna (TV2, 2021-09-07 och Nettavisen, 

2021-09-21). Det har skrivits att Sverige sviker ”de som arbetar för att sätta press på Qatar 

och de internationella fotbollstopparna…” (Aftenposten, 2021-09-08), och även hård kritik 

från dansk press har lyfts fram (TV2, 2021-09-07). Rapporteringen har också handlat om 

fotbollslandslagets matcher i VM-kvalet (TV2, 2021-09-03 och TV2, 2021-09-08), 

Champions League-spel för Malmö FF, där norrmannen Jo Inge Berget spelar (Nettavisen, 

2021-09-14), Petter Northugs tävlande i Sverige på rullskidor (ABC, 2021-09-19) och att 

skidåkarna Charlotte Kalla och Ebba Andersson blev magsjuka och skickades hem från 

träningsläger (Nettavisen, 2021-09-25). Tonaliteten har, förutom kritiken gällande Qatar, 

överlag varit neutral och rapporteringen är redogörande. 

• Brottslighet utgör ett tema i knappt en fjärdedel av artiklarna. Mer än hälften av artiklarna 

handlar om rapporteringen av explosionen i ett hyreshus i Göteborg (t.ex. TV2, 2021-09-

28, Dagsavisen, 2021-09-28, Nettavisen, 2021-09-28 och ABC, 2021-09-30). På temat 

brottslighet rapporteras även i några artiklar om tre svenska IS-anslutna kvinnor som 

utvisats från Syrien (NRK, 2021-09-07). 

• Tonaliteten har varit övergripande neutral och rapporteringen redogörande. 

• På temat coronapandemin är antalet artiklar få jämfört med tidigare under pandemin, men 

en av de mest delade artiklarna tar upp ett uttalande från Anders Tegnell om att det är 

oklart varför Sverige har så många fler döda än Norge (NRK, 2021-09-30). Rapporteringen 

har i övrigt präglats av att Sverige nu har lättat på restriktionerna (NRK, 2021-09-23). I 

vissa artiklar har det rapporterats om Norges uppöppnande av samhället, och att Sverige 

och Danmark går före (t.ex. VG, 2021-09-06 och TV2, 2021-09-29). Det lyfts också i 

rapporteringen att Norge inte är lika strikt med ovaccinerade som Sverige (Nettavisen, 

2021-09-24). Några av de mest delade artiklarna kan utöver coronapandemin också 

kopplas till temat internationella relationer. Artiklarna handlar om att svenska 

gästarbetare i Norge inte uppskattar omfattningen av testning (NRK, 2021-09-23) och att 

gränsövergångarna till Norge öppnas den 6 oktober (NRK, 2021-09-29). Tonaliteten har 

varit övergripande neutral och karaktären av ett redogörande slag. 

• Temat samhälle har berörts till viss del i rapporteringen med artiklar om att ”storfavoriten” 

Magdalena Andersson är nominerad till ny partiledare efter statsminister Stefan Löfven 

(Dagsavisen, 2021-09-23) och VG, 2021-09-29). Tonaliteten gällande temat har i huvudsak 

varit neutral, och politisk kommentar av redogörande karaktär. 

• Den mest delade artikeln under tidsperioden handlar om att det i Sverige, fr.o.m. den 1 

januari, ges böter om någon slänger fimpar eller annat skräp på gatan (NRK, 2021-09-22). 

 

https://www.tv2.no/a/14213466/
https://www.nettavisen.no/sport/sveriges-fotballherrer-pa-omstridt-januarturn-i-qatar/s/12-95-3424175633
https://www.aftenposten.no/sport/meninger/i/Rr6LQA/sviktet-av-sverige-og-messi
https://www.tv2.no/a/14213466/
https://www.tv2.no/a/14205086/
https://www.tv2.no/a/14217417/
https://www.nettavisen.no/sportspill/tipping/jo-inge-berget-og-malm-ff-utnytter-denne-svakheten-hos-juventus/s/12-95-3424178989
https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2021/09/19/195788426/petter-northug-pa-femteplass-i-sveriges-lengste-rulleskirenn
https://www.nettavisen.no/sport/kalla-og-andersson-involvert-i-sykdomsdrama-i-den-svenske-langrennsleiren/s/5-95-303609
https://www.tv2.no/a/14257319/
https://www.aftenposten.no/verden/i/34mMVM/fire-personer-alvorlig-skadet-etter-eksplosjon-og-brann-i-bygaard-i-got
https://www.nettavisen.no/nyheter/stor-eksplosjon-i-boligblokk-i-g-teborg-folk-sto-og-skrek-og-alle-ville-ut/s/12-95-3424184160
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/09/30/195791340/stor-politiaksjon-ved-legekontor-i-goeteborg-har-fatt-bombetrussel
https://www.nrk.no/urix/tre-svenske-is-kvinner-utvist-fra-syria_-de-norske-kan-vaere-de-neste-1.15640767
https://www.nrk.no/norge/tegnell-om-sveriges-koronahandtering_-__vi-har-landa-sann-passe-1.15672649
https://www.nrk.no/nyheter/sverige-opphever-restriksjoner-1.15662997
https://www.tv2.no/a/14213466/
https://www.tv2.no/a/14256382/
https://www.nettavisen.no/nyheter/derfor-er-ikke-norge-like-strenge-med-uvaksinerte-som-sverige/s/12-95-3424183149
https://www.nrk.no/innlandet/svenske-pendlere-har-sagt-opp-jobben-pa-grunn-av-testregimet-pa-grensen-1.15661758
https://www.nrk.no/osloogviken/alle-grenseoverganger-til-sverige-apnes-igjen-i-starten-av-oktober-1.15670777
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/09/23/skjebnehost-i-sverige/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/JxBBxm/sverige-hun-skal-overta-for-lofven
https://www.nrk.no/osloogviken/sverige-truer-med-boter-fra-nyttar-1.15662473
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Nyhetsrapporteringen i Danmark  

• Nyhetsrapporteringen i dansk media under september är huvudsakligen neutral och temana 

är mera varierade än under föregående period.  

• Brottslighet är temat i ungefär en fjärdedel av rapporteringen. Explosionen i Göteborg är 

den enskilda händelse som det rapporteras om – dessa artiklar utgör närmare en fjärdedel 

av det totala antalet artiklar under månaden. Händelseutvecklingen rapporteras sakligt och 

flera danska reportrar har själva varit på plats och intervjuat ögonvittnen (t ex TV2, 2021-

09-29). Den enda tidning som drar egna slutsatser är Den korte avis, som i en av de mest 

delade artiklarna om Sverige under perioden uppger att kriminella invandrargäng håller på 

att ta makten från polisen (Den korte avis, 2021-09-28). Den korte avis lyfter även 

gängkriminalitet i Göteborg generellt i en intervju med en svensk polis i Göteborg. 

Artikeln tillhör en av de mest delade under perioden (Den korte avis, 2021-09-07). Flera 

medier rapporterar även om de tre kvinnor som suttit i fångläger i Syrien, misstänkta för 

brott begångna inom IS, och som nu utvisats till Sverige tillsammans med sina barn 

(Politiken, 2021-09-06). Det refereras till utrikesminister Ann Lindes och inrikesminister 

Mikael Dambergs uttalanden och artiklarna håller en neutral ton. 

• Sport är som tidigare ett ofta förekommande tema och knappt 20 procent av 

rapporteringen är på detta tema. På temat sport återfinns månadens mest negativa artikel, 

om att det svenska fotbollslandslaget planerade att åka på träningsläger i Qatar, inför VM, 

och därmed bryter den nordiska hållningen mot Qatars usla behandling av gästarbetare. 

Rubriken är ”Svenskt hyckleri – ska träna på de dödas gravar” (Ekstrabladet, 2021-09-06). 

• En dryg tiondel av artiklarna handlar om hälsa, och de berör primärt Sverige och 

coronapandemin. I början av perioden noteras att smittan stigit även i södra Sverige och att 

hela landet nu är ”gult”, samt att danskar bör testa sig om man varit i Sverige (DR, 2021-

09-03). Att Sverige öppnar för vaccination ner till 12 års ålder uppmärksammas också 

(Politiken, 2021-09-16). Alla medier skriver om att Sverige släpper på 

coronarestriktionerna, det förekommer bilder med människor som festar på gatorna och det 

rapporteras om att danskar nu kan resa till Sverige igen. Samtliga artiklar är sakliga och 

neutrala, förutom en som tar upp att Sverige valt en egen väg och bland annat uppges ha 

trotsat WHO:s rekommendationer om ansiktsmask. Antalet smittade och döda uppges vara 

högt i Sverige (TV2, 2021-09-23). På temat hälsa förekom också ett fåtal artiklar om andra 

ämnen än pandemin, exempelvis en artikel som hörde till de mest delade under perioden 

och som lyfte ett pilotprojekt vid Karolinska sjukhuset där man undersöker möjligheten för 

att att skicka hjärtstartare med drönare (DR, 2021-09-04).  

• Ett antal andra aspekter av det svenska samhället lyftes också i mindre utsträckning. Ett 

exempel är frågan om att kunna stanna hemma från arbetet med sjuka barn, något som kan 

vara svårt i Danmark och där Sverige lyfts fram som en förebild (TV2, 2021-09-22). Ett 

annat exempel är en att Magdalena Andersson utsetts till Stefan Löfvéns efterträdare 

(Ekstrabladet, 2021-09-29). Båda dessa frågor tas dock endast upp i ett fåtal artiklar.  
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland   

• Under september har rapporteringen om Sverige till stor del handlat om brottslighet, vilket 

motsvarar ungefär en tredjedel av den totala rapporteringen. Coronapandemin har också 

varit ett stort tema, som utgjort ungefär en femtedel av nyhetsrapporteringen. Därtill har 

även den tyska förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeiers statsbesök i Sverige varit en 

relativt stor nyhetshändelse. I övrigt utgörs rapporteringen av olika samhälls- och 

kulturrelaterade nyheter. Rapporteringen är till övervägande del redogörande och har en 

neutral tonalitet. 

• Rapporteringen på temat brott och kriminalitet har framför allt tagit upp den explosion 

som inträffade i ett hyreshus i Göteborg. Denna nyhet utgjorde en femtedel av månadens 

nyhetsrapportering. Vid tidpunkten för händelsen angav flera nyhetskällor återkommande 

detonationer och växande gängkriminalitet i Sverige som en förklaring (Welt, 2021-09-28, 

Frankfurter Allgemeine, 2021-09-28). Senare förekom enstaka uppföljande artiklar där 

man rapporterade att det framkommit att det inte finns kopplingar mellan händelsen och 

gängkriminalitet (Spiegel, 2021-09-30). Utöver händelsen i Göteborg har det rapporterats 

om att gängkriminaliteten är ett växande samhällsproblem (Berliner Zeitung, 2021-09-08) 

och en allt viktigare politisk fråga i Sverige (Süddeutsche Zeitung, 2021-09-03).  

• Bland nyheter relaterade till coronapandemin rapporteras det framför allt om planerna att 

släppa på restriktionerna i Sverige i slutet på september. Artiklarna om detta har fått stor 

spridning och delats mycket på sociala medier. Bland annat rapporteras om Sveriges 

”särskilda väg” genom pandemin (Focus, 2021-09-30) och skillnaden jämfört med 

Tysklands pandemihantering (Tagesschau, 2021-09-29).  

• Inom temat internationella relationer rapporteras framförallt om att Tysklands 

förbundspresident Frank-Walter Steinmeier gjort ett statsbesök till Sverige. Presidenten 

uppges ha mottagits väl och att kungafamiljen varit närvarande i hög grad under besöket 

tolkas som ett tecken på goda relationer länderna emellan (Süddeutsche, 2021-09-07). I 

rapporteringen tas även upp de gemensamma samhällsutmaningarna som varit i 

programfokus under besöket, och presidenten uppges ha besökt ett land där det råder 

”politisk turbulens” (Frankfurter Allgemeine, 2021-09-07). 

• Under temat samhälle har bland annat ett par artiklar om att en skattetjänsteman i Sverige 

blockerat sin egen telefonlinje fått stor spridning (Frankfurter Allgemeine, 2021-09-07, 

Spiegel 2021-09-07). En annan nyhet som plockats upp rör beslutet om att ett par svenska 

föräldrar inte får döpa sitt barn till ”Vladimir Putin” (Tagesspiegel, 2021-09-20, Stern, 

2021-09-21). Inför det tyska valet har det även rapporterats om Sverige i relation till vissa 

valfrågor, då bland annat FDP angett svenska pensionssystemet som en inspirationskälla 

(Die Zeit 2021-09-13) 

• På temat kultur har flera olika ämnen varit i fokus. Bland annat omnämns ABBA:s 

återförening (Welt 2021-09-25) och planerna för årets Nobelpris (Berliner Morgenpost 

2021-09-23). Ett par artiklar skildrar också kungafamiljen med positiv tonalitet 

(Frankfurter Rundschau 2021-09-21 och 2021-09-24) 

 

https://www.welt.de/vermischtes/article234084616/Schweden-Behoerden-vermuten-Kriminelle-hinter-schwerer-Explosion-in-Goeteborg.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/explosion-und-brand-in-goeteborg-17559089.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/goeteborg-polizei-spricht-nach-explosion-von-sprengung-fahndung-nach-verdaechtigem-a-121e5eb6-2fa4-469d-92d8-835fef24b2cd
https://www.berliner-zeitung.de/news/schweden-in-diesem-jahr-schon-35-menschen-bei-schusswechseln-getoetet-li.181660
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-kriminalitaet-bandenkriminalitaet-migration-1.5399419
https://www.focus.de/politik/es-ist-ganz-normal-wie-frueher-schweden-heben-wenige-corona-regeln-nach-sonderweg-einfach-auf_id_24288186.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-corona-lockerungen-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-bundespraesident-steinmeier-zu-besuch-in-schweden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210907-99-119102
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/steinmeier-in-stockholm-von-den-schweden-lernen-17526037.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/schweden-beamter-blockiert-eigene-telefonleitung-17526419.html
https://www.spiegel.de/karriere/schweden-finanzbeamter-rief-sich-stundenlang-selbst-an-um-arbeitszeit-zu-schinden-a-9a4780ae-1008-4728-ba76-0b85ab1847b4
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/standesamt-lehnt-vornamen-ab-eltern-in-schweden-duerfen-sohn-nicht-wladimir-putin-nennen/27630996.html
https://www.stern.de/panorama/schweden--elternpaar-moechte-sohn--wladimir-putin--nennen---antrag-abgelehnt-30760662.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/geldanlage/2021-08/gesetzliche-aktienrente-rentenreform-fdp-altersvorsorge-vorbild-schweden?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#comments
https://www.welt.de/icon/partnerschaft/article233973146/Abba-Comeback-Wie-die-vier-Schweden-die-Welt-praegten.html
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article233404341/Nobelpreistraeger-kommen-wieder-nicht-nach-Stockholm.html
https://www.fr.de/panorama/leute/koenig-carl-xvi-gustaf-termin-freude-begeisterung-laecheln-natur-wald-lovoen-zyx-zr-90994778.html
https://www.fr.de/panorama/leute/prinz-carl-philip-job-projekt-hobby-auftrag-royal-design-oscar-kylberg-jukkasjaervi-zyx-zr-91002185.html
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• Inom temat turism har ett fåtal artiklar fokuserat på olika resmål i Sverige. Bland annat 

skildras en ”Bullerby”-resa till Astrid Lindgrens Småland (Welt, 2021-09-19) och en resa 

till en vingård utanför Helsingborg i Skåne (Stern, 2021-09-13). Artiklarna har en positiv 

tonalitet.   

https://www.welt.de/reise/nah/article233809034/Schweden-Urlaub-in-Bullerbue-fuer-Kinder-ist-Smaland-perfekt.html
https://www.stern.de/reise/auf-einem-weingut-in-schweden--luxurioeses-zelten-zwischen-den-reben-8894344.html
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

• De teman som under september förekommit i rapporteringen om Sverige är bl.a. 

brottslighet, som utgör ungefär en femtedel av rapporteringen samt sport, näringsliv och 

ekonomi samt olika aspekter av klimat och hållbarhet. Bortsett från brottslighet utgör 

respektive tema ungefär en tiondel av rapporteringen. Andra teman som har förekommit i 

liten utsträckning är samhällsfrågor, t.ex. det svenska kyrkovalet (Le Monde, 2021-09-23) 

och svensk migrationspolitik (Le Monde, 2021-09-23) och internationella relationer, bl.a. 

om Sveriges relationer med Kina. Endast ett par artiklar har publicerats om Sverige och 

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

tonalitet. 

• På temat brottslighet rapporteras om olika nyheter, däribland om domen mot den man som 

åtalats för industrispionage för Rysslands räkning (Le Figaro, 2021-09-15), om en BRÅ-

rapport om att utlandsfödda är överrepresenterade bland misstänkta för brott (Le Figaro, 

2021-09-03), om rapportering om narkotikabrottslighet (Le Figaro, 2021-09-02) samt i 

flera medier om den misstänkta explosionen i ett bostadshus i Göteborg (t.ex. Le Figaro, 

Le Parisien, Le Point och L’Express, 2021-09-28). I flera av artiklarna på temat 

brottslighet rapporteras att Sverige har utmaningar med gängkriminalitet och med 

skjutningar och brott. France TV info (2021-09-02) rapporterar att Sverige tillsammans 

med Mexico och Nederländerna är ett av de länder i världen där gängkriminaliteten är 

värst. I rapporteringen uppges utmaningen för den svenska regeringen vara att bekämpa 

brottsligheten, men också att förbereda inför valet i september 2022, eftersom 

gängkriminalitet troligen kommer att vara centralt i den politiska debatten. 

• Rapporteringen på temat näringsliv och ekonomi inbegriper bl.a. nyheter som rör 

elbilstillverkarna Volvo och Polestar (Le Point och Le Figaro, 2021-09-28) och 

Riksbankens beslut att lämna reporäntan oförändrad på noll procent trots att inflationen 

ökade mer än förväntat (Le Figaro, 2021-09-21). Le Monde (2021-09-01) rapporterar om 

att Sverige kan stå inför en betongkris med anledning av att företaget Cementa inte har fått 

förlängt tillstånd för sin verksamhet på Gotland, och att flera hundra tusen arbetstillfällen 

är hotade inom byggverksamhet samt att händelsen lett till en debatt om Sveriges 

strategiska oberoende. 

• På temat klimat och hållbarhet rapporteras bl.a. om en internationell jämförelse där 

Sverige som land är främst inom hållbarhet (Le Figaro, 2021-09-01), om nybyggnation i 

trä i Sverige (Le Figaro 2021-09-10, France TV info, 2021-09-23) och Umeå stads arbete 

för att nå koldioxidneutralitet till år 2030 (France TV info, 2021-09-01). 

• I den löpande rapporteringen har det endast förekommit två artiklar om Sverige och 

coronapandemin. Artiklarna tar upp att regeringen aviserat att de flesta av de restriktioner 

som införts till följd av pandemin kommer att avvecklas i slutet av september (Le Figaro, 

2021-09-07, France TV info, 2021-09-27). Nyheten om avvecklade restriktioner 

förekommer också bland månadens mest delade artiklar (Journal de Montreal, 2021-09-

07). 

• På temat internationella relationer berör två artiklar Sveriges relationer med Kina. 

Sverige uppges vara ett mål för kinesiska desinformationskampanjer (France TV info, 

2021-09-20) och det rapporteras om att Kinas ambassadör i Sverige lämnar sin post (Le 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/09/23/l-eglise-de-suede-terre-promise-des-partis-politiques_6095674_4500055.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/23/la-suede-choquee-par-l-expulsion-d-un-garcon-de-3-ans-au-nigeria_6095769_3210.html
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michele-tribalat-en-suede-une-etude-conclut-a-une-surrepresentation-des-personnes-d-origine-etrangere-parmi-les-mis-en-cause-pour-des-crimes-et-delits-20210903
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/proces-en-iran-pour-deux-suedois-accuses-de-trafic-de-drogue-20210902
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-16-blesses-lors-d-une-explosion-suspecte-dans-un-immeuble-a-goeteborg-20210928
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-une-explosion-suspecte-fait-seize-blesses-a-goteborg-28-09-2021-HPLVIASIMBDATBNH2AXPGP7PB4.php
https://www.lepoint.fr/monde/suede-16-blesses-dans-une-explosion-a-goteborg-la-piste-criminelle-envisagee-28-09-2021-2445158_24.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suede-16-blesses-dans-une-explosion-a-goteborg-la-piste-criminelle-envisagee_2159363.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/violences-urbaines-et-trafic-de-drogue-au-mexique-aux-pays-bas-et-en-suede_4753557.html
https://www.lepoint.fr/automobile/le-vertige-electrique-placerait-le-suedois-polestar-devant-renault-28-09-2021-2445024_646.php
https://bourse.lefigaro.fr/actu-conseils/le-suedois-polestar-peut-il-rivaliser-avec-tesla-20210928
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-suede-ecarte-toujours-une-remontee-des-taux-face-a-une-inflation-temporaire-20210921?web=1&wdLOR=cDE24DC44-A317-4ACD-86A7-09B1E6D68028
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/01/la-suede-menacee-par-une-crise-du-ciment_6092988_3234.html
https://bourse.lefigaro.fr/fonds/robeco-publie-son-rapport-sur-la-durabilite-des-pays-la-suede-conserve-la-1ere-place-20210901
https://immobilier.lefigaro.fr/article/une-mega-tour-en-bois-de-80-metres-sort-de-terre-en-suede_df88eee2-121b-11ec-8633-ac0acf3667e2/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-suede-les-constructions-d-immeubles-en-bois-explosent_4764975.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/umea-en-suede-la-ville-d-europe-qui-offre-la-meilleure-qualite-de-l-air_4753869.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-la-suede-va-lever-la-quasi-totalite-de-ses-restrictions-fin-septembre-20210907?web=1&wdLOR=cA6087E95-7F5B-4A37-8ABA-7584BE4C4B64
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/covid-19-la-fin-de-la-crise-sanitaire-et-l-allegement-des-restrictions-en-belgique-suede-et-bulgarie_4769505.html
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/07/covid-19--la-suede-va-lever-la-quasi-totalite-de-ses-restrictions-fin-septembre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/les-operations-d-influence-chinoises-la-suede-et-taiwan-parmi-les-premieres-cibles-de-la-chine_4761509.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/25/en-suede-l-ambassadeur-chinois-s-en-va-dans-un-climat-de-tensions_6095984_3210.html
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Monde, 2021-09-25). Relationerna mellan Sverige och Kina uppges i rapporteringen ha 

försämrats sedan 2018 då en ny kinesisk ambassadör blev utsedd. I Le Monde intervjuas 

Jerker Hellström, direktör vid Swedish Center for China Studies, som menar att Peking har 

identifierat nordiska länder som idealiska för att testa desinformation och en 

destabiliserande strategi. Resultatet uppges, enligt Hellström, ha blivit att två av tre 

svenskar har en dålig uppfattning om Kina, vilket är en högre andel än i något annat EU-

land. 

• Bland periodens mest delade rapporteringar förekommer flera sportnyheter, liksom nyheten 

att ABBA är tillbaka med ny musik (Actu.fr, 2021-09-02) samt rapportering om en BRÅ-

rapport om att utlandsfödda är överrepresenterade bland brottsmisstänkta (Le Figaro, 

2021-09-03). En publicering som handlar om ett inlägg som Sveriges ambassad i Tunisien 

gjort om dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson finns också med bland 

periodens mest delade (Tunisie Numerique, 2021-09-04).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/25/en-suede-l-ambassadeur-chinois-s-en-va-dans-un-climat-de-tensions_6095984_3210.html
https://actu.fr/loisirs-culture/concert/abba-quarante-ans-apres-sa-separation-le-groupe-suedois-revient-avec-un-nouvel-album_44561215.html
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michele-tribalat-en-suede-une-etude-conclut-a-une-surrepresentation-des-personnes-d-origine-etrangere-parmi-les-mis-en-cause-pour-des-crimes-et-delits-20210903
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-lambassade-de-suede-se-permet-de-donner-des-lecons-a-letat-tunisien/
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Ryssland 
 

Ryskspråkiga medier 

• Ungefär en fjärdedel av rapporteringen om Sverige under september handlar om 

brottslighet. De näst största temana var internationella relationer respektive hälsa, som 

utgör cirka 13 respektive 14 procent var.  

• Ungefär hälften av artiklarna på temat brottslighet handlar om den explosion som ägde 

rum i ett hyreshus i Göteborg i slutet av september. Rapporteringen är av redogörande 

karaktär (t.ex. TV Rain, 2021-09-28, Komsomolskaja Pravda, 2021-09-28 och NTV, 2021-

09-28). Mycket uppmärksamhet ägnas i rapporteringen även åt att en svensk man har 

dömts för industrispionage för Rysslands räkning. Några enstaka artiklar handlar om de 

svenska IS-anslutna kvinnor som har återvänt till Sverige. Rapporteringen är mestadels 

saklig och neutral. 

• Kopplat till temat internationella relationer dominerar militära frågor. Flera artiklar 

handlar om det nordiska försvarssamarbetet (t.ex. Gazeta.ru, 2021-09-24) och ett uttalande 

från utrikesminister Ann Linde om att väst har misslyckats i Afghanistan (t.ex. 

Komsomolskaja Pravda, 2021-09-11, och RIA Novosti, 2021-09-11). Även 

utrikesministerns kondoleanser i samband med en skolskjutning i Ryssland tas upp i 

rapporteringen (RIA Novosti, 2021-09-20).  

• Rapporteringen om coronapandemin fokuserar främst på att restriktioner hävs i Sverige. 

Novije Izvestija (2021-09-30) och Moskovskij Komsomolets (2021-09-29) rapporterar om 

att Danmark var före Sverige med att lyfta restriktionerna. Flera medier rapporterar också 

om att Anders Tegnell i en artikel i Unherd har uttalat sig om att Sverige gjorde rätt som 

inte genomförde en nedstängning (t.ex. Gazeta.ru, 2021-09-26, RIA Novosti, 2021-09-26, 

och RBC, 2021-09-26). Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin är 

överlag positiv. 

• Flera nyhetsmedier rapporterar om att ett par svenska föräldrar inte fick döpa sitt barn till 

Vladimir Putin. Nyheten utgör drygt 10 procent av all rapportering (t.ex. Lenta.ru, 2021-

09-10, och Moskovskij Komsomolets, 2021-09-10). Tonaliteten i de första artiklarna är 

neutral. I samband med att rapporteringen börjar ta upp att svenska myndigheter (enligt 

barnets pappa) har kallat namnet för ”oacceptabelt” och ”kränkande”, blir tonaliteten mer 

negativ (t.ex. Izvestija, 2021-09-13, och Pravda, 2021-09-13). 

• På temat kultur är ABBA:s återförening den stora nyheten (t.ex Echo Moskvy, 2021-09-

03, och Pervyj Kanal, 2021-09-04). Tonaliteten i rapporteringen är neutral till positiv.  

• Några artiklar rapporterar om svenska innovationer och forskning – exempelvis om en 

förestående börsnotering för det svenska företaget Polestar som tillverkar elbilar 

(Forbes.ru, 2021-09-27) och om Sveriges första 3D-printade hus (Russia Today, 2021-09-

06) samt om att en särskild typ av parkbänkar i Helsingborg ska rädda stadsbor från 

ensamhet (RIA Novosti, 2021-09-30). 

• Bland de mest delade artiklarna förekommer samma teman som i nyhetsrapporteringen.  

Bl.a. tillhör artiklar om Anders Tegnells intervju till Unherd i samband med lättade 

restriktioner i Sveriges de mest delade (t.ex. RBC, 2021-09-26, och Forbes, 2021-09-26). 

Artiklar om att ett par föräldrar inte fick döpa sitt barn till Vladimir Putin, om ABBA:s 

comeback och om svenska riksdagsledamöters vardag, med varken assistenter eller gratis 

kaffe, finns också med bland de mest delade. Detsamma gäller en artikel i Izvestija (2021-

09-19) som uppmärksammar Prideparaden i Kiev, som bl.a. Sveriges ambassadör deltog i. 

https://tvrain.ru/news/v_shvetsii_proizoshel_vzryv_v_zhilom_dome-538781/
https://www.kp.ru/online/news/4456947/
https://www.ntv.ru/novosti/2612380/
https://www.gazeta.ru/army/news/2021/09/24/16586005.shtml
https://www.kp.ru/online/news/4435880/
https://ria.ru/20210911/shvetsiya-1749674745.html
https://ria.ru/20210920/perm-1750998847.html
file://///balder/si-data$/Interkulturell%20dialog/Sverigebildsanalys/Nya%20månadsrapporter%202021/Rapport%20september/Textunderlag/Novije%20Izvestija
https://www.mk.ru/social/2021/09/29/vydokhnuvshaya-shveciya-izbavilas-ot-ogranicheniy-po-koronavirusu.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/26/n_16594729.shtml
https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html
https://www.rbc.ru/society/26/09/2021/615039249a794754a67393bd
https://lenta.ru/news/2021/09/10/banned_name/
https://www.mk.ru/politics/2021/09/10/shvedskoy-seme-ne-razreshili-nazvat-syna-v-chest-vladimira-putina.html
https://iz.ru/1220856/2021-09-13/shved-podelilsia-podrobnostiami-istorii-o-zaprete-nazvat-syna-putinym
https://www.pravda.ru/news/interesting_news/1639119-shved_putin/RT
file://///balder/si-data$/Interkulturell%20dialog/Sverigebildsanalys/Nya%20månadsrapporter%202021/Rapport%20september/Textunderlag/Echo%20Moskvy
https://www.1tv.ru/news/2021-09-04/412523-legendarnyy_shvedskiy_kvartet_abba_vossoedinilsya_spustya_40_let_i_gotovit_tselyy_albom
https://www.forbes.ru/tekhnologii/441197-svedskij-konkurent-tesla-s-investiciami-di-kaprio-vyjdet-na-birzu-cerez-spac
https://russian.rt.com/inotv/2021-09-06/SVT-deshyovoe-zhilyo-dlya-vseh
https://ria.ru/20210930/shvetsiya-1752124110.html
https://www.rbc.ru/society/26/09/2021/615039249a794754a67393bd
https://www.forbes.ru/society/441117-epidemiolog-nazval-v-osnovnom-vernym-otkaz-ot-karantina-v-svecii-v-bor-be-s-covid-19
https://iz.ru/1223985/2021-09-19/posly-shvetcii-i-velikobritanii-posetili-lgbt-marsh-v-kieve
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Ryska engelskspråkiga medier 

• Dominerande teman i nyhetsrapporteringen under september var internationella relationer 

med fokus på försvar och militär, samt brottslighet och migration.  

• Kopplat till temat internationella relationer rapporteras om olika försvars- och 

militärrelaterade frågor, som utgjorde knappt 30 procent av rapporteringen. Det rapporteras 

bl.a. om att Sverige, Danmark och Norge ingått ett militärt samarbete. Av rapporteringen 

framgår att länderna anser att säkerhetsläget i Öresundsregionen har försämrats. 

Försvarsminister Peter Hultqvist citeras kring Ryssland, som han uppges säga är berett att 

använda militär för att uppnå politiska målsättningar (t.ex. Sputnik, 2021-09-24). Det 

framgår också av nyhetsrapporteringen att Frankrike och Sverige fördjupar sitt 

försvarssamarbete. Samarbetet uppges syfta till att möta utmaningar från Ryssland och 

Kina (Sputnik, 2021-09-24). Rapporteringen tar också bl.a. upp militära övningar med 

amerikanska och svenska flottor på svenskt farvatten (Sputnik, 2021-09-15) och att Sverige 

har för avsikt att höja vissa skatter för att kunna finansiera ökade militära utgifter. Ett 

”aggressivt” Ryssland uppges vara en av orsakerna till satsningen (Sputnik, 2021-09-20). 

Det nya säkerhetssamarbetet Aukus mellan USA, Storbritannien och Australien uppges 

skapa nya exportmöjligheter för Saab, eftersom Australiens befintliga ubåtsflotta, som nu 

behöver moderniseras, utvecklades i Sverige under kalla kriget (Sputnik, 2021-09-29). 

Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral.  

• Brottslighet utgör ett tema i ungefär en fjärdedel av rapporteringen. Det rapporteras bl.a. 

om explosionen i ett hyreshus i Göteborg (Sputnik, 2021-09-28, Russia Today, 2021-09-

28). I rapporteringen på temat brottslighet lyfts att det dödliga våldet ökar i Sverige, och 

Moderaterna uppges vilja använda terrorlagar mot kriminella gäng (Sputnik, 2021-09-13). 

Russia Today (2021-09-02) rapporterar om detonationer i Värnamo och Helsingborg och 

citerar Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell, som sagt att Sverige 

påminner om en krigszon. Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral till negativ.  

• Drygt femton procent av rapporteringen handlar om migration. Enligt Sputnik uppges 

ökningen av dödligt skjutvapenvåld i Sverige ha triggat en nationell debatt om migration. 

Inrikesminister Mikael Damberg uppges konstatera att Sverige nu har öppnat upp för en 

debatt om en del av de problem som följt av en stor invandring, men att det tidigare har 

funnits en ängslighet i Sverige kring att uttala sig, av rädsla för att uppfattas vara rasistisk. 

Samma artikel tar också upp en BRÅ-rapport, som konstaterar att människor med utländsk 

bakgrund är överrepresenterade bland brottsmisstänkta (Sputnik, 2021-09-23). I en annan 

artikel fokuserar Sputnik (2021-09-06) på en debattartikel från Nyheter Idag: ”Invandring 

skapade barbariet”. Artikeln är skriven av riksdagsledamoten Adam Marttinen, 

Sverigedemokraterna, som bl.a. riktar hård kritik mot den migrationspolitik som fördes av 

statsminister Fredrik Reinfeldt.  

  

https://sputniknews.com/20210924/sweden-denmark-and-norway-embark-on-new-military-cooperation-against-big-neighbour-in-the-east-1089358527.html
https://sputniknews.com/20210924/france-sweden-to-deepen-defence-cooperation-to-meet-challenges-from-russia-china-1089357421.html
https://sputniknews.com/20210915/us-marines-hold-combat-drills-in-stockholm-archipelago-1089083637.html
https://sputniknews.com/20210920/sweden-raises-taxes-to-finance-largest-military-investment-in-modern-times-1089225492.html
https://sputniknews.com/20210929/swedens-saab-eyes-business-opportunities-to-modernise-australias-submarines-thanks-to-aukus-1089505435.html
https://sputniknews.com/20210928/25-injured-after-explosion-in-residential-building-in-gothenburg-sweden-reports-say-1089471847.html
https://www.rt.com/news/535997-sweden-house-explosion/
https://sputniknews.com/20210913/swedish-opposition-calls-for-terror-laws-against-gang-crime-after-bloodiest-summer-in-modern-1089023793.html
https://www.rt.com/news/533741-sweden-crime-gangs-bomb/
https://sputniknews.com/20210923/swedish-minister-authorities-failed-to-tackle-crime-because-they-didnt-want-to-be-seen-as-racist-1089325623.html
https://sputniknews.com/europe/202109061083804566-immigration-created-barbarism-swedish-politician-blasts-gang-wars-organised-crime/
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I fokus: Greta Thunberg i media under 

september 2021  

 
Greta Thunberg och Sverige 

En sökning på engelska med ”Greta”/”Greta Thunberg” och ”Sweden” ger cirka 7 900 resultat 

under slutet av september 2021 (23/9 – 30/9)1. Som en jämförelse ger samma sökning ungefär 170 

000 träffar i slutet av september 2019 (23/9-30-9).  

En sökning på tyska med ”Greta”/”Greta Thunberg” och ”Schweden” under slutet av september 

(23/9 – 30/9) 2021 ger ungefär 3 000 resultat. Jämförelsevis ger samma sökning ungefär 8 800 

träffar under samma period i september 2019. 

 

Greta Thunberg 

En sökning enbart på engelska på enbart ”Greta”/”Greta Thunberg” under september månad 2019 

ger ungefär 258 300 resultat. Under september månad 2021 ger samma sökning med samma filter 

ungefär 230 000 resultat.  

 

Figur 1. "Greta Thunberg" filtrerat på engelska 

En sökning på tyska på ”Greta”/”Greta Thunberg” under september månad 2019 ger ungefär        

17 500 resultat. Under september månad 2021 ger samma sökning med samma filter ungefär 33 

800 resultat.  

 
1 Anledningen till att jämförelsen här utgår ifrån en kortare period i september är att Greta Thunberg inte omnämndes i någon större utsträckning under 

resten av månaden. 
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Figur 2. ”Greta Thunberg” filtrerat på tyska 

 

Slutsatser  

I september 2019 var ”Greta-effekten” kraftigare i engelskspråkiga medier än under september 

2021, sett till antal omnämningar av Greta Thunberg i nyhetsmedier och sociala medier. Vidare var 

nyheter om Sverige kopplat till Greta Thunberg betydligt vanligare under sista veckan i september 

2019 än under samma vecka september 2021.  

Under september 2021 besökte Greta Thunberg Tyskland inför valet och volymen på tyska, sett till 

antal omnämningar om Greta Thunberg, är nästan fördubblad under september 2021 jämfört med 

september 2019 (33 800 respektive 17 500). Däremot är antalet omnämningar om Sverige kopplat 

till Greta Thunberg färre under slutet av september 2021 jämfört med samma tidsperiod i 2019 (8 

800 resultat 2019 och 3000 för 2021 

En övergripande slutsats är att Greta Thunberg under september 2021 har uppmärksammats mycket 

i engelskspråkiga medier, men i något mindre utsträckning än under samma månad 2019. I 

Tyskland har dock Greta Thunberg uppmärksammats mer i september 2021 än i september 2019. 

Däremot har Sverige kopplat till Greta Thunberg inte uppmärksammats lika mycket under den sista 

veckan av september 2021, som under samma vecka september 2019, varken i engelskspråkiga 

eller tyska medier.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


