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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar vi samarbete och lång-siktiga relationer med andra
länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska
ambassader och konsulat.
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Sverige i internationell nyhetsmedia och social
media
Svenska institutet (SI) har uppgiften att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Det
som brukar kallas Sverigebilden är en bild, eller flera bilder, sammansatta av en stor mängd
associationer som människor i andra länder förknippar med Sverige. Människors uppfattningar
bygger i sin tur på direkta upplevelser av Sverige genom exempelvis affärsrelationer eller vistelser i
Sverige, men även på andra intryck från till exempel vänner, familj, kultur, nyheter eller sociala
medier.
Bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, och den bild av Sverige som framträder i den
internationella nyhetsrapporteringen, är inte alltid samstämmiga. Nyhetsmedia följer en logik för
nyhetsvärde och aktualitet, medan uppfattningen hos en allmänhet byggs över tid och förändras
mycket långsamt.
Från och med maj 2021 publicerar SI månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av
medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av
länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge. I rapporten
inkluderas nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt de mest delade
artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.
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Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1 – 30 november respektive 1 – 31 oktober 2021 i de
nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
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Under november har det publicerats fler artiklar om Sverige än under oktober i samtliga länder. De
teman som under månaden var framträdande i nyhetsrapporteringen om Sverige var samhälle, med
fokus på svensk inrikespolitik, samt sport.
Fokus i rapporteringen om svensk inrikespolitik var på att Magdalena Andersson har valts till
statsminister, samt att hon är Sveriges första kvinnliga statsminister. Internationella medier har
noga följt händelseutvecklingen och rapporterar om att Magdalena Andersson först valdes till
statsminister, för att några timmar senare avgå, samt att hon sedan återigen har valts till
statsminister. I rapporteringen förekommer relativt ingående beskrivningar av det inrikespolitiska
läget i Sverige och de parlamentariska förutsättningarna för den nya regeringen. I de nordiska
länderna och Tyskland görs stundtals jämförelser med det inrikespolitiska läget i de egna länderna.
Det framgår ofta av rapporteringen att Sverige är det sista landet i Norden som får en kvinnlig
statsminister, hundra år efter att kvinnor fick rösträtt. Ibland uppges detta vara märkligt, i ett land
som står för jämställdhet. Det förekommer att rapporteringen tar upp de politiska prioriteringar
Magdalena Andersson uttryckte i sitt installationstal, vad gäller t ex brottslighet och klimat.
Rapporteringen om valet av statsminister och om svensk inrikespolitik bedöms överlag vara saklig
och ha en neutral tonalitet. Valet av statsminister har också genererat ett intresse i sociala medier
och en automatiserad sentimentsanalys visar att majoriteten av inläggen är neutrala.
Rapportering på temat brottslighet utgör en liten del av nyhetsrapporteringen och fokus är på
enskilda händelser. Det har t ex rapporterats i alla länder om den händelse då två barn skadades
allvarligt och ett av dem senare dog. I Ryssland och USA uppmärksammas åtalet mot Lundin Oils
ordförande Ian Lundin och tidigare vd Alex Schneiters Lundin Oil för bl. a. medhjälp till
folkrättsbrott i Sudan.
Sverige och coronapandemin utgör generellt ett litet tema i den internationella
nyhetsrapporteringen. Undantaget är Tyskland, där rapportering på detta tema utgör ungefär en
tredjedel av rapporteringen om Sverige och det görs i rapporteringen ofta görs jämförelser mellan
Sverige och Tyskland. Det rapporteras i alla länder om att Sverige från den 1 december inför krav
på vaccinationsintyg i vissa sammanhang.
På temat sport får ingen enskild händelse stor uppmärksamhet i flera länder, men sport utgör
liksom under tidigare månader ett tydligt tema i de flesta länder.
Bland enskilda nyhetshändelser rapporteras det i nästan alla länder om att två personer omkom i
samband med en hyllningskonsert till ABBA.
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USA och Storbritannien
Nyhetsrapporteringen i USA
•

•

•

Under november har rapporteringen om Sverige i internationella medier i huvudsak berört
två teman: samhälle och sport. Ungefär en tredjedel av rapporteringen var på temat
samhälle och rapporteringen handlade till övervägande del om valet av ny statsminister.
Knappt tio procent av rapporteringen under november handlade om Sverige och
coronapandemin och omkring en femtedel om ekonomi- och näringslivsrelaterade
nyheter. Rapporteringen på nämnda teman är företrädesvis redogörande och har en neutral
tonalitet.
Rapporteringen om Sverige på temat samhälle handlar till övervägande del om
inrikespolitiska nyheter och främst att Magdalena Andersson kan väljas till statsminister
(Washington Post, 21-11-04, The Hill, 21-11-05) och sedermera valdes (AP, 21-11-24).
o I samband med omröstningen om Andersson som statsminister är det även stort
fokus på att hon den första kvinnan på posten i Sverige (NY Post, USA Today, 2111-24). Rapporteringen är företrädesvis neutral och förhållandevis detaljerad i sin
redogörelse för skeenden, däribland förutsättningarna att väljas till statsminister
och att accepteras i riksdagen (AP, Washington Post, NY Post, 21-11-24) och
Miljöpartiets beslut att lämna regeringen sedan regeringens budget röstats ned
liksom förändringarna i den av riksdagen beslutade budgeten (AP, Fox News, 2111-24).
o Rapporteringen tar även upp att Andersson samma dag begär att bli entledigad
(CNN, NPR, AP, 21-11-24) och att Andersson av tekniska och obligatoriska
anledningar på nytt ska föreslås till statsminister för att säkerställa regeringens
legitimitet (t.ex. AP, The Hill, 21-11-24). Även omvalet av Magdalena Andersson
till statsminister genererar ett flertal publiceringar (NY Times, The Hill, NPR, AP,
21-11-29).
o Flera medier rapporterar även om den tillträdande regeringens uttalade fokus på
välfärd, klimat och brottsbekämpning (AP, LA Times, CNN, 21-11-29).
o Bland månadens mest delade publiceringar om Sverige handlar flera om skeendena
med anledning av statsministeromröstningen (bl.a. Daily Wire, 21-11-25,
BBC.com, 21-11-24, Breitbart.com, 2021-11-24, NPR.org, 21-11-29. NY Times,
21-11-25).
Bland den rapportering som berör Sverige och coronapandemin återfinns bl.a. nyheten
om att Sverige, i linje med andra europeiska länder, beslutat att införa vaccinationsintyg
vid offentliga sammankomster inomhus med över 100 deltagare (AP, 21-11-17) och att
befolkningen kommer att erbjudas en tredje dos vaccin (AP, 21-11-24). Sverige och
coronapandemin är ett av temana bland periodens mest delade publiceringar om Sverige:
att den nya coronavirusmutationen omikron upptäckts i Sverige (Guardian.com, 21-11-29),
att Sverige valt en annan väg genom att inte rekommendera testning för covid för
vaccinerade (Reuters.com, 21-11-11). En publicering på sajten The Blaze (21-11-16)
argumenterar för att Sverige genom naturlig immunitet [som en följd av spridning i
samhället och flockimmunitet] snarare än vaccinering visat hur pandemin ska hanteras.
Den sistnämnda publiceringen är positiv till hur Sverige agerat.
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Månadens nyhetsrapportering på temat ekonomi och näringsliv handlar främst om olika
företagsnyheter, däribland Ericssons förvärv av bolaget Vonage (Wall Street Journal,
2021-11-23), att Volvo Cars försäljning under oktober minskat med mer än en femtedel
och bolaget föll på Stockholmsbörsen (Bloomberg, 2021-11-03) och att Microsoft etablerar
tre nya datacenter i Sverige som drivs på enbart grön energi (Bloomberg, 2021-11-16). Den
mest delade publiceringen om Sverige under november handlar om att svenska
Åklagarmyndigheten väckt åtal mot VD respektive styrelseordförande på Lundin Energy
och som åtalas för medhjälp till krigsbrott begångna i Sudan (Daily Kos, 2021-11-15).

Nyhetsrapportering Storbritannien
•

•

•
•

Större delen av nyhetsrapporteringen om Sverige under november handlade om sport, som
var ett tema i ungefär 45 procent av rapporteringen. Artiklar om olika sporthändelser
dominerar även bland periodens mest delade artiklar. Cirka tio procent av rapporteringen
om Sverige var på temat samhälle och rapporteringen dominerades av den senaste tidens
inrikespolitiska händelser. Mindre delar av rapporteringen om Sverige handlade om kultur
(cirka sju procent) och brottslighet (cirka fem procent).
Rapporteringen om svensk inrikespolitik har fokuserat på att Magdalena Andersson först
valdes till partiledare för Socialdemokraterna och sedan till Sveriges första kvinnliga
statsminister. Stora delar av rapporteringen har också handlat om det inrikespolitiska läget i
Sverige (t ex The Independent 21-10-11 och 21-11-11). Läget i Sverige uppges vara
komplicerat, bland annat som en följd av att Sverigedemokraterna de senaste åren har fått
ett större väljarstöd. The Times (21-11-20) lyfter, innan Andersson väljs, att Sverige som
sista land i Norden kan komma att få en kvinnlig statsminister. Samma perspektiv lyfts av
flera andra medier, t ex The Independent (21-11-24), BBC (21-11-24) och Sky News (2111-25), som menar att det är genant för många att det dröjt så länge, med tanke på att
kvinnor har haft rösträtt i 100 år och att Sverige står för jämställdhet. Att Magdalena
Andersson under samma dag först valdes till statsminister, och sedan avgick, plockades
upp i flera medier. Händelseförloppet och det inrikespolitiska läget beskrivs vanligen
neutralt, men stundtals även kritiskt. The Times (21-11-25) hänvisar till Expressen, som
uppgett att ”Sverige börjar likna ett dåligt skämt”, och BBC:s Sverigekorrespondent Maddy
Savage skriver i en analys att ”Sveriges politiska såpopera är långt ifrån över”. Tonaliteten
i rapporteringen om svensk inrikespolitik bedöms överlag vara neutral.
På temat kultur rapporteras om ABBA, bl. a. om att deras nya album har släppts. Swedish
House Mafias återförening tas också upp i rapporteringen.
Det förekommer några artiklar på temat brottslighet och ett par av dessa behandlar
brottslighet kopplat till migration. iNews (21-11-24) rapporterar i en artikel om bl. a.
gängkriminalitet i Sverige, samt hänvisar vårens BRÅ-rapport, enligt vilken det dödliga
skjutvapenvåldet ökar i Sverige, och till opinionsundersökningar som visar att den
viktigaste frågan för svenskar nu är brottslighet. Sverige uppges se över sin
”multikulturella modell” och det hänvisas bl. a. till statsminister Magdalena Anderssons
installationstal, som berörde tydliga krav för de som kommer till Sverige. I The Spectator
(21-11-20) skriver den svenska journalisten Paula Neuding, i en artikel med rubriken ”How
Sweden became the most dangerous country in Europe”, bl. a. att gängen är starkare än den
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svenska staten. Tonaliteten i rapporteringen på temat brottslighet bedöms vara neutral till
negativ.
Det förekommer några få artiklar på temat Sverige och coronapandemin. I en av dem
argumenteras för att Sverige har klarat pandemin bra, utan att genomföra omfattande
nedstängningar (Daily Mail, 21-11-08). Daily Mail (21-11-19) lyfter också att Sverige i
mitten av november hade Europas lägsta smittspridning. Tonaliteten i rapporteringen
bedöms överlag vara neutral till positiv.
Miljö och klimat utgör ett tema i endast ungefär 1 procent av rapporteringen, men The
Times (21-11-04) har en artikel om utvecklingen i Skellefteå, i vilken bl. a. Northvolt lyfts.

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

Norge och Danmark
Nyhetsrapporteringen i Norge
•

•

•

•

•

I nyhetsrapporteringen om Sverige har framträdande teman varit sport, samhälle, Sverige
och coronapandemin samt brottslighet. Ofta har relationen mellan Sverige och Norge
berörts i rapporteringen, direkt eller indirekt. Tonaliteten bedöms övervägande ha varit
neutral.
Samhälle utgör ett tema med drygt en fjärdedel av nyhetsrapporteringen. Omfattningen har
till stor del att göra med rapporteringen kring Magdalena Andersson som ny partiledare,
möjlig statsminister och i så fall Sveriges första kvinnliga statsminister (bl.a. NRK, 21-1104 och Dagsavisen, 21-11-04) och därefter att hon röstats fram (bl.a. VG, 21-11-24 och
Aftenposten, 21-11-24) – för att kort därefter avgå i samband med MP:s avhopp från
regeringen (bl.a. TV2, 21-11-24, Dagbladet, 21-11-24 och VG, 21-11-24). Det har även
rapporterats om att Magdalena Andersson på nytt har röstats fram som statsminister (bl.a.
ABC, 21-11-29). I Aftenposten (21-11-22) har anledningen till att det dröjt med en kvinnlig
statsminister diskuterats, och det har lyfts att Sverige ofta anses vara ett mer progressivt
land än Norge. I VG ifrågasattes, innan Magdalena Andersson valdes till statsminister för
andra gången, om det inte kommer finnas en kvinnlig statsminister i Sverige den här
gången heller. Dagsavisen (21-11-24) har publicerat en kommentar om att det råder
fullständigt kaos gällande den parlamentariska situationen. Nyhetsmedia har också
rapporterat om att Norges statsminister Jonas Støres resa har skjutits upp på obestämd tid
p.g.a. regeringssituationen i Sverige (bl.a. Dagsavisen, 21-11-22). VG (21-11-29) har lyft
fram att Magdalena Andersson spräckte glastaket, men att svensk politik behöver mer än
en kvinnlig statsminister för att återfå den stabilitet som präglat landet under så många år.
Temat sport utgör en knapp fjärdedel av rapporteringen. Artiklarna har bl.a. handlat om
Sveriges VM-kval i fotboll där Zlatan Ibrahimovic gjort comeback i förluster mot Georgien
och Spanien (bl.a. TV2, 21-11-11 och VG, 21-11-14) , att Norge, Sverige och Danmark får
handbolls-EM för herrar 2026 och damer 2028 (bl.a. Nettavisen, 21-11-20) och att
världsmästaren i sprint Jonna Sundling missar världscuppremiären (bl.a. VG, 21-11-22).
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har främst handlat om ökad smitta och
nya åtgärder, särskilt nyheten om vaccinationsintyg (bl.a. Dagbladet, 21-11-17 och VG, 2111-17). Det har även rapporterats om bekräftade fall av omikron i Sverige (bl.a. Nettavisen,
21-11-29 och NRK, 21-11-29). En av de mest delade artiklarna handlar om att
ovaccinerade personer förmodligen snart kommer att behöva sättas i karantän om de
kommer från Sverige eller Danmark, med undantag för någon region (Dagbladet, 21-1104). Nettavisen (21-11-12) tar upp att Norge borde följa efter Sverige och Danmark
gällande en tredje vaccindos. ABC (21-11-18) skriver om ett eventuellt skräckscenario i
Sverige, med över 5 000 döda till nästa sommar och Dagbladet (21-11-18) lyfter fram en
ny studie enligt vilken Sveriges coronastrategi kan ha bidragit till smittspridningen till
andra nordiska länder. I en lång artikel rapporterar Dagbladet (21-11-07) kring att Sverige
inte stängde när Norge gjorde det.
Brottslighet utgör ett tema i ungefär 17% procent av rapporteringen. Under november har
det särskilt rapporterats om de två barn som föll från ett hus och skadades svårt (bl.a.
Nettavisen, 21-11-15). Periodens mest delade artikel handlar om att ett av barnen har dött
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av fallet (bl.a. Dagbladet, 21-11-15). Det har även rapporterats omfattande om den
mördade rapparen Einárs begravning och det har bl.a. också rapporterats om den
lokalpolitiker som häktats för mord. En artikel om det senare (ABC, 21-11-19) har delats
över 8 000 gånger. Det har även rapporterats om att antalet dödsskjutningar i Sverige är det
högsta på fem år och det förekommer att vårens BRÅ-rapport om det dödliga
skjutvapenvåldet omnämns (t.ex. Aftenposten, 21-10-24).
I övrigt har rapporteringen berört miljöfrågor, som exempelvis att Danmark och Sverige
ber Norge att fastställa slutdatum för oljeproduktion (Teknisk Ukeblad, 21-11-11) och att
statsminister Jonas Gahr Støre vill reparera relationerna med Sverige efter pandemin (VG,
21-11-03).

Nyhetsrapporteringen i Danmark
•

•

•

Temat samhälle har varit dominerande i rapporteringen om Sverige och har omfattat
knappt hälften av artiklarna. Den enskilt största händelsen har varit regeringsbildningen
och rapporteringen har följt händelseutvecklingen noggrant. Rapporteringen om händelsen
startade med förhandlingarna mellan Socialdemokratierna och eventuella stödpartier, samt
att Magdalena Andersson på grund av detta fick mer tid från talmannen att försöka bilda en
regering (t ex Jyllands-Posten, 21-11-16 och DR, 21-11-22). På dagen för
statsministeromröstningen rapporterades om att ”nu är dramat i Sverige över”, vilket
syftade på att Vänsterpartiet valt att ställa sig bakom Magdalena Andersson som
statsminister (t ex BT, 21-11-23). Nästa dag återrapporterades om att Magdalena
Andersson valdes till statsminister. Det lyftes ibland att hon blev Sveriges första kvinnliga
statminister och att hon står inför flera utmaningar och kommer ha svårt att få igenom sin
egen politik (t ex Berlingske och TV2, 21-11-24). När Magdalena Andersson senare under
dagen meddelade att hon avgick publicerades ett större antal artiklar som redogjorde för
situationen, varav vissa hade rubriker som ”våldsamt drama”, ”totalt kaos” och ”politiskt
kaos” (DR, Ekstrabladet och Politiken, 21-11-24). Liknande rubriker förekom även
efterföljande dagar, som exempelvis ”Har Sverige blivit en bananrepublik?” (Politiken, 2111-29), tills Magdalena Andersson valdes till statsminister igen. I rapporteringen gjordes
ibland en poäng av att det nu är Socialdemokratiskt styre i hela norra Europa, och det
förekom jämförelser mellan statsminister Magdalena Anderssons och statsminister Mette
Fredriksens situation (exempelvis Politiken, 2021-11-28).
Sport har varit ett annat stort tema under perioden, med runt en femtedel av innehållet. Det
har då handlat om resultat i olika fotbollsmatcher i VM-kvalet (t ex Politiken, 21-11-11)
samt att svenska Henrik Larsson slutar som tränare i Barcelona (t ex Extrabladet, 21-1101).
Brott har varit ett tema i runt en tiondel av rapporteringen om Sverige. Rapporteringen har
primärt kretsat kring enskilda händelser, som exempelvis de barn som skadades vid ett fall
från ett hus i Hässelby (t ex Berlingske, 21-11-14) och skjutningen av en 14-åring i
Eskilstuna (t ex TV2, 21-11-21). Ett fåtal artiklar har istället gällt vad som uppges vara en
större trend i samhället. Bland annat intervjuas en kollega till den svenske polis som
dödades i somras. I artikeln lyfter den svenske polisen sin syn på samhällsutvecklingen i
Sverige och beskriver situationen i Sverige som ”utom kontroll”, och arbetsvillkoren för
poliser som dåliga: ”vi har varken lagar eller verktyg som matchar de brottslingar vi möter
idag” (TV2, 21-11-07). Denna artikel är den som väckt mest engagemang på sociala medier
under perioden.
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Temat hälsofrågor har utgjort mindre än en tiondel av rapporteringen om Sverige. det
publicerades ånyo en del jämförande artiklar om Sveriges och Danmarks olika sätt att hantera
pandemin, denna gång m.a.a. beslutet i Sverige att testa färre personer, samtidigt som
Danmark beslutade att öka provtagningen. Återigen blev slutsatsen att ”Sverige går sin egen
väg” (TV2, 21-11-15, Jyllands-Posten, 21-11-15). Rapporteringen fokuserade även på den
studie enligt vilken Sverige var det land i Norden som främst spred coronaviruset till sina
grannländer under 2020 (Extrabladet, 21-11-16). I rapporteringen beskrivs denna export av
viruset vara en följd av att Sverige inte införde samma restriktioner som grannländerna. I
slutet av perioden rapporterades istället om spridningen av coronavarianten Omikron och de
skärpta reserestriktioner som infördes till följd av det (DR, 21-11-30).

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

Tyskland
Nyhetsrapporteringen i Tyskland
•

•

•

•

Under november månad har rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier till stor del
handlat om olika samhällsfrågor. Temat har förekommit i nära hälften av rapporteringen.
Framför allt den inrikespolitiska situationen och valet av en ny statsminister i Sverige har
utgjort en mycket stor del av rapporteringen på temat samhälle. Rapportering om Sverige
och coronapandemin har utgjort ungefär en femtedel av den totala rapporteringen och sport
och kultur har även utgjort mindre teman i bevakningen. Rapporteringen på nämnda teman
har övervägande varit av redogörande karaktär och bedöms ha haft en neutral tonalitet.
Rapporteringen på temat samhälle har framför allt kretsat kring den inrikespolitiska
situationen i Sverige under slutet av månaden. Många större nyhetskällor publicerade flera
artiklar under den s.k. superonsdagen, då Magdalena Anderson avgick från
statsministerposten efter ”ett fåtal timmar” (Bild 21-11-24, FOCUS 21-11-24). Majoriteten
av artiklarna tog upp att det var historiskt att Andersson blev Sveriges första kvinnliga
statsminister och flera gav också en redogörande beskrivning för det parlamentariska läget
i landet. Det förekom även artiklar där den politiska situationen i Sverige kommenterades
närmare. I Der Spiegel, (21-11-24) uppges den svenska socialdemokratin nyligen blivit
omtalad som en ”förebild” i Europa och Welt (21-11-24) uppger att det tyska
socialdemokratiska partiet SPD blickar med ”nervositet” mot den politiska utvecklingen i
Sverige. En artikel i Frankfurter Allgemeine (21-11-27), med titeln ”Undergång i Norden”,
menar att minoritetsregeringens avgång, och händelserna under superonsdagen, riskerar att
skada Sveriges anseende. Flera nyhetskällor gjorde också uppföljande rapporteringar i
samband med att Magdalena Andersson blev återvald till statsminister (t ex tagesschau.de,
21-11-29, Bild, 21-11-29, Der Spiegel, 21-11-29). I samband med rapporteringen har det
även lyfts fram att grön omställning, välfärdsfrågor och bekämpandet av brottslighet
kommer vara den nya regeringens politiska fokusområden (Süddeutsche Zeitung, 21-11-25,
Stern, 21-11-30).
På temat Sverige och coronapandemin har det bl. a. rapporterats kring pandemisituationen i Sverige. Flera artiklar jämför den förhållandevis låga smittspridningen i
Sverige med den alltmer tilltagande smittspridningen i Tyskland och många andra
europeiska länder (Tagesspiegel, 21-11-19, deutschlandfunk, 21-11-14). Man beskriver
även fördelar och nackdelar med Sveriges ”särskilda vägval” under pandemin (FOCUS,
21-11-15). Flera av artiklarna har fått stor spridning i sociala medier och är bland de mest
delade under månaden. Tyska medier har även uppmärksammat den studie enligt vilken
Sveriges coronahantering tidigare under pandemin bidrog till en ökad smittspridning i
Norden (Tagesspiegel, 21-11-16, Süddeutsche Zeitung, 21-11-16).
Inom nyheter relaterade till sport har det bland annat rapporterats att Zlatan Ibrahimović
återvänder till Sveriges landslag inför VM i fotboll 2022 (MOPO, 21-11-09, Süddeutsche
Zeitung, 2021-11-10). Man har även rapporterat om de tuffa motgångarna för Sverige och
Ibrahimović under kvalifikationsmatcherna till VM-mästerskapen (Frankfurter Allgemeine
21-11-12) och en kampanjfilm mot nätmobbning gjord av AIK (MOPO, 21-11-11). Esport-gruppen FaZe:s framgångar vid turneringen Rainbow Six Sweden Major har också
uppmärksammats (Süddeutsche Zeitung, 2021-11-15).
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På temat kultur har ett flertal olika ämnen varit i fokus. Bland annat har det rapporterats
om att kronprinsessan Viktoria och prins Daniels omfattande renovering av Haga slott fått
kritik (FOCUS, 21-11-29). Det har även publicerats ett par artiklar om de
Stockholmsbaserade utställningarna ”Scandinavian Design & USA” vid Nationalmuseum
(Süddeutsche Zeitung 21-11-27) och ”Sigurd Lewerentz: Architect of Death and Life” vid
ArkDes (Frankfurter Allgemeine, 21-11-12).
Några artiklar har även berört temat turism. En artikel i FOCUS (21-11-05) har
sammanställt ett antal restips för turister i Skåne, och en artikel i Süddeutsche Zeitung (2111-01) tar upp att tech- och gamingcentret Space blir ett nytt besöksmål i Stockholm.
Ett fåtal artiklar har publicerats på temat brottslighet. Det rapporteras bl. a. om att en
lokalpolitiker för Sverigedemokraterna häktats misstänkt för mord (Der Spiegel, 21-11-21)
och att EU-parlamentarikern Peter Lundgren dömts för sexuellt ofredande (Der Spiegel,
21-11-22).
Ett fåtal medier har även rapporterat om det olycksfall i Uppsala där två personer omkom i
samband med en hyllningskonsert till ABBA (Bild, 21-11-03, Spiegel, 21-11-02).
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Frankrike
Nyhetsrapporteringen i Frankrike
•

•

•

•

Under november har rapporteringen om Sverige i Frankrike framför allt berört temat
samhälle, som mer än hälften av rapporteringen har handlat om. Fokus har varit på svensk
inrikespolitik och på valet av Magdalena Andersson till statsminister. I övrigt har ungefär
en tiondel av rapporteringen vardera handlat om Sverige och coronapandemin respektive
temat kultur. Bland periodens mest delade publiceringar handlar 8 av 10 om sport och de
övriga två om Sverige och coronapandemin.
På temat samhälle, med fokus på inrikespolitik, rapporterar Le Monde (21-11-04)
fördjupat om att Magdalena Andersson sannolikt blir Sveriges nästa statsminister, i och
med att hon valts till partiledare för Socialdemokraterna. I samband med att Magdalena
Andersson valdes till partiledare för Socialdemokraterna rapporterar Le Point (21-11-04)
om att hon pekade ut tre prioriterade områden: klimatet, återtagande av kontroll över
välfärden och kampen mot segregation och gängkriminalitet. I samband med
statsministeromröstningen rapporterar flera medier om att Magdalena Andersson, samma
dag som hon valts till statsminister, fick avgå (L’Express, Le Monde, Le Point, France 24,
Le Figaro Live, France TV Info, Le Monde, LCI, RTL, 21-11-24). Det lyfts i rapporteringen
att Sverige är det enda nordeuropeiska landet som aldrig har haft en kvinna som
statsminister. Libération (21-11-25) rapporterar relativt kritiskt om att det tog 100 år från
det att kvinnor i Sverige fick rösträtt, till att en kvinna valdes till statsminister. Analyser i
Le Parisien och Le Figaro (21-11-24), i samband med att Magdalena Andersson avgick,
drar slutsatsen att hon troligen kommer få en ny chans, med tanke på det parlamentariska
läget. I Libération (21-11-25) uppges att den 24 november var en kaotisk dag av vad som
nu definierar det svenska politiska livet: politisk splittring och Sverigedemokraternas
ökande inflytande. Både Le Parisien och Le Figaro rapporterar om talmannen Andreas
Norléns uttalanden, i vilka han beklagar händelserna i Riksdagen och menar att händelsen
kan komma att påverka förtroendet för det politiska systemet. Le Figaro, France 24,
L’Express och Le Point (21-11-29) rapporterar om att statsministern kommer att behöva
regera utan egen majoritet i riksdagen och med oppositionens budget (Le Figaro, France
24, 21-11-24).
På temat Sverige och coronapandemin rapporterar Le Figaro, LCI och L’Express (21-1117) att Sverige från och med 1 december inför ett vaccinationsintyg vid offentliga
sammankomster inomhus med över 100 deltagare. L’Express (21-11-18) publicerar en
artikel om att Sverige ändrat sig med avseende på vaccinationsintyg och testning. Sverige
uppges överge det kritiserade beslutet av att inte testa vaccinerade människor.
Socialminister Lena Hallengren citeras kring att, även om Sverige registrerar färre fall än
många europeiska länder, ”är Sverige inte isolerat från resten av världen”. Några av
månadens mest delade publiceringar handlar om att Sverige har en ”avspänd” hantering av
coronapandemin (Sud Radio, 21-11-17) och Le Parisien (21-11-17), som ställer frågan om
Sverige har lyckats med hanteringen av pandemin genom sin strategi. Le Figaro (21-1129) rapporterar om att svenskar som jobbat i Norge, för bättre lön, kommer tillbaka till
Sverige då de inte känner sig välkomna.
Det rapporteras på temat kultur om ABBA:s come-back (France TV Info, 21-11-05, artikel
samt filmat reportage) och Le Parisien (21-11-05), som har filmat fans vid ABBA-museet i
Stockholm. Bland nyhetshändelser rapporterar några medier om den olycka som ägde rum
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i anslutning till en ABBA-konsert i Uppsalas konserthus, med två döda och en skadad: Le
Parisien, Le Figaro, RTL och Libération.
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Ryssland
Ryskspråkiga medier

•

•

•

•

Det största temat i nyhetsrapporteringen om Sverige under november var internationella
relationer, som ungefär 30 procent av rapporteringen handlade om. Fokus inom temat har
varit på militära frågor, samt på utrikesminister Ann Lindes besök i Ryssland. Månadens
näst största tema var samhälle, som berörde drygt 20 procent av rapporteringen. Fokus var
på svensk inrikespolitik.
Ungefär hälften av rapporteringen på temat internationella relationer handlar om ett
uttalande från försvarsminister Peter Hultqvist, om att han stödjer ett EU-förslag om en
träningsmission i Ukraina. Rapporteringen tar även upp det Facebook-inlägg som
Rysslands ambassad i Stockholm gjorde efter uttalandet och i vilket ambassaden tar upp
att Sverige förlorade slaget vid Poltava 1709. Ett uttalande i SVT (21-1122) från Carolina Vendil Pallin, forskningsledare vid FOI, om att inlägget är ”Rysslands
sätt att förnedra Sverige” har plockats upp av flera medier (t ex RIA
Novosti, Gazeta och Tsargrad TV, 21-11-22). I en längre kritisk artikel om Peter
Hultqvist ställer sig Argumenty i Fakty (21-11-23) frågan “Varför "krigar" Sveriges
försvarsminister med Ryssland?”. Tonaliteten i rapporteringen om Peter Hultqvists
uttalande är övervägande negativ.
Runt en tredjedel av rapporteringen på temat internationella relationer handlar om Ann
Lindes besök i Moskva, som hon genomförde i egenskap av ordförande i OSSE. Fokus i
rapporteringen är på den presskonferens som ägde rum i samband med
besöket. Russia Today (21-11-19) publicerar en video från hela presskonferensen, som Ann
Linde och Ryssland utrikesminister Sergej Lavrov deltog i. Kommersant (19-1121) menar i en artikel, med den metaforiska rubriken ”Den svenska hårnålen”, att Linde
är en obekväm samtalspartner som står för sitt. I artikeln uppges bl. a. Linde kritisera
utvecklingen i Ryssland och Lavrov lyfta att det, trots oenigheter mellan länderna, finns
goda möjligheter till samarbete inom områden som är av ömsesidigt intresse. Även
i övrig rapportering om ministrarnas möte är tendensen att Lavrov hyllas medan medierna
är mer kritiska mot Ann Linde. Det uppmärksammas bl.a. att Lavrov kommenterat längden
på Lindes tal (t ex RIA Novosti, 21-11-19) och det framgår att Lavrov under
presskonferensen kommenterat en fråga från en svensk journalist, om Rysslands
problematiska relationer med väst, med att frågan är oanständig (t ex Izvestija, 19-11-21
och Pravda, 19-11-21). Tonaliteten i rapporteringen om Ann Lindes besök i Ryssland är
neutral till negativ.
Inom temat samhälle är fokus på rapportering om svensk inrikespolitik och det rapporteras
huvudsakligen om att Magdalena Andersson utsetts till ny statsminister. Fokus är initialt på
att hon är den första kvinnan på posten, och sedan på att hon avgår redan efter några
timmar. Efter att Andersson på nytt utsetts till statsminister har det bl. a. rapporterats om att
hon förklarat att Sverige inte ska gå med i NATO. Flera artiklar fokuserar på Rysslands
reaktion på Andersson uttalande (t ex Izvestija, 21-11-30 och Pravda, 21-11-30). Att
den nya skolministern, Lina Axelsson Kihlblom, är den första transpersonen i Sveriges
regering har fått relativt mycket uppmärksamhet. Rapporteringen är neutral och det
görs referenser till liknande exempel från Tyskland, USA, och även lokalt i Ryssland
(t ex Lenta.ru, 21-11-30 och Izvestija, 21-11-30). Några artiklar på temat samhälle lyfter
fram ett lagförslag som rör sänkt åldersgräns för juridisk könskorrigering, något
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som genomgående refereras till som ”könsbyte”. Rapporteringen på temat
samhälle bedöms överlag vara saklig och mestadels neutral.
Sport utgör ett tema i nästan 20 procent av rapporteringen om Sverige. Merparten av
artiklarna handlar om en ishockeymatch mellan Sverige och Ryssland under Karjalamästerskapet. Ett par artiklar lyfter fram det ryska-ukrainska teamets vinst i en
internationell CS:GO-tävling som ägt rum i Stockholm.
Knappt tio procent av rapporteringen handlade om Sverige och coronapandemin. I de
artiklar som förekommer ges ofta en detaljerad bild av situationen i Sverige. Tsargrad
TV (21-11-10) intervjuar en rysk läkare, som skämtsamt förklarar varför den svenska
approachen inte passar för ryssar. Svenskarna uppges vara mycket mer disciplinerade och
hålla social distans oavsett pandemin. Moskovsky Komsomolets (21-18-11). I
rapporteringen berörs också bl. a. den mycket höga vaccinationsgraden i
Sverige. Överlag är rapporteringen om Sverige och coronapandemin positiv.
På temat kultur förekommer några artiklar, varav en del är omfattande, om ABBA:s nya
release. Bl. a. skriver den kände journalisten Andrej Kolesnikov en längre essä
i Gazeta med referenser till BAO, Chess, Tommy Körberg, samt ABBA-museet och andra
museer på Djurgården i Stockholm. Den incident som ägde rum i samband med en
hyllningskonsert till ABBA i Uppsala, då två personer dog, uppmärksammas neutralt av
flera olika medier.
Novaya Gazeta (21-10-11) har i samarbete med SI publicerat en längre text om
Vision Zero och dess implementering utomlands.

Ryska engelskspråkiga medier

•

•

•

Det största temat under november var samhälle, som ungefär 35 procent av rapporteringen
om Sverige handlade om. Andra framträdande teman var hälsa, med fokus på Sverige och
coronapandemin, samt brottslighet. Dessa teman utgjorde vardera cirka 15 procent av
rapporteringen om Sverige.
På temat samhälle har det rapporterats om bl. a. svensk inrikespolitik, med fokus på valet
av Magdalena Andersson som Sveriges första kvinnliga statsminister. Frågan dominerar
dock inte rapporteringen. Den rapportering som förekommer utgörs av kortare artiklar som
sakligt tar upp händelseförloppet (t ex Sputnik, 21-11-29). På temat samhälle förekommer
flera artiklar som berör utvecklingen i Sverige vad gäller frågor relaterade till
könsneutralitet. Det rapporteras bl. a. om ett lagförslag enligt vilket barn från 12 år kan få
byta juridiskt kön, samt om effekter av hormonbehandlingar av barn med könsdysfori
(Sputnik, 21-11-10 och Sputnik, 21-11-25). I rapporteringen lyfts vad som uppges vara
negativa aspekter av lagförslaget respektive skadliga effekter av hormonbehandlingar på
barn. I en annan artikel rapporterar Sputnik (21-11-17) om att Skatteverket numera
använder könsneutralt språk vad gäller vem som föder barn, något som uppges utgöra en
del i Sveriges strävan mot könsneutralitet. Russia Today (21-11-30) konstaterade, efter att
Magdalena Andersson hade presenterat sin regering, att Sverige nu för första gången har en
minister som är transperson. Rapporteringen på temat samhälle har en neutral till negativ
tonalitet.
På temat hälsa dominerar rapportering om Sverige och coronapandemin.
Det rapporteras bl. a. om att Sverige inför vaccinationsbevis på grund av oro för
smittspridning (Sputnik, 21-18-11 och Russia Today, 21-11-17). Rapporteringen tar även
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upp en ny studie, enligt vilken Sveriges coronastrategi tros ha bidragit till smittspridning
utanför landet (Sputnik, 21-11-17). I en annan artikel framgår att statsepidemiolog Anders
Tegnell menar att smittspridningen i Sverige har sin grund i landets demografiska
sammansättning, med t ex ett större antal utrikes födda än i de nordiska
grannländerna (Sputnik, 21-11-15). Rapporteringen på temat hälsa bedöms överlag vara
neutral.
•

På temat brottslighet förekommer spridda artiklar om olika nyheter. I ett par artiklar
uppmärksammas åtalet mot Lundin Oils ordförande Ian Lundin och tidigare vd Alex
Schneiters (t ex Russia Today, 21-12-11).
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Bilaga. Metod och förteckning över källor per
språk/land
I den här rapporten analyseras innehållet i nyhetsrapporteringen om Sverige under en given månad,
i sex länder. För analysen har ett urval av stora och betydelsefulla nyhetsmedier i respektive land
gjorts (se nedan). För dem inkluderas samtliga artiklar som publicerats under månaden och
innehåller något av sökorden Sverige, svenska, svensk, Stockholm, Göteborg och Malmö i rubrik
eller ingress. För att komplettera analysen inkluderas också de mest delade publiceringarna som
innehåller något av sökorden i respektive land, oavsett i vilket medium de publicerats. Bland de
mest delade artiklarna kan därför även exempelvis bloggar förekomma. För att identifiera
framträdande ämnen i rapporteringen kategoriseras artiklarna i förutbestämda teman. Därefter görs
ytterligare ett urval av artiklar, vilka bedöms ha relevans i Sverigefrämjandet, som läses för att
bedöma innehåll (tema, händelser mm) och tonalitet (positiv, neutral eller negativ) i respektive
artikel. I förekommande fall aggregeras bedömningarna av innehåll och tonalitet för enskilda
artiklar till att bedöma hur det har rapporterats om en händelse eller om ett tema.
Engelska – USA
nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com
chicagotribune.com nypost.com newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com
nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com ft.com bloomberg.com
foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com
apnews.com thehill.com npr.org latimes.com
Engelska – Storbritannien
thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk
inews.co.uk birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com
scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk
bbc.co.uk economist.com news.sky.com spectator.co.uk theguardian.com
Ryska
tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru
rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io mk.ru gazeta.pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru
fan.ru vesti.ru pravda.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru, echo.msk.ru, forbes.ru,
russian.rt,com, openmedia.io, mbk-news.appspot.com, anews.com, zona.media, znak.com,
tsargrad.tv
Ryska (engelskspråkiga medier)
sputniknews.com RT.com tass.com
Franska
lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com
franceinfo.fr lci.fr afp.com, rtl.fr
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Tyska
bild.de zeit.de fr.de sueddeutsche.de taz.de faz.net welt.de tagesschau.de stern.de huffingtonpost.de
rp-online.de express.de n24.de bz-berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de
spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de rbb24.de dw.com
Norska
vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no
morgenbladet.no
Danska
jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk
tv2.dk borsen.dk
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