Mediebilden av Sverige
Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier
Mars 2022

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 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 mars 2022

Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1-31 mars respektive 1-28 februari 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.
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I flera länder var rapporteringen om Sverige mindre omfattande i mars än under februari. Särskilt
stor var minskningen i Ryssland, där rapporteringen under de senaste fyra månaderna har varit
betydligt mer omfattande än vanligt. Rapporteringen under mars är på samma nivåer som under
stora delar av förra året, vilket bl.a. bedöms hänga samman med att Sverige för närvarande inte är i
fokus i nyhetsrapporteringen. Andra bidragande orsaker skulle kunna vara det förändrade
medielandskapet i Ryssland och möjligheten att få tillgång till den ryska nyhetsrapporteringen.
Under mars var de mest framträdande temana i den internationella nyhetsrapporteringen om
Sverige internationella relationer, militär och försvar, sport samt brottslighet. Rapporteringen på
alla teman förutom brottslighet berörde ofta Sveriges hållning och agerande med anledning av
Rysslands invasion av Ukraina. Temat brottslighet fick stort utrymme i en del länder, med
anledning av den skolattack som ägde rum i Malmö.
Frågan om huruvida Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato är i fokus i rapporteringen
på temana internationella relationer och militär och försvar; två teman som ofta vävs samman. Det
finns likheter mellan rapporteringen i olika länder, men det finns också skillnader. Som en
konsekvens av Rysslands agerande de senaste åren, och särskilt de senaste veckorna, beskrivs
ibland vad som bedöms vara en omsvängning i Sveriges hållning och agerande, men på samma
gång en ambivalens när det gäller frågan om ett eventuellt Nato-medlemskap. Sverige uppges dock
i praktiken ha ett mycket nära samarbete med Nato, men vara utan den trygghet som ett
medlemskap ger t ex Norge och Danmark. Det hänvisas i den internationella nyhetsrapporteringen
ofta till nyligen färska opinionsundersökningar i Sverige, som visar att en majoritet av allmänheten
för första gången är positiv till ett Nato-medlemskap. Ibland hänvisas till att delar av den politiska
oppositionen är positiva till ett medlemskap, men det rapporteras också bl.a. om statsminister
Magdalena Anderssons uttalande om att ett medlemskap skulle destabilisera säkerhetsläget.
Sammantaget framträder i rapporteringen en bild av att Sverige närmar sig Nato och står vid ett
vägskäl kring huruvida man ska ansöka om medlemskap eller inte. Hur Sverige kommer agera
uppges bl.a. hänga samman med Finlands agerande, men det framgår att Sverige under alla
omständigheter skulle kunna bli medlem snabbt.
Som en del av rapporteringen om Sverige och den säkerhetspolitiska situationen i Europa lyfts ofta
dels frågan om Sveriges neutralitet och alliansfrihet, dels Sveriges ökade satsningar på försvaret.
Frågan om svensk neutralitet belyses från olika perspektiv. Det resoneras bl.a. om huruvida Sverige
de facto har varit eller är neutralt och frågan sätts ibland in i ett historiskt perspektiv. Att Sverige
skickar ammunition till Ukraina uppges i den internationella nyhetsrapporteringen avvika från
Sveriges linje att inte exportera krigsmateriel till länder i krig. Det konstateras att Sverige, som
rustade ned försvaret efter kalla kriget, under de senaste åren har ökat försvarsanslagen och att
regeringen efter Rysslands invasion av Ukraina har beslutat om ytterligare förstärkningar. Att fyra
ryska stridsflygplan i början av mars enligt Försvarsmakten kränkte svenskt luftrum tas upp.
Företrädare för Försvarsmakten citeras kring att läget är allvarligt, men att Sverige har god
beredskap. I vissa länder rapporteras om att TV4 uppgett att de ryska planen varit
kärnvapenbestyckade.
På temat sport förekommer en del rapportering med kriget i Ukraina som fond. Det rapporteras
bl.a. kring att det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade en kvalmatch mot Polen och därför
kommer missa fotbolls-VM. Det rapporteras bl.a. också om att basketspelaren Jonas Jerebko har
beslutat sig för att flytta till klubben CSKA Moskva och om att han som en konsekvens stängs av
från det svenska landslaget.
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Temat brottslighet är framträdande i en del länder; särskilt i Danmark, Norge och Tyskland.
Anledningen är den skolattack som ägde rum i Malmö där två lärare dödades. Det återrapporteras
huvudsakligen sakligt och redogörande om händelsen.
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USA och Storbritannien
Nyhetsrapporteringen i USA
•

•

•

•

•

Det största temat i den amerikanska nyhetsrapporteringen om Sverige under mars var
internationella relationer, som utgjorde omkring en tredjedel av rapporteringen. Fokus
var framför allt på Sveriges relation till Nato. Knappt en femtedel av rapporteringen
handlade om brottslighet och främst om den skolattack i Malmö då två lärare dödades.
Runt 15 procent av rapporteringen berör temat ekonomi och näringsliv och idrott är ett
tema i drygt 10 procent av rapporteringen. Utöver det rapporteras i mindre utsträckning på
teman som kultur, turism och samhällsfrågor. Rapporteringen om Sverige bedöms överlag
vara redogörande och neutral. Ett undantag är en kritisk artikel i Los Angeles Times om
Sveriges hantering av coronapandemin Artikeln är en av månadens mest delade.
Inom temat internationella relationer har större delen av rapporteringen fokus på
Sveriges relation till Nato. Ämnet utgör äve fokus för hälften av periodens mest delade
publiceringar i mars, i bl.a. Washington Post, Newsweek och Axios. Den övergripande
fråga som berörs handlar om huruvida Sverige kommer att bli medlem i försvarsalliansen. I
början av mars rapporterar AP om att det i såväl Sverige som i Finland finns ett ökande
stöd i befolkningen för ett medlemskap i Nato, och de hänvisar till bl.a. opinionsundersökningar i båda länderna. Enligt undersökningarna är en majoritet i Sverige nu för
ett Nato-medlemskap. I artikeln rapporteras också om att såväl Finland som Sverige agerat
emot ländernas tidigare rådande princip att inte exportera krigsmaterial till länder som
befinner sig i krig, genom att ha skickat militär utrustning till Ukraina. AP:s artikel har
återpublicerats i andra amerikanska nyhetsmedier (t.ex. Boston Globe, NPR, LA Times). En
analys av Sveriges och Finlands relationer med Nato är även temat för månadens mest
delade artikel (Washington Post). Artikeln tar upp Sveriges och Finlands fördjupade
samarbete med Nato, ländernas historia av neutralitet samt opinionsläget i Sverige vad
gäller medlemskap. Ytterligare några fördjupande artiklar på temat har publicerats i bl.a.
Bloomberg, Time och Washington Post (22-03-08), Washington Post 22-03-11 och
Washington Post (22-03-14). Washington Post har även publicerat en opinionsartikel av
tidigare statsminister Carl Bildt om Sverige och Nato.
På temat militär och försvar rapporteras om att fyra ryska stridsflygplan i början av mars
enligt Försvarsmakten kränkte svenskt luftrum (Bloomberg, The Hill). Händelsen är även
temat för några av de mest delade artiklarna under månaden (Reuters, US News). Även en
artikel från Reuters, som tar upp att Sverige har som ambition att två procent av BNP ska
gå till försvaret och att Sverige har aviserat ökat bilateralt försvarssamarbete med bl.a.
Finland, Storbritannien och USA, finns med bland månadens mest delade artiklar.
Ett flertal artiklar på temat brottslighet publicerades i direkt anslutning till den skolattack
som ägde rum i Malmö. Rapporteringen är framför allt redogörande för
händelseutvecklingen och flera av artiklarna bygger på rapportering från bl.a. AP (t.ex. Los
Angeles Times, Washington Post, The Hill, NY Times, NY Post). Rapportering om
händelsen förekommer också bland mars månads mest delade publiceringar (CBS News).
Den rapportering som berör temat ekonomi och näringsliv handlar om bl.a.
företagsnyheter, men det rapporteras även om misstankar om penningtvätt i Swedbanks
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•

estniska verksamhet (AP) samt om bl.a. kritiska reaktioner på regeringens beslut om
gruvdrift i Kallak (AP).
I en kritisk opinionsartikel i Los Angeles Times, med rubriken “Did Sweden beat the
pandemic by refusing to lock down? No, its record is disastrous”, hänvisar
artikelförfattaren bl.a. till forskning som nyligen har publicerats i en vetenskaplig tidskrift.
Forskningen har genomförts av bl.a. svenska forskare, som är mycket kritiska till Sveriges
hantering av pandemin.

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien
•

•

•

Under mars fokuserade nyhetsrapporteringen om Sverige huvudsakligen på temana sport,
militär och försvar, internationella relationer samt brottslighet. Som ofta är fallet i den
brittiska nyhetsrapporteringen om Sverige var sport det största temat; det förekom i drygt
40 procent av all rapportering. Rapporteringen handlade bl.a. om resultat i olika matcher.
På temana militär och försvar och internationella relationer, som utgjorde ungefär 15
procent av all rapportering, handlade en stor del av rapporteringen om Sveriges hållning
och agerande i förhållande till den säkerhetspolitiska situationen och kriget i Ukraina.
Rapporteringen kännetecknades också av att temana ofta överlappade varandra. Tonaliteten
i rapporteringen om Sverige bedöms överlag ha varit neutral.
Det övergripande budskapet i rapporteringen på temana militär och försvar och
internationella relationer är att det har skett en omsvängning i Sveriges hållning och
agerande, som en konsekvens av Rysslands agerande de senaste åren, och särskilt de
senaste veckorna. I rapporteringen finns flera spår som bekräftar detta och dessa spår vävs
samman. Ett av dem handlar om Sveriges inställning till ett Natomedlemskap, som uppges
vara på väg att ändras efter att landet under lång tid har haft en neutral hållning. Debatten
kring ett medlemskap i Nato uppges ha tagit fart de senaste veckorna och det lyfts
återkommande att en majoritet svenskar för första gången enligt färska opinionsundersökningar är positiva till ett Natomedlemskap (t ex iNews, The Independent och Daily
Mail, Financial Times). Det framgår också att den svenska regeringen är tydlig med att
Sverige självständigt bestämmer om landets säkerhetspolitik, även om Ryssland hotat med
konsekvenser om Sverige går med i Nato (t ex INews). Ett annat tydligt spår i
rapporteringen handlar om att Sverige sedan några år avsätter väsentligt ökade resurser till
försvaret (t ex Express och Daily Mail). Vändpunkten uppges ha kommit i samband med
Rysslands annektering av Krim 2014 och utifrån en förstärkt hotbild de senaste veckorna
uppges Sverige nu ytterligare öka försvarsanslagen. Som ett exempel på den ökade
hotbilden rapporteras i flera artiklar, som också tar upp Natofrågan och de förstärkta
försvarsanslagen, om den kränkning av svenskt luftrum som fyra ryska stridsplan enligt
Försvarsmakten stod för i början av mars. Flygvapenchefen Carl-Johan Edström citeras i
flera artiklar kring att Sverige mot bakgrund av det rådande läget ser mycket allvarligt på
händelsen, men att Försvarsmakten genomförde en insats i samband med händelsen och att
beredskapen är god. I slutet av månaden återkommer rapportering om de ryska
stridsflygen, som nu uppges ha varit bestyckade med kärnvapen (t ex Evening Standard
och The Mirror). De brittiska medierna hänvisar till uppgifter i TV4.
På temat brottslighet rapporterade flera brittiska medier i direkt anslutning till händelsen
om den skolattack i Malmö där två lärare dödades. Rapporeringen är huvudsakligen
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redogörande för händelseförloppet, t ex avseende myndigheternas agerande. I några artiklar
rapporteras om liknande händelser som tidigare ägt rum i Sverige (bl.a. The Guardian,
BBC och Metro). BBC tar i en analyserande text upp att dödligt våld bland unga är relativt
ovanligt i Sverige och det framgår att det fram till för sju år sedan inte hade förekommit
någon skolattack sedan 1961.
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Norge, Danmark och Finland
Nyhetsrapporteringen i Norge
•

•

•

•

•

De mest framträdande temana under mars var sport, internationella relationer, militär och
försvar samt brottslighet. Sport återfinns i cirka 25 procent av rapporteringen om Sverige
och är därmed det största temat. Majoriteten av artiklarna handlade om hur Sveriges
herrlandslag i fotboll har presterat och andra händelser som relaterar till VM-kvalet i
fotboll. Drygt 20 procent av rapporteringen handlade om temana internationella relationer
och militär och försvar. Rapporteringen har haft en koppling till Sveriges agerande i
relation till kriget i Ukraina. Cirka 10 procent av rapporteringen berör brottslighet, med
huvudsakligt fokus på nyhetsrapportering i samband med skolattacken i Malmö.
Tonaliteten i rapporteringen inom nämnda teman bedöms övervägande ha varit neutral.
Temana internationella relationer och militär och försvar kopplar uteslutande till
händelser eller Sveriges agerande med anledning av kriget i Ukraina. Den största delen av
rapporteringen fokuserar på att Sverige ökar försvarsbudgeten och Sveriges inställning till
Nato. Kring ökade resurser till försvaret rapporteras i början av perioden att Sverige stärker
totalförsvaret. Statsminister Magdalena Andersson citeras kring att “Sverige är inte direkt
hotat, men den övergripande hotbilden har ökat. Svenska folket är måltavlor för ryska
påverkanskampanjer och felaktig information.” (bl.a. Dagbladet). Senare under perioden
citeras statsministern igen “Sveriges forsvarsevne skal styrkes kraftig.” (bl.a. Dagsavisen),
och “Sveriges forsvarsevne må styrkes kraftig” (VG), i samband med en presskonferens
tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist och finansminister Mikael Damberg, där
förändringar i försvarsbudgeten aviserades. Presskonferensen sändes också i flera norska
medier (bl.a. Dagbladet).
Sveriges relation till Nato behandlas på flera sätt. I rapporteringen framträder en bild av att
kriget i Ukraina har fört Sverige närmare Nato och att Sverige nu befinner sig i ett vägskäl
kring huruvida en ansökan ska göras eller inte. Det beskrivs att Sverige aldrig varit så nära
Nato som nu och generalsekreterare Jens Stoltenbergs uttalande om att Sverige och Finland
snabbt skulle kunna bli medlemmar plockas upp (NRK). Statsminister Magdalena
Anderssons uttalande om att en Nato-ansökan skulle kunna destabilisera säkerhetsläget och
öka spänningarna mellan öst och väst har också plockats upp (bl.a. Dagsavisen,) Det skrivs
ofta om inställningen till Nato i Sverige och i Finland och det rapporteras bl.a. om den
gemensamma presskonferens som länderna hade, där ett stärkt samarbete aviserades (bl.a.
Dagsavisen). Att Sverige deltar i en Nato-övning (Nettavisen) och att Sverige och Finland
”söker trygghet” hos EU är andra spår som tagits upp (Aftenposten).
Flera medier rapporterar om Stoltenbergs uttalande om att det inte finns några garantier för
att Norge eller andra Nato-länder skulle komma Sverige till undsättning i händelse av en
militär kris, med hänvisning till att Sverige tidigare aviserat att de skulle stödja Norge om
Ryssland skulle anfalla landet. Stoltenberg citeras kring att det är skillnad på att vara med i
Nato och att inte vara det (bl.a. Nettavisen, Aftenposten, Dagsavisen)
Kopplat till frågan om svenskt Nato-medlemskap redogörs också för svensk inrikespolitik.
En artikel i Aftenposten redogör för hur den politiska inställningen tidigare har varit och
hur olika parter resonerar nu. I andra artiklar redogörs för oppositionsledaren Ulf
Kristerssons avisering om att en Nato-ansökan skulle bli aktuell i händelse av att hans parti
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•
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•

leder regeringen efter det svenska valet, samt att Sverigedemokraternas inställning till
frågan kan påverka om Sverige söker medlemskap (ABC Nyheter, NRK). Statsminister
Magdalena Anderssons olika uttalanden citeras, bland annat om att hon inte vill ha debatt i
Sverige om Nato-frågan (Dagsavisen). Några nyhetsmedier rapporterar också om att den
svenska opinionen i frågan har svängt samt att allmänheten i Sverige är särskilt positivt
inställd till medlemskap om Finland bestämmer sig för att gå med i försvarsalliansen
(Aftenposten, Dagbladet).
Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs tal till Riksdagen har också plockats upp
i flera medier. Flera av artiklarna är återrapporterande och fokus ligger ofta på att
presidenten “varnar” Sverige för att Ryssland skulle vara intresserade av att ockupera
Gotland. (TV2, Nettavisen, VG)
Nyheten om att ryska stridsflyg i början av mars enligt Försvarsmakten kränkte svenskt
luftrum plockades upp relativt brett, ofta i längre notiser. Flygvapenchefen Carl-Johan
Edström citeras kring att beredskapen är god men att “Med tanke på den nåværende
situasjonen ser vi svært alvorlig på hendelsen. Det er en uprofesjonell og uansvarlig
handlemåte fra russisk side”. Även försvarsminister Peter Hultkvist citeras “Den russiske
krenkelsen av svensk luftrom er selvsagt helt uakseptabel. Det kommer til å bli en tydelig
diplomatisk markering fra svensk side”. (B. la ABC Nyheter och Dagbladet). Mot slutet av
perioden lyfts också i flera notiser att svenska TV4 har rapporterat om att flygplanen skulle
varit bestyckade med kärnvapen. Det framgår att källan till uppgifterna inte kunnat
bekräftas (bl.a. Dagbladet och VG).
På temat brottslighet har skolattacken i Malmö genererat relativt mycket
nyhetsrapportering. Rapporteringen är av nyhetskaraktär och redogör för händelseförloppet
(bl.a. NRK, Dagbladet och Dagsavisen). Ett antal artiklar på temat brottslighet handlar om
personer med kopplingar till IS och Sverige. Bland annat återfinns ett djupare reportage i
Aftenposten som beskriver bakgrunden till att en kvinna dömts i tingsrätten för att ha
underlåtit att skydda sitt barn från att bli barnsoldat.
Flera av de mest delade artiklarna under perioden handlar om energifrågor. En artikel i
Nettavisen som har delats mer än 11 000 gånger redogör för regeringens stödpaket med
anledning av höga el- och bensinpriser ytterligare en artikel som har delats cirka 4 000
gånger i Europower uppger att elpriserna är 10 gånger högre i södra Norge än i Sverige.

Nyhetsrapporteringen i Danmark
•

Det mest framträdande temat i rapporteringen om Sverige har varit brottslighet, som
utgjorde drygt 40 procent av rapporteringen, och därefter internationella relationer och
militär och försvar som tillsammans utgjorde cirka procent, samt sport som var ett tema i
ungefär 20 procent av rapporteringen. Tonaliteten i nyhetsrapporteringen har i huvudsak
varit neutral.

•

Inom temat brottslighet har 90 procent av rapporteringen utgjorts av nyhetsrapportering
kopplat till skolattacken i Malmö. Rapporteringen har varit i huvudsak redogörande för
händelsen (bl.a. TV2 Nyheter, Jyllands-Posten, BT och Politiken).
I rapporteringen på temana internationella relationer och militär och försvar har frågan
om ett svenskt Nato-medlemskap fått relativt stort utrymme. Det har bl.a. rapporterats om

•
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ett uttalande från Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs om att ett svenskt
medlemskap i Nato kan hanteras snabbt (Berlingske och DR). Svenska företrädares
inställning till Nato har också plockats upp (DR och Jyllands-Posten) liksom uppgifter om
opinionsläget hos en allmänhet i Sverige. Det framgår att en majoritet nu stödjer ett Natomedlemskap (Berlingske, Ekstrabladet och Jyllands-Posten). En längre artikel i
Information beskriver situationen som att Sverige och Finland befinner sig i ett
säkerhetspolitiskt limbo, men att länderna redan har ett mycket nära samarbete med Nato.
Artikeln redogör vidare för olika experters bild av hur de säkerhetspolitiska strategierna har
utvecklats på olika sätt i de olika länderna i Norden. Danska företrädares syn på
Natofrågan tas upp bl.a. i en opinionsartikel i Jyllands-Posten och DR tar upp ett uttalande
från den tidigare danske statsministerns Anders Fogh Rasmussen, om att det är rätt läge för
Sverige att ansöka om Nato-medlemskap. Det rapporteras även om att Sverige stärker
försvaret (Jyllands-Posten och DR) och i notisform om att Sverige och Finland stärker sitt
försvarssamarbete (DR).
I Danmark handlar också ett antal artiklar om migration och flyktingar från Ukraina.
Rapporteringen utgår ofta från ett uttalande från Migrationsverkets generaldirektör Mikael
Ribbenvik i SVT om myndighetens olika prognoser. Det rapporteras om att Sverige
beräknas ha tagit emot 27 000 flyktingar och att den övre prognosen är 200 000, vilket
jämförs med den danska regeringens prognos på 20 000 personer. (B.la Berlingske,
Politiken och Jyllands-Posten)
Det rapporteras om att Ryssland i fredsförhandlingar med Ukraina, föreslagit att Ukraina
skulle kunna vara neutralt enligt svensk eller österrikisk modell. Sverige är inte i fokus i
den rapporteringen. (Berlingske, Jyllands-Posten och Politiken).
Flera nyhetsmedier rapporterar i längre notiser om att ryska stridsflyg enligt
Försvarsmakten kränkte svenskt luftrum i början av mars (bl.a. BT, Tv2 Nyheter och
Jyllands-Posten). Flygvapenchefen Carl-Johan Edström och försvarsminister Peter
Hultqvist citeras. Senare under perioden hänvisar BT och Ekstrabladet till att flygen skulle
kunna ha varit bestyckade med kärnvapen, enligt svenska TV4.
Rapporteringen om sport har särskilt fokuserat på det svenska herrlandslaget i fotboll och
dess prestationer i VM-kvalet. Vidare rapporteras om fotbollsspelaren Viktor Claesson som
spelar resten av säsongen i FC Köpenhamn, med anledning av att hans kontrakt med den
ryska klubben Krasnodar sagts upp (bl.a. DR) samt om basketspelaren Jonas Jarebko som
skrivit på kontrakt med ryska CSKA Moskva och som en konsekvens stängs ute från det
svenska landslaget (bl.a. Jyllands-Posten).

Nyhetsrapporteringen i Finland
Totalt identifierades 358 artiklar om Sverige i SI:s bevakning av finska nyhetsmedier under mars.
Ett urval av 17 längre artiklar på temat internationella relationer och specifikt om Sveriges
inställning till att söka medlemskap i Nato har närlästs. Syftet har varit att hitta mer ingående
information om hur Sverige porträtteras inom temat.
•

Artiklarna om internationella relationer har under perioden överlag fokuserat på Sveriges
inställning till Nato. Detta är inte ett nytt tema i rapporteringen om Sverige i Finland, men
frågan har fått ökat fokus efter Rysslands invasion av Ukraina. De artiklar som har
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generellt en neutral tonalitet om Sverige. Det är dock sällan endast Sverige står i fokus i
rapporteringen, utan det handlar oftare om Sveriges och Finlands försvarspolitiska
samarbete respektive inställning till Nato-medlemskap. Artiklarna är resonerande och
innehåller ofta flera olika perspektiv.
I rapporteringen framgår att stödet för Nato-medlemskap i Finland har blivit väldigt
tydligt, det benämns exempelvis som ”en tsunami av stöd för Nato”. I Sverige bedöms
läget vara annorlunda, då opinionsmätningar inte anses ha visat på ett lika starkt stöd för
Nato-medlemskap och socialdemokratiska politikers inställning har upplevts som tvetydlig.
I rapporteringen framkommer därmed att Sverige och Finland inte helt går i takt vad gäller
inställningen till Nato-medlemskap. Även om Sveriges inställning anses viktig i Finland så
anses det ändå sannolikt att Finland kommer att gå med i Nato även utan Sverige
(Helsingin Sanomat). Det förs i rapporteringen resonemang om huruvida Sverige skulle
följa Finlands vägval, om Finland går med i Nato, samt om eventuella konsekvenser för det
bilaterala samarbetet om Finland, men inte Sverige, går med (Helsingin Sanomat). Mot
slutet av månaden görs bedömningen att Sverige börjat svänga i frågan, både utifrån av
uttalanden från socialdemokratiska politiker och utifrån opinionsundersökningar bland en
allmänhet. Sveriges svängning ses som något positivt (Kauppalehti, Ilta-Sanomat,
Helsingin Sanomat, Kaleva, Ilta-Sanomat). I dessa artiklar uppges att Finlands ståndpunkt
bidragit till att Sverige ändrat riktning.
Ett fåtal artiklar handlar om Sveriges beredskaps- och försvarspolitik. I en kolumn
refereras till den svenske mediepersonligheten Calle Schulman, som i Sveriges Radio sagt
att unga i Sverige lärt sig att det nationella försvaret sköts av “någon annan”, och därför
troligen inte skulle agera på samma sätt som modiga ukrainska män gör i samband med
invasionen (Helsinging Sanomat). I en artikel om totalförsvarsdebatten i Sverige
uppmärksammas att Sverige inte längre har några nationella beredskapslager, vilket
Finland har, utan att man i stället förlitar sig på att individen själv följer instruktioner från
myndigheter att lagra de förnödenheter som behövs inför kris (Iltalehti).
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Tyskland
Nyhetsrapporteringen i Tyskland
•

•

•

•

•

Under mars har rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier till stor del handlat om
brottslighet, internationella relationer och kultur. Brottslighet utgör det största temat och
förekommer i drygt en tredjedel av bevakningen. Internationella relationer och kultur utgör
cirka en femtedel vardera av bevakningen. Rapporteringen är till övervägande del
redogörande och bedöms ha en neutral tonalitet.
Rapporteringen på temat brottslighet har framför allt kretsat kring den skolattack då två
lärare dödades på en gymnasieskola i Malmö. Flera medier rapporterade vid tillfället för
attacken och gjorde senare uppföljande rapporteringar kring händelseutvecklingen. I
samband med rapporteringen kommenterades också samhällsutvecklingen kring
brottslighet och gängkriminalitet i Sverige. I Süddeutsche skriver man att det under de
senaste åren skett flera explosioner och skottlossningar i det ”till synes fredliga Sverige”.
Flera nyhetskällor tog även upp att Sverige haft problem med gängkriminalitet under en
längre tid, men att det ännu var oklart om dådet kunde kopplas till den gängkriminella
miljön (Spiegel, Stern, Tagesspiegel). Ett par källor lyfte att Malmö ansetts ha arbetat
föredömligt mot brottsutvecklingen och även fungerat som ett föregångsexempel för andra
städer i Sverige som bekämpar kriminaliteten (Süddeutsche, B.Z. Berlin). I Spiegel
publicerades ett djupgående filmreportage som skildrade den gängkriminella miljön i bland
annat Helsingborg och Göteborg.
På temat internationella relationer har det framför allt rapporterats att Sveriges hållning
till Nato har aktualiserats i samband med den ryska invasionen av Ukraina. Ett par artiklar
som fått stor spridning rapporterade att Ryssland utfärdat en varning till Sverige och
Finland om att ett eventuellt Nato-inträde skulle få ”militära och politiska konsekvenser”
(Focus, B.Z Berlin). Det har även rapporterats att Rysslands krig i Ukraina resulterat i
förändringar i opinionen kring huruvida Sverige bör gå med Nato eller inte (Rheinische
Post, Deutsche Welle, Spiegel). Man har även rapporterat att Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj hållit ett tal inför Sveriges riksdag och då bland annat kommenterat
svensk säkerhetspolitisk ”oro” (Frankfurter Allgemeine). Tyska medier har även tagit upp
att både Sverige och Tyskland efterfrågar en större solidaritet inom EU kring mottagandet
av flyktingar från Ukraina (Express).
På kulturtemat har flera olika ämnen tagits upp. Ett fåtal artiklar har rapporterat om
kungafamiljen, bland annat har Frankfurter Rundschau skrivit om prinsessan Madeleines
arbete inom barnrättsorganisationen Childhood och i Morgenpost har ryktesspridningen
kring kronprinsessan Viktoria och prins Daniels separation kommenterats. Süddeutsche
skriver om fikarasternas betydelse för svensk arbetskultur och för gemenskapen på svenska
arbetsplatser. I Süddeutsche publicerades även en kåseriartad artikel där man skildrade ett
historiskt perspektiv på Sverigebilden i Bayern, som man menar gått från negativt laddad
efter förlusten mot Sverige i fotbolls-VM 1958 till den numera mer positivt präglade bilden
som kännetecknas av IKEA, Volvo och Abba.
Inom temat sport har det bl.a. uppmärksammats att Vasaloppet fyller 100 år
(Deutschlandfunk) och det har även rapporterats att basketspelaren Jonas Jerebko uteslutits
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från det svenska landslaget, efter att ha skrivit på kontrakt med den ryska klubben CSKA
Moskva (Süddeutsche).
Under temat militär- och försvarsfrågor har ett par nyhetskällor rapporterat om den
incident då ryska stridsflygplan kränkte svenskt luftrum öster om Gotland (Focus,
Abendblatt). I Tageszeitung rapporterade man att samma dag som incidenten inträffade
skickade Sverige en säkerhetspolitisk signal under en gemensam svensk-finsk
beredskapsövning, då svenska stridsflygplan bar stridsladdade robotar under vingarna för
första gången sedan 1982.
Ett par artiklar på temat miljö- och klimat har rapporterat om den svenska regeringens
beslut att bevilja gruvbrytning i Kallak utanför Jokkmokk trots protester från flera naturoch människorättsorganisationer (Tageszeitung). Kopplat till frågan skriver Tageszeitung
att det återstår att se huruvida statsminister Magdalena Anderssons hänvisning till Olof
Palme och FN:s första miljökonferens vid sin regeringsförklaring endast var ”tomma ord”.
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Frankrike
Nyhetsrapporteringen i Frankrike
•

•

•

Drygt en tredjedel av nyhetsrapporteringen i Frankrike under mars handlade om
internationella relationer och militär och försvar. Rapporteringen sker mot bakgrund av
kriget i Ukraina och har några olika inriktningar, däribland Sveriges eventuella
medlemskap i Nato, Sveriges satsningar på försvaret och Rysslands uttalanden om
Ukrainas status som neutralt land. Det förekommer även rapportering om hur samhället
och ekonomin i Sverige påverkas av omvärldshändelserna. Ungefär en fjärdedel av
rapporteringen handlar om sport och den tar bl.a. upp att en svensk basketspelare uteslutits
från landslaget efter att ha skrivit på för ett ryskt lag. Knappt var femte artikel rör
brottslighet. Rapporteringen på nämnda teman bedöms överlag vara saklig och ha en
neutral tonalitet. Bland periodens mest delade artiklar förekommer olika teman varav några
har bäring på internationella relationer, däribland att Ryssland förordat en framtida neutral
status för Ukraina enligt svensk modell.
På temana internationella relationer respektive militär och försvar finns några olika
spår i rapporteringen om Sverige; relationen till Nato, Sveriges förstärkningar av försvaret
och frågan om svensk neutralitet. Le Figaro rapporterar om att en majoritet av svenskarna,
enligt en aktuell opinionsundersökning från Demoskop, för första gången är för ett Natomedlemskap. Frågan om medlemskap uppges ha aktualiserats i Sverige även inom partier
som historiskt har varit emot ett medlemskap. Det rapporteras också om att det ryska
utrikesdepartementet har uttalat sig om allvarliga politiska och militära konsekvenser om
Sverige eller Finland ansluter sig till Nato. Le Figaro rapporterar om aviserade ökningar av
Sveriges försvarsbudget, för att den ska uppgå till två procent av BNP inom tio år.
L’Express rapporterar att Finland, Norge och Sverige har ett nära försvarssamarbete, även
om Norge är Natomedlem och de två andra nordiska länderna inte är det. I Le Figaro
citeras statsminister Magdalena Andersson kring att hon inte utesluter en anslutning till
Nato för Sveriges del, men att det behöver analyseras vilka risker och hot det medför, så att
beslutet blir det bästa för landet. Frågan om Sveriges neutralitet lyfts som en del av
rapporteringen om förhållandet till Nato. Flera artiklar (Le Point, Le Figaro, Le Parisien,
Libération) rapporterar om att Ryssland i samband med förhandlingarna med Ukraina har
hänvisat till Sveriges och Österrikes neutrala status. France Télévision uppger att Sverige,
till skillnad från Österrike, inte kan ses som neutralt och den franska forskaren Sophie
Enos-Attali menar att det är intressant att Ryssland talar om den svenska modellen, då
Sverige genom att bistå Ukraina med vapen och humanitärt bistånd inte längre kan ses som
neutralt. På samma spår uttalar sig Chiara Ruffa, universitetslektor i krigsvetenskap vid
Stockholms universitet, i France 24 om att företrädare för politiska partier i både Sverige
och Finland inte riktigt följer den allmänna opinionen, genom att neutralitet fortfarande
utgör en viktig del av partiernas ideologi. Ruffa menar att det handlar om en ”oärlighet från
Sverige”, eftersom landet egentligen står på västs sida.
Ett annat spår i rapporteringen om Sverige handlar om hur kriget i Ukraina har påverkat det
svenska samhället. France Info rapporterar att svenskar är ”oroliga” och både France 2 och
L’Express rapporterar om att det finns en stor oro på Gotland. Rikard von Zweigberg,
beredskapschef på Region Gotland, citeras kring att även om risken är högre än tidigare så
är det fortfarande en mycket låg risk. I annan rapportering (France Info och France 2)
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framställs svenskarna som en befolkning som förbereder sig väl för det värsta och det
rapporteras t ex om att ett av världens största skyddsrum finns i centrala Stockholm. Le
Parisien rapporterar om att Sverige är ett av de länder som bojkottar rysk alkohol och
France Info lyfter regeringens plan för köpkraftskydd.
På temat brottslighet rapporterar flera nyhetsmedier om den skolattack som ägt rum i
Malmö där två lärare dödades (bl.a. L’Express, Le Figaro och Le Parisien). I flera av
artiklarna rapporteras om tidigare liknande händelser och L’Express rapporterar i samband
med händelsen även om situationen i Sverige vad avser gängkriminalitet.
Ekonomi/näringsliv är ett litet tema under månaden, men det förekommer ett par artiklar
om regeringens beslut att tillåta gruvdrift i Kallak. Tonaliteten i rapporteringen är
företrädesvis kritisk. Libérations rapportering fokuserar på beslutet utifrån i huvudsak två
perspektiv: konsekvenser på miljön och för samerna. I artikeln exemplifieras även med
andra projekt som har genomförts eller planerat genomföras där intressekonflikter funnits
gentemot samiskaintressen i Sverige, Norge och Finland. Le Monde rapporterar om
beslutet på ett liknande sätt.
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Ryssland
Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier
•

•

•

•

Rapporteringen om Sverige var under mars betydligt mindre omfattande än under de
senaste fyra månaderna. Den främsta förklaringen bedöms vara att Sverige, med anledning
av kriget i Ukraina, inte på samma sätt som tidigare är i fokus. Andra bidragande orsaker
skulle kunna vara det förändrade medielandskapet i Ryssland och möjligheten att få
tillgång till den ryska nyhetsrapporteringen.
Fokus i rapporteringen om Sverige är liksom tidigare i hög grad på temana militär och
försvar och internationella relationer. Tillsammans utgjorde temana drygt hälften av
rapporteringen om Sverige och de vävs ofta in i varandra. Som ett exempel uppfattas
Sveriges agerande inom försvarsområdet beröra och påverka relationen med Ryssland.
Rapporteringen kring militär och försvar och internationella relationer handlar i hög grad
om Sverige som ett neutralt och militärt alliansfritt land, samt om förhållandet till Nato.
Vad som uppges vara Sveriges neutrala status omskrivs som något positivt och önskvärt,
medan det som tolkas som tecken på det svenska försvarets styrka, samt försvarssamarbete
med Nato, beskrivs som något icke-önskvärt. Det nästa största temat under månaden var
sport, som förekom i knappt en femtedel av rapporteringen.
Ett återkommande budskap i rapporteringen om Sverige på temana internationella
relationer och militär och försvar handlar om att Sverige är och bör vara en neutral stat,
vilket omnämns som något positivt av ryska officiella företrädare och medier. Under mars
förekommer detta budskap i ungefär en femtedel av all rapportering om Sverige och det är
framförallt kopplat till uttalanden från tidigare kulturminister Vladimir Medinsky, som är
Putins representant i förhandlingarna med Ukraina. Medinsky har sagt att en österrikisk
eller svensk form av neutralitet skulle kunna stå modell för Ukraina, och han har även talat
om en ”svensk demilitariserad statsvariant” (t ex RIA Novosti). Svensk och österrikisk
neutralitet kopplas i rapporteringen tydligt till försvarsneutralitet (Izvestia). Även president
Putins talesman Dmitrij Peskov gör uttalanden om att han är positiv till vad som uppges
vara Ukrainas lutning åt en "svensk demilitariserad statsvariant" som en acceptabel
kompromiss (t ex TV Zvezda). I en enda artikel, publicerad av Meduza, citeras inte bara
Medinsky utan även Mikhailo Podoljak, Zelenskyjs rådgivare och Ukrainas representant i
förhandlingarna med Ryssland. Podoljak dementerar Rysslands påstående om att Ukraina
skulle kunna välja en "svensk variant" och understryker att modellen måste vara ukrainsk.
Meduzas text är den enda på temat som finns med bland månadens mest delade artiklar.
De ryska företrädarnas uttalandena om en svensk form av neutralitet kommenteras i
rapporteringen av olika ryska militärpolitiska experter. En av dem tolkar för TV Zvezda
"svensk variant" som en armé på ca 30 000 personer med en begränsad vapenuppsättning inte som dagens ukrainska "proffs beväpnade till tänderna". Andrej Kortunov,
generaldirektör för "Rådet för internationella frågor", förklarar i AIF hur Ryssland ser på
olika "neutrala" europeiska länders försvarspolitiska profiler – och ger delvis annan bild av
Sverige som ett land med ett utvecklat modernt ”militärindustriellt komplex” samt med en
mycket kritisk politisk ställning till Ryssland. Pravda.ru är kritisk till Medinskys uttalande
och talet om ”den svenska varianten” eftersom "…Sverige inte riktigt kan kallas för en
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demilitariserad stat: det har en mycket stark armé enligt regionala mått". Tsargrad.tv går
ännu längre i sin kritik och kritiserar den "svenska" variant som Ukraina påstås luta sig åt:
"Sveriges neutrala status är en fullständig fiktion”. I Tsargrad uppges den neutrala statusen
bara vara en del av den Sverigebild som det officiella Stockholm upprätthåller för att
skydda sig i händelse av ett omfattande regionalt eller världskrig. Tsargrad kopplar även
Sveriges agerande till vad som uppges vara landets stöd till Tyskland under andra
världskriget.
Nato-debatten i Sverige följs liksom tidigare noga och flera medier citerar statsminister
Magdalena Andersson kring att hon inte längre utesluter ett svenskt medlemskap (t ex
Lenta och Kommersant). Jens Stoltenbergs uttalande om breddning av Natos samarbete
med Sverige och Finland plockas upp av flera medier (t ex Gazeta, RIA Novosti och
Nezavisimaja Gazeta). Nezavisimaja Gazeta väljer att fokusera på president Joe Biden och
president Sauli Niinistös toppmöte och fokuserar i något högre utsträckning på Finlands
ställning, men hänvisar också till en opinionsundersökning från Demoskop om svenskarnas
alltmer positiva syn på Nato-medlemskap. Överlag bedöms rapporteringen om Sverige och
Nato vara mer neutral än tidigare under året, vilket delvis bedöms kunna förklaras av att
det under mars inte förekommit kritiska kommentarer från t ex Rysslands
utrikesdepartement.
Att Sverige anklagar Ryssland för att ha kränkt det svenska luftrummet i början av mars
uppmärksammas av flera medier (t ex Komsomolskaja Pravda och RT) och blir månadens
näst största nyhet. I den mestadels neutrala rapporteringen hänvisas till Försvarsmakten.
Det rapporteras också neutralt om svenska stridsflygplan på spaning nära Ukraina och
Belarus (t ex Tsargrad och Gazeta); om svenska myndigheters krav på ytterligare
skärpning av sanktionerna mot Ryssland, med citat från EU-minister Hans Dahlgren (t ex
TASS och Gazeta); samt om det svenska fackliga initiativet att blockera fartyg med
kopplingar till Ryssland (t ex MK och Lenta). Däremot rapporteras kritiskt, men i liten
omfattning, om att Sverige återigen skickar pansarskott till Ukraina (RG och MK).
På temat sport har drygt hälften av rapporteringen en koppling till kriget i Ukraina. Det
rapporteras bl.a. om att den svenske basketspelaren Jonas Jerebko stängs av från det
svenska landslaget, efter att ha skrivit avtal med en rysk klubb (t ex Lenta). Skidskytten
och OS-vinnaren Sebastian Samuelsson uttalar sig om ryska idrottares avstängning (t ex i
Gazeta) och ryska FK Khimki anklagar svenska idrottsförbund och fotbollsagenter för
tryck på svenske spelaren Filip Dågerstahl, som fick lämna den ryska klubben, medan FK
Krasnodars svenske spelare Viktor Claesson berättar om evakuering från Ryssland (båda i
Gazeta / Gazeta). Tonaliteten i rapporteringen bedöms vara överlag vara neutral.
Rapporteringen om ekonomi och näringsliv, som utgör ungefär en tiondel av månadens
rapportering, domineras av rapportering kring händelser som har en koppling till kriget i
Ukraina.2 Bland annat omnämns IKEA i samband med nyheten om att det nya företaget
IDEA:s (Inc) varumärke har godkänts av Rysslands patentsregistreringsverk.
Sminkföretaget Oriflames beslut att stanna i Ryssland och stödja sina medarbetare skildras
på ett försiktigt positivt sätt (t ex MK och KP) – till skillnad från Arlas beslut att sluta sälja
kefir i svenska butiker, som det rapporteras kritiskt om (Gazeta). Det uppmärksammas
också i flera medier att banken SEB (t ex Kommersant) och byggföretaget Bonavas (t ex

SI:s sökning inkluderar artiklar där ordet Sverige finns med i rubrik eller ingress. Eftersom rapportering om svenska företag inte alltid
inkluderar ordet Sverige finns inte all rapportering om svenska företag med i artikelunderlaget.
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TASS) lämnar Ryssland. Rapporteringen är förhållandevis neutral. Det förekommer också
rapportering om Postnords (och motsvarande Rysslands Posts) beslut om leveranspaus till
och från Ryssland (t ex RBC).
På temat samhälle skriver Lenta att prisökningarna i Sverige når rekord på nästan 30 år,
samt att mat- och elpriser rusar. Pravda.ru lyfter fram ”oron i Sverige: svälten kommer
2023” och Sverige beskrivs som offer för brutna leveranskedjor och som beroende av ryskt
och belarusiskt gödsel (Pravda hänvisar till en artikel i TN). Gazeta lyfter fram Amnesty
Internationals kritik mot Sverige i en ny rapport, där ökningen av våld bland invandrare
och orättvis behandling av den samiska befolkningen omnämns. Det rapporteras i några
artiklar sakligt om skolattacken i Malmö då två lärare dödades (t ex Izvestia och RIA
Novosti).
Flera medier skriver om att Sverige vägrar att använda en rysk raket i samband med
lanseringen av en forskningssatellit och avbryter samarbetet med Ryssland. Det
kommenteras av statliga Roskosmos chef Dmitrij Rogozin med ett sarkastiskt skämt om att
det är ”bara bra att de försvinner” (RBC).
Kommersant och Svoboda uppmärksammar några ledande nordiska tidningars, däribland
DN, initiativ att publicera nyheter på ryska. Svobodas artikel är månadens mest delade
artikel. Ansatsen i rapporteringen är försiktigt positiv.

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier
•

•

Under mars berörde drygt 40 procent av rapporteringen om Sverige temat militär och
försvar. Det förekommer också några artiklar på temat internationella relationer, som ofta
vävs samman med rapporteringen kring militär och försvar. Utöver det förekommer
enstaka artiklar på spridda teman som t ex samhälle. Tonaliteten i rapporteringen i de
ryskengelska medierna bedöms överlag vara neutral till negativ.
På temana militär och försvar och internationella relationer rör flera artiklar vad som
uppges vara Sveriges närmande till Nato, som är ett återkommande fokus i den
ryskengelska rapporteringen om Sverige. Under mars bygger rapporteringen bl.a. på
uttalanden från svenska företrädare och uppgifter om att Nato stärker samarbetet med
Sverige och Finland. Statsminister Magdalena Andersson citeras kring att ett svenskt
medlemskap i Nato skulle destabilisera säkerhetsläget i Europa (Sputnik, Russia Today)
och försvarsminister Peter Hultqvist kring att Sverige inte kommer att ansöka om Natomedlemskap så länge han är försvarsminister (Sputnik). Det framgår också av
rapporteringen att en majoritet av svenskarna, enligt färska opinionsundersökningar, är
positiva till ett Nato-medlemskap (Sputnik). Sverige uppges också ha ett allt närmare
samarbete med Nato, trots att landet i rapporteringen omnämns som neutralt. Även
försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland lyfts återkommande i rapporteringen (t ex
Russia Today). Sputnik rapporterar också om Sveriges satsningar på att stärka försvaret.
Det framgår också av rapporteringen att Sverige fördömer vad som kallas Rysslands
militära specialoperation i Ukraina, samt att Sverige efter ett historiskt beslut stödjer
Ukraina med ammunition (Sputnik). Sputnik uppger att beslutet står i motsättning till
inställningen bland allmänheten i Sverige. Försvarsminister Peter Hultqvist citeras kring att
det finns risk för ett tredje världskrig, om Nato eller väst skulle gå in med trupper i Ukraina
(Sputnik).
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Att Sverige anser att Ryssland utgör ett säkerhetspolitiskt hot är ett spår i den ryskengelska
rapporteringen och det brukar antydas att denna hållning är omotiverad. I månadens
rapportering uppges bl.a. den ”ryska faktorn” och det ”ryska hotet”, så som det upplevs i
Sverige, de senaste åren ha utgjort en förevändning för ökade försvarsanslag och ett
närmande till Nato (Sputnik). I början av mars rapporterar Sputnik om att den svenska
Försvarsmakten hävdar att fyra ryska stridsflygplan ska ha kränkt svenskt luftrum,
samtidigt som Moskva återkommande uppges ha betonat att Ryssland agerar i enlighet med
internationella regelverk, och utan att kränka andra länders gränser. Ett annat spår som
brukar förekomma i rapporteringen är att det uppges finnas russofobi i Sverige och väst.
Under månaden skriver Sputnik att antiryska stämningar har skjutit i höjden, särskilt i väst,
efter det som omnämns som Rysslands operation Ukraina. Detta exemplifieras bl.a. med att
en svensk polis internutreds efter att ha haft president Putin som skärmsläckare på sin
arbetsdator. I en annan negativt vinklad artikel, som också uppger att antiryska stämningar
har skjutit i höjden, lyfts att Arla har beslutat att sälja Kefir. I artikeln ges utrymme åt flera
negativa röster som bl.a. uttrycker att det handlar om hyckleri och dumhet.
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Bilaga. Metod och förteckning över källor per
språk/land
I 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 även exempelvis icke etablerade medier, t ex bloggar, förekomma.
För att identifiera framträdande ämnen av relevans i rapporteringen kategoriseras artiklarna i
förutbestämda teman. Därefter görs ett manuellt urval av artiklar utifrån deras relevans för
kommunikation om Sverige och Sverigefrämjande. Baserat på det slutliga urvalet av artiklar görs
en innehållsanalys genom manuell läsning och kategorisering av huruvida Sverige står i fokus för
artikeln och tonalitet. Även mindre teman eller händelser kan komma att lyftas till
landssammanfattnignarna om de av olika skäl bedöms som relevanta ur ett kommunikations- eller
främjandeperspektiv. Sådana skäl kan exempelvis vara att händelsen än nära kopplad till Sveriges
förtroende utomlands och/eller att tonaliteten är tydligt negativ eller positiv.
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