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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 oktober 2021  

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

nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under oktober har det publicerats fler artiklar om Sverige än under september i Storbritannien, 

Danmark, USA och Tyskland. De teman som under månaden var framträdande i 

nyhetsrapporteringen om Sverige var Sverige och coronapandemin, brottslighet, sport samt kultur. 

Det rapporteras även i alla länder om Lars Vilks död.  

Fokus i rapporteringen om Sverige och coronapandemin var att Sverige pausar användningen av 

Modernas vaccin bland yngre. Det framgår av rapporteringen att Sverige inte är det enda land som 

vidtar denna åtgärd. Det förekommer också viss rapportering om Coronakommissionens andra 

delbetänkande, särskilt i Norge.  

Bland enskilda nyhetshändelser rapporteras det i alla länder om Lars Vilks död. I rapporteringen 

lyfts att Vilks levde under hot och det redogörs för bakgrunden till det. I rapporteringen om Vilks, 

som endast förekom i anslutning till händelsen, uppgavs att den bilolycka i vilken han omkom kan 

bli föremål för en utredning.     

Rapporteringen på temat brottslighet är liksom under föregående period huvudsakligen 

händelsestyrd och följer nyhetshändelser i Sverige, t ex kopplat till explosionen i ett hyreshus i 

Göteborg och mordet på rapparen Einár. Den senare nyheten dominerar rapporteringen om 

brottslighet, men förekommer endast i anslutning till händelsen. I rapporteringen om Einár uppges 

Sverige återkommande ha utmaningar med gängkriminalitet och dödligt skjutvapenvåld. Det 

hänvisas ofta till den BRÅ-rapport som i våras konstaterade att det dödliga skjutvapenvåldet har 

ökat i Sverige. I enstaka artiklar ligger fokus på utvecklingen i Sverige när det gäller 

gängkriminalitet och skjutningar, istället för på mordet på Einár. På grund av ämnets natur har 

rapporteringen om brottslighet ett negativt innehåll. Den bedöms dock generellt vara av 

redogörande karaktär och ha en neutral tonalitet.  

På temat sport rapporteras under perioden om flera olika händelser. Ingen enskild händelse får stor 

uppmärksamhet i flera länder, men sport utgör liksom under tidigare månader ett tydligt tema i de 

flesta länder.  

På temat kultur lyfts bl. a. ABBA, Nobelpriset och att Swedish House Maffia är tillbaka med ny 

musik.  

Ovan nämnda teman förekommer även i sociala medier, men varken de eller några andra områden 

har föranlett någon särskild aktivitet.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Under oktober har rapporteringen om Sverige i ungefär lika stor utsträckning handlat om 

Sverige och coronapandemin respektive brottslighet. Därutöver har det rapporterats särskilt 

om att konstnären Lars Vilks omkommit i en bilolycka. Av månadens rapportering utgörs 

nyheter eller rapportering rörande dessa tre teman knappt en femtedel vardera av 

rapporteringen om Sverige. Ekonomi- och näringslivsrelaterade nyheter förekommer i en 

något mindre andel (knappt en sjättedel) av rapporteringen, medan ungefär en tiondel av 

rapporteringen handlar om sportrelaterade nyheter respektive rapportering på temat kultur. 

Rapporteringen om Sverige inom nämnda teman är företrädesvis redogörande och har en 

neutral tonalitet. 

• På temat Sverige och coronapandemin har rapporteringen framför allt handlat om 

Sveriges, och även andra länders beslut, att pausa användningen av Modernas vaccin mot 

covid-19 vid vaccination av unga (AP, Bloomberg, Forbes, NY Post och The Hill, samtliga 

2021-10-06). Denna nyhet finns återkommande bland periodens mest delade publiceringar 

(t.ex. Reuters, 2021-10-06, ZeroHedge, 2021-10-23, The Hill, 2021-10-06, CBS News, 

2021-10-06). Det förekommer artiklar om att Sverige passerat 15 000 dödsfall med covid-

19 och det uppges i en del rapportering att Sverige har haft en avvikande strategi. 

Detsamma gäller frågan om överdödlighet i Sverige, och Sverige jämförs med Danmark 

och Norge (AP, Washington Post, 2021-10-26)  

• Nyhetsrapporteringen på temat brottslighet handlar till största delen om skjutningen av 

artisten Einár och två av periodens mest delade rapporteringar handlar om skjutningen 

(CNN, och NY Post, 2021-10-22). Det har i samband med händelsen rapporterats 

återkommande om situationen i Sverige vad gäller gängkriminalitet och förekomsten av 

dödligt skjutvapenvåld. Det uppges t ex att Sverige har sett nästan en tredubbling av 

dödligt skjutvapenvåld mellan 2012 och 2020 (Bloomberg, 2021-10-22) och det hänvisas 

ibland till den rapport från BRÅ som angett att andelen dödsfall i Sverige som kan härledas 

till skjutningar är mer än dubbelt så hög som genomsnittet i 22 andra europeiska länder 

(Forbes, 2021-10-22). Den andra händelse som det har rapporterats om på temat 

brottslighet är vad som blivit konsekvenserna av den explosion som inträffade i Göteborg i 

september; att en misstänkt person efterlystes internationellt (AP 2021-10-04 och AP, 

2021-10-05) och att samma person sedermera har återfunnits avliden (AP, 2021-10-07). 

Det förekommer också rapportering om att en person har avlidit efter att ha vårdats på 

sjukhus efter explosionen (Washington Post, 2021-10-15). 

• Sett till enskilda händelser under oktober har flera amerikanska medier rapporterat om att 

konstnären Lars Vilks har omkommit i en bilolycka. Rapporteringen, som förekom i 

samband med händelsen, uppger att Vilks konstnärskap varit kontroversiellt och att han, 

efter att ha porträtterat profeten Mohammad som rondellhund, levde under hot och med 

polisbeskydd samt utsattes för flera attentat (bl.a. AP, Washington Post, 2021-10-03, CNN, 

2021-10-04). Rapporteringen är i vissa medier relativt redogörande och fördjupad. Det 

framkommer att händelsen utreds, men att det inte finns något som tyder på att den ska ha 

varit något annat än en olycka (AP och NY Post, 2021-10-04). Bland periodens mest delade 

https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-denmark-public-health-health-453163d8f93618fde90c06d3474921a0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-06/sweden-halts-moderna-s-covid-vaccine-for-people-aged-30-or-under
https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/10/06/sweden-halts-moderna-vaccine-for-young-people-over-possible-rare-side-effects/
https://nypost.com/2021/10/06/sweden-suspends-moderna-vaccine-for-those-30-and-under/
https://thehill.com/policy/healthcare/575532-sweden-denmark-hit-pause-on-moderna-vaccine-for-younger-groups
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/
https://www.zerohedge.com/political/sweden-suspends-moderna-shot-indefinitely-after-vaxxed-patients-develop-crippling-heart
https://thehill.com/policy/healthcare/575532-sweden-denmark-hit-pause-on-moderna-vaccine-for-younger-groups
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-moderna-sweden-halts-use-in-under-30s/
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-europe-health-public-health-denmark-610c7c7afa33a232c4beb78d3c127960
https://www.washingtonpost.com/world/virus-outlier-sweden-passes-grim-covid-19-milestone/2021/10/26/04287410-3662-11ec-9662-399cfa75efee_story.html
https://www.cnn.com/2021/10/22/europe/swedish-rapper-einar-dead-scli-intl/index.html
https://nypost.com/2021/10/22/rapper-einar-shot-dead-at-19-year-after-brutal-rival-gang-attack/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-22/swedish-teenage-rapper-killed-in-latest-stockholm-shooting
https://www.forbes.com/sites/lisakim/2021/10/22/popular-swedish-teen-rapper-einar-shot-dead-amid-surge-in-countrys-gang-violence-intensifies/
https://apnews.com/5017db8845c5fdf02c1f8e7cb44a3b45
https://apnews.com/366d4febc88f7db38edd5f704043bdc2
https://apnews.com/article/europe-sweden-arson-building-explosions-explosions-793ccd9f322ad5f05356ad0462d47c48
https://www.washingtonpost.com/world/woman-dies-after-last-months-huge-blast-in-sweden/2021/10/15/8ccbb198-2da1-11ec-b17d-985c186de338_story.html
https://apnews.com/article/lifestyle-travel-europe-drawing-sweden-b9fe3b9145797f0389468eb34286e237
https://www.washingtonpost.com/world/threatened-swedish-artist-reportedly-dead-in-road-accident/2021/10/03/587e8bbe-2495-11ec-8739-5cb6aba30a30_story.html
https://www.cnn.com/2021/10/04/europe/lars-vilks-cartoonist-death-scli-intl/index.html
https://apnews.com/article/europe-accidents-sweden-lars-vilks-72926f7d6909e849f73ef212b3ed1d4c
https://nypost.com/2021/10/04/swedish-artist-lars-vilks-killed-in-suspicious-car-accident/
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publiceringar om Sverige förekommer artiklar om Lars Vilks död (t.ex. NY Times, Reuters, 

CBS News, 2021-10-04). 

• Rapportering om sport respektive kultur utgör vardera omkring en tiondel av 

rapporteringen. Bland rapporteringen på temat kultur uppmärksammas att artisterna 

Swedish House Mafia är tillbaka med ny musik (t.ex. AP, Bloomberg, och USA Today 

2021-10-22) 

• Bland månadens rapportering på temat ekonomi och näringsliv förekommer nyheten att 

Volvo Cars börsnoteras i ett antal olika amerikanska medier (t.ex. Wall Street Journal, 

2021-10-04, AP, 2021-10- 18 och Wall Street Journal, 2021-10-25).  

 

Nyhetsrapportering Storbritannien  

• Under oktober har rapporteringen om Sverige liksom under föregående månad 

huvudsakligen handlat om sport, som utgör nästan 60 procent av rapporteringen om 

Sverige. Det näst största temat är Sverige och coronapandemin, som utgör fokus i knappt 

tio procent av rapporteringen. Temana brottslighet respektive kultur utgör fokus i vardera 

fem procent av rapporteringen. Detsamma gäller Lars Vilks död samt rapportering på temat 

ekonomi och näringsliv. Rapporteringen på nämnda teman är till övervägande del 

redogörande och har en neutral tonalitet.  

• I rapporteringen om Sverige och coronapandemin dominerar nyheten om att Sverige 

pausar användningen av Modernas vaccin för unga födda 1991 och senare. Det framgår att 

Sverige inte är det enda land som pausar användningen av Modernas vaccin bland yngre 

(t.ex. The Independent 21-10-06 och The Guardian 21-10-06). En artikel rapporterar om 

Coronakommissionens andra delbetänkande och det framgår av rapporteringen att Sveriges 

åtgärder för att hantera covid-19 bedöms ha varit sena och otillräckliga (The Telegraph 21-

10-29).  

• Rapporteringen på temat brottslighet handlar primärt om mordet på rapparen Einár. Flera 

medier rapporterar om det i direkt anslutning till händelsen. Rapporteringen tar ofta upp 

även kidnappningen av Einár under våren 2020 och att han levt med en hotbild. Han 

uppges också ha haft kopplingar till kriminalitet samt ha varit dömd för flera brott. 

Statsminister Stefan Löfven uppges ha uttryckt att han förstått att Einár betytt mycket för 

många unga, och att hans bortgång var tragisk. I rapporteringen om mordet uppges Sverige 

återkommande ha problem med gängkriminalitet och vara det enda landet i Europa där det 

dödliga skjutvapenvåldet ökar. Det refereras ofta till vårens BRÅ-rapport. Moderaternas 

rättspolitiske talesperson citeras i flera artiklar kring läget i Sverige (t.ex. Sky News 21-10-

23, The Guardian 21-10-22 och Daily Mail 21-10-22).  

• I en längre artikel på temat kultur rapporterar The Guardian (21-10-14) om att Skellefteå 

numera har en av världens högsta byggnader i trä, Sara kulturhus. Utöver att ingående 

beskriva byggnationen tar artikeln upp att Europas största batterifabrik, Northvolt, är under 

uppbyggnad utanför Skellefteå. Staden uppges också drivas av 100 procent förnyelsebar 

energi. I övrigt handlar rapporteringen på temat kultur främst om ABBA (t.ex. Irish Times 

21-10-27). En artikel i The Independent (21-10-18) berör att Rick Astley har kommenterat 

att Greta Thunberg under en klimatkonferens i Stockholm gjorde ett oväntat uppträdande 

med hans låt "Never Gonna Give You Up" (s.k. rickrolling). 

https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/europe/lars-vilks-dead.html
https://www.reuters.com/world/europe/swedish-mohammad-cartoonist-lars-vilks-killed-car-crash-2021-10-04/
https://www.cbsnews.com/news/lars-vilks-muhammad-drawing-death-threats-sweden-cartoonist-killed-car-crash/
https://apnews.com/bb89f47f399ce63f5b9cb33185ec42ae
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-22/dj-trio-swedish-house-mafia-reunite-with-new-music-tour
https://www.usatoday.com/videos/news/nation/2021/10/22/dj-trio-swedish-house-mafia-return-new-music-tour/6131938001/
https://www.wsj.com/articles/volvo-cars-unveils-plan-to-list-in-stockholm-11633346350
https://apnews.com/4199f51d415a8284ca3c0a36e11a2c8a
https://www.wsj.com/articles/volvo-cars-prices-ipo-at-bottom-of-range-ahead-of-stockholm-listing-11635144561
https://www.independent.co.uk/news/moderna-sweden-denmark-copenhagen-pfizer-b1933378.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/oct/06/coronavirus-live-news-great-vaccination-divide-hinders-global-recovery-imf-warns
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/10/29/swedish-inquiry-slams-countrys-covid-19-train-wreck/
https://news.sky.com/story/einar-swedish-rapper-shot-dead-in-stockholm-street-in-suspected-gang-related-attack-12441888
https://news.sky.com/story/einar-swedish-rapper-shot-dead-in-stockholm-street-in-suspected-gang-related-attack-12441888
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/22/swedish-rapper-einar-shot-dead-in-suspected-gang-related-attack
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10119633/Chart-topping-Swedish-rapper-Einar-shot-dead-streets-Stockholm.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/oct/14/skelleftea-swedish-plywood-eco-town-20-storey-wooden-skyscraper-worlds-tallest
https://www.irishtimes.com/culture/music/abba-look-back-in-sweden-in-our-heyday-we-were-the-enemies-1.4711672
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/greta-thunberg-rickroll-rick-astley-b1940175.html
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• Rapportering om konstnären Lars Vilks död förekommer i direkt anslutning till händelsen. 

Det framgår att Vilks levde med en hotbild och hade polisbeskydd. I rapporteringen ges 

också en bakgrund till orsakerna och det framgår att Vilks har varit utsatt för olika typer av 

attacker. Av rapporteringen framgår att orsakerna till den bilolycka som krävde hans död 

ska utredas (The Independent 21-10-03, Evening Standard  21-10-04)  

• På temat ekonomi och näringsliv förekommer det bl. a. en artikel i vilken det framgår att 

Volvo satsar på att alla deras bilar ska vara elektriska 2030 (The Scotsman 21-10-06). The 

Telegraph (21-10-07) uppger att Sverige och Danmark står modell för premiärminister 

Boris Johnson, när han satsar på att Storbritannien ska bli ett höglöne- och 

högproduktionsland.  

 

 

 

 

  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/muhammad-swedish-stockholm-dogs-muslims-b1931581.html
https://www.standard.co.uk/news/world/lars-vilks-muhammad-cartoonist-artist-dies-sweden-car-crash-b958606.html
https://www.scotsman.com/news/opinion/columnists/electric-car-revolution-is-here-how-a-19th-century-scottish-inventor-and-a-swedish-scientist-could-have-helped-world-avoid-climate-change-scotsman-comment-3408591
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/10/07/lessons-sweden-could-teach-boris-johnson-high-wage-economy/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/10/07/lessons-sweden-could-teach-boris-johnson-high-wage-economy/
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Norge och Danmark 
Nyhetsrapporteringen i Norge  

• I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit brottslighet och Sverige 

och coronapandemin. Ofta har relationen mellan Sverige och Norge berörts i denna 

rapportering, direkt eller indirekt. Tonaliteten bedöms övervägande ha varit neutral.  

• Brottslighet utgör ett tema i drygt 20 procent av artiklarna. Under oktober har det fortsatt 

rapporterats om explosionen i ett hyreshus i Göteborg. Dels gällande den misstänkta 

gärningsmannens gamla adress i Oslo (t.ex. VG, 2021-10-02), dels om att han ska ha synts 

till i Norge efter dådet (t.ex. ABC, 2021-10-05) och dels om hans död (Aftenposten, 2021-

10-06). Det har även i stor utsträckning rapporterats om att rapparen Einár skjutits till döds 

(t.ex. Dagbladet, 2021-10-22 och Aftenposten, 2021-10-22). I samband med det har det 

uppgetts att antalet dödsskjutningar i Sverige är det högsta på fem år. Det förekommer att 

vårens BRÅ-rapport om det dödliga skjutvapenvåldet omnämns (t.ex. Aftenposten, 2021-

10-24). Det har också skrivits om att tre svenska kvinnor och åtta barn har kommit hem till 

Sverige från nordöstra Syrien (t.ex. Aftenposten, 2021-10-21) och att kvinnorna har släppts 

från häktet, men att utredningen om organiserad brottslighet fortsätter (t.ex. Nettavisen, 

2021-10-23). Tonaliteten har varit övergripande neutral och rapporteringen av en 

redogörande karaktär. 

• Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har präglats av nyheten om att 

användningen av Modernas vaccin tillfälligt har stoppats i Sverige för personer födda 1991 

och senare (NRK, 2021-10-06, ABC, 2021-10-06 och TV2, 2021-10-06). I en debattartikel 

skriver Göran Svensson, professor vid Kristiania högskola, angående coronapandemin att 

Sverige offrade liv i stället för att rädda liv (Aftenposten, 2021-10-11). I en annan artikel 

uppges den biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören Espen Rostrup Nakstad i en bok 

kritisera Sveriges hantering av coronapandemin (Dagbladet, 2021-10-12). Det har i flera 

artiklar rapporterats om att svenska myndigheter får kritik i samband med Corona-

kommissionens andra delbetänkande (Aftenposten, 2021-10-29, Dagbladet, 2021-10-29 

och VG, 2021-10-29). Tonaliteten i rapporteringen har generellt varit neutral och 

rapporteringen av redogörande karaktär. 

• Temat sport utgör en dryg tiondel av rapporteringen. Artiklarna har bl.a. handlat om att 

norrmännen hoppas på ”läktarfeber”, med stora publiksiffror liksom i den svenska 

Damallsvenskan (Aftenposten, 2021-10-11) och att de norska, svenska, danska och 

finländska fotbollförbunden ansöker om värdskapet för EM för damer 2025 (VG, 2021-10-

15). I en kommentar skriver Torbjörn Nordvall att den nya längdschefen i det svenska 

skidlandslaget, Lars Öberg, tar sig an ett av Sveriges mest bevakade och kanske svåraste 

jobb (Nettavisen, 2021-10-08). Tonaliteten har överlag varit neutral och rapporteringen är 

av en redogörande karaktär. 

• Den mest delade artikeln under tidsperioden handlar om ett jaktsamarbete över gränsen 

mellan Norge och Sverige, och det uppges vara första gången som det kan bli licensjakt på 

varg på ett norsk-svenskt revir (NRK, 2021-10-08). Också på temat internationella 

relationer finns en artikel om att gränserna mellan Norge och Sverige öppnar och att det 

framöver endast blir stickkontroller (NRK, 2021-10-04). 

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1OVe7K/den-siktede-etter-eksplosjonen-i-goteborg-bodde-flere-aar-i-norge
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/10/05/195792338/svensk-politi-har-fatt-tips-fra-norge-i-jakten-pa-mistenkt-bombemann
https://www.aftenposten.no/verden/i/g6z2w1/aftonbladet-bombemistenkt-mann-55-funnet-doed-i-goteborg
https://www.dagbladet.no/nyheter/rapperen-einr-drept/74426485
https://www.aftenposten.no/kultur/i/8QR2lE/svenske-medier-rapperen-einar-19-skutt-og-drept-i-stockholm
https://www.aftenposten.no/verden/i/y4mQJx/217-er-skutt-og-drept-i-sverige-siste-fem-aar-rapperen-einar-19-er-s
https://www.aftenposten.no/verden/i/0G3d4G/tre-svenske-kvinner-og-aatte-barn-har-kommet-hjem-fra-syria
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/tre-svenske-is-kvinner-sluppet-fri/s/12-95-3424194051
https://www.nrk.no/nyheter/sverige-vil-ikke-gi-moderna-til-unge-1.15679763
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/10/06/195792651/sverige-stanser-bruken-av-moderna-vaksinen-for-de-under-30
https://www.tv2.no/a/14273798/
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bGq5eg/sverige-ofret-liv-i-stedet-for-aa-redde-liv-mens-norge-holdt-bilbeltet
https://www.dagbladet.no/kultur/anklager-sverige---skummelt/74380162
https://www.aftenposten.no/verden/i/wOxKB1/den-svenske-koronastrategien-er-evaluert-klarte-ikke-aa-begrense-smit
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=76629
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/k6dm9v/svenske-myndigheter-faar-slakt-fra-coronakommisjon
https://www.aftenposten.no/sport/fotball/i/z76gXb/over-18000-saa-svensk-toppkamp-naa-droemmes-det-om-lignende-tribunefebe
https://direkte.vg.no/sportsdognet/news/norge-sverige-danmark-og-finland-soeker-om-aa-arrangere-fotball-em-for-kvinner-i-2025.6IaaYgNhM
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/berg-trenger-a-vare-bade-tydeligere-og-sterkere-enn-da-han-sist-var-leder-for-det-svenske-skiforbundet/o/5-95-314018
https://www.nrk.no/innlandet/norge-og-sverige-skal-samarbeide-om-lisensjakta-pa-ulv-1.15682462
https://www.nrk.no/innlandet/dette-er-reglene-nar-norge-gjenapner-alle-grenseovergangene-til-sverige-6.-oktober-2021-1.15676848
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• På temat miljö och klimat finns ytterligare en av de mest delade artiklarna, om att norrmän 

älskar elbilar, men svenskarna blir allt mer negativa till dessa bilar (TV2, 2021-10-31) På 

temat nämns också om klimataktivister som gripits efter aktioner som lett till att flygplatser 

stängts (NRK, 2021-10-31 och Dagsavisen, 2021-10-31). 

• Bland enskilda nyhetshändelser har det särskilt skrivits om konstnären Lars Vilks död (t.ex. 

TV2, 2021-10-03 och NRK, 2021-10-04). Chefredaktören för Dagen, Vebjørn Selbekk, 

skriver om Lars Vilks som ”Sveriges modigaste man” (VG, 2021-10-05). Två av de mest 

delade artiklarna handlar om TV 2-profilen Kadafi Zaman som kritiserar politiskt korrekta 

svenskar (Nettavisen, 2021-10-07) och att svenska miljöpartister velat styra 

nyhetsbevakningen (NRK, 201-10-09). 

 

Nyhetsrapporteringen i Danmark  

 

En uppdaterad version av texten nedan, som inkluderar länkar till de danska nyhetsartiklarna, 

kommer att publiceras på si.se.  

 

• Tonaliteten i nyhetsrapporteringen om Sverige är oftast neutral men det förekommer 

artiklar av utredande karaktär som ger en negativ bild av Sverige. 

• Det dominerande temat i rapporteringen är brottslighet som drygt 40 procent av 

rapporteringen handlar om. Artiklar inom detta tema hör också till de mest delade.  

o Gängkriminaliteten och det svenska samhällets utveckling tas upp i ett antal 

medier. ”En mörk skugga ligger över Sverige” skriver TV2, och hävdar att frågan 

om den misslyckade integrationen av invandrare inte får tas upp i 

debatten. ”Sverige tittar på Danmark för att stoppa våldsvågen” är rubriken (TV2, 

2021-10-26). En annan artikel talar också om den ”beröringsskräck” som råder i 

Sverige när det gäller problemen i förorterna (BT, 2021-10-26).   

o En av Jyllandspostens bloggare, från partiet Dansk samling, skriver att 

invandringen har förstört Sverige och hänvisar till en artikel i tyska Bild, ”Sverige 

är det farligaste landet i Europa” (Jyllandsposten, 2021-10-29).  

o En lång artikel i DR handlar om gängen Dödspatrullen och Shottaz och deras 

förmodade koppling till ett beställningsmord i danska Christiania i somras (DR, 

2021-10-16).  

o Mordet på rapparen Einár har fått stor uppmärksamhet. Det redogörs sakligt för 

händelseförloppet och flera skribenter tar upp det kulturella perspektivet 

på Einárs musik och kopplingen mellan rapmusik och de kriminella gängen. (TV2, 

2021-10-23). Berlingske skriver att rapparna har blivit gängens ansikte utåt och 

Einár uppges ha varit ”affischpojke” (Berlingske, 2021-10-25).  

o Nyheten om Lars Vilks död tas upp av de flesta medier och det rapporteras 

om bakgrunden, med Mohammed-teckningarna i Jyllandsposten, Vilks 

rondellhund och attacken mot kulturhuset Krudttønden 2015 (Jyllandsposten, 

2021-10-03). 

• Det svenska samhället berörs ofta i samband med brottsfall, men temat samhälle 

förekommer också i en hel del andra artiklar. Knappt 30 procent av rapporteringen handlar 

om detta tema. Svensk bostadspolitik tas upp i samband med att den danska 

bostadsministern vill ta upp kampen mot ”rikemansghetton”, där Stockholm är ett 

”avskräckande exempel” (Politiken, 2021-10-19). Även Berlingske skriver om de skenande 

fastighetspriserna och segregationen i Stockholm (Berlingske, 2021-10-11). ”I det 

https://www.tv2.no/a/14305983/
https://www.nrk.no/nyheter/flyplasser-stengt-i-sverige--1.15711455
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2021/10/31/klimaaksjoner-pa-svenske-flyplasser-flere-pagrepet/
https://www.tv2.no/a/14268060/
https://www.nrk.no/urix/kunstneren-lars-vilks-dode-i-trafikkulykke-med-sivil-politibil-i-sverige-1.15676303
https://www.vg.no/nyheter/i/rEdKKm/slik-vil-de-huske-lars-vilks-sveriges-modigste-person
https://www.nettavisen.no/okonomi/tv-2-profilen-sjokkert-vil-ikke-se-det-de-har-i-sverige-her-hjemme/s/12-95-3424187665
https://www.nrk.no/urix/svenske-miljopartimedlemmer-ville-styre-nyhetsdekningen-1.15683657
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jämställda Sverige har män och kvinnor aldrig röstat så olika” är rubriken på 

en småironisk artikel i Politiken som konstaterar att svenska män skulle rösta på 

högerpartierna och kvinnor på rödgröna partier om det vore val i dag (Politiken, 2021-10-

12). 

• På temat hälsa som utgör drygt tio procent av rapporteringen, är artiklarna 

mestadels neutrala. Rapporteringen handlar huvudsakligen om att Sverige nu pausar 

användningen av vaccinet Moderna bland unga. Endast en artikel tar kort 

upp Coronakommissionens andra delbetänkande. TV2 refererar till en intervju i svenska 

TV4, därCarl XVI Gustaf uttalar sig om att slopandet av restriktionerna har gått för 

snabbt och att Kungen även tidigare har varit kritisk till Sveriges hantering av 

coronapandemin (TV2, 2021-10-09). 

• Drygt tio procent av artiklarna handlar om temat kultur. Förutom rapmusik handlar det 

bl.a. om Liza Marklunds nya trilogi, om Bo Kaspers och om att författarparet Camilla 

Läckberg och Henrik Fexeus får 150 miljoner kronor i förskott för sin nya trilogi. 

• Färre artiklar än normalt handlar om sport, endast ungefär fem procent. DR skriver positivt 

om att rekordmånga har köpt biljetter till en damfotbollsmatch i Stockholm och att Sverige 

länge har varit en förebild inom damfotbollen (DR, 2021-10-10). 

• En mycket liten andel av rapporteringen handlar om turism, cirka tre procent. En artikel 

handlar om att fler danskar än normalt åkte till Sverige förra året, eftersom man vistades 

mera i sina sommarhus (Politiken, 2021-10-04). I en annan artikel konstateras 

att danskarna nu återvänder till de svenska skidorterna (Politiken, 2021-10-06). 

• På temat näringsliv skriver Børsen om Volvo Cars börsnotering, i ett par artiklar. 

• När det gäller internationella relationer uppmärksammas det att amerikansk militär tränar 

på Gotland och man ställer sig frågan om hur tätt det neutrala Sverige och USA samarbetar 

(Berlingske, 2021-10-28). Två artiklar handlar om att Sverige har evakuerat tolkar från 

Afghanistan (Jyllandsposten och Berlingske, 2021-10-23).   
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

• Under oktober utgjorde nyheter på temat kultur ungefär en tredjedel av den totala 

nyhetsrapporteringen om Sverige. Även Sverige och coronapandemin har varit ett tydligt 

tema. Det utgjorde ungefär en femtedel av rapporteringen, medan brottslighet utgjorde 

ungefär en sjättedel av rapporteringen om Sverige. Rapporteringen är till stor del 

händelsestyrd och ett fåtal nyheter såsom årets Nobelpris, att Sverige pausar användningen 

av Modernas vaccin bland yngre och mordet på svenske artisten Einár har fått stor 

uppmärksamhet. Rapporteringen bedöms till övervägande del vara redogörande och 

majoriteten av artiklarna har en neutral tonalitet. 

• På temat kultur har rapporteringen framför allt kretsat kring utdelningarna av årets 

Nobelpris. Majoriteten av artiklarna har fokuserat på de tyska pristagarna, såsom Klaus 

Hasselmann i fysik (Tagesschau, 2021-10-05, Hamburger Morgenpost, 2021-10-05) och 

Benjamin List i kemi (Tagesschau, 2021-10-06, Tageszeitung 2021-10-06). En annan 

nyhet som fått stor spridning har varit Greta Thunbergs sångframträdande på Climate Live 

Sweden, där Thunberg fick motta ett särskilt riktat ”tack så mycket” från popmusikern 

Rick Astley (Welt, 2021-10-18, Stern 2021-10-18).   

• Sverige och coronapandemin är fortsatt ett stort ämne i den tyska rapporteringen. Det har 

framför allt rapporterats kring beslutet att avbryta användandet av Modernas vaccin i 

Sverige för personer födda 1991 eller senare. Flera stora nyhetskällor rapporterar om detta 

och nyhetsartiklarna har fått stor spridning (Frankfurter Allgemeine 2021-10-06, Der 

Spiegel 2021-10-06, Bild, 2021-10-06). Rapporteringen har även fokuserat på den 

nuvarande pandemisituationen i Sverige, efter borttagandet av flera samhällsrestriktioner i 

september. Enstaka artiklar om detta har fått stor spridning (n-tv, 2021-10-22). 

• Rapporteringen på temat brottslighet har framför allt kretsat kring mordet på den svenske 

artisten Einár. Flera stora nyhetskällor har uppmärksammat fallet (t.ex. Der Spiegel, 21-10-

22 och Süddeutsche Zeitung 21-10-22). Händelsen uppges i rapporteringen hänga samman 

med en trend av gängrelaterad brottslighet i Sverige. Tagesspiegel (21-10-22) skriver att 

Einár är ”förmodligen det mest framträdande offret för det ökande gängvåldet i Sverige 

hittills." Bild (2021-10-25) har publicerat en artikel med titeln ”Sverige är Europas 

farligaste land”, i vilken mordet på Einár kopplas samman med en längre tids utveckling av 

gängkriminalitet i Sverige. Bild uppger i samma artikel att det ”före detta nordiska 

modellandet” sedan 2005 har blivit ”förvandlat till en riktig mardröm”. Artikeln tillhör en 

av de mest delade artiklarna under månaden. Der Spiegel (2021-10-25) har på samma tema 

publicerat ett videoklipp med fokus på gängkriminalitet i Göteborg. Klippet utgör ett 

avsnitt i en längre dokumentärserie med inriktning på släktbaserade kriminella nätverk i 

Tyskland.   

• På temat samhälle har det framför allt rapporterats om den bilolycka i vilken den svenska 

konstnären Lars Vilks och två livvakter omkom. Det rapporteras sakligt om bl. a. Vilks 

konstnärskap och att han hade polisskydd, och det uppges att orsakerna till olyckan ska 

utredas (t.ex. Welt 2021-10-04, Tagesschau 2021-10-04, Frankfurter Allgemeine 2021-10-

04). Det har även rapporterats om den utredning av internationella adoptioner som planeras 

att genomföras i Sverige (Der Spiegel 2021-10-27, Frankfurter Allgemeine 2021-10-29). 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/physik-nobelpreis-hasselmann-101.html
https://www.mopo.de/news/panorama/deutscher-gewinnt-nobelpreis/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nobelpreis-chemie-165.html
https://taz.de/Nobelpreis-fuer-Chemie/!5801677/
https://www.welt.de/vermischtes/article234481436/Stockholm-Greta-Thunberg-singt-Never-Gonna-Give-You-Up-von-Rick-Astley.html
https://www.stern.de/lifestyle/leute/greta-thunberg--zwei-minuten-purer-lebensfreude-in-stockholm-30840268.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/schweden-und-daenemark-setzen-moderna-impfungen-von-juengeren-aus-17573120.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-schweden-setzt-moderna-impfung-fuer-junge-menschen-vorerst-aus-a-d5105c58-28f3-4018-956a-ceb6d5e4c524
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-schweden-setzt-moderna-impfung-fuer-junge-menschen-vorerst-aus-a-d5105c58-28f3-4018-956a-ceb6d5e4c524
https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/corona-schweden-setzt-moderna-impfung-fuer-u30-jaehrige-wegen-herzerkrankungen-a-77887402.bild.html
https://www.n-tv.de/panorama/In-Schweden-bleibt-die-Herbst-Welle-aus-article22882415.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/stockholm-19-jaehriger-schwedischer-rapper-einar-erschossen-a-cca34fb1-fabf-4bc4-a05b-4a9d0ebe0875
https://www.sueddeutsche.de/panorama/stockholm-schweden-einar-rap-1.5446526
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/musiker-war-bereits-2020-entfuehrungsopfer-junger-rapper-einr-in-schweden-erschossen/27730568.html
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/schweden-ist-gefaehrlichstes-land-europas-78054592.bild.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kriminelle-clans-in-schweden-ballerei-statt-bullerbue-spiegel-tv-a-8f8b10ad-e76a-48e3-96b3-d383c20732df
https://www.welt.de/vermischtes/article234185612/Lars-Vilks-Mohammed-Karikaturist-bei-Verkehrsunfall-in-Schweden-gestorben.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/larsvilks-103.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/mohammed-karikaturist-vilks-bei-autounfall-in-schweden-gestorben-17568502.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/schweden-ueberprueft-internationale-adoptionen-der-vergangenen-70-jahre-a-dc4cedd7-215a-451d-9587-5f049c77a519
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/schweden-ueberpruefung-internationaler-adoptionen-der-vergangenen-70-jahre-17605188.html
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• På temat sport har flera olika nyheter varit i fokus. Bland annat att flera nordiska länder 

planerar för delat värdskap inför EM i damfotboll 2025 (Rheinische Post, 2021-10-18) och 

att tyska ishockeyspelaren Tobias Riedler går till Växjö Lakers (Süddeutsche 2021-10-15). 

Fotbollsspelaren Oscar Wendts prestationer för IFK Göteborg, tidigare aktiv i Borussia 

Mönchengladbach, har också uppmärksammats (Rheinische Post, 2021-10-18).  

• Inom temat miljö och klimat förekommer ett fåtal artiklar som uppmärksammar de 

klimatprotester som genomfördes vid flera svenska flygplatser inför klimattoppmötet 

COP26 i Glasgow (t ex Der Spiegel, 2021-10-31, Berliner Zeitung, 2021-10-31). 

 

 

  

https://rp-online.de/sport/fussball/frauen/frauen-em-2025-daenemark-norwegen-schweden-und-finnland-em-gemeinsam-austragen_aid-63537849
https://www.sueddeutsche.de/sport/eishockey-kein-nhl-vertrag-mehr-rieder-wechselt-nach-schweden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211015-99-613967
https://rp-online.de/sport/fussball/borussia/oscar-wendt-gladbach-legende-mit-tollem-freistosstor-fuer-ifk-goeteborg_aid-63567281
https://www.spiegel.de/politik/uno-klimakonferenz-16-festnahmen-bei-klimaprotesten-an-flughaefen-in-schweden-a-e1e4897c-2bc8-4768-a027-84cfb09342ca
https://www.berliner-zeitung.de/news/16-festnahmen-bei-klimaprotesten-an-flughaefen-in-schweden-li.192127
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

 

• Under oktober förekom tre teman i störst utsträckning i rapporteringen om Sverige. Det 

handlar om händelsen med konstnären Lars Vilks död (ca 25 procent), Sverige och 

coronapandemin (ca 20 procent), och brottslighet (knappt 20 procent). Nyheten om Lars 

Vilks död förekommer även återkommande bland periodens mest delade artiklar (t.ex. Le 

Monde och Le Parisien) liksom nyheten om att Sverige pausar Modernas vaccin för 

personer under 30 år (t.ex. 20 minutes och France24). Andra teman som har förekommit i 

något mindre utsträckning är miljö och klimat, samhälle, särskilt med avseende på 

antisemitism, och kultur. Dessa teman utgör ca en tiondel var. Rapporteringen är till 

största del neutral.  

• Nyheten om Lars Vilks död publicerades av den franska nyhetsbyrån AFP och 

återrapporterades i flera medier (Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, RTL, LCI, Libération, 

samtliga 2021-10-04). I artiklarna lyfts bl.a. att Vilks tidigare har deltagit i en debatt om 

yttrandefrihet tillsammans med den franska ambassadören i Köpenhamn, efter attentatet 

mot den franska tidningen Charlie Hebdo i februari 2015, och att det i samband med det 

förekom ett attentat mot evenemanget. France TV info (2021-10-04) har publicerat en 

artikel där Vilks framställs som ”en förespråkare för konstnärlig frihet”. Le Monde (2021-

10-08) har publicerat en något kritisk artikel om olyckan och uppger att det har förekommit 

blandade reaktioner på händelsen i Sverige. Muslimer, men också icke-muslimer, uppges 

ha firat Vilks död, medan flertalet politiker har beklagat hans död, om än inte alltid så 

uttalat. I samma artikel återges inhemsk kritik av ”de svenska intellektuellas feghet och 

svek” inför Vilks öde, som har framförts av essäisten Torbjörn Elensky i en krönika 

Svenska Dagbladet. 

• Temat Sverige och coronapandemin förekommer bland periodens mest delade 

publiceringar. Rapporteringen är företrädesvis neutral och uppger att Sverige ”av 

försiktighetsskäl”  har pausat användningen av Modernas vaccin för de som är under 30 år 

(France TV Info, Le Figaro, 2021-10-06). I ytterligare några medier (Le Parisien, France 

24, LCI, RTL, 2021-10-06) görs en jämförelse med Danmark och Norge, som sedan 

tidigare rekommenderat andra vaccin för unga. France TV Info (2021-10-09) rapporterar 

om ökningen av distansarbete, som en konsekvens av coronapandemin, och uppger att de 

flesta vill kunna arbeta hemifrån ibland. Något som uppges vara möjligt i en stad som 

Stockholm, där många har arbeten som kan utföras på distans.  

• På temat brottslighet rapporteras om skjutningen i Stockholm av artisten Einár. I 

rapporteringen belyses även situationen avseende brottslighet i Sverige  (Le Figaro, Le 

Point, LCI, France24, Le Parisien, 2021-10-22). Det uppges ha förekommit många 

händelser de senaste åren där kopplingar mellan artister och kriminella grupper har funnits. 

Rapporteringen tar upp att flera politiker kräver politisk handlingskraft, däribland 

Centerpartiets Annie Lööf och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. På temat brottslighet 

rapporteras också om att den person som misstänkts för explosionen i Göteborg den 28 

september hittats avliden (Le Parisien, 2021-10-06). Det förekommer vissa kritiska artiklar 

på temat brottslighet, men rapporteringen bedöms överlag ha en neutral tonalitet.  

• På temat miljö och klimat förekommer ett fåtal artiklar. France TV Info (2021-10-13) 

rapporterar i en artikel med rubriken ”Kampen mot den globala uppvärmningen kan ha 

dålig effekt på miljön, det bevisar Sverige” om skogsavverkning i Sverige, där gamla träd 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/10/04/mort-dans-un-accident-de-la-route-de-lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet_6096989_3382.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/10/04/mort-dans-un-accident-de-la-route-de-lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet_6096989_3382.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet-est-mort-dans-un-accident-de-la-route-04-10-2021-WHCDISC2U5AGFOG7LXOTEO2AKQ.php
https://www.20minutes.fr/sante/3141843-20211006-coronavirus-suede-vaccins-moderna-suspendus-precaution-moins-30-ans
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211006-la-su%C3%A8de-suspend-par-pr%C3%A9caution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/10/04/mort-dans-un-accident-de-la-route-de-lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet_6096989_3382.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet-est-mort-dans-un-accident-de-la-route-04-10-2021-WHCDISC2U5AGFOG7LXOTEO2AKQ.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-caricaturiste-suedois-de-mahomet-tue-dans-un-accident-de-la-route-20211004?web=1&wdLOR=cCCACB835-C17E-4FCB-A6D2-62E43CFE5859
https://www.rtl.fr/actu/international/suede-un-caricaturiste-de-mahomet-decede-dans-un-accident-de-voiture-7900080990
https://www.lci.fr/international/caricature-mahomet-sous-protection-policiere-le-caricaturiste-danois-lars-vilks-meurt-avec-ses-deux-gardes-du-corps-2197988.html
https://www.liberation.fr/international/europe/mort-du-caricaturiste-suedois-de-mahomet-lars-vilks-la-piste-accidentelle-privilegiee-20211004_CQ25JCTLEFDKZFJIK7SB7MG4XE/
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/l-artiste-suedois-lars-vilks-connu-pour-avoir-caricature-mahomet-est-mort-a-75-ans-dans-un-accident-de-voiture_4794463.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/08/polemiques-post-mortem-pour-lars-vilks-le-caricaturiste-suedois-de-mahomet_6097612_3210.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-la-suede-suspend-par-precaution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans_4797133.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-suede-suspend-par-precaution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans-20211006
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-la-suede-suspend-par-precaution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans-06-10-2021-Z77ZPW7AVFHDXJXFGMA5A2ZMVY.php
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211006-la-su%C3%A8de-suspend-par-pr%C3%A9caution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211006-la-su%C3%A8de-suspend-par-pr%C3%A9caution-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans
https://www.lci.fr/international/covid-19-la-suede-suspend-le-vaccin-moderna-pour-les-jeunes-de-moins-de-30-ans-a-cause-de-risques-inflammatoires-minimes-2198256.html
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-pourquoi-la-suede-suspend-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans-7900082172
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/le-developpement-du-teletravail-aux-etats-unis-et-en-suede_4799405.html
https://www.lefigaro.fr/culture/un-rappeur-suedois-de-19-ans-tue-par-balle-a-stockholm-20211022
https://www.lepoint.fr/monde/emotion-en-suede-apres-le-meurtre-d-un-rappeur-de-19-ans-22-10-2021-2448920_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/emotion-en-suede-apres-le-meurtre-d-un-rappeur-de-19-ans-22-10-2021-2448920_24.php
https://www.lci.fr/culture/mort-du-rappeur-suedois-einar-abattu-a-l-age-de-19-ans-pres-de-stockholm-la-suede-en-emoi-2199744.html
https://www.france24.com/fr/europe/20211022-en-su%C3%A8de-le-meurtre-d-un-rappeur-de-19-ans-cr%C3%A9e-une-onde-de-choc
https://www.leparisien.fr/video/video-cop26-greta-thunberg-et-des-militants-manifestent-a-stockholm-pour-ceux-qui-subissent-la-crise-22-10-2021-RQ2N7LUI55CCFO6DNF2LO3RMLE.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-le-suspect-de-lexplosion-a-goteborg-retrouve-mort-06-10-2021-QVJZJWHYBZBNXNO6EIII6YF5JE.php
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/suede-les-forets-vont-elles-disparaitre-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique_4804529.html
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uppges fällas för att de inte fångar lika mycket koldioxid som yngre träd, men att det som 

en konsekvens också försvinner insekter, fåglar och svamp – något som beskrivs som en 

”biologisk katastrof”. France TV Info (2021-10-14) rapporterar om ”naturhus” som byggts 

i Sverige. De uppges vara dyrare än vanliga hus, men gör att man sparar energi. Le 

Parisien (2021-10-22) rapporterar om att Greta Thunberg och andra aktivister har 

demonstrerat i Stockholm, en vecka före invigningen av COP26 i Glasgow.  

• På temat samhälle rapporterar Le Monde (2021-10-12) om att Malmö stad, efter att länge 

ha undvikit problemet, arbetar för att motverka förekomsten av antisemitism. Ett exempel 

är genomförandet av Malmöforum mot antisemitism den 13 oktober. France 24 (2021-10-

13) rapporterar från forumets öppnande om att Stefan Löfven har beslutat att prioritera 

kampen mot antisemitism, innan han avgår som statsminister i november 2021. På temat 

svensk inrikespolitik uppger Le Monde (2021-10-25) att Sverigedemokraterna kan vara en 

potentiell samarbetspartner för Moderaterna i nästa års riksdagsval. 

• Rapporteringen om Sverige på temat kultur handlar bl.a. om Nobelpriset i litteratur. Le 

Point (2021-10-07) publicerar en något kritisk artikel, där det rapporteras om att priset 

vanligen har delats ut till europeiska män. Svenska Akademin uppges, med anledning av 

avslöjandena 2018 som en följd av #MeToo, ha velat öka mångfalden sett till kön och 

ursprung. L’Express (2021-10-07) rapporterar att Nobelpriset 2018 ges till den tanzaniske 

författaren Abdulrazak Gurnah, den första afrikanska författaren sedan 1948, och den 

femte sedan priset började delas ut. På temat kultur rapporterar också Le Monde (2021-10-

31) om ABBA som uppges ha banat väg för svensk popmusiks succé runt om i världen, 

och Sverige uppges vara det tredje största landet sett till musikexport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/suede-les-maisons-sous-cloche-une-nouvelle-tendance_4807675.html
https://www.leparisien.fr/video/video-cop26-greta-thunberg-et-des-militants-manifestent-a-stockholm-pour-ceux-qui-subissent-la-crise-22-10-2021-RQ2N7LUI55CCFO6DNF2LO3RMLE.php
https://www.leparisien.fr/video/video-cop26-greta-thunberg-et-des-militants-manifestent-a-stockholm-pour-ceux-qui-subissent-la-crise-22-10-2021-RQ2N7LUI55CCFO6DNF2LO3RMLE.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/12/en-suede-malmo-tente-de-se-mobiliser-face-a-la-montee-de-l-antisemitisme_6097973_3210.html
https://www.france24.com/fr/europe/20211013-un-forum-international-contre-les-r%C3%A9surgences-de-l-antis%C3%A9mitisme-s-ouvre-%C3%A0-malm%C3%B6
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/25/l-extreme-droite-suedoise-dediabolisee-par-les-conservateurs_6099792_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/terrains-connus-ou-nouveaux-horizons-le-nobel-de-litterature-remis-a-stockholm-07-10-2021-2446601_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/terrains-connus-ou-nouveaux-horizons-le-nobel-de-litterature-remis-a-stockholm-07-10-2021-2446601_24.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/terrains-connus-ou-nouveaux-horizons-le-nobel-de-litterature-remis-a-stockholm_2159979.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/31/avec-abba-aux-origines-du-succes-mondial-de-la-pop-suedoise_6100469_4500055.html
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Ryssland 
 

Ryskspråkiga medier 

• Under oktober har temat internationella relationer, som utgör ca 20 procent av 

rapporteringen om Sverige, varit det största temat. Även t.ex. nyheten om konstnären Lars 

Vilks död utgör ett tydligt tema i rapporteringen. Rapportering om Vilks utgör ungefär tio 

procent av rapporteringen och detsamma gäller rapportering om Sverige och 

coronapandemin. Brottslighet utgör ett tema i ungefär tio procent av rapporteringen och 

fokus har varit på mordet på artisten Einár. Tonaliteten i rapporteringen bedöms överlag ha 

varit neutral, men det förekommer såväl negativa som positiva inslag.  

• Temat internationella relationer berör huvudsakligen försvarsrelaterade frågor. Några 

medier rapporterar om ett uttalande från FOI-forskaren Michael Jonssons om ett 

amerikanskt artilleri på Gotland. Uttalandet uppges bl.a. vara ”ett till i en kedja av fientliga 

uttalanden om vårt land” (life.ru, 2021-10-27) och det uppges vara ”oklart var det kommer 

ifrån: Vårt land har inte deklarerat territoriella anspråk på Gotland” (tsargrad.tv, 2021-10-

27). Flera medier tar upp vad som uppges vara Sveriges närmande till NATO (Russia 

Today, 2021-10-05, Gazeta, 2021-10-05 och Pravda, 2021-10-05) och uppmärksammar ett 

uttalande från riksdagsledamoten Lars Püss (M) om NATO-anslutning. I övrigt rapporteras 

det bl. a. om en intervju i TV4 med försvarsminister Peter Hultqvist, i vilken han säger att 

Ryssland är delaktigt i migrationskrisen vid EU:s gräns, till Belarus (Lenta, 2021-10-08, 

Gazeta, 2021-10-08, Izvestia, 2021-10-08, och TV Zvezda, 2021-10-08). Tonaliteten i 

rapporteringen bedöms överlag ha varit neutral, men det förekommer även negativa inslag. 

Gazeta (2021-10-27) och Rossiskaja Gazeta (2021-10-27) uppmärksammar 40 år av 

incidenten med den sovjetiska ubåten vid Sveriges kust och flera medier rapporterar om 

Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands och Sveriges svar på Rysslands officiella förfrågan 

om Navalnys förgiftning. Tonaliteten i denna rapportering bedöms övervägande vara 

neutral. 

• I rapporteringen om Lars Vilks död, som är fokus i drygt tio procent av all rapportering, 

lyfts olika incidenter som Vilks varit inblandad i, såsom tidigare attentatsförsök. I de flesta 

artiklarna uppges Al-Qaida, en muslimsk terrororganisation, ha förföljt Vilks. Meduza 

(2021-10-04) och TV Rain (2021-10-04) uppger att den tidigare statsministern Fredrik 

Reinfeldt, som en konsekvens av publiceringen av Vilks rondellhund i Nerikes Allehanda, 

var tvungen att träffa 22 ambassadörer för muslimska länder. Meduzas och TV Rains 

artiklar om Vilks finns med bland månadens mest delade artiklar. I en längre artikel 

rapporterar Moskovsky Komsomolets (2021-10-04) ingående om Vilks liv efter 

publiceringen i Nerikes Allehanda och om de utmaningar han upplevde, offentligt och 

privat. Kommersant (2021-10-04) citerar Vilks kring att han aldrig skulle sluta måla, även 

om det skulle kosta honom livet. Tonaliteten i rapporteringen om Lars Vilks död bedöms 

vara positiv vad gäller Vilks gärning och mer negativ avseende de grupper som utsatte 

honom för hot.  

• Drygt tio procent av rapporteringen handlar om Sverige och coronapandemin. Nyheten 

om att Sverige pausar användningen av Modernas vaccin för de som är under 30 är i fokus. 

I rapporteringen tas också upp att drygt 100 personer har vaccinerats med Pfizers vaccin, 

efter att vaccinets bäst-före datum gått ut.  

Att Kungen har gjort ett uttalande om att Sverige lyft restriktionerna för snabbt rapporterar 

t.ex. RBC (2021-10-09) och Lenta (2021-10-09) om. Rapporteringen om Sverige och 

https://life.ru/p/1445496
https://tsargrad.tv/news/shvecija-uvidela-v-rossii-ugrozu-dlja-svoego-ostrova-chjotkij-i-jasnyj-signal_437389
https://tsargrad.tv/news/shvecija-uvidela-v-rossii-ugrozu-dlja-svoego-ostrova-chjotkij-i-jasnyj-signal_437389
https://russian.rt.com/world/news/913275-shveciya-parlament-nato
https://russian.rt.com/world/news/913275-shveciya-parlament-nato
https://www.gazeta.ru/army/news/2021/10/05/16639561.shtml
https://www.pravda.ru/news/politics/1646707-shvecija_nato_rossija/
https://lenta.ru/news/2021/10/08/krisis/
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/10/08/n_16661443.shtml
https://iz.ru/1233122/2021-10-08/glava-minoborony-shvetcii-obvinil-rossiiu-v-naplyve-migrantov-k-es
https://tvzvezda.ru/news/20211082251-TKnmS.html
https://www.gazeta.ru/science/2021/10/26_a_14137933.shtml
https://rg.ru/2021/10/27/shvedskij-komsomolec-s-363-sela-na-mel-u-beregov-shvecii-40-let-nazad.html
https://meduza.io/news/2021/10/04/v-shvetsii-v-dtp-pogib-avtor-karikatur-na-proroka-muhammeda-lars-vilks
https://tvrain.ru/news/v_shvetsii_pogib_avtor_karikatur_na_proroka_muhammeda_lars_vilks-539161/
https://www.mk.ru/incident/2021/10/04/podrobnosti-gibeli-shvedskogo-avtora-oskorbitelnykh-karikatur-okhrana-ne-spasla.html
https://www.kommersant.ru/doc/5017376
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2021/61619ecd9a79479c5e5793cb
https://lenta.ru/news/2021/10/09/corona_sweden/
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coronapandemin bedöms huvudsakligen ha en neutral tonalitet, men det förekommer såväl 

negativa som positiva inslag.  

• Rapporteringen om mordet på artisten Einár tar ofta upp att han tidigare utsatts för en 

kidnappning, som uppges ha varit en ”förnedringsincident” och det lyfts ibland i 

rapporteringen att Yasin, som stått åtalad för inblandning i händelsen, har somaliskt påbrå. 

På temat brottslighet, i samband med mordet på Einár, rapporterar Rossiskaja Gazeta 

(2021-10-23) om ett växande antal dödsskjutningar i Sverige och skriver att dödsfallet 

”ytterligare ökade allmänhetens missnöje med den dödliga vågen av gängvåld som drabbat 

landet de senaste åren”. Gazeta citerar statsminister Stefan Löfven, som uttalat att Einár 

betydde mycket för många unga och att händelsen är tragisk. Tidningen uppger felaktigt att 

Löfven även ska ha sagt: ”Gränsen för vad som är tillåtet i ett civiliserat land har sedan 

länge kränkts. Det krävs handling, inte ord, för att vända utvecklingen och få ordning på 

Sverige.”. Rapporteringen om brottslighet bedöms överlag vara neutral, men det 

förekommer negativa inslag.  

• På temat brottslighet lyfter TV-kanalen Zvezda (2021-10-13) i en talkshow fram vad som 

uppges vara en situation i Sverige med brott kopplade till invandring. Utgångspunkten är 

en film från Russia Today från 2018, "Sverige enligt sharialagar". Filmens redaktör är gäst 

i programmet och hon uppger att Sverige sjunker ned i gängkriminalitet och barn skjuts 

ihjäl. Kopplingar görs till vad som uppges vara "coronaexperimentet som genomfördes i 

Sverige medan hela världen gick i lockdown". En slutsats som dras i talkshowen är att 

Europa bör ingå en politik- och energiallians med Ryssland.  

• Det förekommer några artiklar på temat kultur. Rapportering om den svenska dokumentär-

filmaren Helena av Klerckers filmprojekt dominerar. Klercker söker efter ryska sjömän 

som räddade hennes liv vid en sjöolycka 1984. Tillkännagivande om årets Nobelpristagare 

finns också med i rapporteringen. 

• På temat ekonomi och näringsliv förekommer enstaka artiklar. Interfax (2021-10-20) 

rapporterar t.ex. om landets första elektrobuss på elvägen på Gotland och Life (2021-10-18) 

skriver om ett nytt svenskt myggmedel från Molecular Attraction. RBC uppmärksammar 

att den svenska spelutvecklaren Embracer köper en framgångsrik rysk studio. 

• Bland de mest delade artiklarna finns flera artiklar som har fokus på enskilda personers 

berättelser. Ett exempel är rapporteringen om den ryska operasångerskan Anna Netrebkos 

Polarpris (Factsinter, 2021-10-20 och Boom, 2021-10-22), som inkluderar hennes positiva 

omdömen om Stockholm. Bland andra artiklar, som också tillhör de mest delade, finns en 

stor och positiv intervju med en rysk teatervetare bosatt i Sverige (Svoboda, 2021-10-15), 

samt en monolog av en ung rysk kvinna som bor i Malmö (I-Modern). I en annan artikel, 

som dock inte är bland de mest delade, berättar en rysk städerska, boende i Göteborg, om 

sitt liv (Moskovsky Komsomolets, 2021-10-08). Hon uppger att jämställdhet och ekonomi 

fungerar bra, men att ensamheten är ett problem i Sverige. Lenta (2021-10-11) och RIA 

Novosti (2021-10-11) citerar den svenske fotbollsspelaren Filip Dagerstål, som spelar för 

ryska FK Khimki, om hans uppfattning om Ryssland och ryssar innan och efter ankomsten 

till landet. 

• Novaya Gazeta har i samarbete med de officiella svenska kanaler på ryska som SI ansvarar 

för publicerat en längre artikel Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor.  

https://rg.ru/2021/10/23/samyj-populiarnyj-shvedskij-reper-zastrelen-v-stokgolme.html
https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/10/22/n_16733605.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/201808241352-z30e.htm/202110131827-tRqiz.html/
https://www.interfax.ru/pressreleases/798430
https://life.ru/p/1443406
https://pro.rbc.ru/demo/615717959a79478d82ad9c3e
https://factsinter.com/zvezdy/anna-netrebko-poluchila-nagradu-ot-korolevy-shvecii
https://boom.ms/anna-netrebko-poluchila-nagradu/
https://www.svoboda.org/a/tridtsatj-let-v-shvetsii-schastlivaya-zhiznj-natalji-kazimirovskoy/31505236.html
https://i-modern.ru/pochemu-v-shvetsii-lyudi-zhivut-dolgo-i-schastlivo-lichnyj-opyt/
https://www.mk.ru/social/2021/10/08/zhivushhaya-v-shvecii-rossiyanka-rasskazala-kak-uborshhiki-poluchayut-2000-evro.html
https://lenta.ru/news/2021/10/10/heart/
https://rsport.ria.ru/20211011/dagerstol-1753949831.html
https://rsport.ria.ru/20211011/dagerstol-1753949831.html
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Ryska engelskspråkiga medier 

- Det mest framträdande temat under perioden var hälsa och fokus har varit på Sverige och 

coronapandemin. Ungefär 30 procent av rapporteringen om Sverige handlade om detta, 

medan temat samhälle var i fokus i drygt 20 procent av rapporteringen. Ett fåtal artiklar 

under perioden handlar om brottslighet och fokus har varit på mordet på rapparen Einár. 

Rapporteringen på nämnda teman bedöms vara saklig och ha en neutral tonalitet.  

- Sverige och coronapandemin dominerar inom temat hälsa. Russia Today  (21-10-06) 

rapporterar om Sveriges beslut att stoppa användningen av Modernas vaccin bland 

unga, med hänvisning till den något ökade risken för hjärtinflammation. Det framgår av 

rapporteringen att Sverige och Danmark är eniga om att rekommendera Pfizer/BioNTech 

istället (Sputnik, 21-10-06). I Sputnik rapporteras också om att över 100 svenskar ska ha 

blivit vaccinerade av ett vaccin som passerat bäst före-datum (Sputnik, 21-10-13). Det 

rapporteras även om att sju av 10 avlidna i covid-19 har varit fullvaccinerade. 

Farshid Jalalvand, forskare i klinisk mikrobiologi på Lunds universitet, citeras 

från Svenska Dagbladet om att det kan förklaras genom att det var ett tag sen de flesta fick 

den första vaccindosen (Sputnik, 21-10-12). Det rapporteras också om Corona-

kommissionens andra delbetänkande, i vilket Sveriges strategi för att hantera covid-19 

kritiseras för att ha varit otillräcklig (Russia Today 21-10-29). Göran Svensson, professor 

på Kristiania universitet, citeras från norska Forskning där han bl.a. jämför Sveriges 

dödssiffra med Sydafrikas och Irans (Sputnik, 29/10/2021). Tonaliteten i rapporteringen om 

Sverige och coronapandemin bedöms vara neutral. 

- Flera artiklar rapporterar om olika Nobelpris, däribland i fysik, kemi och medicin (t.ex. 

Sputnik 21-10-05). På temat samhälle uppges Sverige i en artikel vara ett av de länder som 

befinner sig i nedre skiktet, vid en jämförelse mellan OECD-länder gällande barns lust att 

läsa. I samma artikel refereras också till en tidigare PISA-undersökning, om att skillnaden 

mellan inföddas respektive invandrades skolresultat har varit större i Sverige än i andra 

länder (Sputnik 21-10-28) 

- På temat brottslighet är fokus på mordet på rapparen Einár. I rapporteringen, som 

förekommer i direkt anslutning till händelsen, uppges Einár ha haft kopplingar till den 

kriminella världen. Det framgår också av rapporteringen att han veckan efter mordet var 

kallad att vittna mot det s. k. Vårbynätverket. Statsminister Stefan Löfven och 

jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi citeras kring händelsen. Antalet 

skjutningar uppges i rapporteringen vara högt i Stockholm, Göteborg och Malmö, och 

Sverige uppges ha gått från att ha en av de lägsta nivåerna av dödligt skjutvapenvåld i 

Europa till att nu ha en av de högsta nivåerna (t.ex. Russia Today 21-10-22, Sputnik 21-10-

22) Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral.  

- Det rapporteras i några artiklar om konstnären Lars Vilks död. Det framgår av 

rapporteringen att Vilks levde med en hotbild och med polisskydd. I rapporteringen om 

hans död, som endast förekom i direkt anslutning till händelsen, uppges orsakerna till den 

bilolycka som krävde hans liv vara oklara och föremål för utredning (t.ex. TASS 21-10-04, 

Russia Today 21-10-04) Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara neutral.   

 

https://www.rt.com/news/536715-sweden-moderna-paused-covid-jab/
https://sputniknews.com/20211006/moderna-covid-vaccines-use-halted-in-sweden-denmark-as-concerns-grow-about-possible-side-effects-1089716411.html
https://sputniknews.com/20211013/over-100-swedes-jabbed-with-expired-vaccine-1089880857.html
https://www.svd.se/tegmark-wisell-inte-motiverat-att-testa-brett/i/Coronaviruset%20i%20Sverige
https://sputniknews.com/20211012/researchers-see-fading-vaccine-effect-as-7-in-10-recent-covid-19-deaths-in-sweden-fully-vaxxed-1089852448.html
https://www.rt.com/news/538834-sweden-covid19-report-government/
https://forskning.no/helsepolitikk-hoyskolen-kristiania-partner/sverige-mislyktes-i-handteringen-av-koronapandemien/1922038
https://sputniknews.com/20211029/delay-and-inadequacy-prof-blasts-swedens-deliberate-spread-of-covid-19-1090301592.html
https://sputniknews.com/20211005/royal-swedish-academy-of-sciences-announces-winner-of-nobel-prize-in-physics-1089671034.html
https://sputniknews.com/20211028/new-kind-of-illiteracy-reading-performance-among-swedish-children-hits-historic-low-1090270756.html
https://www.rt.com/news/538223-sweden-gang-violence-rapper-killed/
https://sputniknews.com/20211022/swedish-gangsta-rapper-dead-in-gang-related-shootout-1090132882.html
https://tass.com/emergencies/1345229
https://www.rt.com/news/536504-swedish-cartoonist-killed-crash/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


