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Sverige i internationella nyhetsmedier  
 

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 februari 2022  

Figur 1: 

Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1–28 februari respektive 1–30 januari i de nyhetsmedier som SI följer, 

där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 

 

 

 
1 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 februari har det publicerats fler artiklar om Sverige i Ryssland, USA och Storbritannien än 

under januari. I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och de ryskengelska medierna har det 

publicerats färre artiklar. Sport är det mest framträdande temat; under den första delen av månaden 

var fokus primärt på Sveriges prestationer i OS. I en del länder var även rapportering om Sverige 

och coronapandemin ett framträdande tema. Det rapporterades främst om att Sverige lyfte 

restriktionerna och om Coronakommissionens slutrapport.  

Från och med den 24 februari skiftar fokus i rapporteringen. Från att under den första delen av 

februari varit ett framträdande tema endast i vissa länder, t ex i Ryssland, blir internationella 

relationer i slutet av februari, efter Rysslands invasion av Ukraina, ett stort tema i alla länder. 

Rapporteringen rör främst försvarsfrågor och Sveriges förhållande till Nato som uppges ha 

förändrats som en konsekvens av Rysslands agerande. Rapporteringen tar även upp hur Ryssland 

ser på ett eventuellt svenskt medlemskap. I flera länder rapporteras om att Ryssland uttryckt hot 

mot Sverige om landet skulle bli medlem i Nato. Det ryska utrikesdepartementet talesperson Maria 

Zacharova citeras återkommande kring att ett svenskt medlemskap i Nato skulle få militära och 

politiska konsekvenser. I några länder lyfts att den svenska opinionen på kort tid har svängt och att 

en större del av allmänheten i Sverige nu är positiv till ett svenskt medlemskap. I den nordiska 

rapporteringen kring försvarsfrågor och Rysslands agerande framgår att de nordiska länderna 

strävar efter en enig hållning. Rapporteringen på temat internationella relationer är överlag 

faktabaserad och tonaliteten neutral. Den ryska rapporteringen utgör dock stundtals ett undantag. 

Rapporteringen kring Sveriges hållning till Rysslands agerande tar även upp Sveriges stöd till 

Ukraina i form av försvarsmaterial. I några länder noteras att de delar av stödet som omfattar 

ammunition innebär ett skifte i den svenska hållningen. Överlag framgår att Sverige är ett av flera 

länder som ger olika typer av stöd och rapporteringen är neutral.  

Sport och internationella relationer fortsätter att vara framträdande teman även efter den 24 

februari, men från slutet av februari berör nästan all rapportering på dessa teman Sveriges agerande 

och hållning som en konsekvens av Rysslands agerande. Rapporteringen på temat sport vävs 

samman med temat internationella relationer och i fokus står Sveriges hållning till Rysslands 

deltagande i kommande idrottsevenemang, främst fotbolls-VM. Det rapporteras bl.a. om att 

Sverige, liksom flera andra länder, inte kommer att spela sina kvalmatcher mot Ryssland inför 

fotbolls-VM. Rapporteringen bedöms överlag vara faktabaserad och neutral. 

En nyhet på temat internationella relationer, som plockades upp i en del länder i mitten av februari, 

var Aftonbladets intervju med Rysslands ambassadör i Sverige, i vilken han bl.a. uttalade att 

Ryssland ”skiter i västs sanktioner”. 

Att det finns misstankar om att företaget Ericsson ska ha betalat mutor till IS tas upp i 

rapporteringen i flera länder.  

I flera länder rapporteras i nyhetsmedierna om den informationspåverkanskampanj om 

omhändertagande av barn i Sverige som ägt rum i arabiska medier. Rapporteringen om kampanjen 

är övervägande redogörande och neutral i länder som Norge, Danmark och Frankrike. Utöver att 

följa rapporteringen i utvalda medier i de länder som ingår i rapporten har SI även gjort en djupare 

genomgång av kampanjen. Underlaget finns tillgängligt i slutet av rapporten.  
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USA och Storbritannien 

 

Nyhetsrapporteringen i USA  

• Sport utgör ett tema i ungefär hälften av rapporteringen i amerikanska nyhetsmedier och har 

därmed dominerat rapporteringen under februari. Även bland de mest delade artiklarna är sport 

ett framträdande tema. Framförallt under den första hälften av månaden förekommer även 

några andra teman, däribland hälsa, ekonomi och näringsliv och internationella relationer. 

Rapporteringen i det urval av artiklar som har lästs är sammantaget neutral och redogörande.  

• Till och med den 24 februari var fokus i rapporteringen om sport på svenska prestationer under 

OS. Det rapporteras också i flera medier om att den svenske OS-guldmedaljören Nils van der 

Poel ger sin medalj till den svensk-kinesiske medborgaren Gui Minhai, som dömts till fängelse 

i Kina (bl.a. NY Times, Fox News). AP rapporterar att [van der Poel] “drew parallels with the 

1936 Summer Olympics in Nazi Germany and Russia hosting the Sochi Olympics before 

seizing control of the Crimean peninsula in 2014.” Vidare rapporteras att van der Poel menar 

att det är “extremely irresponsible […] to give it to a country that violates human rights as 

clearly as the Chinese regime does.” (AP). Efter den 24 februari har rapporteringen på temat 

sport varit nära kopplad till temat internationella relationer, då rapporteringen handlat om att 

Sverige, liksom flera andra länder, förordar att Ryssland inte ska få delta i kommande 

sportevenemang som en följd av invasionen av Ukraina (AP, CNN, Time), exempelvis fotbolls-

VM. I samband med detta citeras Svenska Fotbollförbundets uttalande: “The Swedish Football 

Association is disappointed with FIFA’s decision but is determined to continue to work 

together with other federations to cancel Russia’s matches in the upcoming World Cup 

qualifiers,” the body said Monday, citing the “illegal and deeply unjust invasion of 

Ukraine.”(AP). Av periodens mest delade artiklar är sport temat för omkring hälften av 

publiceringarna där frågan om bojkott av Ryssland utgör grunden för rapporteringen i samtliga 

publiceringar.  

• Rapporteringen på temat hälsa fokuserar huvudsakligen på Sverige och coronapandemin och 

temat förekommer i knappt en femtedel av periodens rapportering, och även bland periodens 

mest delade publiceringar. Rapporteringen berör bl.a. Coronakommissionens slutrapport om 

Sveriges hantering av pandemin, där regeringen får såväl beröm som kritik för sin hantering av 

pandemin (Bloomberg).  

• Temat ekonomi och näringsliv utgör en knapp tiondel av nyhetsrapporteringen. 

Rapporteringen utgörs dels av olika företagsnyheter, däribland att Northvolt planerar starta en 

tredje batterifabrik i Sverige (Bloomberg), dels av rapportering om revideringen av Sveriges 

BNP (Bloomberg) och ekonomiska data rörande inflation (Bloomberg).    

• Internationella relationer utgör ett mindre tema i månadens rapportering, knappt en tiondel, 

där rapporteringen fokuserar på Sverige relation till Nato. Samma tema är även återkommande 

bland några av periodens mest delade publiceringar om Sverige i USA. Rapporteringen om 

Sverige handlar i huvudsak om Sveriges, liksom Finlands, eventuella närmande till Nato med 

anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Maria Zakharova, talesperson vid det ryska 

utrikesdepartementet, citeras om att ett svenskt medlemskap i Nato skulle leda till ”retaliatory 

steps by the Russian Federation”. Med anledning av detta citeras statsminister Magdalena 

Andersson om att Sverige självständigt väljer säkerhetspolitisk linje (AP).   

• AP rapporterar om informationspåverkanskampanjen om omhändertagande av barn i Sverige. I 

rapporteringen framkommer att Utrikesdepartementet i Sverige menar att det handlar om en 

desinformationskampanj mot Sverige. Mikael Tofvesson, operativ chef vid Myndigheten för 

https://www.nytimes.com/2022/02/25/world/asia/nils-van-der-poel-olympic-protest.html
https://www.foxnews.com/sports/swedish-olympic-nils-van-der-poel-medal-man-held-china
https://apnews.com/9abfa2b8db216be685b85ed332fe51ec
https://apnews.com/9abfa2b8db216be685b85ed332fe51ec
https://apnews.com/article/russia-ukraine-soccer-sports-europe-world-cup-6ff8a6338e968bcb2ccb3c8dc368586d
https://edition.cnn.com/2022/02/26/football/poland-football-russia-ukraine-world-cup-spt-intl/index.html
https://time.com/6151777/russia-world-cup-playoffs/
https://apnews.com/28eda547fd8de260cf520af9913276ef
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-25/swedish-covid-enquiry-finds-fault-with-nation-s-initial-response
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-25/northvolt-plans-a-third-battery-materials-factory-in-sweden
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-28/swedish-gdp-rebound-revised-lower-easing-pressure-on-riksbank
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-18/swedish-inflation-data-shows-energy-sparking-broader-price-rises
https://apnews.com/article/russia-ukraine-united-states-moscow-sweden-finland-38bc14feac1d35c4c86dcb710b44f60c
https://apnews.com/2201f6f7e33af50ce23c65169c273d04
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psykologiskt försvar, citeras kring att syftet är att skapa en negativ uppfattning om Sverige. 

Artikeln i AP har plockats upp i flertalet amerikanska medier, men inte i de medier som SI 

bevakar återkommande och som ligger till grund för månadsrapporten om 

nyhetsrapporteringen i USA.   

 

Nyhetsrapportering Storbritannien  

• Nästan hälften av all rapportering under februari berör sport, som därmed är det största temat i 

nyhetsrapporteringen om Sverige. Från och med Rysslands invasion av Ukraina sker ett skifte i 

rapporteringen. Sport fortsätter att vara ett framträdande tema men berör efter den 24 februari 

nästan uteslutande Sveriges agerande och hållning mot Ryssland. Detsamma gäller 

internationella relationer som i slutet av månaden också blir ett framträdande tema. Artiklar 

på nämnda teman finns bland månadens mest delade artiklar. I övrigt har rapporteringen under 

månaden berört bl.a. Sverige och coronapandemin, ekonomi och näringsliv, kungahuset samt 

brottslighet. Respektive tema utgör endast en liten del av rapporteringen om Sverige.  

• Under första delen av månaden fokuserar rapporteringen på temat sport på Sveriges 

prestationer i samband med vinter-OS. Det rapporteras även om den svenske OS-

guldmedaljören Nils van der Poels kritik av beslutet att tilldela Kina OS (The Guardian). Efter 

den ryska invasionen handlar rapporteringen på temat sport till stor del om att Sverige inte vill 

spela kvalmatcher mot Ryssland inför kommande fotbolls-VM. Rapporteringen berör även 

temat internationella relationer då rapporteringen handlar om att Sverige, liksom flera andra 

länder, framfört att Ryssland inte ska få delta vid kommande idrottsevenemang, exempelvis 

fotbolls-VM.  

• På temat internationella relationer rapporteras, framförallt efter den ryska invasionen, i flera 

artiklar om Sveriges hållning till Nato. De brittiska medierna lyfter de hot som kommit från 

Ryssland genom uttalanden från det ryska utrikesdepartementets talesperson, Maria Zacharova, 

om att Nato-medlemskap för Sverige och Finland skulle få allvarliga militära och politiska 

konsekvenser som Ryssland skulle behöva svara på (t ex Express, The Telegraph). Det framgår 

även av rapporteringen att statsminister Magdalena Andersson anser att Sverige ska fortsätta 

vara alliansfritt och att Sverige är ett land som själv väljer säkerhetspolitisk väg (t ex iNews, 

The Independent). 

• På några teman förekommer endast ett fåtal artiklar, men rapporteringen bedöms ändå vara 

relevant. Rapporteringen på temat hälsa berör främst Sverige och coronapandemin och den tar 

bl.a. upp Coronakommissionens slutrapport om Sveriges hantering av pandemin (The 

Telegraph). En opinionsartikel finns också om att Sverige valde rätt väg för att hantera 

pandemin (t ex The Telegraph). Ekonomi och näringsliv är inte ett framträdande tema i den 

brittiska rapporteringen men berör bl.a. nyheten om misstänkt korruption kopplad till Ericssons 

verksamhet i Irak där mutor kan ha kommit IS tillhanda (bl.a. The Telegraph). På temat 

brottslighet rapporterar några medier om ett mord som skett i London där både offer och 

gärningsman uppges ha kopplingar till kriminella grupperingar i Sverige (bl.a. The Times, 

BBC.com). 

 

 

https://www.theguardian.com/sport/2022/feb/18/chinas-human-rights-record-made-winter-olympics-irresponsible-says-swedish-athlete
https://www.express.co.uk/news/world/1572509/vladimir-putin-nato-warning-sweden-finland-membership-ukraine-russia
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/02/25/russia-threatens-finland-sweden-joining-nato-ukraine-invasion/
https://inews.co.uk/news/world/why-arent-sweden-finland-nato-russia-fears-ukraine-nordic-countries-consider-joining-1486283
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-sweden-russia-moscow-united-states-b2023975.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/02/25/lockdowns-not-necessary-defensible-says-head-inquiry-swedens/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/02/25/lockdowns-not-necessary-defensible-says-head-inquiry-swedens/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/13/sweden-right-covid-along/
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/02/16/swedish-telecoms-firm-ericsson-admits-may-have-paid-isis/
https://www.thetimes.co.uk/article/kickboxer-shot-dead-rival-gangster-xj2qccjgf
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-60352830
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Norge, Danmark och Finland  
 

Nyhetsrapporteringen i Norge  

• De mest framträdande temana under februari har varit sport, hälsa och internationella 

relationer. Sport utgör det största temat avseende volym och återfinns i cirka 40 procent av 

rapporteringen om Sverige. Majoriteten av artiklarna handlade om Sveriges prestationer i 

OS och särskilt inom skidsport. Drygt tio procent av rapporteringen handlade om temat 

hälsa. Inledningsvis låg fokus på förändringar av restriktioner i Sverige med anledning av 

coronapandemin. Senare under perioden uppmärksammades även Coronakommissionens 

rapport. Ungefär tio procent av rapporteringen berörde temat internationella relationer. 

Efter den 24 februari handlade en mycket stor del, ungefär 70 procent av rapporteringen, 

om hur Sverige agerar i relation till Rysslands invasion av Ukraina. Tonaliteten i 

rapporteringen inom nämnda teman bedöms övervägande ha varit neutral. 

• Temana internationella relationer med fokus på försvarsfrågor utgjorde cirka 13 % av 

rapporteringen under februari; rapporteringen förekommer i störst utsträckning efter den 24 

februari. Rapporteringen följer händelseutvecklingen och slår igenom inom flera teman. 

Den finske presidenten Sauli Niinistös tweet den 24 februari, om att han samtalat med den 

svenska och den norska statsministern, plockas upp i flera medier: ”I spoke on the phone 

with @SwedishPM Andersson and Norwegian PM @jonasgahrstore this morning. A 

shared view of the dangerous situation, a strong commitment to Nordic unity” (Dagbladet) 

(VG). Även i rapporteringen om att luftrummen i EU och Norge stängs citeras Norges 

utrikesminister som signalerar att de nordiska länderna har pratat ihop sig om hur de ska 

agera: ”Vi har konsultert med våre nordiske naboland og vil stenge luftrommet for russiske 

flyginger samtidig som de gjør det, opplyser Huitfeldt via sin kommunikasjonsavdeling til 

E24.”(E24).  

• I en del av rapporteringen på temana internationella relationer och försvar tar norska 

medier upp händelser kopplade till det Nato-möte som ägde rum den 25 februari. Det 

uttalande som Maria Zakharova, talesperson för det ryska utrikesdepartementet gjorde i 

anslutning till mötet, beskrivs som en varning eller ett hot mot Sverige och Finland (VG). 

Även Sveriges och Finlands kommentarer till uttalandet citeras. Det gäller bl.a. 

statsminister Magdalena Anderssons uttalande i en artikel som fått relativt stor spridning 

om att den svenska linjen är tydlig och att Sverige själv ansvarar för sin säkerhetspolitiska 

linje (ABC Nyheter). 

• Mot slutet av perioden rapporteras det om att Sverige bl.a. skickar militär utrustning till 

Ukraina (Dagbladet) och statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter 

Hultqvist citeras (VG). Den ukrainske presidenten Zelenskyjs tack till Sverige för stöd som 

uttrycktes på Twitter har uppmärksammats i en artikel som fått relativt stor spridning. 

(abcnyheter) Att svenska sjukhus är beredda att ta emot ukrainska patienter har 

uppmärksammats i notiser (NRK).  

• En förhållandevis stor andel av artiklarna kopplade till kriget i Ukraina har sport som 

huvudtema. Det avser bland annat Svenska Fotbollförbundets beslut att inte spela matcher 

mot Ryssland, Svenska skidförbundets beslut att inte delta i skidtävlingar i Ryssland samt 

att Sverige och Finland inte deltar i Bandy-VM i Ryssland (Nettavisen). I relation till det 

förstnämnda har ett uttalande av Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson 

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=86259
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/02/21/195826944/store-til-sverige-vil-markere-naerhet
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/28l18y/norge-og-eu-stenger-luftrommet-for-russiske-fly
https://direkte.vg.no/krig-i-ukraina/news/russland-med-nato-trussel-mot-sverige-og-finland.fEA4Ftpk8
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/02/25/195828475/russland-med-nato-trussel-mot-sverige-og-finland
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=86620
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-sender-rasjoner-hjelmer-og-panserskudd.Ihz5eDf3V
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/02/25/195828491/zelenskyj-takker-sverige-for-militaerstotte
https://www.nrk.no/nyheter/svensk-sykehus-klar-til-a-ta-imot-ukrainske-pasienter-1.15870757
https://www.nettavisen.no/sport/sverige-og-finland-boikotter-bandy-vm-i-russland-full-forstaelse/s/12-95-3424248810


 

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

 

 

  

 

citerats i flera medier. ”Den ulovlige og dypt urettferdige invasjonen av Ukraina 

umuliggjør for tiden alt fotballmessig samkvem med Russland. Vi oppfordrer derfor Fifa å 

ta en avgjørelse om at de playoff-matcher i mars hvor Russland deltar blir avlyst. Men 

uansett hva Fifa velger å gjøre kommer vi ikke spille mot Russland i mars.” (tv2)  

• Den informationspåverkanskampanj kring omhändertagande av barn som riktades mot 

Sverige har plockats upp i ett antal artiklar. Huvuddelen av rapporteringen är neutralt 

redogörande för händelsen (VG, NRK, Nettavisen).  

• Två artiklar inom ramen för ekonomi/näringsliv handlar om de korruptionsanklagelser som 

riktas mot Ericsson (Aftenposten)  och (Aftenposten). 

 

Nyhetsrapporteringen i Danmark  

• Det mest framträdande temat i rapporteringen om Sverige har varit sport, som utgjorde 

nästan hälften av all rapportering. Det har även rapporterats om bl.a. brottslighet, hälsa, 

internationella relationer och försvar. Nämnda temana utgjorde under månaden ungefär 10 

procent var av rapporteringen. Rapporteringen på temat hälsa berör främst Sverige och 

coronapandemin, och den lyfter framförallt att restriktioner upphör i Sverige. Från och med 

den 24 februari sker ett skifte i rapporteringen. Nyhetsrapporteringen följer 

händelseutvecklingen och rapportering kring Sveriges hållning till Ryssland invasion av 

Ukraina slår igenom inom flera teman. Tonaliteten i nyhetsrapporteringen har under 

månaden oftast varit neutral.  

• I rapporteringen om sport var inledningsvis under månaden OS och Sveriges prestationer i 

fokus, men i slutet av månaden går rapporteringen om sport ihop med temat internationella 

relationer. Rapporteringen handlar i huvudsak om Svenska Fotbollförbundets beslut att inte 

spela matcher mot Ryssland och de uttalanden som förbundets ordförande Karl-Erik 

Nilsson gjort till TT (bl.a. Jyllands-Posten, Politiken, Ekstrabladet). Även uttalanden av 

idrottsminister Anders Ygeman, om att han vill utesluta ryska idrottare från stora 

idrottsevenemang, uppmärksammas. Det framgår att detta är i linje med vad Danmarks 

regering redan har uttryckt och det tas upp att Ygeman har varit i kontakt med flera 

ministerkollegor i Norden och andra EU-länder (bl.a. Tv2, Jyllands-Posten). 

• Temana internationella relationer och försvar utgjorde ungefär tio procent av 

rapporteringen under månaden och från och med Rysslands invasion av Ukraina berör 

närmare 90 procent av rapporteringen på nämnda teman Sveriges hållning och agerande. I 

början av perioden uppger Politiken att stödet för Nato i Sverige växer (Politiken). Flera 

medier rapporterar om att Sverige skickar militär utrustning till Ukraina och statsminister 

Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist citeras. Statsministern citeras 

kring att beslutet är fattat utifrån vad som tjänar Sverige och svenska folket bäst och flera 

medier noterar också att det är första gången på decennier som Sverige skickar vapen till 

ett land i väpnad konflikt. Det uppges inte ha hänt sedan Sovjetunionen attackerade Finland 

1939 (Jyllands-Posten och Børsen). Tv2 uppger i en artikel att det är historiskt att Sverige 

och Tyskland slopar sin neutralitet (tv2). Enligt Christine Nissen, som forskar om 

internationell politik, säkerhet och västerländsk intervensionism vid Dansk Institut for 

Internationale studier (DIIS), innebär Sveriges beslut att skicka vapen till Ukraina slutet på 

landets neutralitetspolitik. Även Politiken publicerar artiklar på samma tema (Politiken). 

https://www.tv2.no/a/14607272/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/L5QolJ/svertekampanje-mot-sverige-i-sosiale-medier
https://www.nrk.no/urix/islamistar-spreier-hat-mot-sverige-i-sosiale-medium-1.15844479
https://www.nettavisen.no/nyheter/hatkampanje-mot-svenske-myndigheter-islamister-oppfordrer-til-terror/s/5-95-386476
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bGJrpe/svensk-telekom-gigant-betalte-millioner-i-smoerepenger-og-bestikkelser
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/v5papj/han-maatte-levere-en-beskjed-fra-svenske-ericsson-til-is-det-ble-start
https://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/ECE13767674/svensk-fodboldforbund-utaenkeligt-at-spille-i-rusland/
https://politiken.dk/sport/art8635592/FC-Midtjylland-sendt-ud-af-Conference-League-efter-langvarigt-drama-der-sluttede-med-straffespark
https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/sverige-siger-fra-vil-ikke-spille-i-rusland/9145146?ilc=c
https://sport.tv2.dk/2022-02-26-sverige-tilslutter-sig-dansk-oenske-om-udelukkelse-af-rusland
https://jyllands-posten.dk/sport/ECE13775333/svensk-idraetsminister-vil-udelukke-russere-fra-sport/
https://politiken.dk/udland/art8623440/St%C3%B8tten-til-svensk-Nato-medlemskab-vokser
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13777045/sverige-sender-5000-panservaernsgranater-til-ukraine/
https://borsen.dk/nyheder/generelt/sverige-vil-sende-5000-panservaernsvaaben-til-ukraine
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-28-sverige-og-tyskland-bryder-med-aartiers-forsvarspolitik-det-er-helt-historisk
https://politiken.dk/udland/art8643327/Sverige-bryder-med-historisk-neutralitet
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• Den informationspåverkanskampanj om omhändertagande av barn som riktats mot Sverige 

har plockats upp i ett antal artiklar. De flesta är neutralt redogörande (Berlinske, Politiken, 

Tv2 Nyheter). Ett inlägg med rubriken ”Absurdistan ligger i Sverige” av Pia Kjærsgaard, 

Dansk Folkeparti, publicerat på Jyllands-Postens blogg med medverkan av externa 

debattörer och politiker, utgör ett undantag. Inlägget som har en negativ tonalitet inleds 

med: ”Svenskerne har betalt en høj pris for verdens mest generøse indvandringspolitik. Nu 

er det skæbnens ironi, at landet trues af en ny udgave af Muhammed-krisen” (Jyllands-

Posten). 

 

Nyhetsrapporteringen i Finland  

 

Ett begränsat urval av 25 artiklar på temat internationella relationer har närlästs. Totalt noterades 

379 artiklar om Sverige i SI:s bevakning av finska nyhetsmedier under januari.   

  

• De artiklar på temat internationella relationer som lästs har under perioden framförallt 

fokuserat på Sveriges inställning till Nato och relationerna till Ryssland. Det är inte ett nytt 

tema i rapporteringen om Sverige i Finland, men rapporteringen intensifierades efter 

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. 

• Artiklarna har generellt en neutral tonalitet och det är sällan Sverige står i fokus för 

rapporteringen. Oftare handlar det istället om Sveriges och Finlands försvarspolitiska 

samarbete och hållning till Nato. Det sammantagna intrycket av rapporteringen är att det 

råder enighet mellan Sverige och Finland.   

• Bland de artiklar som ingår i analysen, handlar flertalet om Sveriges försvarspolitiska 

hållning. Innan den ryska invasionen återrapporterades från möten mellan Sveriges och 

Finlands försvars- och utrikesministrar, som bl.a. syftat till att hitta ett gemensamt 

bemötande på det brev Ryssland skickat till ett antal länder med krav på säkerhetsgarantier 

(Iltalehti), och att mer generellt diskutera det försvarspolitiska samarbetet mellan länderna 

(MTV Uutiset). Rapporteringen lyfter fram den enighet som finns mellan länderna i 

försvarsfrågan. Även olika utspel från Ryssland uppmärksammades, såsom att ett närmade 

till Nato för Sverige och Finland skulle få militära och politiska konsekvenser (Yle), samt 

att Ryssland inte skulle acceptera ett svenskt medlemskap i Nato (Iltalehti). I dessa artiklar 

ligger dock inte fokus på Sverige eller Sveriges samarbete med Finland, utan på Rysslands 

agerande. 

• Även rapporteringen efter den 24 februari rör Sverige försvarspolitiska hållning och 

Nato, men då det faktum att Sverige och Finland kommer att delta i det extrainsatta Nato-

mötet den 25 februari (IS), samt att det finns ett ökat stöd för ett svenskt Natomedlemskap 

bland den svenska allmänheten (Kaleva), samt statsminister Magdalena Anderssons 

bemötande av de ryska utspelen kring ett svenskt Natomedlemskap, där hon sa att Sverige 

självständigt beslutar om sin säkerhetspolitiska linje (HelsinginSanomat). Spekulationer 

gjordes även i rapporteringen kring huruvida Sveriges hållning till Natomedlemskap kan 

förändras snabbt på grund av Rysslands invasion. Ett antal aspekter lyfts, som potentiella 

tecken på en möjlig svängning. Dels lyfts det faktum att Sverige ändrat sin hållning 

avseende vapenexport till länder i konflikt. Sveriges beslut att skicka vapen till Ukraina, ett 

land i konflikt, uppmärksammas i ett antal artiklar. Det nämns exempelvis att det är ett 

exceptionellt beslut och att senast Sverige gjorde något liknande var i samband med finska 

vinterkriget 1939. Även Danmarks och Norges planerade stöd till Ukraina 

uppmärksammas (Savonsanomat). Dels nämns att flera socialdemokratiska debattörer 

https://www.berlingske.dk/samfund/bliver-sammenlignet-med-muhammed-krisen-sverige-bliver-angrebet-af-falske
https://politiken.dk/udland/art8609524/Falske-p%C3%A5stande-om-svenske-myndigheders-kidnapning-af-is%C3%A6r-muslimske-b%C3%B8rn-breder-sig
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-11-massiv-rygtekampagne-har-ramt-sverige-myndighederne-frygter-voldelige-angreb
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/piakjaersgaard/ECE13742026/absurdistan-ligger-i-sverige/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/piakjaersgaard/ECE13742026/absurdistan-ligger-i-sverige/
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3c4679f4-a275-4dc9-9c37-a89a9b77d7e2
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-niinisto-on-keskustellut-ruotsin-ja-suomen-puolustusministerien-kanssa-tilanteesta-ja-yhteistyosta/8359376
https://yle.fi/uutiset/3-12314941/64-3-56460
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/f025ae62-e0cc-497c-9986-82bbe0d1568e
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008639711.html
https://www.kaleva.fi/nato-jasenyyden-kannatus-kasvaa-ruotsissa-svtn-kys/4383832
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008644945.html
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/4495345
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tydligt argumenterat för att en omvärdering av ett svenskt Natomedlemskap, vilket uppges 

kunna vara en indikation på att Socialdemokraterna kan komma att ändra sig i frågan. 

(HelsinginSanomat). 

• Samarbetet mellan Finland och Sverige bortom försvarspolitik har också berörts i viss 

mån. Det konstateras exempelvis i en artikel att gränssamarbetet Torneå-Haparanda fick 

sig en törn under pandemin. Men vid ett möte för att utveckla gränssamarbetet mellan 

länderna, där bl.a. svenska civilministern Ida Karkiainen och finska ministern för 

utvecklingssamarbete och utrikeshandel Ville Skinnari deltog, konstateras att samarbetet 

mellan länderna klarat en tillfällig utmaning och att det fortsatt är starkt. Gränssamordnare 

Hanna-Leena Ainonen sammanfattar det som att "en rynka i kärleken är ett riktigt ja" (Yle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008648025.html
https://yle.fi/uutiset/3-12333687
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Tyskland 

 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

• Under februari har rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier till största del handlat 

om hälsofrågor, sport, kultur och internationella relationer. Hälsa är det största temat och 

utgör ungefär 40 procent av rapporteringen. Det näst största temat är sport, med knappt 20 

procent av rapporteringen, följt av kultur som berör ungefär 15 procent, och internationella 

relationer utgör knappt tio procent. Rapporteringen på nämnda teman är till övervägande 

del av redogörande karaktär och bedöms ha en neutral tonalitet.  

• Rapporteringen på temat hälsa har framför allt kretsat kring regeringens beslut att avveckla 

flera restriktioner och samhällsåtgärder mot covid-19 ((Tagesschau, Tageszeitung, Focus). 

Flera artiklar på ämnet tillhör de mest delade under månaden. Ett par nyhetskällor gjorde 

även videoinslag på plats i Sverige vid tillfället då restriktionerna släpptes vilket beskrevs 

som firandet av Sveriges ”frihetsdag” (Welt, Bild). Ett par nyhetsartiklar gav också ett 

summerande och utvärderande perspektiv på Sveriges strategi under pandemin, som länge 

skildrats som ”ett unikt vägval” i tyska medier. I Stern hänvisar man bl.a. till 

Coronakommissionens slutrapport. Utifrån rapporten menar man att strategin på flertalet 

punkter kan betraktas som misslyckad. I Bild menar man att Sverige klarat sig bättre än 

Tyskland utifrån statistik för överdödlighet och ekonomisk utveckling under pandemin. 

Även i Welt rapporterade man att Coronakomissionen redovisat sin slutrapport, och utifrån 

rapporten lyfts bland annat den kritik som riktats mot regeringens pandemihantering och 

även slutsatsen att vägvalet för smittskydd baserat på rekommendationer var korrekt. 

Russia Today uppger att Sverige fortsätter sin ”unika väg” och skiljer sig från Västeuropa 

genom att inte rekommendera vaccin för barn under 12 år. 

• På temat sport har några större nyhetskällor i slutet av månaden rapporterat om att Sverige, 

Polen och Tjeckien beslutat att inte spela VM-kvalmatch mot Ryssland i fotboll efter den 

ryska invasionen av Ukraina (Süddeutsche, Spiegel, MOPO). Ett antal sporttidningar har 

även publicerat artiklar om nyheten som fått stor spridning i sociala medier 

(Transfermarkt, Kicker). Flera länders agerande står i fokus för rapporteringen som är av 

redogörande karaktär.  

• På temat kultur har flera medier rapporterat att kronprinsessan Victoria och prins Daniel 

avvisat rykten om separation i sociala medier (Spiegel, Stern). Ett par källor har även valt 

att redogöra för bakgrunden kring inläggen och kommenterat ryktesspridningen ytterligare 

(Bild, Berliner Morgenpost). Det har även rapporterats att ett hyllningsmuseum tillägnat 

den bortgångne artisten Avicii invigts i Stockholm (Deutsche Welle, Berliner Zeitung).  

• Under temat internationella relationer rapporterades det bl.a. att debatten i Sverige om 

förhållandet till Nato varit fortsatt aktuell efter att kravbrevet från det ryska 

utrikesdepartementet, där man begärt ett svenskt säkerhetspolitiskt avståndstagande, 

offentliggjorts (Süddeutsche). Russia Today har tagit upp att den ryske 

Sverigeambassadören Viktor Tatarintsev i en intervju med Aftonbladet uttryckt att 

”utvidgandet av Nato är Rysslands största hot”. Ett par nyhetsmedier rapporterade även att 

Sverige och flera länder planerar att bistå Ukraina med vapen och skyddsutrustning efter 

den ryska invasionen av landet (Focus, Deutschlandfunk).  

https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-lockerungen-corona-101.html
https://taz.de/Coronavirus-in-Europa/!5833023/
https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-corona-pandemie-schweden-hebt-naechste-woche-alle-corona-beschraenkungen-auf_id_48109217.html
https://www.welt.de/politik/ausland/video236804163/Corona-Schweden-feiert-Freedom-Day.html
https://www.bild.de/video/clip/bild-tv/bild-reporter-vor-ort-schweden-feiert-seinen-freedom-day-79094996.bild.html
https://www.stern.de/gesundheit/sonderweg-in-schweden--so-gut-sind-sie-durch-die-pandemie-gekommen-31599576.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/schweden-feiert-den-freedom-day-wir-sind-froh-dass-wir-nie-im-lockdown-waren-79099484.bild.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article237148539/Schweden-Regierung-kassiert-Schelte-fuer-Corona-Kurs.html
https://de.rt.com/europa/131118-einzigartig-in-westeuropa-schweden-empfiehlt/
https://www.sueddeutsche.de/politik/international-polen-schweden-tschechien-wollen-nicht-in-russland-spielen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220224-99-272847
https://www.spiegel.de/sport/fussball/polen-schweden-und-tschechien-wollen-keine-wm-playoffs-in-russland-spielen-a-93489ef3-f11b-4e61-bec1-8618dbf4c839
https://www.mopo.de/sport/fussball/russland-boykott-polen-und-schweden-setzten-fifa-unter-druck/
https://www.transfermarkt.de/wm-qualifikation-polen-schweden-amp-tschechien-boykottieren-playoff-partien-in-russland/view/news/400669
https://www.kicker.de/fifa-nach-boykottankuendigung-von-polen-und-schweden-unter-druck-891846/artikel
https://www.spiegel.de/panorama/leute/schweden-kronprinzessin-victoria-weist-trennungsgeruechte-zurueck-a-a14e28ba-5ad7-4c34-b12d-dae91a3a4a4b
https://www.stern.de/lifestyle/leute/victoria-von-schweden-und-ehemann-daniel-antworten-auf-scheidungsgeruechte-31641118.html
https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/victoria-von-schweden-scheidungsgeruechte-jetzt-spricht-die-prinzessin-selbst-79214052.bild.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234684403/schweden-koenigshaus-victoria-daniel-geruechte-trennung-verrat.html
https://www.dw.com/de/avicii-museum/a-60868624
https://www.berliner-zeitung.de/news/stockholm-museum-zu-ehren-von-verstorbenem-dj-avicii-eingeweiht-li.213791
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-finnland-nato-russland-1.5521314
https://de.rt.com/international/131480-russischer-botschafter-wir-scheissen-auf-sanktionen/
https://www.focus.de/politik/ausland/russland-angriff-schweden-und-daenemark-schicken-waffen-und-ausruestung-an-die-ukraine_id_60360718.html
https://www.deutschlandfunk.de/auch-schweden-und-finnland-sagen-ukraine-militaerhilfe-zu-102.html
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• Några artiklar har publicerats på temana miljö och klimat och samhälle. Flera medier 

rapporterar att det svenska startupföretaget Corvid Cleaning tränat upp kråkor som 

”skräpplockare” genom att plocka upp fimpar på gator i Södertälje (Spiegel, Bild, 

Süddeutsche). Det rapporteras också om informationspåverkanskampanjen mot Sverige, i 

vilken det påstås att den svenska Socialtjänsten kidnappat muslimska barn (Tagesschau, 

Frankfurter Rundschau). Rapporteringen är av redogörande karaktär och man beskriver   

bl. a. hur Sveriges regering och myndigheter valt att hantera den falska informationen.  

  

https://www.spiegel.de/wissenschaft/schweden-in-soedertaelje-sollen-kraehen-zigaretten-stummel-aufsammeln-a-1b6d1846-bf5b-4b77-8e86-607fa7edce4d
https://www.bild.de/ratgeber/2022/ratgeber/schweden-forscher-dressiert-kraehen-zu-zigarettensammlern-79118574.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/kraehen-muellentsorgung-zigarettenstummel-soedertaelje-1.5525155
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/fake-news-schweden-fluechtlinge-kinder-101.html
https://www.fr.de/politik/schweden-fake-news-kiddnapping-hasskampagne-gegen-schwedens-behoerden-91340566.html
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Frankrike 

 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

• Drygt en tredjedel av rapporteringen om Sverige handlar om sport, i flera fall med 

koppling till Rysslands invasion av Ukraina. Ett mindre tema under månaden var hälsa, där 

fokus är på Sverige och coronapandemin. Det rapporteras främst om 

Coronakommissionens rapport, i vilken det framkommer att Sverige gjorde rätt i att inte 

stänga ner samhället under pandemin men att regeringen borde ha agerat tidigare genom att 

exempelvis tillfälligt stänga shoppingcentrum, restauranger och sportevenemang. Det har 

också publicerats några artiklar på andra teman, däribland internationella relationer och 

ekonomi och näringsliv. 

• På temat sport rör en stor del av rapporteringen OS och Sveriges prestationer. Le Figaro 

rapporterar också om att OS-guldmedaljören Nils van der Poel gett en av sina medaljer till 

svensk-kinesiske medborgaren Gui Minhais dotter, vilket uppges vara en kritisk gest 

rörande situationen för mänskliga rättigheter i Kina. Le Parisien uppger att van der Poels 

agerande var en ”stark och uppmärksammad gest”. I slutet av månaden rapporterar Le 

Figaro och Le Parisien om att Sverige, tillsammans med Polen och Tjeckien, inte vill spela 

kvalmatcher mot Ryssland inför fotbolls-VM. Enligt Le Figaro och BFM uppmanar 

Sveriges regering alla EU-länder att bojkotta Ryssland i alla sportevenemang. Nästan 

hälften av periodens mest delade publiceringar om Sverige handlar om sport, däribland 

Sveriges hållning till Ryssland efter invasionen av Ukraina.  

• På temat internationella relationer rapporterar bl.a. Le Figaro om ett uttalande att 

Ryssland ”skiter i västs sanktioner” som Rysslands ambassadör i Sverige gjorde i samband 

med en intervju med Aftonbladet. Le Parisien publicerade en av månadens mest delade 

artiklar, som bl.a. tar upp att Sverige fördömer Rysslands agerande samt att landet även 

fortsättningsvis kommer stå utanför Nato, enligt ett uttalande från statsminister Magdalena 

Andersson. Det framgår av rapporteringen att Sverige länge varit alliansfritt. I en artikel i 

Le Courrier international, som också är en av månadens mest delade, berörs frågan om 

säkerhetspolitisk linje och ett eventuellt Nato-medlemskap. France Info rapporterar att 

Sverige och Irland förstärker sina militära försvar med anledning av den säkerhetspolitiska 

situationen i Europa och hot från Ryssland. I Sverige uppges upprustningen ha påbörjats 

redan 2014, när Ryssland invaderade Krim, och det framgår av rapporteringen att det 

svenska försvarsanslaget 2025 ska uppgå till 9 miljarder, jämfört med 4 miljarder 2013. 

Det uppmärksammas också att mer än dubbelt så många än genomsnittet ansökt till 

hemvärnet under januari 2022.  

• France 24 rapporterar i programmet Info/Intox samt i en artikel på webben om den 

informationspåverkanskampanj som genomförs mot Sverige rörande Socialtjänsten och 

omhändertagande av barn. Det framkommer att Sveriges regering ser allvarligt på 

kampanjen och varnar för att den försöker sprida falsk information om Sverige. Även Le 

Monde rapporterar om informationspåverkanskampanjen och bl.a. de manifestationer som 

hållits i Sverige under februari och om filmer som blivit mycket uppmärksammade på 

sociala medier, där föräldrar berättar att deras barn blivit orättvist omhändertagna. Mikael 

Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt försvar, uttalar sig i Le Mondes artikel om att 

kampanjen kan ha flera mål, däribland att uppmuntra till radikalisering och/eller att 

förändra svensk lag på ett odemokratiskt sätt.  

https://www.lefigaro.fr/sports/jeux-olympiques/jo-le-patineur-suedois-van-der-poel-donne-sa-medaille-d-or-pour-un-dissident-chinois-emprisonne-20220225
https://www.leparisien.fr/sports/un-patineur-suedois-double-champion-olympique-donne-lune-de-ses-medailles-a-la-fille-dun-dissident-chinois-emprisonne-25-02-2022-YKHAR3WOM5EFHEE2CUXK4U43ME.php
https://www.lefigaro.fr/sports/football/coupe-du-monde/mondial-2022-la-pologne-la-suede-la-republique-tcheque-demandent-a-delocaliser-les-barrages-prevus-en-russie-20220224
https://www.lefigaro.fr/sports/football/coupe-du-monde/mondial-2022-la-pologne-la-suede-la-republique-tcheque-demandent-a-delocaliser-les-barrages-prevus-en-russie-20220224
https://www.leparisien.fr/sports/coupe-du-monde-2022-barrages-la-pologne-la-suede-et-la-republique-tcheque-refusent-de-jouer-en-russie-24-02-2022-BH6BTZMLKVFV3GOGWIFDCGFT4Q.php
https://www.lefigaro.fr/sports/guerre-en-ukraine-la-suede-appelle-a-une-exclusion-integrale-du-sport-russe-20220226
https://rmcsport.bfmtv.com/societe/guerre-en-ukraine-la-suede-appelle-a-une-exclusion-integrale-du-sport-russe_AV-202202260235.html
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-l-ambassadeur-russe-en-suede-dit-n-avoir-rien-a-foutre-des-sanctions-occidentales-20220213
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-suisse-suede-et-finlande-ces-pays-europeens-qui-restent-en-retrait-face-a-la-russie-25-02-2022-6S2EBQVR6ZAJZOAYVVPGWNW4DA.php
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/pression-en-suede-les-appels-adherer-lotan-se-multiplient
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/la-suede-et-l-irlande-veulent-renforcer-leur-armee-face-a-la-menace-russe_4930957.html
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-ou-intox/20220210-su%C3%A8de-l-agression-brutale-d-un-enfant-d%C3%A9contextualis%C3%A9e
https://observers.france24.com/fr/europe/20220211-des-enfants-musulmans-kidnapp%C3%A9s-par-le-gouvernement-su%C3%A9dois-une-vid%C3%A9o-intox-ressurgit
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/17/en-suede-les-services-sociaux-accuses-de-separer-les-familles-musulmanes_6114093_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/17/en-suede-les-services-sociaux-accuses-de-separer-les-familles-musulmanes_6114093_3210.html
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• Ekonomi och näringsliv är ett litet tema i rapporteringen men Le Monde rapporterar om 

Sveriges gröna återindustrialisering och lyfter bl.a. att LKAB och SSAB aviserat stora 

investeringar för att minska koldioxidutsläpp och att nya företag som t ex Northvolt har 

etablerats. Anledningarna till att den typen av investeringar sker i Sverige uppges dels vara 

tillgången till råvaror, grön energi och innovation, dels att fackföreningar i Sverige är 

orienterade mot teknologisk utveckling och omställning. Det uppges också finnas 

utmaningar med den gröna industriella omvandlingen, främst vad gäller rekrytering men 

också bl. a. vad gäller tillgången till el. Den rapportering som berör näringsliv och grön 

omställning är företrädesvis positiv, men Le Monde rapporterar om korruptionsmisstankar 

mot företaget Ericsson sedan det framkommit att anställda och personer med koppling till 

företagets verksamhet i Irak kan ha betalat mutor som kan ha kommit Islamiska staten (IS) 

till del.  

 

 

  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/21/la-suede-vers-une-reindustrialisation-verte_6114554_3234.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/16/le-groupe-suedois-ericsson-reconnait-des-faits-de-corruption-qui-pourraient-avoir-beneficie-a-l-etat-islamique-en-irak_6113923_3210.html
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Ryssland 

 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

 

En del artiklar från slutet av februari har inte varit tillgängliga för läsning. Det har utifrån 

tillgänglig rapportering varit möjligt att på en övergripande nivå göra en bedömning av innehållet 

i rapporteringen, men det har inte alltid varit möjligt att bedöma rapporteringens tonalitet.  

 

• Rapporteringen om Sverige berörde framförallt två teman, sport och försvar. 

Rapporteringen om sport, som utgjorde knappt 50 procent, handlade till en början nästan 

uteslutande om Sveriges prestationer i OS. Från och med den 24 februari låg dock fokus 

istället på Sveriges hållning till Ryssland, efter landets invasion av Ukraina, och temat 

sport fick därmed en koppling till internationella relationer. Försvarsfrågor stod i fokus i 

knappt en tredjedel av rapporteringen och internationella relationer i runt 15 procent. I 

fokus är Sveriges förhållande till Nato.    

• På temat sport, kopplat till internationella relationer, rapporterades dels om Sveriges beslut 

att inte spela kvalmatcher mot och i Ryssland inför fotbolls-VM, dels om att den ryska 

skidåkaren Veronika Stepanova kritiserat Expressens journalist Tomas Johansson med 

anledning av att han lyft misstankar om att Stepanova ska ha använt fluorbaserat 

smörjmedel för sina skidor. De olika faserna i Sveriges hållning till Ryssland inför fotbolls-

VM skildras i rapporteringen, som startar med utgångspunkt i ett uttalande av Svenska 

fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson. Han hävdade under krigets första dag att 

det vore otänkbart att hålla en fotbollsmatch i Ryssland om en månad (Gazeta.ru). Artiklar 

om Sveriges hållning står i fokus även bland månadens mest delade artiklar. En av 

artiklarna har publicerats av Sports.ru som citerar det tjeckiska fotbollsproffset Pavel 

Nedved: ”Helt korrekt att Polen och Sverige inte kommer att spela mot Ryssland. Jag 

förstår inte vad Tjeckien väntar på”.  

• Sveriges förhållande till Nato brukar återkommande lyftas i den ryska rapporteringen om 

Sverige och tas upp i ett stort antal artiklar under månaden. Bland annat lyfts vad som 

uppges vara en oförändrad hållning från Sverige till medlemskap i Nato; Echo Moskvy och 

Komsomolskaja Pravda citerar uttalanden från statssekreterare Karin Wallensten i en 

artikel i Politico, medan Russia Today och Vesti m.fl. hänvisar till uttalanden från 

utrikesminister Ann Linde. I flera artiklar citeras det ryska utrikesdepartementets 

talesperson Maria Zakharova som efter den ryska invasionen, i ryska medier omnämnd 

som en militär specialoperation, varnat för att Nato-medlemskap för Sverige och Finland 

kommer att kräva ryska åtgärder: ”Det är uppenbart att Finland och Sveriges anslutning till 

Nato, som är (…) en militär allians, skulle få allvarliga militära och politiska konsekvenser 

som skulle kräva svarsåtgärder från vårt land” (t ex Kommersant och Komsomolskaja 

Pravda). Några medier rapporterar neutralt om Sveriges stöd till Ukraina, bl.a. i form av 

ammunition (t ex TASS) och statsminister Magdalena Andersson och utrikesminister Ann 

Linde citeras. Det framgår av rapporteringen att Sverige är ett av flera länder som stödjer 

Ukraina. 

• På temat internationella relationer är den näst största nyheten stängningen av svenskt och 

finskt luftrum för den ryske talmannen Vjatjeslav Volodins flyg, som var på väg till 

https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/02/24/17339653.shtml
https://www.sports.ru/football/1107247845-pavel-nedved-pravilno-chto-polsha-i-shvecziya-ne-budut-igrat-s-rossiej.html
https://echo.msk.ru/news/2978690-echo.html
https://www.kp.ru/online/news/4626661/
https://russian.rt.com/world/news/963033-shveciya-nato-chlenstvo
https://www.vesti.ru/article/2678104
https://www.kommersant.ru/doc/5236634
https://www.kp.ru/online/news/4644173/
https://www.kp.ru/online/news/4644173/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13888717
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Ryssland efter ett statsbesök till Kuba och Nicaragua. En journalist som var med ombord 

rapporterar emotionellt om incidenten i Komsomolskaja Pravda och uppger att det var 

USA som gav ordern att stänga svenskt luftrum för flyget: "Det är ju självklart att det var 

långt ifrån Stockholm man tog beslut om att ‘stänga himmelen’”. En artikel i Znak2 om 

incidenten finns med bland månadens mest delade artiklar.  

• I närmare 20 artiklar rapporteras om ett uttalande om sanktioner som Rysslands 

ambassadör i Sverige, Viktor Tatarintsev, gjorde under en intervju med Aftonbladet. 

Artiklarna finns med bland månadens mest delade. Ambassadörens uttalande på svenska 

löd ”Ursäkta språket men vi skiter i västs sanktioner” och översattes till ryska av Current 

Time, Meduza, TV Rain och Znak. Uppmärksamheten kring uttalandet bedöms delvis 

kunna förklaras av att konnotationen av den ryska översättningen av ordet ”skita” är 

betydligt mer negativ och vulgär än på svenska. Vesti väljer istället att rapportera om att 

den ryska ambassaden inte kommenterar Tatarintsevs uttalande medan Tsargrad uppger att 

hans språkbruk ”imponerade på Sverige”. En mindre andel medier valde att ha fokus på att 

Tatarintsev i intervjun signalerar att Ryssland står emot Sveriges eventuella Nato-

anslutning (t ex Life och Izvestia). Tonaliteten i rapporteringen varierar mellan att vara 

relativt neutral eller måttligt negativ. 

• Vattenfalls beslut att efter Rysslands invasion ställa in bränsleinköp för kärnkraftverk 

uppmärksammas i flera medier (t ex Kommersant, Interfax). Tonaliteten i rapporteringen är 

neutral.  

• Inrättandet i Sverige av Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) uppmärksammas i 

flera medier. Tonaliteten varierar från neutral (Kommersant) till måttligt negativ (Lenta). I 

flera artiklar hänvisas till en intervju i The Guardian med avdelningschef Magnus Hjort, 

MPF, och ibland kopplas myndighetens inrättande till kriget i Ukraina och kommande val i 

Sverige.  

 

Nyhetsrapporteringen i ryska engelskspråkiga medier 

• Rapporteringen under februari berörde huvudsakligen sport, internationella relationer, med 

fokus på försvarsfrågor, samt samhällsfrågor. Under första hälften av månaden rapporteras 

om bl.a. OS och att Sverige utsatts för en informationskampanj i arabiska sociala medier. 

Rapporteringen beskriver omfattningen av kampanjen som uppges inkludera inslag av hot 

om terrordåd. Det refereras återkommande till Myndigheten för Psykologiskt försvar 

(MPF). Enligt Sputnik News löper familjer med utländsk härkomst i Sverige större risk att 

få sina barn omhändertagna. I samma artikel uppges kampanjen ha vuxit i styrka efter att 

Svenska institutet kommenterade felaktig (falsk) information i arabiskspråkiga medier. 

Rapporteringen på berörda teman bedöms vara neutral.  

• Efter Rysslands invasion av Ukraina skiftar fokus i rapporteringen och de engelskspråkiga 

ryska medierna tar framförallt upp dels att Sverige inte vill spela en VM-kvalmatch mot 

Ryssland inför fotbolls-VM3, dels Sveriges förhållande till Nato.  

• På temat internationella relationer uppger TASS och Sputnik News att både Sverige och 

Finland närmar sig Nato. TASS citerar det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria 

Zacharova som menar att Moskva ser försök från framförallt USA att knyta Finland och 

Sverige närmare Nato. Det rapporteras om att Sverige och Finland, trots formell 

alliansfrihet, under en längre tid t.ex. genomfört gemensamma övningar med Nato. Enligt 

 
2 Artiklar från Znak är inte längre tillgängliga.  
3 Russia Todays artiklar om fotbolls-VM är inte tillgängliga för läsning varför en analys av innehållet inte har kunnat göras.  

https://www.kp.ru/daily/27369.5/4551328/
https://www.znak.com/2022-02-26/volodin_zayavil_chto_shveciya_i_finlyandiya_zakryli_nebo_dlya_ego_samoleta
https://www.currenttime.tv/a/posol-rf-v-shvetsii-izvinite-za-yazyk-no-my-srali-na-sanktsii-zapada/31701387.html
https://www.currenttime.tv/a/posol-rf-v-shvetsii-izvinite-za-yazyk-no-my-srali-na-sanktsii-zapada/31701387.html
https://meduza.io/news/2022/02/13/izvinite-za-yazyk-no-my-srali-na-sanktsii-zapada-skazal-rossiyskiy-posol-shvedskim-zhurnalistam
https://tvrain.ru/news/my_srali_na_sanktsii_zapada_posol_rossii_v_shvetsii_dal_intervju_o_sanktsijah_mestnomu_izdaniju-547730/
https://www.znak.com/2022-02-13/posol_rossii_v_shvecii_zayavil_chto_nam_nasrat_na_zapadnye_sankcii
https://www.vesti.ru/article/2676732
https://tsargrad.tv/news/izvinite-za-jazyk-russkoe-krepkoe-slovo-o-sankcijah-vpechatlilo-shveciju_494442
https://life.ru/p/1470989
https://iz.ru/1290676/2022-02-13/posol-rf-v-shvetcii-obiasnil-protest-moskvy-protiv-vstupleniia-strany-v-nato
https://www.kommersant.ru/doc/5230206
https://www.interfax.ru/business/824228
https://www.kommersant.ru/doc/5204842
https://lenta.ru/news/2022/02/06/agency/
https://sputniknews.com/20220208/swedish-authorities-targeted-by-arabic-social-media-over-kidnapping-of-muslim-children-1092838557.html
https://tass.com/russia/1411423
https://sputniknews.com/20220228/sweden-finland-inching-closer-toward-nato-amid-russias-ukraine-op-poll-shows-1093436040.html


 

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

 

 

  

 

Zacharova ska Sverige och Finland, i enlighet med de principer som gäller för medlemmar 

i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), inte bygga sin säkerhet på 

bekostnad av andra länders säkerhet. Sputnik News uppger att Rysslands invasion av 

Ukraina, som i den ryskengelska rapporteringen omnämns som en militär specialoperation, 

har lett till att fler svenskar är positiva till ett svenskt Nato-medlemskap. Sputnik uppger 

också att det både i Finland och Sverige finns stöd för Nato-medlemskap bland högt 

uppsatta personer inom militären och inom flera partier. Det noteras också att Sverige fattat 

ett historiskt beslut att stödja Ukraina med ammunition, men detta utgör inte huvudfokus i 

rapporteringen. I den rapportering om Sverige och Nato som förekommer i slutet av 

februari uppges Ryssland inte ha några planer på att erövra eller ockupera Ukraina och den 

ryska militären uppges inte hota ukrainska städer eller civila.  
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Informationspåverkanskampanj om 

omhändertagande av barn 

 

 

Figur 1: Antal nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier respektive det engagemang som väcktes på sociala 

plattformar. 

Under februari pågick en informationspåverkanskampanj mot Sverige, en händelse som det även 

rapporterats om i svenska medier.4 Informationspåverkanskampanjen fokuserade på 

omhändertagande av barn enligt lagen om vård av unga (LVU) med ett övergripande budskap om 

att Sverige kidnappar muslimska barn från sina familjer. Kampanjen har till stor del utgjorts av 

arabiskspråkiga inlägg på Twitter, men inlägg och nyhetsartiklar på andra språk förekom också. I 

denna sammanfattning fokuseras på arabiskspråkiga inlägg och nyhetsartiklar utanför Sverige. 

Händelsen bedöms ha startat tidigare, men den 19 januari är första gången som SI identifierat att 

hashtaggarna för budskapet började användas och få viss spridning. Det dröjde dock till den 2 

februari innan frågan tog fart på riktigt för att kulminera den 4 februari. Under dessa dagar var det 

primärt videor med personer som berättar om hur deras barn tagits ifrån dem som spreds på 

Twitter. Även enskilda videor på YouTube med liknande innehåll fick både stor spridning och 

väckte ett väldigt stort engagemang. Visuellt material, framförallt videor, utgjorde en stor del av 

materialet på sociala medier under hela händelsen och bedöms ha bidragit till att öka intresset för 

 
4 SI baserar nedanstående sammanfattning av händelsen på en analys av inlägg och sociala medier och nyhetsmedier på arabiska under 

januari-februari 2022. Söksträngar för att fånga frågan har involverat ord och hashtaggar som kopplar till budskapet som lyftes fram. 

Då materialet varit omfattande har SI begränsat den innehållsmässiga analysen till en genomläsning av ett slumpmässigt urval av 200 

nyhetsartiklar och 300 inlägg på sociala medier. Analysen har gjorts tillsammans med analysföretaget Whispr Group. 

SI har utgått från Myndigheten för psykologiskt försvars klassificering av händelsen som en informationspåverkanskampanj. SI har inte 

själva bedömt huruvida informationen varit felaktig, eller huruvida det funnits avsikt att sprida eventuell felaktig information, eller om 

andra tecken på informationspåverkan har förekommit.  

Flera artiklar publicerades den 6 februari i Sverige om händelsen, exempelvis Sveriges Radio  

https://sverigesradio.se/artikel/hotkampanj-mot-sverige-uppmanar-till-terrordad
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frågan. Efter den 4 februari började intresset för frågan sakta att mattas av, och bedöms från den 21 

februari ha varit på låga nivåer. Generellt bedöms innehållet på sociala medier ha haft ett 

sammanhållet budskap och nästan alltid haft en negativ tonalitet om Sverige. Den konsekventa 

användningen av hashtaggar bedöms ha bidragit till ett sammanhållet budskap. Ett antal olika 

sidospår från det huvudsakliga budskapet om kidnappning av muslimska barn förekommer dock. 

Det handlar då dels om en generalisering av budskapet till att barn lider i allmänhet i Sverige, och 

dels om att koppla an till andra frågor såsom brottslighet i Sverige. Dessa alternativa sidospår 

bedöms dock inte ha fått något egentligt genomslag.  

Rapporteringen i nyhetsmedier i frågan förekom parallellt med utvecklingen på sociala medier. 

Inledningsvis berörde artiklarna frågan utifrån liknande perspektiv som inläggen på sociala medier. 

Detta innehåll kompletterades i viss mån med rapportering kopplat till synen på religioner i Europa, 

liksom rapporter från de demonstrationer som genomfördes i Sverige. Generellt tenderade denna 

rapportering att ha en negativ tonalitet, även om den i vissa fall var flerdimensionell på frågan. En 

bit in i februari kompletterades denna rapportering dock med artiklar om att det pågick en 

informationspåverkanskampanj mot Sverige. En stor del av dessa artiklar utgjordes av en ren 

återpublicering av en artikel från nyhetsbyrån AFP om att Sverige är utsatt för en 

informationspåverkanskampanj. Artiklar med detta fokus kan antas vara en följd av 

nyhetsrapporteringen om informationspåverkanskampanjen i Sverige. I artiklarna citeras även ofta 

företrädare för svenska myndigheter, forskare och politiker. Denna rapportering bedöms generellt 

ha varit neutral och innehöll oftare flera perspektiv i frågan. Totalt sett bedöms därmed innehållet i 

nyhetsrapporteringen ha varit mer diversifierad än på sociala medier. Nyhetsrapporteringen 

utgjorde dock en betydligt mindre andel än inläggen på sociala medier; runt 2 procent av den totala 

mängden materia.  

Händelsen har av andra svenska myndigheter bedömts vara omfattande. Även SI gör en liknande 

bedömning. SI:s bedömning baserar sig primärt på volymen inlägg i sociala medier som rört 

Sverige och som bedöms ha varit stor givet kontexten. Andra händelser som gjort att Sverige 

uppmärksammats på arabiska, såsom Lars Vilks bortgång 2021 och bränningar av Koranen i 

Malmö 2020, utspelade sig också huvudsakligen på sociala medier men var mindre omfattande. 

Det är dock viktigt att poängtera att de tre händelserna skiljer sig åt i flera avseenden. Lars Vilks 

bortgång liksom bränningarna av Koranen var händelser som direkt väckte uppmärksamhet på 

sociala plattformar för att sedan avta lika snabbt igen. Förloppen och tidsperioderna är därmed 

väldigt olika, och att koranbränningarna uppmärksammades stort på engelska snarare än på 

arabiska. I de fallen har det heller inte, vad SI erfar, förekommit element av en 

informationspåverkanskampanj. 

SI bedömer ännu inte att informationspåverkanskampanjen kan definieras som avslutad, varför SI 

fortsätter att följa utvecklingen i frågan. Intensiteten är dock avsevärt lägre än vad den var i början 

av februari.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


