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omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk 
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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, Norge 

och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt 

de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land. 

 

Nyhetsrapporteringen maj 2022  

 

 
 
Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1-31 maj respektive 1-30 april i de nyhetsmedier som SI följer, 

där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under maj var rapporteringen om Sverige betydligt mer omfattande än under föregående månad i 

alla länder förutom Danmark. Flest artiklar om Sverige publicerades i Ryssland, där rapporteringen 

var ungefär fyra gånger så omfattande som en genomsnittlig månad. Även i övriga länder var 

rapporteringen på betydligt högre nivåer än den brukar vara.  

Internationella medier i alla länder har haft ett mycket stort fokus på Sveriges process mot en 

ansökan till Nato, som tycks ha trängt undan andra ämnen, då frågan dominerar månadens 

nyhetsrapportering. Inriktningen på rapporteringen skiljer sig dock delvis åt mellan länderna. Den 

främsta skiljelinjen går liksom tidigare mellan å ena sidan Ryssland och å andra sidan övriga 

länder. Gemensamt för alla länder är dock att händelseutvecklingen i Sverige följs noggrannt samt 

att det förekommer en del analyser och kommentarer till Sveriges vägval.  

Sveriges beslut om en Nato-ansökan beskrivs i internationella medier som ett historiskt steg. 

Rapporteringen tar ofta upp även Finland, som uppges ligga steget före, och det framträder en bild 

av att Sverige följer efter. I såväl nyhetsartiklar som analyser uppges Sveriges Nato-ansökan utgöra 

ett avsteg från vad som omnämns som en långvarig svensk neutralitet och begreppet ”det neutrala 

Sverige” återkommer i rapporteringen. Ibland uppges neutralitet och alliansfrihet vara en 

ideologisk fråga i Sverige. I ryska medier beklagas utvecklingen och Sveriges beslut om en Nato-

ansökan uppges ha fattats under påtryckningar från USA. I både Ryssland och andra länder lyfts att 

Sverige sedan länge har ett etablerat samarbete med Nato och det förekommer ibland resonemang 

om att Sverige lämnande neutralitetspolitiken i och med EU-inträdet. Ibland dras slutsatsen att ett 

Nato-medlemskap i praktiken inte skulle innebära en dramatisk omsvängning. Att beslutet om en 

Nato-ansökan dock innebär en omsvängning för särskilt Socialdemokraterna lyfts ofta. Ibland 

rapporteras även om att det finns partier i Sverige som inte stödjer beslutet. Samtidigt är det i 

samtlig medierapportering, förutom i den ryska, tydligt att beslutet är en konsekvens av ett 

förändrat säkerhetsläge och det framgår att en majoritet av svenskarna numera är positiva till ett 

medlemskap.  

I alla länder utom i Ryssland uppges Sveriges Nato-ansökan vara en missräkning för Ryssland och 

det framgår att Sverige välkomnas in i Nato av de flesta Nato-länderna. Sverige uppges kunna bidra 

till att stärka Natos försvarsförmåga och en slutsats i rapporteringen är att ett svenskt och finskt 

medlemskap skulle bidra till att öka säkerheten i Östersjöregionen. Det lyfts också att Sverige 

under ansökningsprocessen behöver och får säkerhetsgarantier från olika länder. Nordiska medier 

uppger att det nordiska samarbetet kommer att stärkas i och med ett svenskt medlemskap, särskilt 

avseende försvarsfrågor. Av rapporteringen framgår att officiella ryska företrädare istället anser att 

ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara farligt och ett strategiskt misstag, som skulle bidra till att 

minska både Sveriges säkerhet och säkerheten i Rysslands närområde. Både ryska och västliga 

medier tar upp uttalanden från olika ryska företrädare kring att Ryssland kan komma att behöva 

vidta åtgärder efter ett eventuellt svenskt medlemskap, beroende på hur Nato agerar i Rysslands 

närområde.  

Ett budskap i den ryska rapporteringen är att det finns en splittring kring Sveriges Nato-ansökan 

och att många även utanför Ryssland är kritiska: i Sverige, i andra europeiska länder, i USA, men 

inte minst i Turkiet. Att Turkiets president Erdogan motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato får 

dock stort utrymme i rapporteringen i alla länder. Det rapportertas främst om olika uttalanden, 

kontakter och möten mellan Sverige och Turkiet. Analyser och kommentarer i rapporteringen 

fokuserar vanligen på vilka de reella skälen till Erdogans agerande är och det framgår av 

rapporteringen att Sverige bemöter anklagelserna om att landet stödjer terroristgrupper. I 
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rapporteringen, som överlag är neutral och redogörande, lyfts också att olika företrädare från t ex 

Nato bedömer att det kommer gå att nå en lösning som möliggör ett Nato-medlemskap för Sverige.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA  

- Under maj har rapporteringen om Sverige varit mer omfattande än vanligt. En majoritet av 

artiklarna, drygt 80 procent, handlar om Sverige och Nato, som är i fokus även bland 

månadens mest delade publiceringar om Sverige. Utöver återrapporterande artiklar har det 

publicerats flera artiklar av fördjupande och analyserande karaktär och även 

opinionsartiklar. Dessa tecknar överlag en fördelaktig bild och tar upp bl.a. Sveriges och 

Finlands styrkor inom försvarsområdet, att länderna är utvecklade, stabila demokratier och 

bedöms kunna bidra till Natos uppdrag. Sveriges historia av neutralitetspolitik och 

alliansfrihet, liksom att Sverige och Finland är nära samarbetspartner till Nato, är områden 

som återkommer i rapporteringen. 

 

- Flera medier rapporterar om att Sverige och Finland traditionellt haft neutralitet och 

militär alliansfrihet som försvarspolitisk inriktning (bl.a. NPR, NY Times, Washington 

Post) och Sveriges och Finlands ansökan om Natomedlemskap uppges vara ett “historiskt 

skifte” (Bloomberg, MSNBC, Fox News). I sammanhanget uppges ibland att varken 

Sverige eller Finland är att betrakta som fullt ut neutrala vilket exemplifieras med 

samarbetet med Nato och EU-medlemskap (Washington Post). I rapporteringen ges även 

plats åt röster som motsätter sig ett Nato-medlemskap, med bl.a. argument att neutralitet 

har tjänat Sverige väl och att ett medlemskap skulle begränsa Sveriges möjligheter att 

verka för kärnvapennedrustning, vapenkontroll och fredliga lösningar på tvister (NY 

Times). Bland annat NY Times uppger att Sveriges beslut om att ansöka om en Nato-

medlemskap innebär en missräkning för president Putin:”…Mr. Putin’s strategic 

calculation in Ukraine has backfired and undermined longstanding Russian security 

priorities” (även t.ex. Time). Att stödet för ett Nato-medlemskap har ökat i både Sverige 

och Finland under våren tas också upp i rapporteringen (Axios). 

 

- Ett spår i rapporteringen är hur Sveriges och Finlands beslut mottas och det 

rapporteras om andra länders stöd i samband med Nato-ansökan, t.ex. från Tyskland, 

Lettland och USA (NY Times, Wall Street Journal, NY Times), samt de nordiska länderna 

(Foreign Policy) och USA (The Hill). Att Sverige och Storbritannien undertecknande en 

gemensam försvarsdeklaration i samband med premiärminister Boris Johnsons besök i 

Sverige tas upp (AP, Forbes, Fox News). En betydande del av rapporteringen handlar om 

Turkiets president Erdoğans uttalade tveksamhet till Finland och Sverige som medlemmar i 

Nato (t.ex. AP, Washington Post, Forbes, AP, Fox News, Axios). Det framgår att han menar 

att länderna inte tagit ställning mot terroristorganisationer (bl.a. Washington Post, The Hill, 

Fox News, Bloomberg, CNN), Turkiet uppges i högre utsträckning ha invändningar 

gällande Sverige än Finland (t ex Fox News). 

 

- Det rapporteras även om Rysslands hållning till ett svenskt medlemskap i Nato. Olika 

ryska företrädare citeras, t ex den ryske presidentens talesperson Dmitry Peskov, kring att 

en: “…NATO expansion does not make the world more stable and secure” (bl.a. The Hill). 

Även bl.a. Rysslands vice utrikesminister Ryabkovs uttalande om att “the West should 

have no illusions that Moscow would simply put up with the Nordic expansion of NATO” 

https://www.npr.org/2022/05/15/1099003708/ukraine-war-finland-sweden-nato
https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/europe/sweden-finland-nato-putin.html
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/13/sweden-finland-nato-membership/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/13/sweden-finland-nato-membership/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-15/finland-sweden-set-to-apply-for-nato-entry-in-historic-shift
https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/finland-sweden-applying-for-nato-membership-a-watershed-moment-says-senator-140345413887
https://radio.foxnews.com/2022/05/16/jennifer-griffin-on-the-significance-of-finland-and-sweden-applying-to-join-nato-absolutely-seismic-and-historic/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/13/sweden-finland-nato-membership/
https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/europe/sweden-finland-nato-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/europe/sweden-finland-nato-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/05/15/world/europe/finland-sweden-nato-russia-ukraine.html
https://time.com/6177971/nato-finland-sweden-russia/
https://www.axios.com/2022/05/15/sweden-nato-application-finland
https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008331670/germany-finland-sweden-nato.html
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-04-27/card/latvia-s-prime-minister-nudges-finland-sweden-toward-nato-3c54AtjKu7HSZ0s4heXo
https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000008357640/biden-sweden-finland-nato.html
https://foreignpolicy.com/2022/05/16/finland-sweden-nato-russia-war-security/
https://thehill.com/policy/international/3493709-sullivan-we-will-not-tolerate-any-aggression-toward-sweden-finland-during-nato-process/
https://apnews.com/1db98ed6fb36ebc0ef1337084c683bef
https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/05/11/uk-strikes-security-pact-with-sweden-and-finland/
https://www.foxnews.com/world/uk-defensive-alliance-sweden-finland-nato-membership
https://apnews.com/article/russia-ukraine-middle-east-turkey-moscow-sweden-49d5297a0dff391e5de9f24f6b3a390a
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/16/turkey-nato-sweden-finland-ukraine/
https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/05/13/turkey-opposes-finland-and-sweden-joining-nato-erdogan-says/?sh=69be2a086c0d
https://apnews.com/8b06e0b7673c0b01df5d36272b0c5dff
https://www.foxnews.com/world/turkey-sweden-finland-nato-no-vote
https://www.axios.com/2022/05/19/turkey-finland-sweden-nato-terrorists
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/16/turkey-nato-sweden-finland-ukraine/
https://thehill.com/news/ap/ap-international/swedish-lawmakers-debate-joining-nato-as-attitudes-change/
https://www.foxnews.com/world/turkeys-erdogan-accuses-sweden-finland-terrorism-nato
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-18/why-sweden-s-stance-on-kurds-riles-turkey-s-erdogan-quicktake
https://www.cnn.com/2022/05/18/europe/turkey-nato-finland-sweden-cmd-intl/index.html
https://www.foxnews.com/world/sweden-finland-nato-bid-turkey-meeting-ankara
https://thehill.com/policy/international/3485866-russia-says-finland-joining-nato-would-be-a-threat/
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plockas upp (Reuters). President Putins uttalande att Sveriges och Finlands medlemskap i 

Nato inte utgör något direkt hot mot Ryssland framställs som nedtonat i relation till 

uttalanden från andra ryska företrädare och tidigare uttalanden om Natos utvidgning (The 

Hill, Washington Post, Reuters). Rapporteringen om beslutsprocessen inför Natoansökan 

(AP) innefattar bl.a. utrikesminister Ann Lindes uttalanden om ett förändrat säkerhetsläge i 

Europa, dess konsekvenser för Sverige och möjligt agerande från ryskt håll, exempelvis 

cyber- eller hybridattacker (bl.a. Bloomberg, Fox News). 

 

- I rapporteringen uppges Sverige vara väl förberett för ett Nato-medlemskap och ha 

styrkor som skulle bidra till Nato (t ex The Hill). Sverige och Finland uppges vara Natos 

närmaste allierade och ländernas styrkor tas upp (t ex CBS News): “ They have functioning 

democracies, well-funded armed forces and contribute to the alliance's military operations 

and air policing. Any obstacles they face would merely be of a technical, or possibly 

political nature”. I rapporteringen redogörs även för vad länderna kan komma att bidra med 

till Nato (CNN, The Hill, Washington Post), bl.a. försvarsmässigt, budgetmässigt och 

storleksmässigt liksom att länderna skulle “bring unique capabilities to an especially 

vulnerable Baltic region, where NATO has struggled to project power”(Axios). Det lyfts 

även att Sverige och Finland geografiskt är strategiskt placerade i Europa (Time).  

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien   

- Rapporteringen om Sverige i Storbritannien var betydligt mer omfattande under maj än 

under föregående månad och nästan 75 procent av rapporteringen behandlade Sverige och 

Nato. Huvudspåren var att Sverige i och med Nato-ansökan överger en långvarig 

neutralitet; att detta är en konsekvens av ett försämrat säkerhetsläge; att Sverige inte låter 

sig hotas av Ryssland; samt att Nato-länderna överlag välkomnar Sverige, som får 

säkerhetsgarantier av flera länder. I den brittiska rapporteringen lyfts särskilt den 

gemensamma försvarsdeklaration som Sverige och Storbritannien undertecknade under 

premiärminister Boris Johnsons besök i Sverige. Det rapporteras även mycket om att 

Turkiets president Erdogan motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato. 

 

- Att Sverige ansöker om medlemskap i Nato uppges innebära ett av de största 

geopolitiska skiftena i Europa sedan Sovjetuntionens upplösning, samt ett mycket 

stort skifte för både Sverige och Finland. Det rapporteras vanligen om länderna 

gemensamt och Sverige uppges följa efter Finland (t ex Telegraph, The Irish Times, The 

Independent) Det tas återkommande upp att båda länderna, av olika anledningar, har haft 

en lång historia av neutralitet i krigstid och av att ha stått utanför försvarsallianser (t ex 

Independent, Daily Mail). I både analyser och nyhetsartiklar uppges neutraliteten ha varit 

en fråga om ideologi för Sverige, medan den för Finland varit en fråga om existens (t ex 

BBC). The Irish Times uppger att ansökan om Nato-medlemskap för Sverige innebär ”an 

abrupt and emotional end to a national narrative of peace, non-alignment and two centuries 

of neutrality, dating back to the Napoleonic era”. Ibland uppges Sverige ha använt sin 

neutralitet för att positionera sig som en internationell medlare och för att stödja demokrati, 

multilateral dialog och nedrustning (Independent).Om Sverige, liksom Norge och 

Danmark, får undantag för kärnvapen så uppges landet kunna bibehålla rollen som 

förespråkare av fred och nedrustning (t ex The Guardian). I och med att Sverige sedan 

https://www.reuters.com/world/europe/russia-calls-finland-sweden-joining-nato-mistake-with-far-reaching-consequences-2022-05-16/
https://thehill.com/policy/international/3490136-putin-finland-sweden-joining-nato-does-not-pose-a-direct-threat-to-russia/
https://thehill.com/policy/international/3490136-putin-finland-sweden-joining-nato-does-not-pose-a-direct-threat-to-russia/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/16/finaland-nato-russia-ukraine-sweden/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-calls-finland-sweden-joining-nato-mistake-with-far-reaching-consequences-2022-05-16/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-world-war-ii-stockholm-sweden-258926c3bad81d918d7475cf95bfd992
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/weden-edges-closer-to-nato-entry-after-key-parliamentary-report
https://www.foxnews.com/world/sweden-nato-membership-report-russia
https://thehill.com/opinion/national-security/3495813-sweden-in-nato-prepared-from-day-one/
https://www.cbsnews.com/news/finland-and-sweden-nato-applications/
https://edition.cnn.com/videos/world/2022/05/23/sweden-finland-army-capabilities-dos-santos-pkg-vpx.cnn
https://thehill.com/policy/defense/3502567-nato-commander-nominee-says-finland-sweden-fortify-defenses-against-russia/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/19/finland-sweden-nato-maps/
https://www.axios.com/2022/05/19/nato-finland-sweden-military-might
https://time.com/6177971/nato-finland-sweden-russia/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/05/15/sweden-set-follow-finland-joining-nato-despite-threats-vladimir/
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/for-once-sweden-follows-finland-s-lead-1.4878945
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-nato-membership-ukraine-russia-b2079580.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-nato-membership-ukraine-russia-b2079580.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/nato-ap-finland-russia-sweden-b2079336.html
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10807093/MARK-ALMOND-Pact-Sweden-Finland-proves-just-catastrophic-blunder-Putin-made.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-61397478
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/sweden-weighs-up-bringing-emotional-end-to-200-years-of-neutrality-1.4877846
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-finland-joining-nato-why-b2077306.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/johnson-security-assurances-sweden-and-finland-not-just-symbolic
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länge samarbetat med Nato dras ibland slutsatsen att det skifte som uppstår i samband med 

Nato-ansökan primärt är politiskt, inte praktiskt (t ex Financial Times).  

 

- Det framgår av rapporteringen att Sveriges beslut om att ansöka om medlemskap i 

Nato är en konsekvens av ett helt nytt säkerhetsläge. Utrikesminister Ann Linde citeras 

kring att Rysslands invasion av Ukraina har försämrat säkerhetsläget för Sverige och hela 

Europa. Av rapporteringen framgår att Socialdemokraterna överger en långvarig hållning i 

och med regeringens beslut om att ansöka om Nato-medlemskap (t ex Evening Standard). 

Statminister Magdalena Andersson citeras kring att Socialdemokraterna anser att ett Nato-

medlemskap är det bästa för Sveriges säkerhet (t ex Financial Times, The Times). Det 

framgår av rapporteringen att en majoritet bland den svenska allmänheten numera är 

positiv till ett medlemskap.  

- Att Sverige inte låtar sig hotas av Ryssland tas ofta upp i rapporteringen. Olika 

uttalanden från ryska företrädare, däribland president Putin, vice utrikesminister Alexander 

Grusjko och vice utrikesminister Sergej Ryabkov, om att Ryssland anser att ett svenskt 

Nato-medlemskap skulle vara ett stort misstag som skulle bidra till att minska säkerheten 

och leda till att Ryssland kan komma att behöva vidta åtgärder, plockas upp i 

rapporteringen (t ex Financial Times, The Guardian, The Telegraph). Budskapet i 

rapporteringen är att de ryska hoten i samband med Sveriges Nato-ansökan inte har någon 

effekt. Statsminister Magdalena Andersson citeras kring att det är upp till Ryssland och 

president Putin vilka åtgärder som vidtas, men att det är möjligt att det kommer att 

genomföras t ex cyberattacker eller hybridattacker (t ex Metro News) 

 

- Det framgår av rapporteringen att Natoländerna välkomnar Sverige och att ett flertal 

länder har gett säkerhetsgarantier under ansökningsprocessen (t ex The Guardian). 

Särskilt den gemensamma försvarsdeklarationen som Sverige och Finland undertecknade 

under premiärminister Boris Johnsons besök i Sverige får stort utrymme. Det framgår bl.a. 

att Johnson uttalat att avtalet befäster de värden som Sverige och Storbritannien står för 

och att länderna håller ihop för att försvara frihet och säkerhet (t ex Independent, 

Telegraph). Det rapporteras även i stor utsträckning om att Turkiets president Erdogan 

motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato. I rapporteringen lyfts att orsaken kan vara att 

Erdogan försöker uppnå fördelar för Turkiet inom Nato (t ex Telegraph) och bl.a. Natos 

generalsekreterare Jens Stoltenberg citeras kring att det bör vara möjligt att hitta en lösning 

(t ex Financial Times). Ett svenskt medlemskap uppges i rapporteringen bidra till att stärka 

Natos militära förmåga och till ökad säkerhet (t ex Daily Mail, Sky News).  

 

  

https://www.ft.com/content/e85825af-5172-44c4-9662-f7ceca40e8ac
https://www.standard.co.uk/news/world/sweden-nato-membership-russia-ukraine-war-vladimir-putin-finland-b1000206.html
https://www.ft.com/content/f938ee66-3130-47e9-a911-8f7177e58521
https://www.thetimes.co.uk/article/nato-fast-tracks-membership-of-finland-and-sweden-to-minimise-threat-from-russia-7zs86sbn5
https://www.ft.com/content/b3f29756-06e1-443d-8364-bd98c7cd19d4
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/05/16/sweden-finland-made-grave-mistake-deciding-join-nato-warns-russia/
https://metro.co.uk/2022/05/16/sweden-to-follow-finland-in-applying-to-join-nato-in-defiance-of-putin-16649648/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-security-deal-finland-sweden-b2076987.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/05/11/finland-sweden-joining-nato-shows-just-terribly-vladimir-putin/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/05/13/turkish-president-recep-tayyip-erdogan-opposes-finland-sweden/
https://www.ft.com/content/f938ee66-3130-47e9-a911-8f7177e58521
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10824899/Ukraine-war-Finland-Swedens-military-capabilities-revealed-set-join-NATO.html
https://news.sky.com/story/ukraine-war-sweden-strengthens-military-muscle-in-face-of-russian-aggression-12615449
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Norge, Danmark och Finland  

Nyhetsrapporteringen i Norge  

- Under maj månad har cirka 70 procent av rapporteringen om Sverige i Norge handlat om 

att Sverige ansöker om att bli medlem till Nato. Rapporteringen har i huvudsak varit 

nyhetsrapportering och tonaliteten har varit neutral. Det förekommer även mer 

analyserande artiklar om vad ett svenskt Nato-medlemskap kan innebära för Norge, Nato 

respektive EU (b.la Aftenposten, VG, ABC Nyheter, NRK, TV2) Bland annat framträder en 

bild av att ett svenskt och ett finskt Nato-medlemskap stärker det nordiska samarbetet, 

särskilt inom försvarsområdet (Aftenposten, Dagbladet, Dagbladet). 

 

- Ett flertal artiklar uppges Sverige ha gjort en ”U-sväng” i säkerhetspolitiken 

(Aftenposten, Aftenposten). Beslutet att Sverige ansöker om medlemskap beskrivs som 

”historiskt” och både svenska och norska företrädare citeras när de använder begreppet 

(ABC Nyheter). Flera beskriver också att Sverige under lång tid har förklarat sig ”neutralt”, 

alliansfritt och haft en neutralitetspolitik som de nu överger (Dagbladet). Ibland beskrivs 

att Sverige gick från neutralitet till alliansfrihet i samband med EU-inträdet (Aftenposten).  

 

- Det framträder en bild av att många är positiva till ett svenskt Natomedlemskap, 

bland annat genom uttalanden från olika officiella norska företrädare, t ex Norges 

statsminister Jonas Gahr Støre och Høyres partiledare Erna Solberg (Aftenposten, 

Dagsvisen). Men även Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg citeras ofta. Vidare 

beskrivs att Europeiska rådets ordförande Charles Michel är positiv till ett svenskt Nato-

medlemskap (Dagsavisen). Det förkommer också relativt mycket rapportering om hur 

olika partier i det norska Stortinget ställer sig till ett svenskt Nato-medlemskap. Ett brev 

från Socialistisk Venstres (SV) Ingrid Fiskaas till Aftonbladet redogörs för och Fiskaa får 

relativt stort utrymme och reaktioner i norska medier (Aftenposten, Aftenposten, NRK, VG). 

Det framträder en bild av att SV är negativt inställda till Norges medlemskap i Nato, men 

att de kommer rösta för ett svenskt Nato-medlemskap i Stortinget, av respekt för det 

demokratiska beslutet i Sverige. Även Rødt-ledaren Bjørnar Moxnes negativa uttalanden 

om Nato och ett svenskt medlemskap har fått uppmärksamhet (Nettavisen, VG). Bland 

annat kritiseras Moxnes uttalande av högerledaren Erna Solberg (NRK). 

 

- Även andra länders reaktioner på en svensk Nato-ansökan har fått utrymme, och då 

inte minst Turkiets och president Erdoğans krav på Sverige för att ratificera Sveriges 

ansökan i det turkiska parlamentet. Cirka 20 procent av artiklarna om Sverige handlar 

huvudsakligen om Turkiets krav och inställning, men fler än så nämner Turkiet som en del 

i beskrivningen av ratificeringsprocessen (VG, Aftenposten, VG och Tv2). Några artiklar 

lyfter att Turkiets ambassadör i Sverige ska ha velat ha riksdagsledamoten Amineh 

Kakabaveh utvisad till Turkiet. Vissa medier har därefter gjort rättelser kopplat till nyheten 

(t ex Aftenposten och Dagbladet). Flera artiklar gör längre redogörelser för bakgrunden till 

Turkiets krav (bl.a. NRK och Dagsavisen). President Erdoğans citat om att skandinaviska 

länder skulle vara ”gästhus” för PPK-terrorister plockas upp (bl.a VG, NRK). Även 

utrikesminister Ann Lindes tweet som kommenterade Turkiets uttalande 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/66GalL/blir-sverige-og-finland-nato-medlemmer-kan-norge-bli-marginalisert
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/BjLze0/eksperter-slik-blir-nordens-forsvar-med-finland-og-sverige-i-nato
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/05/16/195846250/amerikanske-forsvarstopper-sverige-og-finland-styrker-nato-i-nord
https://www.nrk.no/urix/hva-betyr-svensk-og-finsk-medlemskap-for-nato_-1.15965811
https://www.tv2.no/a/14787113/
https://www.aftenposten.no/verden/i/eEnW4g/sverige-og-finland-vil-bli-en-del-av-nato-det-styrker-baade-nato-og-det-militaere-samarbeidet-i-nord
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/05/16/huitfeldt-om-sveriges-nato-avgjorelse-dette-gir-norden-helt-nye-muligheter/
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=94078
https://www.aftenposten.no/verden/i/pWRQ26/finland-tok-ledertroeyen-dette-er-aarsakene-til-at-sverige-saa-seg-tvunget-til-aa-foelge-etter
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jx9O16/stoere-norge-island-og-danmark-vil-gi-sikkerhetsgaranti-til-finland-og-sverige
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/05/16/195846350/sverige-har-besluttet-a-soke-om-nato-medlemskap
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=94102
https://www.aftenposten.no/verden/i/eErAxl/de-blir-kalt-super-medlemmer-men-nei-fra-ett-nato-land-er-nok-til-aa-stoppe-finsk-og-svensk-deltagelse
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jx9O16/stoere-norge-island-og-danmark-vil-gi-sikkerhetsgaranti-til-finland-og-sverige
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/05/16/solberg-om-sveriges-nato-avgjorelse-svaert-gode-nyheter/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/05/16/eu-presidenten-berommer-sverige-for-nato-avgjorelsen/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wOB6z1/de-neste-dagene-skal-sverige-bestemme-seg-om-nato-medlemskap-naa-advarer-sv-i-svensk-avis
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/z7KR6b/svensk-og-finsk-nato-marsj-skaper-troebbel-i-norge
https://www.nrk.no/nyheter/sv-politiker-kaster-seg-inn-i-svensk-nato-debatt-1.15965965
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8Qdlxw/stoere-reagerer-paa-sv-advarsel-til-sverige-grunnleggende-uenig
https://www.nettavisen.no/nyheter/sier-nei-til-finsk-og-svensk-nato-soknad/s/5-95-495028
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/roedt-vil-stemme-nei-til-svensk-og-finsk-nato-medlemskap.32NNEomWP
https://www.nrk.no/norge/solberg-om-rodt-motstand-mot-finsk-og-svensk-nato-medlemskap_-_-harreisende-1.15973124
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Jx9v9P/tyrkias-nato-vilkaar-krever-33-terrorister-utlevert-fra-sverige-og-finland
https://www.aftenposten.no/verden/i/Kzxryy/tyrkias-president-vil-si-nei-til-sverige-og-finland-som-nato-medlemmer
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/z7BEa4/tyrkias-ambassadoer-haaper-sverige-og-finland-revurderer-sine-posisjoner
https://www.tv2.no/a/14793468/
https://www.aftenposten.no/verden/i/lVxa6o/tyrkias-ambassadoer-oensker-svensk-riksdagsmedlem-utlevert
https://www.dagbladet.no/nyheter/ber-sverige-utlevere-politiker/76147340
https://www.nrk.no/urix/erdo_ans-pris-for-a-slippe-sverige-og-finland-inn-i-nato-1.15970099
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/05/15/eksperter-om-tyrkias-spark-mot-finsk-og-svensk-nato-medlemskap-kun-et-spill/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/G3Eea6/erdogans-raadgiver-til-vg-sverige-har-rottet-seg-sammen-med-kurdiske-terrorister
https://www.nrk.no/urix/erdogan-gar-imot-nato-medlemskap-for-sverige-og-finland-1.15966433
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uppmärksammades (Tv2, Dagbladet). Det framträder stundtals en bild av att Turkiet ser en 

svensk Nato-ansökan som mer problematisk än en finsk (Dagbladet). Uttalanden från 

Kroatiens president Zoran Milanovic, om att han kommer neka en svensk Nato-ansökan, 

får visst utrymme (Nettavisen, Dagbladet). 

 

- Rysslands reaktioner på Sveriges Nato-ansökan tas upp i viss utsträckning 

(Dagbladet, VG, ABC Nyheter). En artikel beskriver också hur nyheten om att Sverige 

ansöker till Nato har tagits emot i rysk press (Aftenposten).  

 

- I övrigt har nyhetsrapporteringen noga följt händelseförloppet kopplat till Sveriges Nato-

ansökan. Det rapporteras kring Socialdemokraternas möten, samt från den presskonferens 

där statsminister Magdalena Andersson aviserade beslutet (NRK, VG). Rapporteringen 

beskriver de möten som skett mellan svenska företrädare och exempelvis Storbritanniens 

premiärminister Boris Johnson, samt de möten som skett med den amerikanska presidenten 

Joe Biden och andra företrädare för Nato och EU i Bryssel (Aftenposten, VG). Visst fokus 

har fortsatt varit på de säkerhetsgarantier som Sverige utlovats i samband med att ansökan 

lämnas (Aftenposten, ABC Nyheter). 

 

Nyhetsrapporteringen i Danmark  

− Det helt dominerande temat bland maj månads danska artiklar om Sverige var Sveriges 

ansökan om medlemskap i Nato. Nästan 75 procent handlar om detta, med olika 

infallsvinklar, och rapporteringen tar vanligen även upp Finland. Frågor som behandlas i 

rapporteringen är: Vad innebär medlemskapet för Nato och för Danmark; vad utspelar sig i 

Sverige; hur reagerar Ryssland och vad säger Turkiets president Erdogan?  

 

− Att Sverige svängt i sin inställning till Nato-medlemskap tas upp som ett faktum och 

diskuteras inte i detalj. En stor del av rapporteringen kretsar kring de olika stegen i 

processen och artiklarna är neutralt återrapporterande, inte sällan med text från nyhetsbyrån 

Ritzau, och längre artiklar med analyser av danska experter.  

 

− Den svenska neutraliteten och dess historiska bakgrund tas upp i ett antal artiklar. 

En dansk militäranalytiker säger: “Både Finland og Sverige har en lang tradition med 

neutralitet. For svenskerne gælder det, at de har brugt neutraliteten til at balancere mellem 

stormagter og ikke har haft behov for at vælge side, mens det for finnerne har været 

påtvunget (TV2). Även det historiska perspektivet, att det svenska beslutet att ansöka om 

Nato-medlemskap innebär en förändring av en 200 år lång säkerhetspolitik, lyfts. I en 

analyserande artikel i Information beskrivs neutraliteten har varit ett adelsmärke för 

svenskarna och den uppges ha varit djupt förankrad i tanken om folkhemmet. Sverige 

uppges också ha varit ”ett pacifistiskt land som kan agera fredsförhandlare i världen, en 

röst för fattiga länder”. Tidningen betecknar alliansfriheten som en del av den 

socialdemokratiska självbilden. (Information). 

 

 

https://www.tv2.no/a/14823853/
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=95304
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=94031
https://www.nettavisen.no/nyheter/ny-president-med-nato-nei-til-finland-og-sverige/s/5-95-495011
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=94391
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=94051
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Or5pW3/russland-om-svensk-og-finsk-nato-medlemskap-vil-ruste-opp-i-nord
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/05/20/195847131/russland-usa-dikterer-sverige
https://www.aftenposten.no/verden/i/28OvPR/ikke-noe-problem-sa-putin-om-finsk-og-svensk-medlemskap-i-nato-tonen-er-en-litt-annen-i-russiske-medier
https://www.nrk.no/urix/sverige-vil-inn-i-nato_-_-et-enormt-skifte-i-europeisk-sikkerhetspolitikk-1.15968229
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/9KJKMq/socialdemokraterna-sier-ja-til-svensk-nato-medlemskap-alt-aa-vinne-paa-aa-holde-sammen
https://www.aftenposten.no/verden/i/k69pK6/usa-vil-faa-svenskene-og-finnene-raskt-inn-i-nato-avviser-at-skandinavia-er-et-gjestehus-for-terrororganisasjoner
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/bG1alA/president-joe-biden-finland-og-sverige-vil-gjoere-nato-sterkere
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jx9O16/stoere-norge-island-og-danmark-vil-gi-sikkerhetsgaranti-til-finland-og-sverige
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/05/16/195846355/store-norge-lover-a-forsvare-sverige-og-finland
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-05-05-hvorfor-er-sverige-og-finland-ikke-med-i-nato-her-er-fem-afgoerende-svar
https://www.information.dk/udland/2022/05/svensk-finsk-nato-medlemskab-affoeder-velkendte-trusler-rusland
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− En stor del av rapporteringen handlar om hur Danmark skulle påverkas av ett 

svenskt medlemskap och om vad medlemskapet innebär för Nato. Efter mötet i 

Köpenhamn, då samtliga fem nordiska regeringschefer höll presskonferens, rapporterar 

samtliga medier att statsminister Mette Fredriksen säger att Sverige och Finland kan räkna 

med Danmarks fulla stöd och att medlemskapet kommer att innebära ett starkare Norden. 

“Det gør vi i solidaritet, men vi gør det også, fordi de to landes sikkerhed er vores 

sikkerhed”, säger Mette Fredriksen. (DR) Vad Danmarks säkerhetsgaranti egentligen 

innebär diskuteras också i flera medier. I Berlingske uttalar sig utrikesminister Jeppe Kofod 

om danskt militärt stöd och om cyberangrepp och kränkningar av luftrummet. Artikeln har 

rubriken “Nordisk samling« med 70 års forsinkelse”, vilket refererar till att det som inte 

hände under andra världskriget nu sker väldigt snabbt. Jyllandsposten har ett annat 

perspektiv: “Det handlar mera om politik än om stridsvagnar”. Det politiska partiet 

Enhedslisten vill ha ett stärkt nordiskt försvarssamarbete i stället för medlemskap i Nato, 

något som ett antal artiklar tar upp. Peter Hultqvist och hans finske kollega kallar förslaget 

orealistiskt. (DR). 

 

− I en lång utredande artikel tar TV2 upp hur NATO kommer att stärkas inom tre områden: 

den militära kapaciteten, geografiskt och vilken signal man ger världen, med kommentarer 

av experter från Danmark och flera andra länder. TV2:s Nordenkorrespondent jämför 

Finland och Sverige och konstaterar att Finland har en "gigantisk reservestyrke, et stærkt 

luftvåben, et stærkt artilleri og et stærkt efterretningsvæsen" men att det inte är helt det 

samma med Sverige som dock har andra fördelar, speciellt när det gäller luftvapnet där 

svenskarna själva producerar Gripenplan (TV2) 

 

− De flesta medier rapporterar om att Ryssland hotar med åtgärder om Sverige ansöker om 

medlemskap, och att ett medlemskap kan leda till åtgärder såsom cyberattacker och 

liknande, men inte militära åtgärder. Att Storbritannien garanterar Sverige och Finland stöd 

under ansökningsprocessen och att Joe Biden välkomnar ländernas ansökan. rapporteras 

också i flertalet medier. Stor uppmärksamhet får Turkiets protester mot ett svenskt och 

finskt NATO-medlemskap, något som tas upp av samtliga medier under månaden. En 

dansk forskare kallar Turkiet för Nato:s problembarn som kan sätta stopp för Sverige och 

Finland. (DR). Flera artiklar tar upp att Turkiets utrikesminister har kallat Ann Linde för 

provocerande. (DR). I Jyllandsposten analyserar en dansk expert Turkiets fem krav och tror 

inte att Turkiets kommer att kunna hålla fast vid dem. “Jeg har ikke fantasi til at forestille 

mig, at Finland og Sverige ikke kommer med i Nato. De er de facto allerede med”, säger 

han. (Jyllandsposten) 

 

− Frågan om Sverige och Nato tycks ha trängt ut annan rapporteringen, men ett tiotal artiklar 

handlar om Rasmus Paludan och demonstrationerna mot honom. I en negativt hållen artikel 

analyseras hur både dansk och svensk press okritiskt skildrar polisens agerande 

(Information) 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danmark-melder-sig-klar-til-beskytte-nato-ansoegerne-sverige-og-finland-deres
https://www.berlingske.dk/europa/nordisk-samling-med-70-aars-forsinkelse-danske-soldater-skal-i-aktion-hvis
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14025680/ekspert-danmark-lover-at-gaa-i-krig-for-sverige-og-finland-men-det-handler-mere-om-politik-end-om-kampvogne/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/sverige-og-finland-kalder-enhedslistens-ide-om-et-nordisk-alternativ-til-nato
https://www.dr.dk/nyheder/politik/sverige-og-finland-kalder-enhedslistens-ide-om-et-nordisk-alternativ-til-nato
https://nyheder.tv2.dk/2022-05-19-biden-byder-sverige-og-finland-varmt-velkommen-i-nato
https://www.dr.dk/nyheder/udland/natos-problembarn-kan-spaende-ben-sverige-og-finlands-optagelse-usa-vil-forsoege
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-kalder-sverige-provokerende-efter-nato-moede-men-sveriges-udenrigsminister
https://jyllands-posten.dk/international/ECE14057848/tyrkiet-har-fremlagt-fem-krav-for-at-optage-sverige-i-nato/
https://www.information.dk/debat/2022/05/gaa-kritisk-svensk-politi-rasmus-paludan-demonstrationerne
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Nyhetsrapporteringen i Finland 

 

Det publicerades totalt 850 artiklar om Sverige i utvalda finska nyhetsmedier under maj. Ett 

begränsat urval av 22 artiklar på temat internationella relationer har närlästs. Mer specifikt valdes 

artiklar om Natofrågan ut. Det krävdes dock ett urval även av artiklar kopplade till Nato-frågan 

varför längre artiklar valdes för att hitta mer ingående information om hur Sverige porträtteras. 

 

- Artiklarna om internationella relationer under perioden har i stort 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. Rapporteringen 

intensifierades ytterligare i samband med Turkiets besked i mitten av maj att inte godkänna 

Sverige och Finlands medlemsansökningar till Nato direkt. Generellt är artiklarna neutralt 

hållna vad gäller tonalitet om Sverige och de är primärt återberättande av 

händelseutvecklingen kring medlemsansökan till Nato. Det är dock sällan Sverige står 

ensamt i fokus, utan det handlar oftare om Sveriges respektive Finlands inställning till 

Nato-medlemskap.  

 

- Sveriges historia av neutralitet och alliansfrihet tas upp i ett antal artiklar. I de 

artiklar som analyserats är vinkeln att det tycks vara ett större mentalt steg för Sverige att 

gå med i Nato än för Finland. Historiska referenser görs till Olof Palmes uttalanden på 

1960-talet och hur det rotade självbilden av Sverige såsom neutralt men ändå tydligt i att 

uttrycka sin åsikt i avgörande ögonblick (Ilta-Sanomat). Att det Socialdemokratiska partiet 

svängt i frågan om alliansfrihet ses som stort då det tillhört kärnan av partiets politik sedan 

Vietnamkriget, då Olof Palme positionerade Sverige som ett land som såg till att tredje 

världens röst hördes (Yle). Även om neutraliteten varit viktig även för Finlands identitet så 

bedöms valet att ansöka om medlemskap i EU som ett tydligare ställningstagande, gällande 

att vara en del av den västerländska gemenskapen. I Finland anses neutralitet och 

alliansfrihet snarare ha varit medel för att nå vissa mål, men nu finns andra medel 

(Helsingin Sanomat). Att Sverige valt en annan väg än Finland gällande kärnvapen anses 

ha möjliggjort Sveriges omsvängning.  

 

- Sveriges omsvängning mot ett Nato-medlemskap kopplas delvis ihop med 

neutralitets-frågan, där Sveriges omsvängning ses som stor och större än Finlands. I 

rapporteringen poängteras dock att beslutet nu har en bred majoritet i riksdagen (Helsingin 

Sanomat). Ett fokus ligger också på betydelsen av att Sverige och Finland ansöker om 

medlemskap tillsammans. Det rapporteras att både Sverige och Finland har poängterat 

detta. Exempelvis citeras statsminister Magdalena Anderssons och president Sauli 

Väinämö Niinistös tal (Ilta-Sanomat), och att Sverige och Finland stärkt sina band och att 

relationen blivit mer jämlik (Kaleva). I flera artiklar görs även historiska referenser till 

medlemsansökan till EU och hur Sverige då gick sin egen väg, vilket ” överraskade oss alla 

med byxorna nere”. Denna gång konstateras dock att Sverige gick att lita på (Ilta-Sanomat, 

Helsining Sanomat). Och denna gång anses Sverige snarare ha följt Finlands väg 

(Helsingin Sanomat, Yle).  

 

- Hotet från Ryssland utgör inte något fokus utan nämns främst i förbigående. I enstaka 

artiklar tas dock frågan upp tydligare, exempelvis gällande förändrad maktbalans i 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008820871.html
https://yle.fi/uutiset/3-12446534
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008825847.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008820049.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008820049.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008824204.html
https://www.kaleva.fi/suomen-side-ruotsiin-vahvempi-ja-tasa-arvoisempi-k/4612010
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008820600.html
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008821978.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008811282.html
https://svenska.yle.fi/a/7-10016569
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Östersjön och dess sjöfart. Att Ryssland skulle bli ensamt icke Nato-land i regionen 

riskerar leda till ökade spänningar med Ryssland, men samtidigt är bedömningen att ökad 

Nato-närvaro skulle trygga Finlands viktiga sjöfart i Östersjön (Ilta-Sanomat) och 

Rysslands försök att påverka opinionen med hjälp av desinformation i samband med 

Natoansökningarna (Helsingin Sanomat). 

 

- Ratificeringsprocessen av Sveriges Nato-ansökan står i fokus i flertalet artiklar. 

Primärt rör rapporteringen Turkiets besked att inte godkänna Sverige eller Finlands 

ansökningar direkt, och de olika motkraven (exempelvis Yle, Helsingin Sanomat). Fokus 

ligger dock ofta på Turkiet. I andra fall rapporteras om Sveriges tidigare hantering av 

kurdfrågan. Exempelvis att Sverige var det första västerländska landet som benämnde PKK 

som terrorister och att Turkiet är irriterat över antalet politiskt aktiva kurder i Europa 

(Helsingin Sanomat, Savon Sanomat) 

  

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008813786.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008836739.html
https://yle.fi/uutiset/3-12453200
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008803820.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008835873.html
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/4634257
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under maj har rapporteringen i tyska nyhetsmedier främst kretsat kring Sveriges ansökan 

om medlemskap i Nato. Ungefär 90 procent av artiklarna handlar om detta. Några betydligt 

mindre teman i rapporteringen är bl.a kultur, miljö och klimat samt samhällsfrågor. 

Rapporteringen om Sverige bedöms ha en neutral tonalitet. 

 

- Rapporteringen kring Sveriges Natoansökan har primärt kretsat kring att Sverige 

fattat beslut om att ansöka om medlemskap och den efterföljande 

ansökningsprocessen. I samband med beslutet utlöstes en omfattande rapportering och 

flera artiklar uppgav att beslutet var historiskt för Sverige. Förändringen beskrevs på flera 

vis. Bland annat som att Sverige lämnat en era av ”200 år av alliansfrihet och neutralitet” 

(Süddeutsche), som en historisk vändpunkt efter ”årtionden av militär alliansfrihet” 

(Deutschlandfunk) eller som en ”historisk U-svängning” (Spiegel). Att beslutet var 

historiskt togs dock framför allt upp kortfattat och som ett konstaterande av ett förändrat 

säkerhetspolitiskt läge på grund av den ryska invasionen av Ukraina (Frankfurter 

Allgemeine, Bild, Berliner Zeitung). Man tog även upp att Tyskland stödjer beslutet 

(Tagesspiegel) och att man stöttar Sverige under ansökningsperioden (Tagesschau, Welt). 

Det rapporterades även att utrikesministern Annalena Baerbock garanterat ett påskyndande 

av ratificeringsprocessen i Tyskland (Deutschlandfunk, Focus, Tagesschau).  

 

- I rapporteringen lyfts även upp hur Sverige och Finland skulle kunna bidra till Nato. 

I Welt tar man upp att diskussionerna kring Natoanslutningen kretsat mycket kring 

ländernas behov av skydd, men även kring att länderna bör betraktas som en stor tillgång 

för alliansen. Flera artiklar lyfter hur Sveriges medlemskap skulle bland annat innebära 

geografiska och militära fördelar för Nato (Stern, Spiegel, Focus). I slutet av månaden 

rapporterades även om att Turkiet uttryckt reservationer kring den svenska Natoansökan. 

Man tar bland annat upp att Turkiets president Erdogan beskrivit Sverige som ett 

”terrornäste” (Süddeutsche Zeitung) och att det finns ett missnöje från Turkiskt håll kring 

restriktiv vapenexport från Sverige (Morgenpost, Deutsche Welle). Turkiets motsättning 

inför Sverige och Finlands ansökningar beskrivs även som en utmaning för alliansen i stort 

(Spiegel, Frankfurter Allgemeine). Förutom enskilda motsättningar beskrivs det i huvudsak 

som att det råder enighet i alliansen om att Finland och Sverige bör inkluderas och att den 

norra utvidgningen av Nato är viktig (Stern, Welt, Tagesspiegel).  

 

- På temat kultur har man bland annat tagit upp att ”favoriten” Sverige kvalificerats till 

ESC-finalen 2022 (Tagesspiegel, Süddeutsche) och att svenska filmregissören Ruben 

Östlund vunnit guldpalmen i Cannes (Tagesschau). Inom nyheter relaterade till miljö och 

klimat har det rapporterats att Sverige vill inkludera importerade varor och utsläpp i 

tillverkningsländer i statistik kring klimatpåverkan och konsumtion (Deutschlandfunk). 

Under temat samhälle har bland annat Sveriges ”försprång” inom digitalisering i 

jämförelse med Tyskland diskuterats (Abendblatt).  

https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-finnland-nato-beitritt-1.5585927
https://www.deutschlandfunk.de/schweden-finnland-nato-beitritt-100.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-will-in-die-nato-historische-kehrtwende-mit-bauchschmerzen-a-f4da4ea9-8fbd-4fe5-8378-58080aced4a0
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wladimir-putin-treibt-finnland-und-schweden-in-die-nato-18026299.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wladimir-putin-treibt-finnland-und-schweden-in-die-nato-18026299.html
https://www.bild.de/politik/2022/politik/beitritt-steht-kurz-bevor-finnland-und-schweden-noch-diese-woche-in-der-nato-80058702.bild.html
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/wegen-russland-grossbritannien-und-schweden-unterzeichnen-militaerischen-beistandspakt-li.227311
https://www.tagesspiegel.de/politik/breite-mehrheit-im-parlament-schweden-will-antrag-auf-nato-mitgliedschaft-stellen/28063400.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-schweden-finnland-tuerkei-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article238820785/Nato-Schweden-und-Finnland-beantragen-offiziell-Aufnahme.html
https://www.deutschlandfunk.de/schweden-finnland-nato-beitritt-100.html
https://www.focus.de/politik/politische-entwicklungen-und-stimmen-zum-krieg-baerbock-stellt-finnland-und-schweden-sehr-sehr-schnelle-nato-aufnahme-in-sicht_id_99571780.html
https://www.tagesschau.de/ausland/nato-treffen-finnland-schweden-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus238801447/Nato-Norderweiterung-Finnland-und-Schweden-haben-etwas-was-wir-nicht-haben.html
https://www.stern.de/panorama/wissen/finnland-und-schweden-kommen-in-die-nato---fuer-putins-grossmachtstreben-ist-das-ein-schwerer-schock-31874648.html
https://www.spiegel.de/ausland/nato-beitritt-was-schweden-dem-militaerbuendnis-zu-bieten-hat-a-3774e28b-8358-4793-aaf8-e874d8687ffb
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/nato-goes-nord-die-unbekannten-waffenarsenale-der-ungefaehrlichen-skandinavier_id_100326789.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-erdogan-haelt-an-veto-gegen-nato-norderweiterung-fest-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220519-99-346161
https://www.morgenpost.de/politik/article235389177/ukraine-krieg-nato-finnland-schweden-tuerkei-erdogan-blockade.html
https://www.dw.com/de/erdogan-fordert-zugest%C3%A4ndnisse-von-schweden-und-finnland-f%C3%BCr-nato-beitritt/a-61889328
https://www.spiegel.de/ausland/nato-beitritt-von-finnland-und-schweden-erdogans-erpressungsversuch-a-8f75ac94-2b40-46d1-93ea-8846003bb961
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erdogans-veto-gegen-einen-nato-beitritt-von-schweden-und-finnland-18038235.html
https://www.stern.de/politik/ausland/nato--schweden-und-finnland-beantragen-offiziell-aufnahme-31872018.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/article238820817/Schweden-und-Finnland-beantragen-Aufnahme-in-die-Nato.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/fuer-keine-nation-eine-bedrohung-biden-verteidigt-nato-mitgliedschaft-von-finnland-und-schweden/28360636.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/esc-finale-2022-ist-komplett-mitfavorit-schweden-und-neun-weitere-laender-qualifizieren-sich/28337224.html
https://www.sueddeutsche.de/kultur/musik-gott-sei-dank-eine-rockband-esc-finalisten-stehen-fest-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220512-99-266880
https://www.tagesschau.de/ausland/cannes-filmfestival-105.html
https://www.deutschlandfunk.de/co2-bilanz-schweden-importprodukte-100.html
https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article235233653/digitalisierung-in-schweden-stockholm-zukunftstechnologien-datenschutz-startups.html
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

 

- En mycket stor andel av nyhetsrapporteringen om Sverige under maj, ungefär två 

tredjedelar, handlar om Sveriges väg mot ett Nato-medlemskap. Ämnet är i fokus även i 

några av månadens mest delade publiceringar. Det rapporteras oftast om både Sverige och 

Finland, men fokus är i större utsträckning på Finland, som uppges leda processen. Finland 

uppges, till skillnad från Sverige, ha haft en beredskap redan innan kriget i Ukraina medan 

Sverige, snabbt fått ändra sin politik (Le Monde).  

 

- I början av maj handlar nyhetsrapporteringen framför allt om att Sverige och 

Finland uppges ge upp sina principer om neutralitet och det analyseras vad det 

betyder ur ett historiskt och nutida perspektiv. Sveriges och Finlands Nato-ansökningar 

beskrivs som en ”betydande vändpunkt”, både för länderna och för Nato (France 

Télévision). Under senare delen av maj är fokus framför allt på stödet från andra Nato-

länder och på att Turkiet motsätter sig Sveriges och Finlands Nato-medlemskap. 

Tonaliteten i rapporteringen är mestadels positiv och fokus ligger på att Sverige och 

Finland som medlemmar i Nato stärker väst i relationen till Ryssland. Länderna uppges 

kunna bidra till att stärka organisationens säkerhet och försvara Natos norra gränser i 

strategiskt viktiga områden (Le Figaro, Le Parisien). Det förekommer också inslag av ironi 

och Sverige och Finland uppges “haft möjlighet att förbli neutrala under många år men att 

de nu behöver ta ställning och söka stöd internationellt. 

 

- Sveriges och även Finlands snabba beslut om att ansöka om Nato-medlemskap 

beskrivs i vissa fall som förvånande och ibland som en ”revolution”, mot bakgrund av 

att neutralitet och alliansfrihet varit djupt rotat i länderna (Le Figaro, France 2). Det 

uppges att särskilt Socialdemokraterna har svårt att ge upp idén om neutralitet, som de 

uppges anse är Sveriges styrka internationellt (Le Monde). Le Monde uppger att Sverige, i 

motsats till Finland, förefaller tveka avseende Nato-medlemskapet på grund av att 

alliansfrihet har hållit Sverige utanför krig i mer än 200 år. För Sverige uppges neutralitet 

ha varit en del av den nationella identiteten sedan början på 1800-talet. Samtidigt uppges 

Sverige sedan länge ha gett upp sin alliansfrihet genom EU-medlemskapet. Det tas också 

upp att Sverige fördjupat sitt partnerskap med Nato sedan 2014 (France Télévision) och det 

finns de som menar att det finns en paradox mellan svenskarnas bild av Sverige som 

neutralt och hur det är i realiteten (Le Monde). I rapporteringen uppges statsminister 

Magdalena Andersson ta allvarligt på beslutet om ett Nato-medlemskap (Le Parisien). 

Sverige, till skillnad från Finland, uppges ansluta av rädsla att bli isolerat snarare än av 

övertygelse (Le Monde). I samband med att Sverige presenterar sitt beslut rapporteras i 

flera medier om statsminister Magdalena Anderssons uttalande om beslutet som det bästa 

för Sveriges säkerhet och början på en ny era (t ex Le Monde, Le Figaro). Det framgår att 

det finns en politisk majoritet som stödjer ett svenskt Nato-medlemskap (bl.a Le Monde) 

och det rapporteras om att den svenska opinionen på kort tid har förändrats till förmån för 

ett medlemskap (t ex Le Monde).  

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/les-six-mois-qui-ont-pousse-la-finlande-et-la-suede-dans-les-bras-de-l-otan_6126718_3210.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/l-adhesion-de-la-finlande-et-de-la-suede-a-l-otan-serait-un-tournant-majeur-pour-ces-pays-comme-pour-l-organisation_5134039.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/l-adhesion-de-la-finlande-et-de-la-suede-a-l-otan-serait-un-tournant-majeur-pour-ces-pays-comme-pour-l-organisation_5134039.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-poutine-la-finlande-et-la-suede-demandent-leur-entree-dans-l-otan-20220515
https://www.leparisien.fr/international/lotan-prete-a-renforcer-les-garanties-de-securite-de-la-finlande-et-la-suede-avant-leur-adhesion-15-05-2022-IQSI7S2BFJGN7J2HNVXVNIDLA4.php
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-poutine-la-finlande-et-la-suede-demandent-leur-entree-dans-l-otan-20220515
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-les-enjeuxd-une-eventuelleentree-de-la-finlande-et-de-la-suede-dans-l-otan_5134858.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/l-adhesion-de-la-finlande-et-de-la-suede-a-l-otan-serait-un-tournant-majeur-pour-ces-pays-comme-pour-l-organisation_5134039.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
https://www.leparisien.fr/international/otan-la-suede-ne-prendra-pas-de-decision-a-la-legere-sur-sa-candidature-01-05-2022-H7ZO3DBUQJG53LOZCAIDC3FQJA.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/15/la-finlande-officialise-sa-candidature-historique-a-l-otan-la-suede-prete-a-suivre_6126228_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-suede-va-officiellement-demander-son-adhesion-a-l-otan-20220516
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/10/le-non-alignement-suedois-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-ukraine_6125500_3232.html
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- Att Ryssland uttalar hot mot Sverige med anledning av Nato-ansökan lyfts i 

rapporteringen. Vice utrikesminister Sergej Ryabkov citeras kring att Finlands och 

Sveriges ansökan till Nato skapar ”ökad militär spänning” (Le Figaro) president Putin 

kring att Finlands och Sveriges anslutning till Nato inte skulle utgöra något hot mot 

Ryssland, men att Ryssland skulle reagera mot militär aktivitet i länderna ((RTL, Le 

Figaro). Utrikesminister Ann Linde citeras om att Ryssland troligen inte skulle attackera 

Sverige militärt, men att hybridattacker skulle kunna ske (Le Figaro).  

 

- Det rapporteras om att flera länder, t ex USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland 

och övriga skandinaviska länder, stödjer Sverige och Finland i olika delar av 

processen mot ett medlemskap (Le Monde, France Info, Le Monde, Le Figaro). Det 

rapporteras relativt omfattande om att Turkiets president Erdogan motsätter sig Sveriges 

och Finlands ansökningar (Le Figaro), främst eftersom han anser att särskilt Sverige 

stödjer terrorister (France 24). Enligt Le Monde anser Turkiets utrikesminister Mevlüt 

Çavusoglu att Sveriges attityd är ”provokativ” (Le Figaro).  

 

 

  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-candidatures-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-constituent-une-grave-erreur-selon-le-kremlin-20220516
https://www.rtl.fr/actu/international/otan-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-entrainera-une-reponse-previent-poutine-7900154848
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-adhesion-de-la-suede-et-la-finlande-a-l-otan-pas-une-menace-mais-moscou-reagira-20220516
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-adhesion-de-la-suede-et-la-finlande-a-l-otan-pas-une-menace-mais-moscou-reagira-20220516
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-rapport-ouvre-la-voie-a-une-adhesion-de-la-suede-a-l-otan-20220513
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/le-royaume-uni-signe-un-accord-de-defense-avec-la-suede-et-la-finlande_6125703_3210.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-suede-officialise-sa-candidature-a-l-otan_5142064.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/adhesion-a-l-otan-la-finlande-et-la-suede-ont-soumis-leur-demande_6126603_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-suede-va-officiellement-demander-son-adhesion-a-l-otan-20220516
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-serait-une-erreur-selon-erdogan-20220513
https://www.france24.com/fr/europe/20220516-la-turquie-peut-elle-bloquer-l-entr%C3%A9e-de-la-su%C3%A8de-et-de-la-finlande-dans-l-otan
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/la-turquie-monnaye-son-soutien-a-la-suede-et-a-la-finlande-candidates-pour-entrer-dans-l-otan_6126631_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/otan-erdogan-appelle-la-suede-a-mettre-fin-a-son-soutien-aux-organisations-terroristes-20220521
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Under maj var rapporteringen om Sverige var betydligt mer omfattande än vanligt och 

nästan all rapportering handlade om Sveriges Nato-ansökan. Sverige omnämns nästan 

alltid tillsammans med Finland, som är mer i fokus. Nyhetsrapporteringen bedöms överlag 

vara relativt neutral och faktabaserad, medan analyser och opinionsartiklar vanligen är 

vinklade och kritiska. En mycket liten del av månadens rapportering handlar om idrott, 

näringsliv och kultur. På temat kultur lyfts att Ruben Östlunds nya film fick Guldpalmen 

under filmfestivalen i Cannes (t ex MK), samt att en protestaktion mot att en 

balalajkakonsert i Uppsala förbjöds har genomförts framför Sveriges Generalkonsulat i 

Sankt Petersburg (t ex Gazeta). Enstaka oftast kritiska artiklar i rapporteringen handlar om 

att Sverige har skickat vapen till Ukraina (t ex Gazeta). Under månaden uppmärksammar 

Meduza de affischer om påstådda svenska nazistanhängare som sattes upp vid Sveriges 

ambassad i Moskva och dementerar påståendena om att Astrid Lindgren, Ingmar Bergman 

och Ingvar Kamprad skulle ha varit trogna nazister. 

 

- Den mest delade artikeln under maj var ”Sverige bryter med 200-årig neutralitetspolitik 

och ansöker om Natointräde” i Svoboda. Ytterligare en artikel i Svoboda ,"Putin 

övertygade dem - bloggare om att Sverige och Finland går med i Nato”, är också bland de 

mest delade och utgör en sammanfattning av kommentarer från bl.a. ryskspråkiga 

opinionsbildare i sociala medier som gör narr av Putins politik. Meduzas mycket positiva 

recension av Ruben Östlunds nya film ”Triangle of Sadness” finns också med bland de 

mest delade artiklarna och är den enda artikeln som inte handlar om försvarsfrågor. Bland 

månadens mest delade artiklar finns inga artiklar från medier i Ryssland.  

Rapportering om Sverige och Nato  

- Ett av budskapen i rapporteringen är att Nato-ansökan innebär att Sverige bryter 

med en mycket lång tid av neutralitet. Sverige uppges återkommande i ryska medier ha 

varit neutralt i ”200 år” och Nato-ansökan beskrivs av ryska medier som en stor 

omsvängning och i ryska statliga medier som något negativt. Sverige uppges vara under 

påtryckningar från USA, osjälvständigt och beroende av USA (t ex Russia Today 

Moskovsky Komsomolets). I rapporteringen citeras utvalda internationella medier som 

uppger att Nato-ansökan är ett felaktigt vägval för Sverige. Ett exempel är kinesiska Global 

Times, som citeras i bl.a. Gazeta kring att ett Nato-inträde är en fälla från USA för Sverige 

och Finland. Bland annat Moskovsky Komsomolets hänvisar till Financial Times, som i en 

artikel citerar en anonym europeisk diplomat enligt vilken ett eventuellt Nato-inträde för 

Sverige och Finland kan anses vara en provokation. En artikel i Proletären av Erik 

Andersson Palm (V), "Har vi glömt USA:s brott", översätts av InoSMI:s till "Sverige redo 

att bli amerikansk vrålhund". I rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan lyfts 

återkommande möjliga negativa konsekvenser för det arktiska samarbetet (t ex Gazeta).  

 

https://www.mk.ru/culture/cinema/2022/05/28/zolotuyu-palmovuyu-vetv-na-kannskom-kinofestivale-poluchil-film-iz-shvecii.html
https://www.gazeta.ru/culture/news/2022/05/02/n_17672666.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/04/17680898.shtml
https://meduza.io/news/2022/05/03/v-moskve-poyavilis-plakaty-my-protiv-natsizma-a-oni-net-s-tsitatami-astrid-lindgren-i-ingmara-bergmana-premier-ministr-shvetsii-nazvala-ih-sovershenno-nepriemlemymi
https://www.svoboda.org/a/shvetsiya-prervala-200-letnyuyu-politiku-neytraliteta-i-podala-zayavku-v-nato/31854385.html
https://www.svoboda.org/a/putin-ih-ubedil-blogery-o-vstuplenii-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/31856273.html
https://meduza.io/feature/2022/05/22/treugolnik-pechali-novyy-film-rubena-estlunda-snyavshego-kvadrat
https://russian.rt.com/world/article/1003710-shveciya-nato-chlenstvo
https://www.mk.ru/politics/2022/05/17/nato-nadlomilos-pochemu-erdogan-possorilsya-s-finlyandiey-i-shveciey.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/16/17751104.shtml
https://www.mk.ru/politics/2022/05/05/ft-vstuplenie-finlyandii-i-shvecii-v-nato-v-evrope-mogut-schest-provokaciey.html
https://inosmi.ru/20220527/prestupleniya-254308009.html
https://www.gazeta.ru/army/2022/05/13/14851754.shtml
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- Ett annat budskap i rapporteringen handlar om att svenska och finska politiker 

agerar emot folkets intresse. Flera medier hänvisar till avsaknaden av en folkomröstning i 

Sverige och Finland och uppger att folkomröstningar bör vara obligatoriska för 

beslutfattande. Vesti uppger att "Myndigheterna i Finland och Sverige har förstås fattat 

beslut under påtryckningar utifrån. Ingen har ens frågat medborgare om deras åsikt. Någon 

folkomröstning om ärendet fick inte hållas". I samband med Sveriges beslut att ansöka till 

Nato hänvisar Izvestia till utrikesminister Ann Linde och uppger att beslutet borde 

förankrats vid en nationell folkomröstning men att eliterna bestämt sig för att ignorera 

folkets uppfattning. Komsomolskaya Pravda är inne på samma linje: "Vi ser hur 

Helsingfors och Stockholm gömde folkomröstningsfrågan under mattan eftersom de inte 

var säkra". Enligt Tsargrad kan Sveriges och Finlands agerande förklaras med att: "En 

intern politisk konflikt pågår mellan de eliter som vill behålla sitt kapital och sina tillgångar 

under Natos kontroll - och breda sociala grupper, folket som inte vill bli måltavlor för 

ryska missiler och inte heller vill komplicera de redan mycket svåra relationerna med 

Ryssland”. I Pravda uppges att "Sveriges folk ville vara neutrala, trots att eliten hela tiden 

krävde att gå med i Nato. Men sedan kom kvinnor till makten, Ukraina dök upp i bilden…” 

 

- I ett relaterat budskap uppges det förekomma splittring kring Sveriges Nato-

ansökan: inom Socialdemokraterna, i Sverige, i Europa, i Nato och i västvärlden. Inför 

Socialdemokraternas stämma lyfts ett Nato-kritiskt uttalande från Annika Strandhäll, 

ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund och klimat- och miljöminister (t ex RIA). 

Även uttalanden från Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om bl.a. "beslut som tas 

över folkets huvud" citeras i flera medier, t ex i Russia Today. Framförallt rapporteras dock 

om Turkiets president Recep Erdogans ställning till Sveriges ansökan, som tas upp i drygt 

30 procent av all rapportering om Sverige i maj. Rapporteringen kring Turkiets position är 

överlag neutral och landet uppges i rapporteringen följa sina egna intressen. Putins 

pressekreterare Dmitrij Peskov kommenterar Rysslands officiella ställning (t ex i Gazeta): 

"Det gäller relationer inom alliansen, vi skulle inte vilja lägga oss i dessa relationer". Bland 

kritiska röster lyfts också Kroatiens president Zoran Milanovitj (t ex RIA), som dock 

förekommer i mycket liten omfattning i rapporteringen.  

 

- Ryska officiella företrädare citeras återkommande kring hot mot Sverige med 

anledning av Nato-ansökan. Uttalandena är motsägelsefulla, men i början av månaden 

mer hotfulla, särskilt mot Finland (t ex TV Zvezda), än efter Sveriges Nato-ansökan. Flera 

olika ryska företrädare citeras kring Sveriges Nato-ansökan, däribland Rysslands 

biträdande delegationschef till FN, Dmitrij Poljanskij, som säger att Sverige och Finlands 

kommande beslut gör dem till potentiella mål för Ryssland (i t ex NTV). De vice 

utrikesministrarna Alexander Grusjko och Sergej Rjabkov varnar för långtgående politiska 

konsekvenser (t ex Gazeta, TV Zvezda). Dmitrij Peskov, pressekreterare till president 

Putin, uttalar sig om den oro som beslutet uppges föra med sig (t ex TV Zvezda) och ryska 

UD:s taleskvinna Maria Zakharova säger att Sveriges och Finlands Natoansökningar ger 

”Ryssland fria händer” (bl.a. RIA). Ordföranden för ryska parlamentets överhus, Valentina 

Matvienko påpekar att: "Dessa länders Natointräde kommer att ha en negativ inverkan på 

Europas politiska tillstånd... För att Sverige och Finland har tidigare visat riktig neutralitet. 

Och vi, så väl som alla, uppskattade en sådan ställning” (Russia Today). Efter Sveriges 

Nato-ansökan blir uttalandena något mer accepterande och företrädare uttalar sig mer 

beklagande kring Sveriges ansökan. President Putin citeras kring att Ryssland inte har 

https://www.vesti.ru/article/2742807
https://iz.ru/1334763/2022-05-15/v-shvetcii-ofitcialno-priniali-reshenie-o-vstuplenii-v-nato
https://www.kp.ru/daily/27398.5/4593601/
https://tsargrad.tv/experts/finljandija-i-shvecija-ottjagivajut-konec-narod-ne-ponimaet-zachem-nado-v-nato_546163
https://www.pravda.ru/world/1713309-nato/
https://ria.ru/20220505/shvetsiya-1786903618.html
https://russian.rt.com/world/article/1003710-shveciya-nato-chlenstvo
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/17/17754398.shtml
https://ria.ru/20220503/nato-1786665590.html
https://tvzvezda.ru/news/2022515182-BGAcV.html
https://www.ntv.ru/novosti/2705508/
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/14/17737088.shtml
https://tvzvezda.ru/news/2022516943-Hm6Fh.html
https://tvzvezda.ru/news/2022516132-rCZOq.html
https://ria.ru/20220517/nato-1788943825.html
https://russian.rt.com/world/news/1004862-matvienko-shveciya-finlyandiya
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problem med Finland och Sverige, att deras inträde inte utgör en direkt hot, men att 

”utbyggnaden av militär infrastruktur på detta territorium kommer säkerligen att framkalla 

vårt svar. Vi ska titta på vad det blir utifrån de hot som uppstår för oss” (bl.a. Meduza). 

Bland de opinionsartiklar som förekommer noteras försök att tona ner utvecklingen. Russia 

Today skriver i en analys (”Desuveränisering”) att Sverige och Finland gör fel. Den 

slutsatsen understöds i artikeln av kommentarer från Putin, Zakharova, Dadgostar och 

diverse experter – men konsekvenserna för Ryssland uppges samtidigt inte bli särskilt 

allvarliga. Finland och Sverige uppges även de facto redan ha varit allierade med Nato. I 

ett enstaka opinionsinslag på REN TV framställer Gotland som ett territorium som 

Ryssland har rätt att ”skydda”. Det hänvisas till 1800-talets kortvariga ryska ockupation 

samt Rysslands nuvarande konstitution. 

 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- Rapporteringen om Sverige under maj var betydligt mer omfattande än vanligt och 

Sveriges väg mot en Nato-ansökan var i fokus i 85 procent av rapporteringen. Tonaliteten i 

rapporteringen var neutral till negativ. 

 

- Ett budskap i rapporteringen är att Sverige och Finland har valt att bryta med en 

långvarig tradition av neutralitet. Sverige och Finland uppges bl.a. ”betraying their 

neutrality in support of a fascist regime” (Sputnik). Ett svenskt och finskt Nato-

medlemskap uppges vara ett misstag som kommer få långtgående konsekvenser (Sputnik). 

Rysslands ambassadör i Kanada, Oleg Stepanov, säger om Sverige och Finland att ”En 

gång suveräna och respekterade för deras oberoende position, förlorar de nu den auran och 

tvingas lyda under den kollektiva Nato-disciplinen styrd av USA och i motsats till 

ländernas säkerhetsintressen” (Sputnik). Det framgår även av rapporteringen att Sverige har 

samarbetat med Nato (Sputnik). Att Sverige har ansökt om Nato-medlemskap uppges bero 

dels på vad som omnämns som Rysslands militära operation i Ukraina, dels på 

påtryckningar från USA (t ex Sputnik). Nato, lett av USA, uppges vara aggressivt, 

konfrontativt och ha en expansionistik politik, som är orsaken till konfliken i Ukraina, 

medan det uppges att Ryssland inte har några aggressiva avsikter mot Sverige och Finland 

(t ex Russia Today). Vice utrikesminister Alexander Grushko menar att det pågår en 

demonisering av Ryssland, som felaktigt påstås ha fientliga avsikter mot vissa länder 

(Sputnik). I rapporteringen uppges ett svenskt Nato-medlemskap tvinga Sverige att 

behandla Ryssland som en motståndare (Sputnik). 

 

- Det framgår av rapporteringen att ryska företrädare anser att ett svenskt Nato-

medlemskap skulle vara ett farligt steg och ett misstag som skulle få långtgående 

konsekvenser för säkerheten. Det lyfts regelbundet att Ryssland kan behöva vidta 

åtgärder om Sverige går med i Nato. Ett svenskt Nato-medlemskap uppges ske under 

påtryckningar från USA och inte bidra till att säkerheten ökar för Sverige. Istället uppges 

att det skulle minska säkerheten i Europa, som fram tills nu sägs ha varit en militärt stabil 

region präglad av samarbete inom det militära området (t ex Sputnik, Sputnik). Enligt ryska 

officiella företrädare, t ex vice utrikesminister Sergej Ryabkov och utrikesdepartementets 

talesperson Maria Zacharova, skulle ett medlemskap bidra till att öka de militära 

spänningarna och destabilisera norra Europa och Ryssland kan behöva vidta åtgärder (t ex 

https://meduza.io/news/2022/05/16/putin-na-sammite-odkb-u-rossii-net-problem-s-finlyandiey-i-shvetsiey-no-rasshirenie-voennoy-infrastruktury-nato-vyzovet-otvetnuyu-reaktsiyu
https://russian.rt.com/world/article/1004698-nato-finlyandiya-shveciya-turciya
https://russian.rt.com/world/article/1004698-nato-finlyandiya-shveciya-turciya
https://ren.tv/blog/iurii-gorodnenko/980271-rossiiskie-poddannye-vstupaiut-v-nato?fbclid=IwAR2o54MB_DJSsGkNXb8T8rHc7ie3Cd1b-FRmetdODe89B_1gE5E9pxR546w
https://sputniknews.com/20220517/in-a-blow-to-world-peace-sweden-and-finland-intend-to-join-nato-1095545405.html
https://sputniknews.com/20220519/turkey-tells-nato-it-will-say-no-to-swedish-finnish-membership-in-bloc-1095627602.html
https://sputniknews.com/20220508/finnish-and-swedish-nato-membership-could-turn-region-into-theater-of-war-russian-envoy-warns-1095341741.html
https://sputniknews.com/20220512/majority-of-swedes-favour-nato-ahead-of-looming-membership-decision-1095450880.html
https://sputniknews.com/20220517/us-frees-russias-hands-to-act-by-forcing-finland-sweden-to-join-nato---moscow-1095562362.html
https://www.rt.com/news/555599-swedish-fm-formal-application-nato/
https://sputniknews.com/20220514/turkey-not-closing-door-for-finland-sweden-in-nato-but-wants-nations-to-stop-backing-opposition-1095515568.html
https://sputniknews.com/20220508/finnish-and-swedish-nato-membership-could-turn-region-into-theater-of-war-russian-envoy-warns-1095341741.html
https://sputniknews.com/20220517/us-frees-russias-hands-to-act-by-forcing-finland-sweden-to-join-nato---moscow-1095562362.html
https://sputniknews.com/20220514/russia-has-no-hostile-intentions-toward-finland-and-sweden-deputy-foreign-minister-grushko-says-1095509534.html
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Sputnik). I en artikel uppger Sputnik att ett svenskt medlemskap i Nato skulle medföra att 

Östersjön blir en gigantiskt Nato-kontrollerad sjö (Sputnik). Det ryska 

utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova uttalar att ett medlemskap ger 

Ryssland fria händer (Sputnik) och Ryssland uppges i samband med ett eventuellt svenskt 

Nato-medlemskap behöva ändra sin syn på tidigare neutrala länder, enligt ambassadör Oleg 

Stepanov (Sputnik). Efter Sveriges officiella ansökan till Nato i mitten av maj rapporteras 

om att president Putin uttalar att ett svenskt medlemskap inte uppfattas som ett hot för 

Ryssland, men att det kan trigga ett svar från rysk sida, beroende på vilka hot som uppstår 

mot Ryssland (The Moscow Times).  

 

- Röster utanför Ryssland som är kritiska till Sveriges Nato-ansökan får stort utrymme 

i rapporteringen. Det rapporteras främst om Turkiets president Erdogan, om orsakerna till 

att han motsätter sig ett svenskt medlemskap och om de kontakter som äger rum kring 

frågan (t ex Sputnik, Sputnik och Sputnik). Men i rapporteringen lyfts även att det finns 

kritik i Sverige, hos t ex Miljöpartiet och Vänsterpartiet (Sputnik, Sputnik), samt bland 

aktörer i andra länder som exempelvis Norge, Italien och Kroatien (Sputnik). Den kritik 

som lyfts rör framförallt att Sverige överger vad som omnämns som en långvarig 

neutralitetspolitik. Som ett exempel skriver den amerikanske journalisten och författaren 

Robert Bridge i en kritisk artikel att ”Neutrality has been abandoned for no objective 

reason other than American-driven Russophobia” (Russia Today).  

  

https://sputniknews.com/20220518/biden-us-to-help-finland--sweden-deter-confront-any-threats-as-their-nato-bids-being-considered-1095611916.html
https://sputniknews.com/20220519/turkey-tells-nato-it-will-say-no-to-swedish-finnish-membership-in-bloc-1095627602.html
https://sputniknews.com/20220517/us-frees-russias-hands-to-act-by-forcing-finland-sweden-to-join-nato---moscow-1095562362.html
https://sputniknews.com/20220508/finnish-and-swedish-nato-membership-could-turn-region-into-theater-of-war-russian-envoy-warns-1095341741.html
https://www.themoscowtimes.com/2022/05/16/sweden-finland-joining-nato-doesnt-threaten-russia-but-may-trigger-response-putin-a77695
https://sputniknews.com/20220514/turkey-not-closing-door-for-finland-sweden-in-nato-but-wants-nations-to-stop-backing-opposition-1095515568.html
https://sputniknews.com/20220518/turkey-approves-sweden--finland-nato-membership-if-sanctions-for-s-400-purchase-are-lifted---report-1095591710.html
https://sputniknews.com/20220518/erdogan-calls-on-nato-allies-to-respect-turkeys-concerns-over-finland-sweden-membership-1095600628.html
https://sputniknews.com/20220516/swedens-accession-to-nato-to-raise-tensions-in-region-opposition-party-says-1095532031.html
https://sputniknews.com/20220507/swedish-green-party-opposes-sweden-accession-to-nato-1095330666.html
https://sputniknews.com/20220520/draws-us-into-superpower-rivalry-norwegian-party-opposes-swedens-and-finlands-nato-membership-1095650605.html
https://www.rt.com/russia/555828-sweden-finland-join-nato/
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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 

 

 

 

 


