
 

 

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 sociala 

medier 
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 december 2021  

 

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

nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under december har det publicerats betydligt färre artiklar om Sverige än under november i alla 

länder förutom i Danmark. Olika teman har varit framträdande i olika länder. I Ryssland, Norge 

och Danmark är sport det största temat. Sport är ett framträdande tema även i Storbritannien, men 

störst del av rapporteringen handlar om det svenska kungahuset. I Tyskland dominerar rapportering 

om Sverige och coronapandemin, medan ekonomi- och näringslivsnyheter får störst utrymme i den 

amerikanska nyhetsrapporteringen.  

På temat sport får bl. a. skidsport och handboll uppmärksamhet.   

Det rapporteras i flera länder om Visit Swedens kampanj ”Discover the originals”, som lyfter fram 

de svenska platserna bakom några kända IKEA-produkter flera länder.  

Sverige och coronapandemin utgör generellt ett litet tema i den internationella nyhets-

rapporteringen, med undantag för i Danmark, Norge och Tyskland. I de nordiska länderna 

rapporteras om bl. a. gränsfrågor och Sveriges hantering av smittspridningen. Det senare är något 

som även tyska medier fokuserar på och det förekommer jämförelser mellan hur Sverige och 

Tyskland hanterar pandemin. 

På temat ekonomi och näringsliv, kopplat till Sverige och coronapandemin, rapporteras i USA, 

Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland om att det svenska företaget Epicenter testar 

användningen av ett mikrochip som kan innehålla vaccinpass. I en del länder är artiklar om 

mikrochip bland de mest delade publiceringarna.  

Rapportering om brottslighet utgör en liten del av nyhetsrapporteringen, bortsett från i Danmark 

där en tredjedel av rapporteringen handlar om brottslighet. Fokus i den rapportering som i olika 

länder förekommer om brottslighet är huvudsakligen på enskilda händelser. I Norge och Danmark 

förekommer även några artiklar som analyserar och kommenterar vad som ibland uppges vara ett 

nytt normalläge i Sverige, med t ex en hög grad av skjutvapenvåld.  

Bland enskilda nyhetshändelser rapporteras det i nästan alla länder om ett par fartygsincidenter, 

dels en kollision utanför Bornholm och dels en brand på ett fartyg utanför Göteborg.  

Inget särskilt att notera i sociala medier.  
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USA och Storbritannien 

 

Nyhetsrapporteringen i USA 

• Under december dominerade inget enskilt tema rapporteringen om Sverige i amerikanska 

medier. Flest artiklar handlade om olika ekonomi- och näringslivsrelaterade nyheter, som 

utgjorde ungefär femton procent av rapporteringen, följt av sport, med fokus på vintersport, 

samt rapportering om Sverige och coronapandemin, som utgjorde ungefär tio procent av 

rapporteringen. Detsamma gäller rapportering på temat turism. Övriga teman, exempelvis 

samhällsfrågor och internationella relationer, förekommer endast i ett fåtal artiklar. 

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

neutral tonalitet. 

• Ungefär femton procent av nyhetsrapporteringen var på temat ekonomi och näringsliv. 

Som ofta är fallet i amerikansk nyhetsrapportering rapporteras det framför allt om enskilda 

företagsnyheter inom olika sektorer. Det rapporteras under december bl.a. om Northvolts 

batteriproduktion i Sverige (Forbes, 21-12-29), om ett bolagsförvärv av Embracer inom 

dataspelsbranschen (Forbes, 21-12-22) och om den finansieringsrunda som genomförts av 

startup-företaget Candela, som tillverkar elektriska båtar (Bloomberg, 21-12-08 och Axios, 

21-12-09). Det har också rapporterats om att Sverige är en ledande hubb för riskkapital, 

med inriktning på de globala hållbarhetsmålen (”SDG investments”) (Bloomberg, 21-12-

16) samt om att Stockholm intar andra plats efter London, sett till värdet av de bolag som 

listats på börsen under 2021 (Bloomberg, 21-12-08). 

• Två av december månads mest delade publiceringar är på temat ekonomi och näringsliv 

och handlar om det svenska företaget Epicenter, som testar användningen av mikrochip 

under huden, som kan fungera bl.a. för vaccinpass (Newsweek, 21-12-03 och Daily Wire, 

21-12-19). Daily Wire uppger att reaktionerna i sociala medier, till att genom mikrochip 

implantera personliga data, har varit övervägande negativa. Rapporteringen bedöms dock 

överlag ha varit neutral.  

• Den nyhetsrapportering som berör Sverige och coronapandemin utgör omkring en tiondel 

av rapporteringen. Det rapporteras bl.a. om att den amerikanska myndigheten Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) avråder från resor till flera länder, däribland 

Sverige (The Hill och USA Today, 21-12-29) och om att Sverige inför ett generellt krav på 

negativt covidtest vid inresa till landet, även för nordiska medborgare vilka tidigare varit 

undantagna (Forbes, 21-12-22). Likaså rapporteras om att det redan tidigare i december 

aviserats att det tidigare undantag avseende vaccinationsintyg som gällt för medborgare i 

Norden tas bort (AP, 21-12-16). 

• Bland december månads mest delade publiceringar om Sverige handlar flera om olika 

aspekter av pandemin, däribland om den tidigare nämnda rapporteringen om amerikanska 

CDC:s avrådan om resor (CNN och Reuters, 21-12-28), samt om att Sverige återinför 

tidigare avskaffade restriktioner pga. den ökade smittspridningen (Reuters, 21-12-07).  

• Nyheter på temat turism utgör en tiondel av rapporteringen. Bland annat uppmärksammas 

Visit Swedens kampanj ”Discover the originals”, som lyfter fram de svenska platserna 

bakom några kända IKEA-produkter. (CNN, 21-12-09, NY Daily News, 21-12-10 och 

Forbes 21-12-13) samt Ishotellet i Jukkasjärvi (CNN, 21-12-15 och Forbes, 21-12-31). 

https://www.forbes.com/sites/michaeltaylor/2021/12/29/northvolt-opens-europes-first-homegrown-60gw-gigafactory-in-sweden/
https://www.forbes.com/sites/robsalkowitz/2021/12/22/comics-publisher-dark-horse-acquired-by-swedish-game-company/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/eqt-leads-funding-round-for-swedish-electric-boat-maker-candela
https://www.axios.com/sweden-electric-boat-startup-candela-c078c37c-06bb-4356-af55-eff176203604.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/venture-capital-record-makes-sweden-new-impact-hub-in-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/sweden-joins-europe-s-big-league-for-listings-in-record-ipo-year
https://www.newsweek.com/people-get-microchips-implanted-that-include-vaccine-records-amid-new-covid-restrictions-1655916
https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral
https://thehill.com/policy/healthcare/public-global-health/587631-cdc-warns-americans-against-travel-to-sweden-other
https://www.usatoday.com/story/travel/news/2021/12/29/travel-sweden-coronavirus-cdc/9042953002/
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2021/12/22/sweden-introduces-covid-test-requirement-for-all-tourists/
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-entertainment-health-royalty-denmark-d3c4a070cef499f3e92edc57aad60c67
https://www.cnn.com/travel/article/cdc-very-high-risk-travel-destinations-december-28/index.html
https://www.reuters.com/world/us/us-cdc-raises-covid-19-travel-warnings-malta-moldova-sweden-argentina-2021-12-28/
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-reintroduce-many-covid-19-measures-cases-rise-2021-12-07/
https://edition.cnn.com/travel/article/sweden-ikea-tourist-destinations/index.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-ikea-sweden-originals-place-product-names-bolmen-toilet-brush-20211210-uare57diincirlire4h7we5gtm-story.html
https://www.forbes.com/sites/brandonschultz/2021/12/13/toilet-brush-or-swedish-lake/
https://www.cnn.com/travel/article/new-royal-suite-sweden-ice-hotel/index.html
https://www.forbes.com/sites/guymartin/2021/12/31/arctic-circle-luxe-oscar-kylberg-and-prince-carl-philip-bernadotte-of-sweden-design-a-midsummer-suite-in-jukkasjrvis-icehotel/
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Publiceringar om dessa båda företeelser återfinns även bland december månads mest 

delade publiceringar (CNN, 21-12-09 och Lonely Planet, 21-12-14). 

• Bland enskilda nyhetshändelser har branden ombord på ett fartyg utanför den svenska 

västkusten, samt den fartygskollision som skedde utanför Sveriges södra kust, genererat ett 

flertal artiklar. 

 

Nyhetsrapportering Storbritannien  

• Nyhetsrapporteringen om Sverige under december var betydligt mindre omfattande än 

under november. Flest artiklar rörde det svenska kungahuset, som ungefär femton procent 

av rapporteringen handlade om. Temana turism, sport och kultur utgjorde ungefär tio 

procent vardera av nyhetsrapporteringen om Sverige. En något mindre del, runt åtta 

procent av rapporteringen, handlade om ekonomi- och näringslivsrelaterade nyheter.  

• Rapporteringen om kungahuset tog bl. a. upp kungafamiljens närvaro på Svenska 

Akademins högtidssammankomst (Daily Mail, 21-12-20) och att drottning Silvia behövde 

avboka en planerad resa till Dubai på grund av sjukdom (Express, 21-12-14). Daily Mail 

(21-12-17) uppger i en artikel att tidigare kritik mot Kungen har aktualiserats i och med en 

ny podd, som bygger på boken ”Den ofrivillige monarken” från 2010.  

• På temat turism har några medier plockat upp nyheten om den kampanj från Visit Sweden, 

”Discover the originals”, som lyfter fram de svenska platserna bakom några kända IKEA-

produkter. Av rapporteringen framgår att Visit Sweden genom värme och humor önskar 

bjuda in besökare att upptäcka hela Sweden. Rapporteringen lyfter också att Visit Sweden 

är stolta över IKEA, som man menar har bidragit till att göra svenska platser 

världsberömda (The Independent, 21-12-10, inews, 21-12-09 och Express, 21-12-09) 

• De artiklar som berör temat kultur tar bl. a. upp svenska skådespelare och musiker och 

olika sammanhang som de medverkar i. I ett par artiklar rapporteras om att Gävlebocken 

brändes ner.  

• I några medier rapporteras om ekonomi- och näringslivsrelaterade nyheter och det 

rapporteras bl. a. i ett par kortare filminslag om att det svenska start-upföretaget Epicenter 

har skapat mikrochip som kan fungera bl.a. för vaccinpass (Metro, 21-12-17, The 

Independent 21-12-22) Nyheten tas också upp i en artikel som är en av månades mest 

delade (Daily Mail, 21-12-20)  

• Bland enskilda nyhetshändelser rapporteras i flera artiklar om den fartygskollision som 

ägde rum i närheten av Bornholm i mitten av december.  

 

 

 

 

 

https://www.cnn.com/travel/article/sweden-ikea-tourist-destinations/index.html
https://www.lonelyplanet.com/articles/icehotel-opens-in-sweden
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10330059/Swedish-royal-family-attend-Academys-Annual-Grand-Ceremony-Stockholm.html
https://www.express.co.uk/news/royal/1535804/royal-health-news-queen-silvia-sweden-dubai-expo-king-Carl-XVI-Gustaf
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10321299/King-Carl-XVI-Gustaf-Swedens-parties-strippers-spotlight-new-podcast.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/sweden-town-names-ikea-furniture-b1973605.html
https://inews.co.uk/news/world/sweden-ikea-holidays-products-named-after-brushes-bins-1341706
https://www.express.co.uk/travel/articles/1533265/ikea-names-sweden-holiday-scenic-locations-full-list
https://metro.co.uk/video/swedish-company-retool-nfc-implants-use-vaccine-certificate-passes-2572109/%20%20%20%20)
https://www.independent.co.uk/tv/lifestyle/sweden-covid-passports-arms-skin-v7e671e87
https://www.independent.co.uk/tv/lifestyle/sweden-covid-passports-arms-skin-v7e671e87
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10329221/Swedish-startup-unveils-rice-sized-microchip-implant-stores-COVID-vaccine-passport.html
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Norge och Danmark 
 

Nyhetsrapporteringen i Norge  

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

coronapandemin och brottslighet. Det har även rapporterats om bl. a. energifrågor. 

Relationen mellan Sverige och Norge har ofta berörts i rapporteringen, direkt eller indirekt. 

Det gäller särskilt rapporteringen om coronapandemin och energifrågor. Tonaliteten i 

rapporteringen bedöms övervägande ha varit neutral, även om innehållet i rapporteringen 

stundtals är negativt.  

• Temat sport upptar en tredjedel av artiklarna om Sverige och är därmed det största temat. 

Rapporteringen handlar i stor uträckning om större mästerskap, främst världscupen i 

längdskidor, men även handbolls-VM.   

• Drygt en fjärdedel av rapporteringen handlade om Sverige och coronapandemin. En stor 

del av rapporteringen handlar om att Sverige under december införde en rad nya 

restriktioner (bl.a. NRK, 21-12-21 och Aftenposten, 21-12-21). I samband med detta 

infördes även ändrade reserestriktioner mellan Sverige och Norge och krav på negativt 

covid-test vid inresa till Sverige (bl.a. NRK, 21-12-22 och VG, 21-12-26). Artiklar om 

konsekvenserna av covid-restriktionerna för norrmän, så som avvisningar vid gränsen och 

minskad trafik, utgjorde också en del av rapporteringen (bl.a. NRK, 21-12-28., NRK, 21-

12-28 och NRK, 21-12-31). I rapporteringen jämförs fortsatt smittspridningen i Sverige och 

Norge (bl.a. Aftonposten, 21-12-07). Abc-Nyheter (21-12-16) rapporterar om att 

statsminister Magdalena Andersson med anledning av den ökade smittspridningen 

välkomnade norrmännen till Sverige för att fira jul, samtidigt som hon bad norrmännen att 

följa norska restriktioner även när de är i Sverige. Slutligen rapporterades det även om att 

smittspridningen i Sverige överstiger det värsta scenariot som Folkhälsomyndigheten 

presenterade i början av månaden (VG, 21-12-31 och E24, 21-12-31). Tonaliteten på temat 

Sverige och coronapandemin bedöms huvudsakligen ha varit neutral.   

• En liten andel av rapporteringen handlar om brottslighet. Rapporteringen kretsar i 

huvudsak kring enskilda händelser, som t ex ett rättsfall där en ung person på moped dog 

efter att civilpolis följde efter några ungdomar (VG, 21-12-01 och Dagbladet, 21-12-01). 

Andra händelser som uppmärksammas är mordförsöket på en tjetjensk regimkritiker 

(Aftenposten, 21-12-01), mordet på en svensk tonåring i en frisörsalong i Danmark 

(Dagbladet, 21-12-04) och USA:s efterlysning av en man som 6 januari 2021 stormade 

amerikanska kongressen iförd en halsduk från Skellefteå (Dagbladet, 21-12-06). Utöver 

dessa artiklar förekommer även rapportering kring brottslighet i mer generella termer. 

Exempelvis om  ökningen av ungdomsrån i Sverige (Aftenposten, 21-12-16) och 2021 

uppges i rapporteringen ha varit ett ”vanligt år” trots 330 skjutningar och 46 mord (Abc-

Nyheter, 2021-12-28 och Nettavisen, 21-12-28). Tonaliteten i artiklarna bedöms 

genomgående vara neutral, men innehållet är stundtals negativt. 

• Det förekommer några artiklar som handlar om energifrågor, vilka har aktualiserats med 

anledning av den rådande elbristen. Exempelvis rör rapporteringen en konflikt kring 

elleveranser, där Sverige blockerade Norges el-transport genom Sverige till andra länder, 

och där Norge i sin tur begränsade sin elförsäljning till Sverige (Abc-Nyheter, 21-12-09 och 

E24, 21-12-10). I övrigt rapporteras om förändringarna av priserna på el i Sverige och om 

den svenska diskussionen om kärnkraft (Aftenposten, 21-12-03, Abc-Nyheter, 21-12-04, 

Aftenposten, 21-12-14 och NRK, 21-12-29). Jämförelser görs även med elpriserna i Norge, 

https://www.nrk.no/osloogviken/koronapass_-testplikt-og-kontroll-_-na-strammer-sverige-inn-pa-grensa-1.15781037
https://www.aftenposten.no/verden/i/668yXO/sveriges-statsminister-avlyser-norgestur-grunnet-hoey-smitte
https://www.nrk.no/osloogviken/sverige-strammer-inn-ytterligere-_-alle-ma-teste-negativt-for-innreise-1.15782679
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/eEy48Q/reisende-til-sverige-maa-vise-negativ-test-fra-tirsdag-av
https://www.nrk.no/osloogviken/350-avvist-pa-svinesund_-svensk-politi-setter-inn-flere-ressurser-pa-grensa-1.15788566
https://www.nrk.no/trondelag/innreiseforbud-i-sverige_-ma-ha-negativ-koronatest-for-a-slippe-inn-fra-28.-desember-til-31.-januar-1.15787908
https://www.nrk.no/osloogviken/trafikken-inn-i-sverige-kraftig-ned-1.15791517
https://www.aftenposten.no/norge/i/jagwBq/norge-har-tre-ganger-saa-hoeye-smittetall-som-sverige-naa-spekuleres-det
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/12/16/195810159/sverige-vil-kreve-coronapass-ved-innreise-fra-norden
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-sprenger-smitteprognosene.7E8cP6skA
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/V9eV56/sverige-sprenger-smitteprognoser
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/pWV5aw/anker-dommen-etter-at-politimann-ble-frifunnet-i-sverige
https://www.dagbladet.no/nyheter/anker-frifinnelsen-av-svensk-politimann/74769020
https://www.aftenposten.no/verden/i/qWV4og/svt-putin-hadde-ansvaret-for-drapsforsoek-i-sverige
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=79547
https://www.dagbladet.no/nyheter/na-kan-mysteriet-vaere-lost/74834198
https://www.aftenposten.no/verden/i/G3nGJl/kraftig-oekning-i-ungdomsran-i-sverige
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/12/28/195813062/330-skyteepisoder-46-drap-et-helt-vanlig-ar-i-sverige
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/12/28/195813062/330-skyteepisoder-46-drap-et-helt-vanlig-ar-i-sverige
https://www.nettavisen.no/nyheter/vapenvold-i-sverige-330-skyteepisoder-46-drap/s/12-95-3424224651
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/09/195807992/norge-og-sverige-i-stromkrangel
https://e24.no/olje-og-energi/i/V9oBE3/statnett-oeker-nettkapasiteten-til-sverige
https://www.aftenposten.no/verden/i/0GbGM6/skade-paa-svensk-atomkraftverk-kan-forverre-stroemprisene
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/04/195806977/skade-pa-svensk-atomkraftverk-kan-oke-norske-strompriser
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/x87GJV/tja-til-kjernekraft-i-sverige
https://www.nrk.no/nyheter/dobbelt-sa-hoy-strompris-som-i-sverige-1.15790143
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och det rapporteras om risken för att elpriserna i Norge går upp ytterligare på grund av en 

skada på en bränslecell i ett svenskt kärnkraftverk (Aftenposten, 21-12-03 och Abc-

Nyheter, 21-12-04). En av de artiklar som väckt mest engagemang under perioden rör 

nyheten att företaget Göteborg Energi valde bort en ny näthyresmodell som norska företag 

ska införa (VG, 21-12-10). 

• Bland enskilda nyhetshändelser rapporteras bl. a. i flera artiklar om ett brinnande lastfartyg 

utanför Göteborg och norskt stöd för att hantera situationen (bl.a. VG, 21-12-18 och NRK, 

21-12-04). I övrigt förekommer enstaka artiklar om vitt skilda ämnen så som Sveriges 

ökade militära beredskap (NRK, 21-12-24), prisskillnader mellan Sverige och Norge 

(Dagbladet, 21-12-10) och vargjakt (VG, 21-12-04).  

 

Nyhetsrapporteringen i Danmark  

• Under december publicerades något flera artiklar än under föregående månad. Tonaliteten i 

nyhetsrapporteringen har oftast varit neutral, men i likhet med tidigare perioder bedöms 

vissa artiklar ha negativt innehåll. 

• Sport har liksom under tidigare perioder varit ett stort tema, med två femtedelar av 

rapporteringen. Två större händelser står i fokus för rapporteringen: handbolls-VM för 

damer, vilket både kretsar kring matchresultat och kommentarsväxlingar mellan det danska 

och svenska landslaget (t ex DR 21-12-15 och TV2, 21-12-05) och att den danske 

fotbollstränaren Jon Dahl slutar i Malmö FF (t ex BT, 21-12-30). I ett mindre antal artiklar 

tas även jämställdhetsaspekter upp inom sport. Exempelvis uppmärksammas att Sverige 

inför lika lön för kvinnliga och manliga fotbollsspelare, vilket gör att Danmark är det sista 

land i Norden att inte införa en sådant avtal men även svenska fotbollsspelaren Elin 

Rubenssons önskan om bättre graviditetsregler inom fotbollen uppmärksammas (t ex TV2, 

21-12-10).  

• Brottslighet har utgjort det näst största temat under perioden med en tredjedel av 

rapporteringen. Under december bedöms innehållet på temat ha varit mindre negativt än 

tidigare. Tidigare kretsade rapporteringen ofta kring hur brottsligheten i Sverige påverkar 

Danmark. Under december handlar rapporteringen istället mer om ett delat problem med 

brottslighet i Öresundsregionen, och hur polisen i de två länderna har dialog om samarbete. 

Specifikt nämns fyra skjutningar i Danmark och en i Malmö. (t ex Ekstrabladet och DR, 

21-12-16). I vissa artiklar nämns dock fortsatt brottsligheten i Sverige, exempelvis 

uppmärksammas en summering av brottsstatistiken i Sverige under 2021. Den svenska 

polisens kommentar på de 330 skjutningar och 46 mord var att det är ”normalt” i Sverige, 

vilket väcker uppseende. Tonaliteten i artiklarna bedöms som neutral men rubrikerna kan 

ibland vara spetsiga, som ”Uhyggelige tal fra Sverige er normale” (t ex Ekstrabladet och 

Politiken 21-12-28).  

• Coronapandemin har återigen bidragit till att temat hälsa är bland de större med runt en 

femtedel av rapporteringen. I fokus för rapporteringen står Sveriges nya restriktioner, 

vilket blev något av en följetong under perioden. Inledningsvis under december skedde en 

återrapportering av planerna och beslut om nya restriktioner i Sverige, och fokus låg på att 

Sverige skärpte reserestriktionerna mot bl.a. Danmark (t ex Jyllands-Posten, 21-12-02, DR, 

21-12-16 och DR, 21-12-27). I slutet av månaden, efter det att nya reserestriktioner införts 

mot Danmark, förekommer även rapportering om konsekvenserna av restriktionerna, 

såsom långa köer in i Sverige och att svensk polis stoppade danskar från att resa in i 

Sverige (t ex Ekstrabladet och Politiken 21-12-28 och Jyllands-Posten, 21-12-29). Även 

om det förekom frustration över de nya svenska reglerna så rapporterades även om gott 

https://www.aftenposten.no/verden/i/0GbGM6/skade-paa-svensk-atomkraftverk-kan-forverre-stroemprisene
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/04/195806977/skade-pa-svensk-atomkraftverk-kan-oke-norske-strompriser
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/04/195806977/skade-pa-svensk-atomkraftverk-kan-oke-norske-strompriser
https://www.vg.no/nyheter/i/Jx3gmj/goteborg-dropper-ny-norsk-stroemmodell-urettferdig-aa-bruke-den-dyreste-timen
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-ber-norge-om-forsterkninger-etter-brann-paa-skip-utenfor-goeteborg.-KxgxrpIL
https://www.nrk.no/norge/lasteskip-i-brann-utenfor-goteborg-1.15758174
https://www.nrk.no/urix/sverige-urolig-over-ukraina-_-oker-den-militaere-beredskapen-1.15785405
https://dinside.dagbladet.no/okonomi/sa-billig-er-sverige-na/74889647
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G3eMy9/ulvejakten-formaalsloes-uten-samordning-med-sverige
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/vm/frankrig-eller-sverige-venter-i-semifinalen-og-vi-skal-steppe-gevaldigt-op
https://sport.tv2.dk/haandbold/2021-12-05-svensk-landstraener-griner-af-danmarks-ilandsproblem
https://www.bt.dk/fodbold/bombe-jon-dahl-stopper-i-malmo-ff
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-12-10-svensk-fodboldspiller-onsker-bedre-forhold-for-gravide-spillere
https://ekstrabladet.dk/krimi/svensk-og-dansk-politi-i-samarbejde-efter-skuddrab/9047006
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/fire-anholdt-efter-skuddrab-i-malmoe-vi-samarbejder-taet-med-dansk-politi
https://ekstrabladet.dk/nyheder/uhyggelige-tal-fra-sverige-er-normale/9060705
https://politiken.dk/udland/art8546130/330-skudepisoder-og-46-drab
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13519601/sverige-kan-snart-faa-nye-coronarestriktioner/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-vil-kraeve-coronapas-ved-indrejse-fra-danmark-og-andre-nordiske-lande
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/vaccinestik-er-ikke-laengere-nok-husk-negativ-coronatest-hvis-du-rejser-til-sverige
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nye-coronaregler-i-sverige-afviser-folk-paa-stribe-ved-oeresundsbroen/9060748
https://politiken.dk/rejser/art8546345/Sverige-afviser-danskere-efter-nye-restriktioner
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13598691/sverige-har-afvist-over-600-rejsende-fra-danmark-efter-nye-regler/
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samarbete mellan Sverige och Danmark, inte minst gällande resor till och från Bornholm. 

Jämförelser mellan Norges, Danmarks och Sveriges hantering av denna del av pandemin 

gjordes även, med slutsatsen att de är ”vidt forskellige” (t ex Politiken, 21-12-08).  

• I övrigt förekom exempelvis viss rapportering om olika olyckor såsom en fartygsbrand 

utanför Göteborg, olika kulturhändelser som t ex konserter och boksläpp samt att Sverige 

valt att stödja EU-kommissionens förslag om minimilöner. Bland enskilda nyhetshändelser 

som genererat ett antal artiklar finns kollisionen mellan ett danskt och brittisk fartyg 

utanför Bornholm, där Sverige inlett en förundersökning om grov oaktsamhet (t ex TV2, 

2021-12-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politiken.dk/indland/art8519853/Norge-Sverige-og-Danmark-g%C3%A5r-hver-sin-vej
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-12-13-svensk-kystvagt-har-indledt-forundersoegelse-af-grov-uagtsomhed-og-spritsejlads
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Tyskland 

 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

• Under december månad har ungefär en tredjedel av nyhetsrapporteringen om Sverige 

handlat om Sverige och coronapandemin, som därmed är det största temat. Ett fåtal 

enskilda nyhetshändelser har även fått utrymme i rapporteringen, däribland kollisionen 

mellan två fraktfartyg utanför Ystad och den tyska utrikesministern Annalena Baerbocks 

medverkan på en konferens om kärnvapennedrustning i Stockholm. Därutöver har 

rapporteringen kretsat kring flera mindre teman såsom samhälle, turism och kultur. 

Rapporteringen är till övervägande del redogörande och bedöms ha en neutral tonalitet. 

• Rapporteringen på temat Sverige och coronapandemin har framför allt kretsat kring 

Sveriges hantering av pandemin i och med spridandet av den nya virusvarianten omikron. 

Flera artiklar skildrar Sveriges strategi som ”ett unikt vägval” och man tar upp att Sverige 

har en lägre smittspridning i jämförelse med Tyskland och andra EU-länder (Die 

Tageszeitung, 2021-12-08, Bild 2021-12-01). Dessa artiklar har fått stor spridning i sociala 

medier och är några av månadens mest delade publiceringar. Under slutet av månaden 

rapporterades även om att Sverige har infört flera åtgärder för att begränsa 

smittspridningen av omikron (Focus 2021-12-21, Frankfurter Rundschau, 2021-12-18). 

Kopplat till temat ekonomi och näringsliv har det även rapporterats om att ett svenskt 

företag har tagit fram mikrochip som kan inkludera vaccinpass. (Stern 2021-12-24). 

Nyheten har fått stor spridning. 

• På temat samhälle har flera olika samhällsfenomen lyfts upp. Det har t ex rapporterats om 

utmaningar på den svenska bostadsmarknaden (Frankfurter Allgemeine, 2021-12-18) och 

om vad som uppges vara fördelar med det svenska pensionssystemet (Frankfurter 

Allgemeine, 2021-12-28). Det har även rapporterats om olika samhällsinitiativ i Stockholm, 

såsom ”Wall of Kindness”, där varma kläder delas ut till behövande (Frankfurter 

Allgemeine, 2021-12-14) och ett initiativ för suicidprevention med hjälp av QR-koder 

(Stern, 2021-12-28) Man har även uppmärksammat att den nya svenska civilministern Ida 

Karkiainen kritiserats för att hon i sin ungdom ska ha gjort en nazistisk hälsningsgest 

(Stern, 2021-12-14).  

• Under temat internationella relationer har man framför allt rapporterat om den nya tyska 

utrikesministern Annalena Baerbocks konferensdeltagande vid Stockholmsinitiativet för 

kärnvapennedrustning (Süddeutsche, 2021-12-14, Stern, 2021-12-14). Man tar upp att 

konferensen leddes av Baerbock och utrikesminister Ann Linde och det omnämns att de 

bägge ministrarna i samband med sitt första möte förväntades diskutera ”den spända 

situationen” vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina (Rheinische Post, 2021-12-14).  

• På temat turism har flera olika ämnen varit i fokus. Det rapporteras om olika upplevelser 

och aktiviteter såsom kallbad i södra Sverige (Focus, 2021-12-01), hundspannsäventyr i 

Dalarna (Bild, 2021-12-20) och om tryffelturism på Gotland (Welt, 2021-12-30). Man har 

även rapporterat om Visit Swedens kampanj ”Discover the Originals” (Welt, 2021-12-15).  

• Kring temat kultur har det bl. a. rapporterats om prisceremonin vid ”det alternativa 

nobelpriset”, Right Livelihood Awards (Deutsche Welle, 2021-12-01). Det har även 

rapporterats om kungafamiljens luciafirande (Stern, 2021-12-13) och prinsessan 

Madeleines hemresa inför julhelgen (Frankfurter Rundschau, 2021-12-20).  

https://taz.de/Schwedens-Coronastrategie/!5814655/
https://taz.de/Schwedens-Coronastrategie/!5814655/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/schweden-trotz-omikron-variante-soll-der-corona-sonderweg-beibehalten-werden-78408274.bild.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-corona-pandemie-auch-schweden-zieht-die-corona-schrauben-wieder-an_id_28283705.html
https://www.fr.de/panorama/1g-regel-schweden-corona-geimpfte-veranstaltungen-coronavirus-sonderweg-stockholm-news-91187804.html
https://www.stern.de/gesellschaft/digitaler-impfpass--schweden-lassen-sich-mikrochip-implantieren-31446566.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilienmarkt-in-schweden-von-wegen-villa-kunterbunt-17689932.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aktienrente-was-deutschland-von-schweden-lernen-kann-17686211.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aktienrente-was-deutschland-von-schweden-lernen-kann-17686211.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/wand-der-freundlichkeit-in-stockholm-17683794.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/wand-der-freundlichkeit-in-stockholm-17683794.html
https://www.stern.de/gesundheit/depression/schweden--in-stockholm-soll-ein-qr-code-gegen-suizide-helfen-31457146.html
https://www.stern.de/politik/ausland/schweden--ministerin-nach-foto-von-hitlergruss-in-erklaerungsnot-31422834.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/international-baerbock-reist-zu-abruestungskonferenz-nach-stockholm-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211214-99-373292
https://www.stern.de/news/baerbock-zu-gespraechen-ueber-atomare-abruestung-nach-stockholm-gereist-31419986.html
https://rp-online.de/politik/deutschland/annalena-baerbock-reist-zu-abruestungskonferenz-nach-stockholm_aid-64620249
https://www.focus.de/reisen/reisen-in-suedschweden/nachhaltig-und-naturnah-urlaub-fuer-trendsetter-das-sind-die-schoensten-kaltbadehaeuser-in-schweden_id_24475213.html
https://www.bild.de/video/clip/bild-tv/mit-schlittenhunden-unterwegs-in-schweden-bild-reporter-in-der-winterwelt-78604102.bild.html
https://www.welt.de/icon/essen-und-trinken/article235826220/Trueffel-aus-Schweden-Sonderbare-Kult-um-den-Edelpilz-aus-Gotland.html
https://www.welt.de/reise/nah/article235636912/Schweden-Bolmen-ist-mehr-als-nur-eine-Klobuerste-von-Ikea.html
https://www.dw.com/de/alternative-nobelpreise-in-stockholm-%C3%BCberreicht/a-59990504
https://www.stern.de/lifestyle/leute/prinzessin-estelle-von-schweden-wird-mama-victoria-immer-aehnlicher-31413722.html
https://www.fr.de/panorama/leute/prinzessin-madeleine-rueckkehr-schweden-auftritt-familie-weihnachtsbaum-stockholm-zyx-zr-91191309.html
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• Inom nyheter relaterade till brott har det i ett par artiklar rapporterats om en skjutning vid 

ett hotell i centrala Stockholm (Bild, 2021-12-22, Welt, 2021-12-23). 

• Bland enskilda nyhetshändelser har flera nyhetsmedier rapporterat om en kollision som 

inträffade mellan två lastfartyg på Östersjön mellan Ystad och Bornholm (Süddeutsche, 

2021-12-13, Spiegel, 2021-12-13, Tagesspiegel, 2021-12-13). Det framgår av 

rapporteringen att omständigheterna kring olyckan fortfarande utreddes. Det har även 

rapporterats om en brand ombord på det tyska lastfartyget Almirante Storni som utlöstes 

strax utanför Göteborg (Spiegel, 2021-12-09, Hamburger Morgenpost, 2021-12-11). 

Rapporteringen om händelserna har varit av redogörande karaktär.  

  

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/stockholm-mann-34-an-hotel-rezeption-erschossen-mitten-am-tag-78624870.bild.html
https://www.welt.de/vermischtes/article235835196/Schweden-Mann-in-Hotel-erschossen-Spur-fuehrt-ins-Bandenmilieu.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schifffahrt-zwei-vermisste-nach-schiffsunglueck-vor-schweden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211213-99-365909
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/ostsee-zwei-frachtschiffe-kollidieren-zwischen-schweden-und-daenemark-a-b16f14c6-5782-4239-9df6-b988a7deae79
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/unfall-zwischen-daenischer-insel-und-schweden-frachtschiff-sinkt-nach-kollision-in-ostsee-zwei-menschen-vermisst/27887812.html
https://www.spiegel.de/panorama/schweden-deutsches-schiff-steht-seit-tagen-in-flammen-a-a0c26106-6d4f-4f5a-b3b5-d2e6b8bf4ac3
https://www.mopo.de/hamburg/hamburger-schiff-mit-brennender-fracht-in-goeteborg-eingetroffen/
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Frankrike 

 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

• Under december var drygt en tredjedel av nyhetsrapporteringen på temat ekonomi och 

näringsliv. Även nyheter på temat sport utgjorde en stor del av rapporteringen och 

uppgick till omkring en fjärdedel. Det förekom också viss rapportering, om än i mycket 

lägre grad, på t ex temana Sverige och coronapandemin och brottslighet. Rapporteringen 

om Sverige bedöms övervägande vara neutral.  

• På temat näringsliv och ekonomi har det framför rapporterats om två nyheter: mikrochip 

under huden som kan inkludera vaccinpass och företaget Northvolts batteriproduktion i 

Skellefteå. 

• Le Parisien (21-12-21) rapporterar om att svenska företag har använt sig av teknologin 

kring mikrochip i flera år, där exempelvis anställda kan använda det för inpassering eller 

för utskrifter och Le Figaro (21-12-21). RTL (21-12-22) rapporterar att det kan verka som 

science fiction men att flera tusen människor i Sverige redan använder mikrochip under 

huden exempelvis för tågbiljetter eller för att ersätta nycklar. France 3 (21-12-23) uppger 

att Sverige ligger i framkant inom chipteknologi, men att utvecklingen kan väcka oro 

avseende skydd av personuppgifter. Även LCI (21-12-22) rapporterar om nyheten med viss 

skepsis men tar också upp att mikrochip kan vara praktiskt eller ett sätt att skydda sig mot 

ficktjuvar. 

▪ Fem av de tio mest delade artiklarna om Sverige under december handlar 

om nyheten om mikrochip, där den mest delade artikeln (20 minutes, 21-

12-22) med ironi associerar till TV-serien Black Mirror. I artikeln framgår 

också att svenska företaget Epicenters VD menar att det ska vara frivilligt 

att skaffa sig mikrochip. 

• Även rapportering om Northvolts batteriproduktion i Skellefteå förekommer i flera artiklar 

på temat ekonomi och näringsliv. Le Parisien (21-12-29) skriver att Northvolt har börjat 

bygga en fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumjon-batterier för elbilar, och att det är 

första fabriken av den typen i Europa. Europeiska elbilstillverkare, som tills nu har varit 

beroende av Asien och av amerikanska företaget Tesla, uppges nu sätta sitt hopp till att 

Northvolt ska kunna möta efterfrågan och att företaget uppges redan ha beställningar till ett 

värde av 30 miljarder dollar från stora europeiska biltillverkare som BMW, Volkswagen 

och Volvo. Det rapporteras även om att asiatiska och amerikanska konkurrenter etablerar 

sig i Europa genom anläggningsprojekt i Tyskland, Polen och Ungern. Även Le Figaro 

(21-12-29) rapporterar om Northvolt, vars aktieägare är privata företag, men att bolaget fått 

europeisk lånefinansiering för att Europa ska kunna komma ifatt Kina som är 

marknadsledande. France TV info (21-12-29) uppger att Skellefteå valdes på grund av den 

stora tillgången till förnybara energikällor, speciellt vattenkraft, som finns där. (France TV 

info, 21-12-29). 

• Några publiceringar berör tech- eller dataspelsbranschen. Le Monde (21-12-12) rapporterar 

om framstående svenska start-up företag med exempel på svenska unicorns, dvs. företag 

som värderas till mer än 1 miljard dollar, exempelvis Spotify. I artikeln rapporteras om att 

Stockholm kommer på andra plats, efter Silicon Valley, vad gäller antal start-ups som 

värderas till över en miljard dollar, att det sedan början av 2000-talet är tech-branschen 

som lockar unga högutbildade och att techsektorn idag är nästan lika betydelsefull som 

traditionell industri sett till svensk BNP. Bl.a. offentligt stöd till start-ups och hem-PC-

https://www.leparisien.fr/video/video-en-suede-une-start-up-teste-limplant-du-passe-sanitaire-sous-la-peau-via-une-micro-puce-21-12-2021-46FRHMSUMNEV3H44CD2QK7TG6I.php
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/en-suede-une-entreprise-propose-dimplanter-son-passe-sanitaire-dans-son-corps-grace-a-une-micro-puce/
https://www.rtl.fr/programmes/rtl-soir/7900108171-coronavirus-la-suede-opte-pour-le-passe-sanitaire-sous-forme-de-qr-code-sous-la-peau
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/covid-19-en-suede-le-pass-sanitaire-est-implante-sous-la-peau_4891497.html
https://www.lci.fr/international/video-covid-19-coronavirus-pandemie-epidemie-controle-le-pass-sanitaire-implante-sous-la-peau-grace-a-une-micro-puce-experimente-en-suede-2205186.html
https://www.20minutes.fr/monde/3203567-20211222-coronavirus-suede-entreprise-developpe-implant-micropuces-pass-sanitaire
https://www.leparisien.fr/economie/la-premiere-giga-usine-de-batteries-en-europe-demarre-en-suede-29-12-2021-NJZ66PPCA5BEVGDIBF6OYNTLFY.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/batteries-northvolt-demarre-en-suede-la-premiere-giga-usine-europeenne-20211229?web=1&wdLOR=c91DF578B-72DB-4B5D-BC46-A7D1519B05D6
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/la-premiere-giga-usine-europeenne-de-batteries-electriques-demarre-en-suede_4897639.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/batteries-electriques-une-giga-usine-en-suede-pour-contrer-les-geants-asiatiques-et-americains_4890479.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/batteries-electriques-une-giga-usine-en-suede-pour-contrer-les-geants-asiatiques-et-americains_4890479.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/12/la-suede-le-royaume-ou-les-start-up-se-transforment-en-licornes_6105772_3234.html
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reformen uppges vara faktorer som ligger bakom framgångarna. Samtidigt rapporteras om 

att företagen har ett stort behov av att attrahera utländska talanger genom att branschen 

uppskattar att 70,000 personer behöver rekryteras till 2024. 

o Under perioden förekommer även enskilda företagsnyheter om 

dataspelsbranschen (Le Figaro, 21-12-21) och Le Figaro (21-12-23) rapporterar 

om branschens tillväxt och att dataspelsbranschen är en viktig del av Sveriges 

ekonomi.  

• På temat Sverige och coronapandemin rapporterar Le Monde (21-12-15) i början på 

december att Sverige haft ökande smittspridning men att den är låg i jämförelse med 

grannländerna Norge och Danmark och att antalet smittade är bland de lägsta i Europa. Det 

rapporteras även om att vaccinationsintyg är obligatoriskt vid deltagande i tillställningar 

med fler än 100 människor och att Folkhälsomyndigheten åter rekommenderar att 

människor håller avstånd och arbeta hemifrån. Olika forskare uttalat sig om att den låga 

smittspridningen kan bero på att Sverige drabbats hårt vid pandemins början och att många 

svenskar fortfarande har viss immunitet. I slutet av månaden rapporterar Le Figaro (21-12-

22) om rekommendationen att alla inresande ska testa sig och att det inte är tillräckligt att 

man är vaccinerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-suedois-embracer-acquiert-l-editeur-de-bandes-dessinees-dark-horse-20211221?web=1&wdLOR=cFF859BF3-E45D-429E-BBF5-4F34AD914954
https://www.lefigaro.fr/medias/la-florissante-industrie-du-jeu-video-porte-la-suede-20211223
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/15/covid-19-la-suede-attend-toujours-la-quatrieme-vague_6106144_3244.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-la-suede-exige-un-test-negatif-pour-tous-les-voyageurs-20211222?web=1&wdLOR=cB35A27B1-6B44-4200-9AF0-334021DCEEA7
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Ryssland 

 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

• Rapporteringen på ryska domineras av sportrelaterade nyheter, som drygt 40 procent av 

rapporteringen om Sverige handlar om. Det rapporteras framförallt om ishockey, men även 

om tennis, skidskytte och skidtävlingar. Knappt en femtedel av rapporteringen om Sverige 

handlar om internationella relationer, som därmed utgör ett tydligt tema i rapporteringen 

om Sverige.   

• Temat internationella relationer domineras av rapportering om försvarsrelaterade frågor, 

med koppling till det säkerhetspolitiska läget mellan Ryssland och väst. Det rapporteras bl. 

a. om att utrikesminister Ann Linde har uttryckt att varje land har rätt att göra sina egna 

säkerhetspolitiska val (Gazeta, 21-12-24) och om ryska krav på Sveriges och Finlands 

fortsatta militära alliansfrihet (Russia Today, 21-12-24). Rossiskaja Gazeta uttrycker sig 

positivt kring att statsminister Magdalena Andersson uppges följa Sveriges befintliga 

utrikespolitiska kurs, genom att säga nej till ett svenskt Nato-medlemskap. I annan 

rapportering uppges Sverige enligt överbefälhavare Micael Bydén höja den militära 

beredskapen, vilket RIA Novosti (21-12-25) och Life (21-12-25) rapporterar delvis kritiskt 

om. Det rapporteras även kritiskt om ett Twitterinlägg som Ann Linde gjort om politiska 

fångar i Belarus (Lenta, 21-12-24). De svenska företrädare som oftast citeras i 

rapporteringen kopplat till försvarsfrågor är överbefälhavare Micael Bydén, följt av 

försvarsminister Peter Hultqvist. Rapporteringen bedöms överlag vara saklig, men det 

förekommer kritisk rapportering.  

• På plattformen InoSMI publiceras översättningar till ryska från internationella medier, 

däribland svenska. Översättningarna används ofta som ursprungskälla av andra ryska 

medier. På temat internationella relationer har InoSMI bl. a. översatt en analys av 

Rysslands agerande i samband med Ukrainakrisen i DN (21-12-21). Artikeln av Peter 

Wolodarski kompletteras med utvalda kommentarer från svenska läsare, varav det i en del 

uttrycks sympati för Ryssland och president Putin. Även ett annat opinionsbildande inlägg 

från DN (21-12-28), i vilket författarna uttrycker en Natokritisk ståndpunkt, kompletteras 

med utvalda läsarkommentarer i vilka Ryssland påstås ha tvingats in i ett hörn och landets 

agerande därför vara berättigat.  

• Rossiskaja Gazeta (21-12-09) och Komsomolskaja Pravda (21-12-13) uppmärksammar 

gripandet av en ”ukrainsk dödspatrull" i Sverige och uppger att Sverige nu inser att det 

riktiga hotet inte kommer från Ryssland utan från Ukraina. 

• Bland enskilda nyheter rapporteras främst om att det svenska företaget Epicenter har tagit 

fram ett mikrochip för människor, som bl. a. kan inkludera vaccinpass. Det handlar om en 

näringslivnyhet men fokus är på temat Sverige och coronapandemin. I rapporteringen 

uppges 6000 svenskar ha mikrochip i kroppen (Izvestia, 21-12-18) Exempelvis Znak (21-

12-19) och Snob (21-12-19) uppger även felaktigt att alla mikrochip innehåller vaccinpass 

och att tjänsten redan har använts av 6000 personer i Sverige. Snobs artikel är månadens 

mest delade publicering på ryska. Meduza (21-12-20) följer upp och lyfter i en artikel att 

detta inte stämmer, samt redogör för hur de uppfattar att nyheten har spridits från svenska 

till ryska medier och under vägen tolkats felaktigt. Rapporteringen bedöms överlag vara 

neutral.  

https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/12/24/17059267.shtml
https://russian.rt.com/world/news/942474-zaharova-finlyandiya-shveciya-natoMaria
https://rg.ru/2021/12/01/novyj-premer-shvecii-vystupila-protiv-chlenstva-strany-v-nato.html
https://ria.ru/20211225/shvetsiya-1765476440.html
https://life.ru/p/1459633
https://lenta.ru/news/2021/12/24/trebovat/
https://inosmi.ru/politic/20211221/251171158.html
https://inosmi.ru/politic/20211228/251216584.html
https://rg.ru/2021/12/09/v-shvecii-arestovali-grazhdan-ukrainy-iz-eskadrona-smerti.html
https://www.kp.ru/daily/28368/4517834/
https://iz.ru/1266427/2021-12-18/bolee-6-tys-zhitelei-shvetcii-ustanovili-mikrochipy-s-covid-pasportami
https://www.znak.com/2021-12-19/v_shvecii_poyavilis_podkozhnye_chipy_s_kovid_pasportami_ih_postavili_uzhe_6_tysyach_chelovek
https://snob.ru/news/v-shvecii-nachali-vypuskat-podkozhnye-chipy-s-kovid-pasportami-ih-postavili-shest-tysyach-chelovek/
https://meduza.io/feature/2021/12/20/vizhu-novosti-chto-v-shvetsii-shesti-tysyacham-chelovek-pod-kozhu-vzhivili-chipy-s-dannymi-o-vaktsinatsii-neuzheli-eto-pravda
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• På temat turism uppmärksammar flera ryska medier Visit Swedens kampanj Discover the 

originals”, som lyfter fram de svenska platserna bakom några kända IKEA-produkter (NTV 

21-12-08, Gazeta 21-12-10, Meduza 21-12-11). Rapporteringen bedöms vara neutral till 

positiv. 

• Rossiskaja Gazeta (21-12-08) rapporterar om att civilminister Ida Karkiainen på ett foto ser 

ut att göra en Hitlerhälsning och kompletterar med kommenterar om vad som uppges vara 

"vanliga svenskars invandrarfientliga inställning”.  

• Novaya Gazeta (21-12-23) publicerar i samarbete med Sveriges officiella digitala kanaler 

på ryska, ru.sweden.se, en längre artikel om kyrkans och statens arbete med kartläggning 

och granskning av den politik som förts gentemot samerna. Ärkebiskop Antje Jackelén 

citeras i artikeln. 

 

Nyhetsrapporteringen i ryska engelskspråkiga medier 

• Under december publicerades hälften så många artiklar om Sverige som under november. 

Det största temat var samhällsfrågor, som var i fokus i ungefär en femtedel av 

rapporteringen, vilket motsvarar några artiklar. Några artiklar berörde även temana 

brottslighet, internationella relationer respektive försvarsfrågor. Rapporteringen på nämnda 

teman bedöms överlag ha varit neutral till kritisk.  

• Rapporteringen på temat samhälle tog upp flera olika enskilda händelser i Sverige, 

däribland att det ska ha uppstått en debatt efter att ordet Gud togs bort från en psalm i ett 

program på SVT (Sputnik, 21-12-22). En annan artikel fokuserar på ett uttalande från 

Miljöpartiets klimatpolitiske talesperson, Lorenz Tovatt, i vilket han kommenterar de 

svenska elpriserna och Rysslands roll (Sputnik, 21-12-13). Det rapporteras också bl. a. om 

att det i Sverige har uppstått en debatt kring civilminister Ida Karkiainen, som på ett foto 

ser ut att göra en Hitlerhälsning (Sputnik, 21-12-07). I artikeln lyfts en del kritiska röster 

från Sverige. Rapporteringen på temat samhälle bedöms ha en neutral till kritisk tonalitet.  

• De artiklar som berör försvarsfrågor lyfter bl. a. Sveriges förhållande till Nato. Det 

rapporteras bl .a. om att Ryssland ställer krav på Nato och det framgår att försvarsminister 

Peter Hultqvist menar att de ryska kraven är otänkbara (Sputnik, 21-12-21). I samma artikel 

uppges media i väst utmåla Ryssland som aggressivt, trots att Nato inte har hållit de löften 

om icke utvidgning som ska ha getts till president Gorbatjov. Sputnik (21-12-24) uppger 

också att Nato verkar för att alltmer fördjupat samarbete med Sverige och Finland. Maria 

Zacharova, talesperson för det ryska utrikesdepartementet, citeras kring att Nato endast är 

engagerat i aggressiv verksamhet. Sverige uppges också i rapporteringen fördjupa det 

militära samarbetet med Storbritannien och ett fiktivt hot från Ryssland uppges vara en 

förevändning (Sputnik, 21-12-10). Rapporteringen om försvarsfrågor bedöms ha en neutral 

till kritisk tonalitet.  

• På temat brottslighet berörde ett par artiklar förekomsten av organiserade kriminella 

nätverk och gängkriminalitet i Sverige, men fokus i rapporteringen var dels på mordet på 

en kriminell person i London och dels på de diskussioner kring gangsterrap som följt på 

mordet på artisten Einár förra året (Sputnik, 21-12-21, Sputnik 21-12-03).  

• En nyhetshändelse som uppmärksammades i några artiklar var en fartygskollision som 

ägde rum i Östersjön i mitten av december.  

https://www.ntv.ru/novosti/2642097/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/12/09/n_16989637.shtml
https://meduza.io/shapito/2021/12/11/tualetnyy-ershik-ili-ozero-arhipelag-ili-abazhur-shvetsiya-reshila-napomnit-chto-nazvaniya-iz-kataloga-ikei-eto-na-samom-dele-ochen-krasivye-mesta
https://rg.ru/2021/12/08/premer-shvecii-opravdala-nacistskoe-privetstvie-svoego-ministra.html
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/23/ne-khochu-byt-tsirkovym-zhivotnym
https://sputniknews.com/20211222/debate-flares-up-as-god-gets-removed-from-famous-swedish-christmas-hymn-1091707321.html
https://sputniknews.com/20211213/swedish-greens-reported-for-inciting-ethnic-hatred-after-blaming-russia-for-high-electricity-prices-1091476732.html
https://sputniknews.com/20211207/swedens-newly-minted-civil-affairs-minister-under-fire-for-nazi-salute-to-white-power-music-1091307081.html
https://sputniknews.com/20211221/swedish-defence-minister-on-russias-security-requirements-unacceptable-1091686496.html
https://sputniknews.com/20211224/nato-accession-of-sweden-and-finland-would-lead-to-adequate-response-from-russia-1091775676.html
https://sputniknews.com/20211210/sweden-to-deepen-military-cooperation-with-uk-citing-russia-as-only-threat-1091406954.html
https://sputniknews.com/20211221/london-murder-linked-to-swedish-assassination-bid-in-which-target-dropped-his-baby-uk-trial-told-1091698019.html
https://sputniknews.com/20211221/london-murder-linked-to-swedish-assassination-bid-in-which-target-dropped-his-baby-uk-trial-told-1091698019.html
https://sputniknews.com/20211203/sweden-seeks-to-rein-in-gangsta-rap-following-murder-of-popular-artist-1091217506.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


