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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. opinions-

undersökningar 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 

https://www.latimes.com/business/story/2022-03-31/sweden-covid-policy-was-a-disaster
https://s2.washingtonpost.com/camp-rw/?trackId=5da86709ade4e23ecc1930d6&s=622ebf529d2fda34e7d03668&linknum=4&linktot=50
https://www.newsweek.com/sweden-deepens-nato-ties-sees-vladimir-putin-russia-unpredictable-ukraine-1684513
https://www.axios.com/sweden-finland-nato-membership-ukraine-russia-16667b64-2d20-4afe-9f84-8254398a9332.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-finland-helsinki-cold-war-34ef217e563ac9ea080c495ce6ffdb88
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-finland-helsinki-cold-war-34ef217e563ac9ea080c495ce6ffdb88
https://www.bostonglobe.com/2022/03/03/world/neutral-finland-sweden-warm-idea-nato-membership/
https://www.npr.org/2022/03/03/1084112625/neutral-finland-sweden-warm-to-idea-of-nato-membership
https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-03-03/neutral-sweden-finland-reconsider-nato-membership-ukraine-invasion
https://s2.washingtonpost.com/camp-rw/?trackId=5da86709ade4e23ecc1930d6&s=622ebf529d2fda34e7d03668&linknum=4&linktot=50
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/how-russia-pushed-finland-and-sweden-toward-nato-quicktake
https://time.com/6158727/finland-sweden-wrestle-with-the-benefits-joining-nato/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/08/nato-finland-swweden/
https://www.washingtonpost.com/business/how-russias-invasion-of-ukraine-pushed-finland-and-sweden-toward-nato/2022/03/09/9da8649c-9fd5-11ec-9438-255709b6cddc_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/14/finland-sweden-nato-eu-russia/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/16/are-sweden-finland-moving-apply-nato-membership/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-02/swedish-air-force-says-russian-fighter-jets-violated-airspace
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://www.reuters.com/world/europe/swedish-armed-forces-says-russian-fighter-jets-violated-swedish-airspace-2022-03-02/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-03-02/swedish-armed-forces-says-russian-fighter-jets-violated-swedish-airspace
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-finland-further-strengthen-security-cooperation-2022-03-05/
https://apnews.com/article/europe-education-sweden-fc6a5fdac5d8b0108b323a5fe66cedda
https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-03-22/student-arrested-teachers-killed-sweden-high-school
https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-03-22/student-arrested-teachers-killed-sweden-high-school
https://www.washingtonpost.com/world/sweden-school-killing-suspect-jailed-in-pre-trial-custody/2022/03/23/8b4fbc2e-aabf-11ec-8a8e-9c6e9fc7a0de_story.html
https://thehill.com/homenews/wire/599252-student-arrested-after-two-teachers-killed-in-sweden/
https://www.nytimes.com/2022/03/22/world/europe/teachers-killed-malmo-sweden.html
https://nypost.com/2022/03/22/student-accused-of-killing-two-teachers-at-swedish-hs/
https://www.cbsnews.com/news/sweden-2-teachers-killed-high-school-student-arrested/
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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 opinions-

undersökningar 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 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-latvia-lithuania-2085b812db4689ad38a47625e15b32d0
https://apnews.com/article/business-europe-environment-greta-thunberg-sweden-70835428ccc53921f16f1caa626000ee
https://www.latimes.com/business/story/2022-03-31/sweden-covid-policy-was-a-disaster
https://inews.co.uk/news/putin-vows-uncompromising-fight-ukraine-russia-macron-call-finland-sweden-join-nato-talks-1496597
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/finland-sweden-nato-russia-russian-foreign-ministry-b2027450.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10597587/Sweden-DOUBLE-defence-budget-wake-Russias-invasion-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10597587/Sweden-DOUBLE-defence-budget-wake-Russias-invasion-Ukraine.html
https://www.ft.com/content/297fe2f5-e424-44c5-9f9c-676c02827343
https://inews.co.uk/news/putin-vows-uncompromising-fight-ukraine-russia-macron-call-finland-sweden-join-nato-talks-1496597
https://www.express.co.uk/news/world/1576442/why-sweden-not-in-nato-member-new-developments-evg
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10571337/FOUR-Russian-fighter-jets-violate-Swedish-airspace.html
https://www.standard.co.uk/news/world/russian-planes-armed-with-nukes-chased-out-of-swedish-airspace-b991550.html
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-russian-warplanes-violated-swedish-26594455
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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. 

 

  

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/police-seek-motive-in-deadly-sweden-school-attack
https://www.bbc.com/news/world-europe-60830059
https://metro.co.uk/2022/03/22/two-women-dead-and-student-arrested-after-violence-breaks-out-at-swedish-school-16318646/
https://www.bbc.com/news/world-europe-60867754
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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 

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=86873
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/10/sverige-styrker-forsvaret-oker-budsjettet-kraftig/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/47g6pe/sverige-styrker-forsvaret
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=87748
https://www.nrk.no/nyheter/stoltenberg_-sverige-og-finland-kan-lett-bli-med-i-nato-1.15879671
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/04/ukraina-krigen-har-brakt-sverige-og-finland-naermere-nato/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/05/finland-og-sverige-vil-styrke-samarbeidet-med-nato/
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/svenske-soldater-pa-nato-ovelse-i-norge-vi-er-jo-allierte/s/12-95-3424259185
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/oWGPva/sverige-og-finland-soeker-trygghet-hos-eu
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nato-vil-ikke-garantere-militarhjelp-til-sverige-og-finland/s/12-95-3424260103
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=50461
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/03/25/nato-vil-ikke-garantere-militaerhjelp-til-sverige-og-finland/
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/a7B5Ed/forferdet-over-svs-holdning-til-nato-i-sverige-er-det-hverdagskost
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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 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/03/18/195833662/opposisjonsleder-i-sverige-vil-soke-nato-medlemskap-dersom-han-vinner-valget
https://www.nrk.no/urix/svenske-medium_-sverige-kan-naerme-seg-nato-medlemskap-1.15879832
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/08/sveriges-regjering-sier-nei-til-ny-nato-debatt/
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=50500
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/25/svensk-flertall-for-nato-medlemskap-hvis-finland-blir-medlem/
https://www.tv2.no/a/14667495/
https://www.nettavisen.no/nyheter/volodymyr-zelenskyj-advarte-sverige-de-viser-dette-pa-russisk-tv/s/12-95-3424259705
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1ObdQW/zelenskyj-med-advarsel-til-sverige-russland-vil-okkupere-deres-oey
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/03/02/195829760/russiske-jagerfly-krenket-svensk-luftrom
https://www.dagbladet.no/nyheter/russiske-kampfly-i-svensk-luftrom/75507096
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/31/tv4-russiske-fly-som-krenket-svensk-luftrom-var-utstyrt-med-kjernevapen/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/XqAGyB/tv4-fly-som-krenket-svensk-luftrom-skal-ha-vaert-utstyrt-med-atomvaapen
https://www.nrk.no/urix/to-kvinner-dode-etter-voldshendelse-pa-skole-i-malmo-1.15902328
https://www.dagbladet.no/nyheter/dodsvold-pa-skole-i-sverige/75661353
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/03/22/advokat-18-aring-har-tilstatt-drap-pa-to-laerere-i-malmo/
https://www.aftenposten.no/verden/i/Jx21O4/den-svenske-gutten-ble-barnesoldat-i-is-moren-er-tiltalt-for-aa-ha-med
https://www.nettavisen.no/okonomi/sveriges-regjering-foreslar-stor-stottepakke-til-folket/s/12-95-3424255881
https://www.europower-energi.no/nyheter/ny-stromrekord-sor-norge-ti-ganger-dyrere-enn-stockholm/2-1-1191652
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-21-to-kvinder-draebt-paa-gymnasium-i-sverige
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13851370/18aarig-aendrede-adfaerd-maaneder-foer-skoledrab-i-malmoe/
https://www.bt.dk/udland/live-drama-paa-svensk-gymnasium-to-kvinder-draebt
https://politiken.dk/udland/art8685791/18-%C3%A5rig-%C2%BBf%C3%B8ler-dyb-angst-og-angrer%C2%AB-drabet-p%C3%A5-to-l%C3%A6rere-i-Malm%C3%B8
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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 Nato-

medlemskap (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 

https://www.berlingske.dk/internationalt/stoltenberg-sverige-kan-hurtigt-blive-et-nato-land
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/stoltenberg-om-nato-medlemskab-til-sverige-det-kan-gaa-staerkt-hvis-det-oenskes
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oppositionsleder-vil-have-sverige-med-i-nato-efter-rigsdagsvalget-til-september
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13842682/svensk-oppositionsleder-goer-klar-til-natoansoegning-efter-valget/
https://www.berlingske.dk/internationalt/svensk-flertal-bakker-for-foerste-gang-op-om-nato-medlemskab
https://ekstrabladet.dk/nyheder/erhverv/svensk-flertal-bakker-for-foerste-gang-op-om-nato-medlemskab/9158982
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13798493/svensk-flertal-bakker-for-foerste-gang-op-om-natomedlemskab/
https://www.information.dk/moti/2022/03/sverige-finland-sikkerhedspolitisk-limbo-hvordan-naermer-nato-uden-paakalde-putins-vrede
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE13779660/sverige-og-finland-skal-i-nato-for-egen-og-for-natos-skyld/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/anders-fogh-i-klar-opfordring-til-sverige-gaa-med-i-nato-nu-mens-putin-er-travlt
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13813361/sverige-oeger-forsvarsbudget-og-vil-have-flere-vaernepligtige/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-oeger-forsvarsbudgettet-og-vil-have-flere-vaernepligtige
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-og-finland-styrker-samarbejdet-om-forsvaret
https://www.berlingske.dk/samfund/krigsflygtninge-stroemmer-til-sverige-inden-juni-kan-antallet-vaere-flere
https://politiken.dk/udland/art8664457/Sverige-forventer-op-mod-4.000-ukrainske-flygtninge-dagligt
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13819833/svensk-styrelse-op-mod-4000-ukrainere-ankommer-dagligt/
https://www.berlingske.dk/internationalt/muligt-kompromis-for-ukraine-rusland-oensker-svensk-model
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13833015/ukraine-afviser-neutralitet-efter-svensk-forbillede/
https://politiken.dk/udland/art8672746/Ukraine-afviser-svensk-model
https://www.bt.dk/udland/fire-russiske-kampfly-kraenker-svensk-luftrum
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-02-fire-russiske-kampfly-kraenkede-svensk-luftrum
http://jyllands-posten.dk/import/importjp/ritzau/ECE13789978/fire-russiske-kampfly-har-kraenket-svensk-luftrum/
https://www.bt.dk/udland/nye-oplysninger-russiske-fly-over-sverige-var-atombevaebnede
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/melding-atombevaebnede-russiske-fly-kraenkede-svensk-luftrum/9195642
https://www.dr.dk/sporten/seneste-sport/fck-henter-svensk-landsholdsspiller-efter-russisk-exit
https://jyllands-posten.dk/sport/andensport/basketball/ECE13877720/svensk-basketstjerne-rykker-til-rusland-og-mister-sponsor/
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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).  

 

  

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008682318.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008703975.html
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uudet-nato-luvut-ovat-jarisyttavat-nain-suomi-kaantaa-ruotsin-kantaa-demareissa-tayskeikaus/d5f17e24-6e56-452c-80d5-269ae2dff498
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008706470.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008711786.html
https://www.kaleva.fi/nato-ratkaisu-aiheuttaa-ruotsin-demareissa-tuskare/4481003
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008721692.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008696308.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/f42b362b-28a3-4140-b9ce-4b05516f2e35
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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 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-schock-in-schweden-zwei-lehrerinnen-in-schule-getoetet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220321-99-618372
https://www.spiegel.de/panorama/schweden-vorfall-an-schule-zwei-verletzte-eine-festnahme-a-3b84d125-8066-4c44-9156-f3f156e66b0d
https://www.stern.de/panorama/stern-crime/malmoe--zwei-frauen-bei-gewalttat-in-schwedischer-schule-getoetet-31720402.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/18-jaehriger-unter-mordverdacht-zwei-frauen-nach-gewalttat-an-schule-in-malmoe-gestorben/28186150.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/gewalt-schule-malmoe-schweden-1.5552154
https://www.bz-berlin.de/welt/zwei-lehrerinnen-in-schule-in-malmoe-getoetet-gymnasiast-18-festgenommen
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-bandenkriminalitaet-eskalation-der-gewalt-arte-re-reportage-von-spiegel-tv-a-84038cb9-cebe-4065-9559-86d539f12359
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-droht-schweden-und-finnland-bei-nato-beitritt-mit-vergeltungsmassnahmen_id_66859960.html
https://www.bz-berlin.de/welt/russland-droht-mit-vergeltungsmassnahmen-bei-nato-eintritt-von-finnland-und-schweden
https://rp-online.de/politik/ausland/ukraine-krise-treibt-putins-krieg-finnland-und-schweden-in-die-nato_aid-66852047
https://rp-online.de/politik/ausland/ukraine-krise-treibt-putins-krieg-finnland-und-schweden-in-die-nato_aid-66852047
https://www.dw.com/de/macht-der-krieg-in-der-ukraine-schweden-und-finnland-zu-nato-mitgliedern/a-61017825
https://www.spiegel.de/ausland/mehrheit-der-schweden-erstmals-fuer-nato-beitritt-a-07cfa61c-919a-4ba1-bebc-7512a45a3a04
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-lobt-in-ansprache-schweden-fuer-ihre-hilfe-17906436.html
https://www.express.de/politik-und-wirtschaft/schweden-will-nicht-mehr-so-viele-fluechtlinge-was-scholz-dazu-sagt-91644
https://www.fr.de/panorama/leute/prinzessin-madeleine-schweden-kampf-kinder-missbrauch-internet-childhood-libra-miami-zr-91416585.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234696797/prinzessin-victoria-schweden-daniel-ehevertrag.html
https://www.sueddeutsche.de/leben/gesellschaft-fika-in-schweden-kleines-glueck-waehrend-der-kaffeepause-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220315-99-525974
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-krieg-schweden-fussball-niederlage-1958-1.5545928
https://www.deutschlandfunk.de/100-jahre-wasalauf-100.html
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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 natur- 

och 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”.  

 

  

https://www.sueddeutsche.de/sport/basketball-vertrag-bei-zska-moskau-schweden-suspendiert-ex-nba-profi-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220331-99-744072
https://www.focus.de/politik/diverses/russland-angriff-schweden-meldet-verletzung-seines-luftraumes-durch-russland_id_61906072.html
https://www.abendblatt.de/politik/article234720121/rumaenien-schweden-abstuerze-kampfjets-russland-luftraum.html
https://taz.de/Finnland-und-Schweden-ueben-Ernstfall/!5835679/
https://taz.de/Rohstoffgewinnung-in-Schweden/!5843829/
https://taz.de/Eisenerzfoerderung-in-Schweden/!5839716/
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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 Nato-

medlemskap. 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) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pour-la-premiere-fois-une-majorite-de-suedois-pour-l-adhesion-a-l-otan-selon-un-sondage-20220304
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/defense-la-suede-annonce-d-importants-investissements-pour-atteindre-2-du-pib-20220310
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/face-a-une-russie-agressive-finlandais-et-suedois-s-aguerrissent-aux-cotes-de-l-otan_2170457.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-la-premiere-ministre-dit-ne-pas-exclure-une-candidature-a-l-otan-20220330
https://www.lepoint.fr/video/l-ukraine-rejette-l-idee-d-un-modele-autrichien-ou-suedois-de-neutralite-16-03-2022-2468448_738.php
https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-rejette-l-idee-d-un-modele-autrichien-ou-suedois-de-neutralite-presente-par-le-kremlin-20220316
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-kiev-rejette-lidee-russe-dune-ukraine-neutre-sur-le-modele-suedois-16-03-2022-FK5SBOD4GNHPVPY4DT5Y6R5O7Y.php
https://www.liberation.fr/international/neutralite-de-lukraine-pourquoi-la-suede-et-lautriche-sont-evoquees-comme-modele-par-moscou-20220316_IELOB6XA3JFTZFV3WNO3Z3THGQ/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-a-quoi-ressemble-une-neutralite-facon-autriche-ou-suede-reclamee-par-le-kremlin_5021356.html
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220315-ukraine-le-risque-d-une-attaque-russe-en-su%C3%A8de-et-en-finlande-pris-tr%C3%A8s-au-s%C3%A9rieux
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-suede-l-inquietude-monte-depuis-le-debut-de-l-invasion-russe-en-ukraine_4970190.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/suede-craignant-des-tensions-avec-la-russie-larmee-reste-en-alerte-sur-lile-de-gotland_5045059.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/au-gotland-suedois-une-inquietude-nouvelle-face-a-une-russie-en-guerre_2169212.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/guerre-en-ukraine-face-a-la-menace-russe-la-suede-se-prepare-au-pire_4972611.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/suede-craignant-des-tensions-avec-la-russie-larmee-reste-en-alerte-sur-lile-de-gotland_5045059.html
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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.  

 

  

https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-americains-canadiens-suedois-et-finlandais-boycottent-la-vodka-russe-01-03-2022-TYCPKO5BPBAKJLL2RM3IOFK64E.php
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-americains-canadiens-suedois-et-finlandais-boycottent-la-vodka-russe-01-03-2022-TYCPKO5BPBAKJLL2RM3IOFK64E.php
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/guerre-en-ukraine-l-allemagne-la-suede-et-l-espagne-face-a-l-onde-de-choc-economique_4988433.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/crime-grave-dans-un-lycee-suedois-2-blesses_2170242.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/crime-grave-dans-un-lycee-suedois-deux-blesses-20220321
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-deux-femmes-tuees-dans-une-attaque-a-linterieur-dun-lycee-22-03-2022-OVFEOWS3EBFL3G2MPZNR7GYZM4.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/tuerie-dans-un-lycee-en-suede-la-police-cherche-le-mobile-de-l-eleve_2170284.html
https://www.liberation.fr/international/europe/suede-le-gouvernement-valide-un-projet-controverse-de-mine-de-fer-en-territoire-sami-20220323_VNIQANEZHJCAZNZ3OU2DPWBHJI/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/24/la-suede-dit-oui-a-un-projet-minier-tres-controverse_6118945_3244.html
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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 

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html
https://iz.ru/1306029/2022-03-16/politologi-obiasnili-shvedskii-i-avstriiskii-variant-demilitarizatcii-ukrainy
https://tvzvezda.ru/news/20223161318-HSA8G.html
https://meduza.io/news/2022/03/16/medinskiy-kiev-predlagaet-avstriyskiy-shvedskiy-varianty-neytraliteta-podolyak-model-mozhet-byt-lish-ukrainskoy-s-garantiyami-bezopasnosti
https://tvzvezda.ru/news/20223161433-0H24V.html
https://aif.ru/politics/world/chto_za_shvedskiy_neytralitet_predlagayut_ukraine
https://www.pravda.ru/news/world/1690845-ukraina/
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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 

 
2 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. 

https://tsargrad.tv/articles/shvedskaja-mina-pod-rossiju-hitraja-shema-kieva-i-vashingtona_513131
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Премьер%20Швеции%20задумалась%20о%20членстве%20страны%20в%20НАТО:%20Политика:%20Мир:%20Lenta.ru
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Премьер%20Швеции%20задумалась%20о%20членстве%20страны%20в%20НАТО:%20Политика:%20Мир:%20Lenta.ru
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Премьер-министр%20Швеции%20допустила%20вступление%20страны%20в%20НАТО%20-%20Новости%20–%20Мир%20–%20Коммерсантъ%20(kommersant.ru)
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/04/17380129.shtml
https://ria.ru/20220304/nato-1776542585.html
https://www.ng.ru/world/2022-03-05/100_220305nato.html
https://www.kp.ru/online/news/4650282/
https://russian.rt.com/world/news/970586-shveciya-narushenie-rossiya
https://by.tsargrad.tv/news/shvedskaja-razvedka-raskryla-svoj-samoljot-vblizi-belorusskoj-granicy_518692
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/03/26/17480833.shtml
https://tass.ru/ekonomika/13911129?utm_source=euc-excel.officeapps.live.com&utm_medium=referral&utm_campaign=euc-excel.officeapps.live.com&utm_referrer=euc-excel.officeapps.live.com
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/01/17362297.shtml
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/В%20Швеции%20заявили,%20что%20будут%20блокировать%20все%20российские%20суда%20-%20МК%20(mk.ru)
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/В%20Швеции%20приняли%20решение%20о%20блокаде%20связанных%20с%20Россией%20судов:%20Политика:%20Мир:%20Lenta.ru
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Германия%20и%20Швеция%20передадут%20Украине%20новые%20партии%20гранатометов%20—%20Российская%20газета%20(rg.ru)
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Швеция%20собралась%20передать%20Украине%205000%20единиц%20противотанкового%20оружия%20-%20МК%20(mk.ru)
https://lenta.ru/news/2022/03/31/nelzyavystyp/
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/18/17442169.shtml
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/17/17437309.shtml
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/06/17387119.shtml
https://incrussia.ru/news/rospatent-odobril-ideya-ikea/
https://www.mk.ru/economics/2022/03/12/shvedskaya-kosmeticheskaya-kompaniya-oriflame-ostanetsya-v-rossii-i-podderzhit-prodavcovkonsultantov.html
https://www.kp.ru/online/news/4662159/
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/21/17457205.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/5270294
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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 Nato-

medlemskap 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).   

https://tass.ru/ekonomika/13962125
https://www.rbc.ru/politics/24/03/2022/623c8de89a794761922791fc
https://lenta.ru/news/2022/03/14/swed/
https://www.pravda.ru/world/1691467-sweden_sanctions/
https://www.tn.se/naringsliv/kriget-godselbrist-kan-halvera-svensk-spannmalsskord/
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/30/17497939.shtml
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/sweden/
https://iz.ru/1308636/2022-03-22/dve-zhenshchiny-pogibli-pri-napadenii-na-litcei-v-shvetcii
https://ria.ru/20220322/napadenie-1779369360.html
https://ria.ru/20220322/napadenie-1779369360.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/03/2022/623190629a79474174550ea3
https://www.kommersant.ru/doc/5251514
https://www.svoboda.org/a/gazety-finlyandii-shvetsii-i-danii-perevedut-na-russkiy-statji-ob-ukraine/31746824.html
https://sputniknews.com/20220309/swedish-pm-says-nato-membership-would-destabilise-security-situation-in-europe-1093705173.html
https://www.rt.com/news/551504-sweden-declines-join-nato-ukraine/
https://sputniknews.com/20220310/nato-entering-ukraine-risks-world-war-iii-swedish-defence-minister-warns-1093736215.html
https://sputniknews.com/20220321/finnish-president-suggests-closer-defence-ties-with-us-sweden-as-alternative-to-nato-1094040854.html
https://www.rt.com/news/551249-nato-sweden-finland-cooperation/
https://sputniknews.com/20220311/sweden-seeks-to-up-defence-allotments-to-2-of-gdp-amid-warnings-of-possible-attack-1093766314.html
https://sputniknews.com/20220309/swedish-pm-says-nato-membership-would-destabilise-security-situation-in-europe-1093705173.html
https://sputniknews.com/20220324/sweden-to-send-more-arms-to-ukraine-amid-russias-special-op-1094137666.html
https://sputniknews.com/20220310/nato-entering-ukraine-risks-world-war-iii-swedish-defence-minister-warns-1093736215.html
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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.   

  

 

 

  

https://sputniknews.com/20220309/swedish-pm-says-nato-membership-would-destabilise-security-situation-in-europe-1093705173.html
https://sputniknews.com/20220303/sweden-claims-four-russian-warplanes-violated-its-airspace-1093541438.html
https://sputniknews.com/20220317/swedish-policewoman-under-investigation-for-having-putin-as-screensaver-1093947272.html
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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.  

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 
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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  

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 

 

 

 

 


