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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 november 2021  

 

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, 21-

11-24). 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, 21-

11-24). 

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. 

https://www.washingtonpost.com/politics/finance-chief-andersson-tapped-to-be-swedens-1st-female-pm/2021/11/04/926437ca-3d8b-11ec-bd6f-da376f47304e_story.html
https://thehill.com/policy/international/580158-swedens-finance-minister-poised-to-become-first-female-prime-minister
https://apnews.com/article/europe-denmark-stefan-lofven-9a788a1a3339a8eb516c4d882399cf6e
https://nypost.com/2021/11/24/sweden-approves-magdalena-andersson-as-first-female-prime-minister/
https://www.usatoday.com/videos/news/nation/2021/11/24/sweden-gets-first-female-prime-minister/8748951002/
https://apnews.com/article/europe-denmark-sweden-stefan-lofven-97e883e8c8524e9315618ac240fe8564
https://www.washingtonpost.com/world/andersson-gets-extension-to-try-to-form-new-govt-in-sweden/2021/11/16/f459734e-46ca-11ec-beca-3cc7103bd814_story.html
https://nypost.com/2021/11/24/sweden-approves-magdalena-andersson-as-first-female-prime-minister/
file://///balder/si-data$/Interkulturell%20dialog/Sverigebildsanalys/Nya%20månadsrapporter%202021/Rapport%20november/Textunderlag/9a788a1a3339a8eb516c4d882399cf6e
https://www.foxnews.com/world/swedens-first-female-prime-minister-magdalena-andersson-resigns-few-hours
https://www.cnn.com/videos/world/2021/11/24/magdalena-andersson-sweden-prime-minister-resigns-intl-vpx.cnn
https://www.npr.org/2021/11/24/1058945320/sweden-appoints-its-first-female-prime-minister-who-resigns-hours-later
https://apnews.com/article/business-ap-news-alert-europe-denmark-7fa8e3512800fc14a336ded04c714424
https://apnews.com/article/europe-denmark-stefan-lofven-9a788a1a3339a8eb516c4d882399cf6e
https://thehill.com/policy/international/583004-swedens-first-female-prime-minister-resigns-hours-after-appointment
https://www.nytimes.com/2021/11/29/world/europe/sweden-magdalena-andersson.html
https://thehill.com/policy/international/europe/583386-first-female-swedish-prime-minister-elected-again-after
https://www.npr.org/2021/11/29/1059789674/magdalena-andersson-sweden-first-female-prime-minister-reelected
https://apnews.com/4f789de41fecf3de91f2527882a1dd8c
https://apnews.com/article/business-europe-denmark-sweden-4f789de41fecf3de91f2527882a1dd8c
https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-11-29/sweden-elects-first-female-prime-minister-again
https://edition.cnn.com/2021/11/29/europe/sweden-magdalena-andersson-prime-minister-vote-intl/index.html
https://www.dailywire.com/news/sweden-voted-in-its-first-female-prime-minister-she-resigned-hours-later
https://www.bbc.com/news/world-europe-59400539
https://www.breitbart.com/europe/2021/11/24/swedens-first-female-prime-minister-resigns-after-less-than-eight-hours/
https://www.npr.org/2021/11/29/1059789674/magdalena-andersson-sweden-first-female-prime-minister-reelected
https://www.nytimes.com/2021/11/25/world/europe/sweden-first-female-prime-minister-quit.html
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-europe-denmark-sweden-b1990bb270afd2e5b26610b9fc8d34b1
https://apnews.com/4cc8059746abadb0951598302d8f102b
https://www.theguardian.com/world/live/2021/nov/29/covid-live-news-omicron-variant-detected-in-canada-as-fauci-warns-two-weeks-needed-to-study-new-strain
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-again-charts-novel-covid-path-with-no-test-stance-vaccinated-2021-11-11/
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-sweden-obliterates-the-lie-of-vaccines-as-ticket-to-ending-pandemic
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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 (21-

11-25), 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 

https://www.wsj.com/articles/SB00377473043277074392304588194020640398396
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-03/volvo-cars-drops-in-stockholm-after-sales-plunge-22-in-october
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/microsoft-opens-three-swedish-data-hubs-using-only-green-power
https://www.dailykos.com/stories/2021/11/15/2064363/-Sweden-prosecuting-oil-executives-for-complicity-in-war-crimes-the-first-time-since-Nuremberg
https://www.independent.ie/world-news/swedish-prime-minister-resigns-opening-door-for-first-female-leader-41038737.html
https://www.independent.co.uk/news/world/sweden-stefan-lofven-woman-pm-b1955639.html
https://www.thetimes.co.uk/article/sweden-ready-to-join-in-at-last-as-scandi-women-show-who-is-on-top-h97wdnx6h
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-magdalena-andersson-female-pm-b1963400.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-59400539
https://news.sky.com/story/sweden-pm-magdalena-andersson-resigns-on-first-day-in-the-job-12478101
https://www.thetimes.co.uk/article/swedish-pm-magdalena-andersson-resigns-after-only-eight-hours-in-office-7mcmgv95q
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-59459733
https://inews.co.uk/news/swedens-backlash-to-mass-migration-provokes-political-shift-to-the-right-and-new-laws-to-tackle-ghetto-crime-1315526
file://///balder/si-data$/Interkulturell%20dialog/Sverigebildsanalys/Nya%20månadsrapporter%202021/Rapport%20november/Textunderlag/The%20Spectator
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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.  

 

 

 

 

  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10178701/How-Sweden-swerved-Covid-disaster-WITHOUT-lockdown.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10220541/Sweden-Western-Europes-LOWEST-Covid-infection-rate.html
https://www.thetimes.co.uk/article/where-to-buy-property-in-skelleftea-sweden-8bfwt9b0z
https://www.thetimes.co.uk/article/where-to-buy-property-in-skelleftea-sweden-8bfwt9b0z
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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, 21-11-

04 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, 21-

11-17). 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, 21-11-

04). 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 

https://www.nrk.no/urix/dette-er-sveriges-nye-statsminister-1.15713571
https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/2021/11/04/skriver-svensk-historie/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/28b9Vr/sverige-har-faatt-sin-foerste-kvinnelige-statsminister
https://www.aftenposten.no/verden/i/G35054/hun-blir-sveriges-foerste-kvinnelige-statsminister-men-kalddusjen-kom
https://www.tv2.no/a/14381887/
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=78622
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/7dxmq9/gaar-av-som-statsminister-i-sverige-fremstaar-som-veldig-rotete
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2021/11/29/195805716/andersson-valgt-til-statsminister-i-sverige-for-andre-gang-pa-en-uke
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/KzazQe/nytt-regjeringsdrama-i-sverige
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/11/24/politisk-kaos-i-sverige/
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/11/22/svenske-tilstander-pa-stortinget/
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qWVwbe/glasstaket-endelig-brutt-i-sverige
https://www.tv2.no/a/14353019/
https://www.vg.no/sport/fotball/i/rE9Ka8/gruppeseieren-glapp-for-sverige-maa-ut-i-playoff-etter-tap-i-skjebnekampen
https://www.nettavisen.no/sport/norge-sverige-og-danmark-tildelt-handball-em-for-menn-i-2026-og-kvinner-i-2028/s/12-95-3424208140
https://direkte.vg.no/sportsdognet/news/svensk-stjerne-mister-verdenscupaapningen-i-ruka.auDkzBzyc
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=78006
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/fhm-oensker-coronapass-i-sverige.FrLC05bi2
https://www.nettavisen.no/nyheter/folkh-lsomyndigheten-omikronsmitte-bekreftet-i-sverige/s/12-95-3424212548
https://www.nrk.no/nyheter/omikron-i-sverige-1.15750590
https://dinside.dagbladet.no/reise/blodrodt-i-sverige-og-danmark/74537479
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/sverige-og-danmark-er-godt-i-gang-med-en-tredje-dose-hva-somler-norge-med/o/5-95-338529
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/11/11/195801209/svensk-skrekkscenario-kan-ende-med-5400-coronadode-innen-sommeren
https://www.dagbladet.no/nyheter/sverige-svarer-pa-fhi-kritikken/74669500
https://www.dagbladet.no/nyheter/hvordan-gikk-det-egentlig-med-sverige/74514575
https://www.nettavisen.no/nyheter/far-mistenkes-for-a-ha-knivstukket-barna-og-kastet-dem-ned-fra-4-etasje/s/12-95-3424205342
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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, 21-

11-29), 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, 21-11-

01).  

• 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.  

https://www.dagbladet.no/video/ett-barn-dode-av-skadene/F9GoUOrS
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/11/19/195803355/aftonbladet-lokalpolitiker-pagrepet-for-drap-etter-funn-av-kroppsdeler-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.tu.no/artikler/danmark-og-sverige-ber-norge-sette-en-sluttdato-for-oljeproduksjonen/515036
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x85vxj/stoere-vil-reparere-forholdet-til-sverige
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13468876/magdalena-andersson-faar-mere-tid-til-regeringsdannelse-i-sverige/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/trods-manglende-opbakning-kan-magdalena-andersson-blive-svensk-statsminister-paa
https://www.bt.dk/politik/dramaet-i-sverige-er-slut-magdalena-andersson-s-forventes-at-blive-ny
https://www.berlingske.dk/europa/analyse-sverige-fik-en-kvindelige-statsminister-men-hun-kan-glemme-alt-om
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-11-24-nu-har-sverige-faaet-sin-foerste-kvindelige-statsminister
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/politisk-kaos-i-sverige-spritny-statsminister-traekker-sig-vil-soege-ny-stoette
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/totalt-kaos-i-sverige-grotesk/9009873
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/politisk-kaos-i-sverige-spritny-statsminister-traekker-sig-vil-soege-ny-stoette
https://politiken.dk/podcast/dulyttertilpolitiken/art8497403/Er-Sverige-blevet-en-bananrepublik
https://politiken.dk/udland/art8495709/I-Sverige-snublede-Magdalena-Andersson-over-d%C3%B8rm%C3%A5tten.-Sker-det-ogs%C3%A5-for-Mette-Frederiksen
https://politiken.dk/sport/art8469560/Sverige-er-den-store-taber-p%C3%A5-en-aften-uden-VM-kvalifikationer
https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/udenlandsk_fodbold/spanskfodbold/svensk-legende-bekraefter-faerdig-i-barcelona/8945658
https://www.berlingske.dk/internationalt/far-mistaenkt-for-at-kaste-boern-ud-fra-4-sal-i-stockholm
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-11-21-14-arig-dreng-hardt-saret-af-skud-i-sverige
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-07-volden-eksploderer-i-sverige-nu-har-en-svensk-betjent-faaet-nok
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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).  

 

  

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-15-sverige-gaar-igen-den-modsatte-vej-af-danmark-men-vi-ved-endnu-ikke-hvem-der-faar
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13464766/tegnell-holder-fast-faerre-restriktioner-og-faerre-test-i-sverige-kan-endnu-vise-sig-at-blive-en-styrke/
https://ekstrabladet.dk/nyheder/studie-sverige-eksporterede-corona-til-nabolande/8993644
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/omikron-faar-sverige-til-aendre-anbefalinger-indrejsende
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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 pandemi-

situationen 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). E-

sport-gruppen FaZe:s framgångar vid turneringen Rainbow Six Sweden Major har också 

uppmärksammats (Süddeutsche Zeitung, 2021-11-15).  

https://www.bild.de/politik/2021/politik/schweden-regierungschefin-magdalena-andersson-tritt-am-tag-ihrer-wahl-zurueck-78342144.bild.html
https://www.focus.de/politik/ausland/nur-wenige-stunden-nach-ihrer-wahl-schwedens-regierungschefin-magdalena-andersson-tritt-zurueck_id_24459750.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-neue-regierungschefin-magdalena-andersson-tritt-nur-stunden-nach-ihrer-wahl-zurueck-a-789bc2be-537b-4047-818a-2475ea2e2533
https://www.welt.de/politik/ausland/plus235246670/Schweden-Magdalena-Andersson-die-Frau-die-Olaf-Scholz-und-die-SPD-nervoes-macht.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/regierungskrise-in-schweden-rechtspopulisten-setzen-land-unter-druck-17654158.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-andersson-105.html
https://www.bild.de/politik/2021/politik/on-off-ministerpraesidentin-andersson-ploetzlich-wieder-schweden-regierungschefi-78387666.bild.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-magdalena-andersson-erneut-zur-regierungschefin-gewaehlt-a-ab3a0e56-f00f-4096-b9e7-fabb3dcd4d1c
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-regierung-magdalena-andersson-1.5473317
https://www.stern.de/politik/ausland/schweden--magdalena-andersson-ist-erste-regierungschefin-des-landes-30974018.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nur-rund-30-corona-intensivpatienten-hohe-impfquote-bewahrt-schweden-vor-einer-notlage/27815690.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-schweden-bislang-keine-vierte-welle-in-sicht-100.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/vier-moegliche-gruende-keine-massnahmen-keine-vierte-welle-warum-die-fallzahlen-in-schweden-so-niedrig-sind_id_24411702.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-in-skandinavien-schweden-wohl-verantwortlich-fuer-virusausbreitung-im-norden/27805406.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-studie-schweden-war-exporteur-des-coronavirus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211116-99-23461
https://www.mopo.de/sport/fussball/arrogant-oder-charmant-ibrahimovic-polarisiert-bei-schweden-rueckkehr/
https://www.sueddeutsche.de/sport/schweden-ibrahimovic-wm-qualifikation-1.5460784?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/sport/schweden-ibrahimovic-wm-qualifikation-1.5460784?reduced=true
https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/zlatan-ibrahimovic-hadert-nach-0-2-von-schweden-in-wm-quali-17630687.html
https://www.mopo.de/sport/fussball/kurioses-video-in-schweden-kommentator-hasst-ueber-spieler-ab-das-steckt-dahinter/
https://www.sueddeutsche.de/sport/e-sport-faze-clan-holt-den-titel-beim-rainbow-six-major-in-schweden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211115-99-998946
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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 (21-

11-01) 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). 

 

 

  

https://www.focus.de/kultur/royals/teurer-spass-victoria-von-schweden-diese-familientradition-kostete-sie-11-500-euro_id_24471375.html
https://www.sueddeutsche.de/kultur/skandinavisches-design-ausstellung-stockholm-1.5472782
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/architektur-siguard-lewerentz-wird-in-stockholm-gewuerdigt-17626278.html
https://www.focus.de/reisen/reisen-in-suedschweden/essen-entspannen-geniessen-ab-in-die-sonnenprovinz-skane-fuenf-geheimtipps-fuer-abenteuer-urlaub-in-schweden_id_24389411.html
https://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-gaming-im-wolkenkratzer-neue-attraktion-oeffnet-in-stockholm-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211101-99-822472
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/mordverdacht-in-schweden-politiker-der-schwedendemokraten-verhaftet-a-f8d235b8-0ed0-4206-ade7-4e27a2263f4f
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-eu-parlamentarier-peter-lundgren-wegen-sexueller-belaestigung-verurteilt-a-a3d5dde5-a312-437a-94c6-2ebedfe16ede
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/abba-tribute-konzert-in-uppsala-schweden-2-tote-und-eine-schwerverletzte-78136114.bild.html
https://www.spiegel.de/panorama/schweden-zwei-tote-durch-sturz-in-konzertgebaeude-in-uppsala-a-37d2a834-4c1f-49c4-a8fe-ab67aa109369
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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 (21-11-

17) 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 (21-11-

29) 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 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/04/magdalena-andersson-une-oratrice-determinee-a-la-tete-des-sociaux-democrates-suedois_6100864_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/suede-magdalena-andersson-sur-la-route-du-pouvoir-elue-cheffe-des-sociaux-democrates-04-11-2021-2450654_24.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/suede-andersson-en-passe-d-etre-elue-premiere-cheffe-du-gouvernement_2162944.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/en-suede-magdalena-andersson-est-la-premiere-femme-a-devenir-premiere-ministre_6103419_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/suede-la-nouvelle-premiere-ministre-contrainte-de-demissionner-le-jour-meme-de-son-election-24-11-2021-2453655_24.php
https://www.france24.com/fr/europe/20211124-%C3%A0-peine-nomm%C3%A9e-la-premi%C3%A8re-ministre-su%C3%A9doise-contrainte-de-d%C3%A9missionner
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/la-nouvelle-premiere-ministre-suedoise-contrainte-de-demissionner-le-jour-meme-de-son-election/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/suede-la-nouvelle-premiere-ministre-contrainte-de-demissionner-le-jour-meme-de-son-election_4857709.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/le-super-mercredi-suedois-tourne-au-chaos_6103496_3210.html
https://www.lci.fr/international/suede-pourquoi-magdalena-andersson-la-premiere-femme-a-devenir-premiere-ministre-n-est-restee-que-8-heures-au-pouvoir-2202882.html
https://www.rtl.fr/actu/international/suede-pourquoi-la-premiere-ministre-n-est-restee-que-8-heures-au-pouvoir-7900099871
https://www.liberation.fr/international/europe/en-suede-une-premiere-ministre-dun-jour-et-une-crise-qui-perdure-20211125_U4AFZAU4XVAA7OCGZ75FTQU6RM/
https://www.leparisien.fr/international/suede-magdalena-andersson-elue-cheffe-du-gouvernement-premiere-femme-a-ce-poste-24-11-2021-N7ZTNYXEEFHOXPD7WSK366KIRM.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-la-nouvelle-premiere-ministre-contrainte-de-demissionner-le-jour-meme-de-son-election-20211124?web=1&wdLOR=c06E67C97-EC57-4778-8E33-678991F4BCBE
https://www.liberation.fr/international/europe/en-suede-une-premiere-ministre-dun-jour-et-une-crise-qui-perdure-20211125_U4AFZAU4XVAA7OCGZ75FTQU6RM/
https://www.leparisien.fr/international/elue-puis-demissionnaire-en-24-heures-en-suede-magdalena-andersson-soumise-a-un-nouveau-vote-pour-devenir-premiere-ministre-25-11-2021-Y5DJFO6MSNDR5ILNFAYJTZFOG4.php
https://www.lefigaro.fr/international/suede-une-premiere-ministre-ephemere-20211125
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-andersson-reelue-premiere-ministre-cinq-jours-apres-son-fiasco-parlementaire-20211129?web=1&wdLOR=c38B74C7C-3BC0-4569-8B84-47C3E07DF5C9
https://www.france24.com/fr/europe/20211129-su%C3%A8de-magdalena-andersson-de-nouveau-%C3%A9lue-premi%C3%A8re-ministre
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suede-andersson-de-nouveau-devant-le-parlement-pour-devenir-premiere-ministre_2163296.html
https://www.lepoint.fr/monde/suede-andersson-de-nouveau-devant-le-parlement-pour-devenir-premiere-ministre-29-11-2021-2454227_24.php
https://www.lefigaro.fr/international/suede-magdalena-andersson-elue-premiere-ministre-20211124
https://www.france24.com/fr/europe/20211124-en-su%C3%A8de-magdalena-andersson-devient-la-premi%C3%A8re-femme-premi%C3%A8re-ministre
https://www.france24.com/fr/europe/20211124-en-su%C3%A8de-magdalena-andersson-devient-la-premi%C3%A8re-femme-premi%C3%A8re-ministre
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-la-suede-va-instaurer-pour-la-premiere-fois-un-passe-vaccinal-20211117?web=1&wdLOR=cC5E76855-7BDB-4E0F-97FE-AE5443F3CE1B
https://www.lci.fr/international/covid-19-la-suede-va-instaurer-pour-la-premiere-fois-un-pass-vaccinal-2202188.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/covid-19-la-suede-va-instaurer-pour-la-premiere-fois-un-pass-vaccinal_2162572.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/infographies-passe-vaccinal-tests-covid-comment-la-suede-a-du-changer-de-strategie_2162607.html
https://youtu.be/PY-ju_-btNA
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-sans-passe-sanitaire-ni-restrictions-severes-la-suede-a-t-elle-vraiment-gagne-son-pari-17-11-2021-NK5ZDCGCKVH4ROSW27ZH6NBQKA.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-covid-19-chasse-les-travailleurs-suedois-de-norvege-20211129
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/abba-5-choses-a-savoir-sur-le-legendaire-groupe-disco-pop-suedois_4833825.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/culture-le-groupe-suedois-abba-fait-son-grand-retour-avec-un-nouvel-album-voyage_4834175.html
https://www.leparisien.fr/video/video-cest-fantastique-a-stockholm-toutes-les-generations-celebrent-le-retour-dabba-05-11-2021-4RCARKAAQJERDJODSQP2JWF674.php
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-deux-morts-apres-une-chute-de-sept-etages-dans-une-salle-de-concert-02-11-2021-SRBRG3NXLND3DMNB7EMB6YO244.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-deux-morts-apres-une-chute-de-sept-etages-dans-une-salle-de-concert-02-11-2021-SRBRG3NXLND3DMNB7EMB6YO244.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-personne-chute-de-sept-etages-dans-une-salle-de-concert-en-suede-deux-morts-20211103?web=1&wdLOR=c6738B757-81F6-47F3-AD68-04F6F1CC3746
https://www.rtl.fr/actu/international/suede-la-promotion-du-groupe-abba-suspendue-apres-deux-deces-lors-d-un-concert-7900092947
https://www.liberation.fr/culture/suede-apres-deux-morts-lors-dun-concert-abba-suspend-la-promotion-de-son-album-20211103_TT3QZEDKFRCQBBRBZMG5ZHRITM/
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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 (21-11-

22) 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 (19-11-

21) 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 

https://ria.ru/20211122/zayavlenie-1760255124.html
https://ria.ru/20211122/zayavlenie-1760255124.html
https://www.gazeta.ru/army/news/2021/11/22/16899133.shtml
https://tsargrad.tv/news/rossija-otvetila-na-ugrozu-shutkoj-v-shvecii-ochen-obidelis_450736
https://aif.ru/politics/world/doktrina_hultkvista_zachem_shvedskiy_ministr_oborony_voyuet_s_rossiey
https://russian.rt.com/world/article/929529-lavrov-mid-shveciya-peregovory
https://www.kommersant.ru/doc/5087130
https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html
https://iz.ru/1252353/2021-11-19/lavrov-nazval-neprilichnym-vopros-shvedskogo-zhurnalista
https://www.pravda.ru/news/world/1661745-lavrov/
https://iz.ru/1257422/2021-11-30/v-sovfede-nazvali-zdravym-otkaz-shvetcii-ot-vstupleniia-v-nato
https://www.pravda.ru/news/world/1664739-nato_shvecija/
https://lenta.ru/news/2021/11/30/transgender/
https://iz.ru/1257273/2021-11-30/v-shvetcii-post-ministra-vpervye-poluchila-zhenshchina-transgender
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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 Karjala-

mästerskapet. 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 

https://tsargrad.tv/news/shvedskoe-oruzhie-ot-kovida-bespolezno-dlja-russkih-immunolog-razvenchal-mif-o-strane-bez-lokdauna_444578
https://tsargrad.tv/news/shvedskoe-oruzhie-ot-kovida-bespolezno-dlja-russkih-immunolog-razvenchal-mif-o-strane-bez-lokdauna_444578
https://www.mk.ru/social/2021/11/18/shvedskaya-model-tresnula-vlasti-reshili-vvesti-kovidpropuska.html
https://www.gazeta.ru/comments/column/kolesnikov/14176993.shtml
https://sputniknews.com/20211129/swedish-parliament-votes-andersson-for-prime-minister-again-after-surprise-resignation-1091114515.html
https://sputniknews.com/20211110/sweden-to-lower-threshold-for-legal-gender-change-to-twelve-1090612961.html
https://sputniknews.com/20211125/leading-swedish-hospital-accused-of-injuring-gender-dysphoric-children-with-hormone-treatment-1091006921.html
https://sputniknews.com/20211117/whoever-gives-birth-to-a-child-swedish-tax-agency-switches-to-gender-neutral-language-1090789485.html
https://www.rt.com/news/541749-swedish-transgender-minister-first/
https://sputniknews.com/20211118/sweden-introduces-vaccine-passports-to-avoid-more-encroaching-restrictions-1090822606.html
https://www.rt.com/news/540573-sweden-covid-vaccine-pass/
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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).  

  

https://sputniknews.com/20211117/sweden-labelled-covid-exporter-in-international-study-1090791286.html
https://sputniknews.com/20211115/swedish-state-epidemiologist-pins-countrys-elevated-covid-death-toll-on-immigrants-1090737411.html
https://www.rt.com/news/540097-oil-war-crimes-sudan-sweden/
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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  



 

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

 

 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


