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Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier
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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar vi samarbete och lång-siktiga relationer med andra
länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska
ambassader och konsulat.
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Sverige i internationell nyhetsmedia
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 främst 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.
SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och
Norge.1 Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt de
mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Nyhetsrapporteringen januari 2022

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1-30 januari 2022 respektive 1 – 31 december 2021 i de
nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
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Finland ingår inte i SI:s ordinarie bevakning, men för den aktuella rapporten har en närläsning gjorts av ett antal artiklar på temat
försvar.
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Under januari har det publicerats fler artiklar om Sverige än under december i alla bevakade länder
förutom Danmark. I de ryskengelska medierna har det publicerats lika många artiklar. Sport var det
största temat i flera länder och fokus i rapporteringen var på Sveriges guld i handbolls-EM och
deltagandet i OS. Andra framträdande teman var hälsa och försvar.
Försvarstemat brukar återkommande vara framträdande i den ryska rapporteringen om Sverige,
men förekom under januari i alla bevakade länder. Mest omfattande var rapporteringen på temat
försvar under månaden i Ryssland och i lägst utsträckning rapporterades det om försvarsfrågor i de
nordiska länderna och Tyskland.
Anledningen till den både omfattande och ofta djupgående rapporteringen på temat försvar är det
säkerhetspolitiska läget och rapporteringen fokuserar främst dels på Sveriges agerande, dels på
Sveriges relation till Nato. Det framgår av rapporteringen att Sverige under en period sedan kalla
krigets slut har rustat ned försvaret. Detta är något som ibland uppges ha varit ett naturligt steg och
ibland uppges ha varit förhastat, enligt t ex företrädare för den svenska Försvarsmakten. Av
rapporteringen framgår att Sverige under senare år har förstärkt försvaret med anledning av
Rysslands agerande och det försämrade säkerhetsläget. Det rapporteras om att Sverige har ökat den
militära närvaron och synligheten på Gotland, som uppges vara strategiskt viktigt. Försvarsminister
Peter Hultqvist citeras kring att en attack mot Sverige inte kan uteslutas och att det är viktigt att inte
vara naiv.
Frågan om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap tas upp i rapporteringen i alla länder. Rysslands
hållning kring att Nato inte får utvidgas uppges ha bidragit till en intensifierad debatt kring Nato i
Sverige, som ibland sägs vara närmare ett medlemskap än tidigare. Enligt rapporteringen är
opinionen i Sverige mer positivt inställd till Nato än tidigare, samtidigt som den politiska
oenigheten i frågan om medlemskap består. Det framgår även att statsminister Magdalena
Andersson har sagt att det inte är aktuellt med medlemskap, men däremot med fördjupade
försvarssamarbeten med t ex Finland, EU, USA och Nato. Statministerns uttalande om att Sverige
självständigt bestämmer om landets utrikes- och säkerhetspolitik har plockats upp brett.
På temat hälsa förekommer i alla länder fortsatt viss rapportering om Sverige och coronapandemin,
men temat är inte längre framträdande i rapporteringen om Sverige. Rapporteringen handlar i
huvudsak om beslut som fattats avseende restriktioner, smittspridning eller rörande vaccinationer.
Sveriges strategi för att hantera pandemin är inte i fokus. I den mån det förekommer
opinionsartiklar är de åt det positiva hållet, sett till hur Sverige har agerat. På temat hälsa
rapporterar flera länder om att Karolinska Institutet i samarbete med några andra aktörer har tagit
fram en ambulansdrönare.
Nyheten om att Sverige har inrättat en myndighet för psykologiskt försvar har plockats upp i flera
länder. Det rapporteras om att uppdraget handlar om att bekämpa desinformation, särskilt från
utländska stater som exempelvis Ryssland, Kina och Iran, men även om att försvara
yttrandefriheten.
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USA och Storbritannien
Nyhetsrapporteringen i USA
•

•

•

Två teman står för mer än hälften av månadens rapportering om Sverige i amerikanska
nyhetsmedier: hälsa och försvar. Hälsa står för drygt 30 procent av rapporteringen och
handlar främst om Sverige och coronapandemin, med fokus på restriktioner som infördes
under januari. Försvar utgör ett tema i drygt 25 procent av rapporteringen, som har en
tydlig koppling till det säkerhetspolitiska läget. Temana hälsa och försvar återfinns bland
hälften av de 20 mest delade publiceringarna om Sverige. Tema samhälle förekommer i
viss utsträckning i rapporteringen och fokus är på inrättandet av Myndigheten för
psykologiskt försvar. Ekonomi och näringsliv, som brukar vara ett framträdande tema i den
amerikanska rapporteringen om Sverige, förekommer endast i några artiklar. Olika
företagsnyheter lyfts, men även att höga elpriser i Sverige har gjort att regeringen tillfälligt
skjuter till pengar för att kompensera de hårdast drabbade hushållen (AP). Andra mindre
teman i rapporteringen är brottslighet, sport och turism.
Rapporteringen inom temat försvar är tydligt kopplat till det säkerhetspolitiska läget och
fokus är på Sveriges eventuella närmande till Nato. Rapporteringen har två spår, där det
första fokuserar på vad Sverige gör i den nu rådande situationen. I rapporteringen citeras
flera svenska officiella företrädare för försvaret kring att Sverige anpassar sitt agerande
utifrån den aktuella situationen, exempelvis genom att förflytta trupper till Gotland (AP).
Det andra spåret fokuserar på Sverige och relationen till Nato. En opinionstext i The Hill
sätter Finland och Sveriges position i förhållande till Ryssland och Nato bl.a. i en historisk
kontext, och tillägger att Gotland är av strategisk betydelse för möjligheten att försvara
Sverige i luften och till sjöss, liksom för att kunna försvara Stockholm. Att den ryska
enklaven Kaliningrad, som blivit alltmer militariserad, ligger geografiskt nära såväl
Gotland som Nato-medlemmarna Polen och Litauen, tas upp i rapporteringen. Även en
annan opinionstext (Bloomberg) uttrycker att konflikten mellan Ukraina och Ryssland,
liksom att Ryssland vill ha garantier på att inga nya stater blir medlemmar i Nato, snarast
medfört att Sverige och Finland i större utsträckning funderar på ett framtida medlemskap.
Enligt artikelförfattaren bör Nato fortsatt hålla öppet för Sverige och Finland att gå med i
försvarsalliansen och han menar svenskt och finskt medlemskap “represents an
opportunity for NATO, given the character, geography and military capability of the two
countries.” Att inställningen till Nato har förändrats i både Sverige och Finland lyfts fram
och t ex uttalanden av Finlands president Sauli Niinistö ses som ett uttryck för detta
(Bloomberg). Även Foreign Policy behandlar frågan om ländernas möjliga framtida Natomedlemskap, däribland i artikeln ”Will Finland and Sweden Join NATO?”. Utrikesminister
Ann Linde citeras kring att Sverige själv beslutar om ett eventuellt medlemskap och att
Ryssland inte beslutar om vilka länder som ansöker om medlemskap i försvarsalliansen
(Foreign Policy).
Inom temat samhälle rapporterar flera medier om att Sverige sedan den 1 januari 2022 har
en myndighet för psykologiskt försvar (t ex AP, Forbes) Det rapporteras om att
myndighetens uppdrag handlar om att bekämpa desinformation, särskilt från utländska
stater som exempelvis Ryssland, Kina och Iran, med syftet att identifiera, analysera och
agera på “otillbörligt inflytande” och annan missledande information. Det rapporteras om
att oro för påverkan i samband med riksdagsvalet 2018 föranledde inrättandet av den nya
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myndigheten. I flera av publiceringarna pekas inte specifika länder ut som fokus för arbetet
mot desinformation.
En av periodens mest delade publiceringar om Sverige är BBC:s rapportering om ersättning
för vård av barn (VAB) som föräldrar i Sverige får; där fördelarna för såväl individer som
arbetsgivare med att VAB finns listas. Även artiklar om en drönare som transporterat en
hjärtstartare till en man som drabbats av hjärtstopp är bland månadens mest delade.
(BBC.com, theverge.com).

Nyhetsrapportering Storbritannien
•

•

•

•

Sport brukar vara det mest framträdande temat i brittisk rapportering om Sverige, men
utgjorde under januari endast knappt en femtedel av rapporteringen. Att försvarsfrågor
utgör en ungefär lika stor del av rapporteringen är ovanligt och hänger samman med det
säkerhetspolitiska läget. Ekonomi- och näringsliv är vanligen ett litet tema i Storbritanniens
rapportering om Sverige, men får under månaden något mer utrymme än vanligt. Det är ett
tema i ungefär 15 procent av rapporteringen.
I rapporteringen på temat försvar är fokus dels på Sveriges förhållande till Nato, dels på att
Sverige förstärker den militära närvaron på Gotland. Sveriges agerande sedan kalla krigets
slut framställs i rapporteringen stundtals som något naivt och präglat av nedrustning,
medan Sveriges agerande i det läge som råder nu framställs som handlingskraftigt.
Debatten kring Nato uppges ha fått nytt liv i Sverige och landet uppges vara närmare ett
Nato-medlemskap än tidigare. Det framgår av rapporteringen att statminister Magdalena
Andersson har talat med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg om att fördjupa
samarbetet mellan Sverige och Nato. Den direkta orsaken uppges vara Rysslands hållning
kring att USA inte ska låta Sverige och Finland gå med i försvarsalliansen (t ex The
Independent) och Magdalena Andersson citeras kring att Sverige självständigt bestämmer
om landets utrikes- och säkerhetspolitik (t ex The Telegraph). Det andra spåret i
rapporteringen handlar om att Sverige förstärker den militära närvaron på Gotland. Efter att
under många år ha skurit ned på försvarsutgifterna uppges Sverige de senaste åren ha ökat
försvarsanslagen, bl. a. på grund av ”a series of embarrassments” kopplade till Rysslands
agerande. Försvarsminister Peter Hultqvist citeras kring att en attack mot Sverige inte kan
uteslutas och att det är viktigt att visa att landet inte är naivt (t ex The Irish Times). Att det
under perioder funnits en naivitet i Sverige uttrycks av svenska företrädare från militären
(The Telegraph).
Det rapporteras i ett par artiklar om att Sverige inrättar en ny myndighet för psykologiskt
försvar. Det uppges att myndigheten ska motverka desinformation, utifrån att Sverige är
utsatt av Ryssland, Kina och grupper inom extremhögern, som försöker splittra och
underminera förtroendet för myndigheter. Myndighetens generaldirektör Henrik
Landerholm citeras kring att myndigheten vill försvara yttrandefriheten (t ex The Times).
En artikel i The Telegraph om Myndigheten för psykologiskt försvar är månadens mest
delade.
Hälsa är ett litet tema i rapporteringen. Det berör huvudsakligen Sverige och
coronapandemin samt nyheten att en drönare ska kunna leverera en defibrillator till en
patient som drabbats av hjärtstopp. Kopplat till Sverige och coronapandemin lyfter The
Guardian i en positiv opinionsartikel att Sverige kan ha varit något på spåren redan från
pandemins början. Det rapporteras om att Karolinska institutet, SOS Alarm, Västra
Götalandsregionen och företaget Everdrone i samarbete har tagit fram en defibrillator

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

•

kunnat skickas med drönare till en plats där en man drabbats av hjärtstopp. Det framgår att
Everdrone för samtal om att introducera teknologin även i andra länder. (BBC.co.uk)
Express rapporterar på temat samhälle om att Sverige rankas främst i en undersökning av
expats upplevelser av olika länder, men att nackdelarna i Sverige är höga boendekostnader
och det höga kostnadsläget.
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Norge, Danmark och Finland
Nyhetsrapporteringen i Norge
•

•

•

•

•

De mest framträdande temana har varit sport samt Sverige och coronapandemin. Sport var
ett tema i ungefär en tredjedel av rapporteringen. Majoriteten av artiklarna handlade om
skidsporttävlingar (VG) och handbolls-EM, där Sverige vann EM guld (TV2). Tydligt
kopplat till det säkerhetspolitiska läget har det även förekommit rapportering om
försvarsfrågor, men temat var mindre än i flera andra länder. Tonaliteten i rapporteringen
på nämnda teman bedöms övervägande ha varit neutral, även om innehållet i
rapporteringen stundtals är negativt.
Drygt en fjärdedel av rapporteringen handlade om Sverige och coronapandemin. En stor
del av rapporteringen handlade återigen om smittspridningen och om belastningen på
svenska sjukhus (ABC Nyheter) samt Sveriges ändrade restriktioner (t.ex. Nettavisen och
Dagbladet). I flera artiklar uppgavs Sveriges IVA-modell kunna användas som en möjlig
lösning på sjukvårdens överbelastning i Norge (Nettavisen och Aftenposten). Tonaliteten
var övergripande neutral, även om innehållet stundtals har varit negativt. Det har även
förekommit ett fåtal artiklar med positiv tonalitet.
En liten andel på drygt 10 procent av rapporteringen handlar om brottslighet och den har
tagit upp varierande händelser. Artiklar som tar upp större samhällsproblem har ett fokus
på Sverige. Det gäller t ex rapportering om en ökning av ungdomsrån i Sverige, som det
också rapporterades om i december. (Dagsavisen). I samband med ett längre reportage om
Fadime uppges Sverige fortfarande ha problem med hedersförtryck (Aftenposten). Vidare
rapporterades om att drönare flugit över svenska skyddsobjekt. (ABC Nyheter och ABC
Nyheter).
Temana internationella relationer och försvar utgjorde en liten del av rapporteringen,
ungefär 10 procent. Det har dock förekommit flera längre reportage, med Sverige i fokus.
De huvudsakligen spåren i rapporteringen var Sveriges ökade beredskap och den militära
upprustningen på Gotland. Sverige uppges vara redo agera om landet hotas (ABC Nyheter
och Aftenposten). Rapportering om vad som uppges vara Sveriges oförändrade ställning till
Nato-medlemskap samt Gotlands försvarsstrategiska betydelse förekom också (ABC
Nyheter och VG). Försvarsminister Peter Hultqvist har citerats kring det försämrade
säkerhetsläget samt kring att han uppmanar president Putin att respektera andra nationers
suveränitet (NRK). I en analys jämförs Sverige och Finlands hantering, och det uppges att
Sveriges försvar är svagare och att Sverige måste kompensera för det genom att visa upp
det mer (Aftenposten). Rapporteringen kring internationella relationer och försvar var
neutral.
På temat kultur rapporteras om ett samtal som förs i Sverige om politisk styrning inom
kultursektorn och narrativet ”det svenska tillståndet” förekommer i den norska
rapporteringen. I rapporteringen, som är kritisk, framställs Sverige som ett land där
idépolitiken har gått för långt, t ex enligt de svenska författarna Lena Andersson och Åsa
Linderborg. Ordföranden för kulturrådet i Norge uppges i rapporteringen mena att Norge
inte har samma politiska styrning över konsten. (Aftenposten, 22-01-13, 22-01-07, 22-0109.).
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Nyhetsrapporteringen i Danmark
• Framträdande teman i rapporteringen om Sverige har framförallt varit sport och

•

•

•

•

brottslighet, men den mest djupgående rapporteringen har främst förekommit på temat
försvar. Detta är en skillnad jämfört med tidigare, då mer djupgående rapportering
framförallt har rört Sverige och coronapandemin eller brottslighet. Tonaliteten i
nyhetsrapporteringen har under månaden oftast varit neutral.
Sport har likt tidigare perioder varit ett stort tema, men under januari har temat utgjort en
än större andel än tidigare, nära hälften av rapporteringen om Sverige. Ett större
mästerskap har stått i fokus för rapporteringen: handbolls-EM för herrar. Rapporteringen
fokuserar primärt på resultat i matcher under mästerskapet, och en hel del artiklar handlar
om att Sverige vann guld (TV2). Artiklarna om handbolls-EM tillhörde även bland de mest
delade under perioden.
Artiklar om brott utgjorde runt en fjärdedel av rapporteringen, vilket är en minskning
jämfört med föregående månad, då temat utgjorde en tredjedel. De flesta artiklarna handlar
om olika enskilda händelser så som drönarflygningar över svenska kärnkraftverk (JyllandsPosten), att Swedbanks tidigare VD, danskan Birgitte Bonnesen, åtalas för grovt bedrägeri
(Berlingske) och att en kvinna åtalas för krigsförbrytelse då hon anklagas för att ha gjort
sin minderårige son till barnsoldat för IS (DR). I några enskilda artiklar skildras på ett mera
övergripande sätt gängkriminalitet och ett högt antal skjutningar i Sverige, men man
poängterar samtidigt att problemen sträcker sig över gränserna och att svensk och dansk
polis samarbetar (Politiken). En skjutning i Malmö uppmärksammas av tidningen Börsen,
som vanligtvis har fokus på ekonominyheter. I artikeln konstateras att Sverige är hårt
drabbat av denna typ av brott (Börsen). I ett blogginlägg på Jyllands-Posten
uppmärksammas också svensk brottslighet: ”at velhavende svenskere er begyndt at
udvandre på grund af den omsiggribende vold og utryghed, som masseindvandringen har
ført med sig fra Ystad til Kiruna” (blogg på Jyllands-Posten).
Hälsa med fokus på Sverige och coronapandemin, utgör drygt en tiondel av artiklarna. Det
är en mindre andel än under föregående period, då det utgjorde en femtedel.
Rapporteringen har, liksom tidigare, exempelvis handlat om förändringar i restriktionerna,
och däribland reserestriktioner för resor över gränsen till Sverige. I stort bedöms
rapporteringen vara kort och rakt återrapporterande. I vissa fall görs jämförelser mellan
situationen i Danmark och Sverige, där läget i Danmark nu porträtteras som mer
fördelaktigt vad gäller smittspridning (Ekstrabladet). Nyheten om att Sverige väljer att inte
rekommendera vaccin till barn mellan 5-11 år uppmärksammas med anledning av att det
splittrar de nordiska ländernas hållning och fokus är på att Danmark är det land i Norden
som går sin egen väg (Politiken).
Ett tema som seglat upp under perioden är försvar och rapporteringen fokuserar på
Sveriges agerande i det aktuella säkerhetspolitiska läget och hållningen till Ryssland.
Temat är inte det största under månaden, det utgör omkring 5 procent av rapporteringen,
men rapporteringen om försvarsfrågor har generellt varit mer detaljerad och utredande än
inom andra teman. Primärt fokus ligger på att beskriva Sveriges ökade beredskap på
Gotland (Jyllands-Posten) och Sveriges motivering till den. Reportagen innehåller både
mycket bilder från Gotland och intervjuer med gotlandsbor (DR). Det görs även olika
expertintervjuer, bland annat med generallöjtnant Michael Claesson som menar att Sverige
inte utesluter ryska våldshandlingar mot Sverige (TV2). Ibland lyfts vad som uppges vara
Sveriges strategiska position i Östersjön (DR). Generellt ges bilden av att Sverige har vana
av att hantera situationer som denna och agerar ansvarsfullt. I en artikel resoneras kring
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“det neutrala Sverige” och att Sveriges intresse för Nato inte lär uppskattas av Ryssland
(Berlingske).

Nyhetsrapporteringen i Finland
Ett begränsat urval av 20 artiklar om försvarsfrågan har närlästs. Totalt noterades 303 artiklar om
Sverige i SI:s bevakning av finska nyhetsmedier under januari.
•

•

•

Artiklarna om försvar handlar i stort om Sveriges agerande utifrån det säkerhetspolitiska
läget. Tonaliteten i artiklarna är oftast neutral, men tenderar att ge en positiv bild av
Sveriges agerande. Detta blir tydligt exempelvis i rapporteringen om Sveriges agerande
under perioden – som en ökad militär beredskap på Gotland och den signalen det ger till
Ryssland (Helsingin Sanomat). Det görs även jämförelser mellan hur Sverige och Finland
har agerat mot Ryssland, där Sverige anses ha tagit en tydligare ställning. Denna tydlighet
leder även till vissa spekulationer om hur det kan komma sig, om det beror på att Sverige
vet något som Finland inte vet (Aamulehti). Det har också förekommit enstaka artiklar som
varit mer ifrågasättande. De utgick dock primärt ifrån den svenska universitetslektorn
Magnus Christianssons uttalande i SVT om att ”det svenska försvaret är gjort för vackert
väder” (MTV Uutiset) och att Sverige ”lite yrvaket” vaknar upp till ett nytt
säkerhetspolitiskt läge (Helsingin Sanomat).
I övrigt var rapporteringen mer rent återrapporterande, men den vittnar också om intresset
för Sveriges ställningstaganden till det säkerhetspolitiska läget mellan Ryssland och
Ukraina, samt till Nato. Exempelvis återges den svenska överbefälhavarens samt Finlands
och Sveriges före detta försvarsministrars uttalanden om läget (Iltalehti och Savon
Sanomat). I rapporteringen om möten mellan Finlands och Sveriges statsministrar
uppfattas även att den svenska regeringen tar Finlands statsminister Niinistös uttalanden på
allvar (Yle). Att partiledaren Ulf Kristersson uttalade sig om ”Finlands sak är vår” och att
Sverige borde agera lika tydligt som Finland har gjort mot Ryssland, uppmärksammas
också (Helsingin Sanomat och Savon Sanomat).
Frågan om Natomedlemskap berördes också i ett antal artiklar och det lyfts bland annat
fram att Finland gärna ser att Sverige ansöker om medlemskap tillsammans med Finland
(MTV Uutiset).
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Tyskland
Nyhetsrapporteringen i Tyskland
•
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Sport dominerar rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier och är ett tema i ungefär
hälften av alla artiklar. Det näst största temat är försvar, som drygt tio procent av
rapporteringen handlar om. Det förekommer även en del rapportering på temat klimat och
miljö, som är i fokus i ungefär 7 procent av rapporteringen om Sverige. Fokus inom
nämnda teman har varit på ett fåtal nyheter såsom Sveriges EM-guld i handboll, den
förstärkta militära närvaron på Gotland och regeringens beslut om slutförvar för använt
kärnbränsle. Rapporteringen har övervägande varit redogörande och bedöms ha en neutral
tonalitet.
Rapporteringen på temat sport har framför allt kretsat kring Sveriges framgångar i
europamästerskapen i handboll. Flera nyhetskällor följde Sveriges vinster under
turneringen och rapporterade om den ”dramatiska” finalsegern (Spiegel, Frankfurter
Allgemeine, Bild, Focus).
På temat försvarsfrågor har det framför allt rapporterats om Sveriges ökade militära
närvaro på Gotland (Spiegel, Deutsche Welle, Tagesschau), samt om Sveriges förhållande
till Nato (Süddeutsche Zeitung, Tagesschau) Rysslands agerande uppges ha bidragit till en
intensiv diskussion i Sverige om ett Nato-medlemskap och statsminister Magdalena
Andersson uppges vilja fördjupa samarbetet med Nato. Nyheten om den ökade militära
närvaron på Gotland har plockats upp av flera stora nyhetskällor och några artiklar om
detta är bland de mest delade i sociala medier under månaden (Bild, Frankfurter
Allgemeine, Redaktionsnetzwerk Deutschland). Rapporteringen är av redogörande karaktär
och man beskriver de säkerhetspolitiska omständigheter som har föranlett den militära
förstärkningen.
Flera nyhetskällor har på temat miljö och klimat rapporterat om den svenska regeringens
godkännande av slutförvar för använt kärnbränsle (Welt, Tagesschau, Deutsche Welle).
Man tar bl. a. upp att beslutet har fått kritik, att Sverige och Finland är först ut med den
särskilda hanteringen av kärnavfallet, och att Tyskland och många andra länder ännu inte
har fattat ett beslut kring slutförvar (Frankfurter Allgemeine, Die Tageszeitung).
Teman som är mycket små i rapporteringen är hälsa, samhälle, brott, turism,
internationella relationer och kultur. Det har inom respektive tema publicerats några
artiklar. Inom området hälsa fortsätter rapporteringen om Sverige och coronpandemin att
minska. Några artiklar har dock berört utvecklingen kring pandemin i Sverige och det har
bl. a redogjorts för förändrade samhällsrestriktioner och regler för inresande (B.Z Berlin,
Süddeutsche). På temat hälsa har det även uppmärksammats att en drönare utrustad med
hjärtstartare använts för att rädda liv och det framgår att transportdrönaren var en del av ett
svenskt forskningsprojekt under ledning av Karolinska Institutet (Spiegel, Frankfurter
Allgemeine).
På temat samhälle har det bl. a. rapporterats om att Sverige sedan årsskiftet har en ny
myndighet för psykologiskt försvar (Tagesschau). Det har också rapporterats kring
samhällslösningar i Sverige, såsom det svenska pensionssystemet (Frankfurter Allgemeine)
och kooperativa boendeformer (Focus).
Ett fåtal artiklar har publicerats inom temat brott. Det rapporteras t ex om de flertalet
drönarflygningar som har observerats runtom i Sverige (Berliner Zeitung, Stern,
Rheinische Post). Man tar upp att ett antal föremål har siktats vid känsliga punkter i
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Sverige, men att omständigheterna kring flygningarna är oklara och att utredning görs av
både polis och underrättelsetjänst.
Även på temat turism har det publicerats några artiklar. Det har bland annat skrivits om
design vid ishotellet i Jukkasjärvi (Spiegel) och om cykel- och vandringsresor i Blekinge
(Welt). Man har även uppmärksammat ett antal resmål i Sverige kopplade till olika IKEAprodukter, utifrån Visit Swedens kampanj ”Discover the Originals” (Welt). Under temat
kultur har tyska medier uppmärksammat Göteborgs Filmfestivals satsningar på unika
filmvisningsupplevelser (t ex Spiegel).
Inom internationella relationer har det rapporterats om den tyska regeringens planer på
att arbeta mot en feministisk utrikespolitik och på vilket sätt Sverige fungerar som
inspirationskälla (Welt).
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Frankrike
Nyhetsrapporteringen i Frankrike
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Det största temat under januari var sport, som utgjorde cirka 30 procent av rapporteringen
om Sverige. Därutöver var även försvar ett stort tema i rapporteringen och det uppgick till
cirka 20 procent. Temat hälsa förekom också i ungefär 20 procent av rapporteringen och
det rapporteras främst om Sverige och coronapandemin och om ambulansdrönare.
Samhälle är ett mindre tema och fokus är på att Sverige har en ny myndighet för
psykologiskt försvar, men det rapporteras även om den svenska regeringens beslut om
förvar av kärnbränsleavfall. Bland periodens mest delade publiceringar är sport ett vanligt
förekommande tema, liksom hälsofrågor med fokus på coronapandemin. Andra mindre
teman i rapporteringen är brottslighet, kultur och ekonomi och näringsliv.
På temat försvar har det liksom i flera andra länder dels rapporterats om vad Sverige gör
mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget, dels om Sveriges relation till Nato. Le
Figaro rapporterar om att Sverige, med anledning av Rysslands ökade närvaro i Östersjön
förflyttar militär och stridsvagnar till Gotland. Försvarsminister Peter Hultqvist citeras
kring att den svenska Försvarsmakten tar nödvändiga beslut för att försvara Sverige och
kring att ”Risken finns och man kan inte utesluta en attack mot Sverige” (Le Figaro). Det
framgår av rapporteringen att Sverige sedan kalla krigets slut har Sverige dragit ner på
försvarsutgifterna, men att landet efter Rysslands annektering av Krim 2014 åter har ökat
sin försvarskapacitet. L'Express rapporterar om att drönare flugit över
kärnkraftsanläggningar och över centrala delar av Stockholm, samt om att unga mottagit
filmer på TikTok om en möjlig rysk invasion, som har misstänkts vara delar av hybrideller psykologisk krigsföring mot ett EU-land.
Även Sveriges relation till Nato är i fokus i rapporteringen på temat försvar (t ex Le
Monde). Rysslands agerande och hållning kring att Nato inte får utvidgas uppges ha fått
motsatt effekt, och bidragit till att frågan om ett Nato-medlemskap har aktualiserats i
Sverige. Det framgår dock också att statsminister Magdalena Andersson har sagt att
Sverige inte ska gå med i Nato, men däremot fördjupa försvarssamarbetet med Finland och
även med EU, USA och Nato. Andersson citeras också kring att varje land själv har rätt att
bestämma om sin säkerhetspolitik. Enligt rapporteringen menar försvarsminister Peter
Hultqvist att det faktum att det inte finns en politisk enighet kring Nato-medlemskap kan
skapa instabilitet. I rapporteringen uppges ungefär en tredjedel av invånarna i såväl Sverige
som Finland vara för ett medlemskap och det noteras att det inte finns någon
parlamentarisk majoritet för Nato-medlemskap.
Rapporteringen om svenska reaktioner på Rysslands agerande är mestadels redogörande,
men France 24 beskriver Sverige som oroligt inför Ryssland. Det rapporteras om i vilken
utsträckning svenska medier bevakar ämnet: dels utifrån hur länge den svenska
Försvarsmakten skulle kunna stå emot en rysk attack, dels anledningar till att Sverige
skulle vara ett intressant militärt mål.
Rapporteringen om Sverige och coronapandemin handlar bl.a. om ökande smittspridning
i Sverige och att restriktioner införs. Det tas upp att Sverige inte infört någon nedstängning
av samhället under pandemin, utan utgått från rekommendationer snarare än tvingande
åtgärder, att cirka 15 300 personer avlidit med covid och om beslutet att inte generellt
vaccinera barn under 12 år (t.ex. Libération, TF1 Le Figaro, Le Parisien). Flera medier
rapporterar om att en drönare, som en del av ett samarbetsprojekt mellan företaget
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Everdrones, Karolinska institutet, SOS Alarm och Region Västra Götaland, har kunnat
skicka ut en defibrillator i samband med att en äldre man drabbades av hjärtstopp, något
som skedde inom några minuter från larmsamtalet. (Le Figaro, Le Parisien, France
Télévisions samt France 2).
Franska medier rapporterar också om att Sverige, i syfte att bekämpa spridning av falsk
information bl.a. från Ryssland och Kina, som första land i Europa inrättat en myndighet
med uppdrag att identifiering och bekämpa desinformation och falska nyheter (t ex France
Info) Hur myndighetens uppdrag kan ses mot den långtgående rätten till yttrandefrihet i
Sverige är en fråga som lyfts och företrädare från Myndigheten för psykologiskt försvar
tydliggör att syftet är att identifiera desinformation eller kampanjer från utlandet i syfte att
skada Sverige eller svenska intressen.
Le Figaro rapporterar om att Sverige liksom Finland har fattat beslut om slutförvar av
kärnbränsleavfall. Det framgår att miljö- och klimatminister Annika Strandhäll sagt att
Finland och Sverige är de två första länderna i världen som tar ansvar för kärnbränsleavfall
och att förvaring under jord är den säkraste lösningen både för miljö och befolkningen.

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

Ryssland
Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier
• Rapporteringen om Sverige i ryska medier var omfattande under januari och den
dominerandes av försvarsrelaterade frågor, som drygt hälften av all rapportering handlar
om. Hälsa har också varit ett relativt framträdande tema. Det utgör ungefär 15 procent av
all rapportering om Sverige och fokus är på Sverige och coronapandemin. Det lyfts bl. a.
att kungaparet har smittats av covid, trots att de tagit en tredje vaccindos. Flera artiklar tar
också upp att omikron har upptäckts i Sverige. Dessa båda nyheter finns bland
månadens mest delade artiklar. Detsamma gäller en artikel från Adme,”20+ bevis på att
livet i Sverige inte alls är våran likt”. Artikeln är en kärleksfylld bildstory som lyfter fram
olika aspekter av den svenska vardagen: från kebabpizza till en bild på pappa på en
blöjförpackning. Detta är en typ av innehåll som ofta finns med bland de mest delade
artiklarna om Sverige.
• Rapporteringen på temat försvar kretsar framförallt kring Sveriges hållning och agerande i
det aktuella säkerhetspolitiska läget. I fokus är dels Sveriges förhållande till Nato, dels
Sveriges förhållande till Ryssland. Överlag porträtteras Sverige å ena sidan som ett neutralt
land, som Nato försöker påverka och knyta närmare sig, å andra sidan som ett land som
själv väljer sin utrikespolitiska- och säkerhetspolitiska väg. Sveriges agerande uppges ofta
hänga samman med att Ryssland ses som ett hot, vilket ryska medier lyfter att landet inte
är. Kopplat till dessa spår behandlas olika aspekter och det är vanligt att citat från svenska
politiker och militära företrädare används för att stödja huvudspåren i rapporteringen.
• Frågan om Sveriges förhållande till Nato väcker stort intresse i ryska medier. USA uppges
vara redo att diskutera Nato-medlemskap med Finland och Sverige och mena att ländernas
inträde skulle kunna ske snabbt och friktionsfritt. Detta kommenteras av Rysslands
utrikesminister Sergej Lavrov med att det är: "... ett oförskämt försök att utöva externt
tryck på Finlands och Sveriges politik" (KP) och president Putins pressekreterare Dmitrij
Peskov säger att “varje form av Nato-expansion utgör ett hot mot Ryssland" (t ex Gazeta).
I analyser uppges vad som sägs vara Sveriges Nato-närmande vara destabiliserande för
regionen och dessutom omotiverat – eftersom det inte finns något hot från Rysslands sida (t
ex i Russia Today eller Moskovsky Komsomolets).Ett inlägg på Facebook från Rysslands
ambassad i Sverige, om att Ryssland aldrig haft avsikt för att attackera Sverige, citeras i
flera medier (t ex Novaja Gazeta och Lenta). Samtidigt uppger ryska medier att Sverige ser
Ryssland som ett hot, vilket illustreras genom t ex försvarsminister Peter Hultqvists
uttalande om rysk politik som ett hot mot europeisk säkerhet (t ex i Lenta och Gazeta) och
genom uttalanden från flera högt uppsatta svenska militärer om att Sverige höjer
stridsberedskapen på grund av hotet från Ryssland (t ex RBC och Izvestija och Echo
Moskvy). Kopplat till frågan om Sveriges hållning är statsminister Magdalena Andersson
den mest citerade politikern från svensk sida. Hennes uttalanden får illustrera bl. a. att
Sverige avvisar Moskvas "säkerhetsgarantier" i Europa (Moskovsky Komsomolets), samt att
Sverige fattar egna beslut om sin utrikes- och säkerhetspolitik och väljer vilka
landet samarbetar med (Russia Today). Magdalena Anderssons uttalande om att Sverige
inte planerar att gå med i Nato citeras med försiktig optimism (RIA Novosti) och ett
uttalande från utrikesminister Ann Linde, om att Sverige inte planerar att gå med i Nato,
får mer uppmärksamhet än hennes uttalanden om att Sverige inte kommer att skicka
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trupper till Ukraina i händelse av krig (Lenta m fl.) Tonaliteten i rapporteringen är oftast
saklig och neutral
På samma gång som Sverige uppges vara under Natos inflytande, så framställs ett
säkerhetspolitiskt oberoende Sverige som något positivt och det uppges ibland att Sverige
är ett neutralt land. Det skedde t ex i samband med en omtolkning av ett svar från Sergej
Lavrov, på frågan om Finland och Sveriges eventuella Nato-anslutning och ländernas
fullständiga alliansfrihet. Lavrovs uttalande får mycket uppmärksammat och används även
som argument i analyser på temat: "Ryssland respekterar fullt ut både Finlands och
Sveriges suveränitet, vi anser att dessa länders neutralitetspolitik är ett av de viktigaste
bidragen till den gemensamma europeiska arkitekturen och till att säkerställa stabilitet på
den europeiska kontinenten." (citeras efter RIA Novosti)
Det förekommer att ryska medier lyfter utvalda svenska röster som uppges stödja
Ryssland. Ett exempel är Johan Croneman, som skrivit en debattartikel i DN,
”Journalistiken om hotet från Ryssland är oanständigt ensidig”. Artikeln har översatts av
InoSMI och citeras av flera medier, som väljer att lyfta fram Cronemans USA- och
Natokritiska argumentation, samtidigt som hans kritik mot Rysslands agerande i Ukraina
inte finns med (t ex Tsargrad). TASS Sverigekorrespondent använder Cronemans artikel
som utgångspunkt i en artikel om vad som uppges vara russofobi i Sverige. InoSMI har
även plockat upp andra artiklar som lyfter Nato-frågan. Ett par exempel är en artikel
från Proletären, ”Militant propaganda för Nato-anslutning" och en från ETC “Hökarna
ställer en ödesbestämd fråga: När invaderar Ryssland?”. En annan artikel i InoSMI,
med titeln ”Help an ignorant Swede understand the Russian point of view”, bygger på att
en anonym svensk person frågar om den spända situationen på plattformen Reddit, och får
kommentarer från anonyma ryssar. Artikeln är ett exempel på rapportering som bygger på
enstaka utvalda kommentarer.
Bland månadens mest delade artiklar finns flera som handlar om att Sverige förstärker sin
militära närvaro på Gotland i Östersjön, mot bakgrund av rysk aktivitet (både i TASS och
USA-ägda Svoboda – den sistnämnda blir månadens mest delade publikation.
På temat näringsliv, som även denna månad endast utgör några procent av rapporteringen,
uppmärksammar flera medier att Sverige anser att logotypen för ryska betalsystemet
Golden Crown är ett intrång i de europeiska monarkiernas symboler (t ex Meduza.).
Ytterligare en relativt stor ekonomisk nyhet handlar om Huaweis stämningsansökan mot
Sverige, som lämnats i internationell skiljedomstol (t ex Echo Moskvy). Rapporteringen i
båda fall är relativt neutral.
Novaja Gazeta har publicerat två längre analyser, dels om fackliga och
branschorganisationer, dels om inkluderande utbildning för barn med särskilda behov.
Artiklarna har sitt ursprung från det tidigare samarbetet med de officiella ryska
Sverigekanalerna som drivs av SI-drivna. Tonaliteten är stundvis kritisk men överlag
mycket positiv.
En nyhet om kråkor i Södertälje som ska tränas i att plocka skräp har blivit viral i flera
länder och får uppmärksamhet även i Ryssland (National Geographics)
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Nyhetsrapporteringen i ryska engelskspråkiga medier
• Drygt hälften av rapporteringen om Sverige i de ryskengelska medierna handlar om
försvarsrelaterade frågor, vilket innebär att det är det mest framträdande temat.
• Rapporteringen på temat försvar kretsar framförallt kring Sveriges hållning och agerande i
det aktuella säkerhetspolitiska läget. I fokus är särskilt Sveriges förhållande till Nato och
Sveriges stärkande av försvaret. Sverige porträtteras som ett land som länge varit
alliansfritt och som tidigare haft en stark försvarsmakt, men som sedan kalla kriget
nedrustat. Det beskrivs vidare att Sverige nu vidtar vissa åtgärder för att ändra denna trend.
Ofta uppges Sverige hänvisa till Rysslands agerande för att motivera upprustningen, vilket
tillbakavisas med citat som beskriver att det är västs (inklusive Sveriges) agerande som
eskalerar situationen (Sputnik). I vissa fall beskrivs det som att ett ”assertive Russia”narrativ ligger bakom upprustningen (Sputnik och Sputnik). I rapporteringen om Sveriges
inställning till Nato uppges ibland att Sverige inte avser att söka medlemskap, men avser
fortsätta samarbeta med försvarsalliansen (Tass, Sputnik). Det rapporteras också om att
Nato anser att Sverige och Finland möter många av de kriterier som krävs för ett Natomedlemskap och att en antagningsprocess skulle kunna gå snabbt ( Tass). I rapporteringen
uppges att det finns en polariserad inställning till Nato i svensk politik (Sputnik) och även
bland den svenska befolkningen. I en längre analyserande artikel om opinionen i Sverige,
beskrivs den svenska befolkningen ha blivit mer positivt inställd till Nato som ett resultat
av anti-rysk propaganda (Sputnik). Rapporteringen på temat försvar har en neutral till
negativ totalitet.
• Mindre teman i rapporteringen är näringsliv, migration och hälsa. Inom näringsliv lyfts
situationen med höga elpriser i Sverige under vintern och det redogörs för regeringens
åtgärder, som uppges vara exceptionella åtgärder och finansminister Mikael Damberg
citeras i Russia Today och Sputnik. Rapporteringen bedöms vara neutral. På temat
migration lyfts att Sverige har fler än 10 000 personer i landet som fått avslag för
uppehållstillstånd. Det uppges finnas en ökad debatt i Sverige om hur man ska få bukt med
det ”parallellsamhälle” som växt fram, efter att en person utan uppehållstillstånd arbetade
som städare i statsminister Magdalena Anderssons hem (Sputnik och Sputnik).
Rapporteringen bedöms vara negativ. På temat hälsa rapporteras det att det att statsminister
Magdalena Andersson motiverar fortsatta restriktioner med risken för spridning av
influensavirus. Det redogörs för att detta mött kritik i svensk media (Sputnik). Det
rapporteras också om det syfilisutbrott som har noterats i Stockholm och i ingressen
beskrivs att sjukdomen främst sprids av homosexuella män. Artikeln refererar till SVT.
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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

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

