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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 juni 2022  

 

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

där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under juni var rapporteringen om Sverige i de flesta länder betydligt mindre omfattande än under 

maj, vilket sannolikt kan förklaras av att rapporteringen om Sveriges Natoansökan inte var lika 

omfattande.  

Sverige och Nato var dock liksom under föregående månader ett framträdande ämne i den 

internationella nyhetsrapporteringen om Sverige. Det rapporterades framförallt om ratificerings-

processen och om att Turkiet i samband med Sveriges och Finlands ansökningar valde att lägga in 

sitt veto. Alla länder har rapporterat om händelseförloppet, men det varierar delvis vilka aspekter 

som lyfts.  

Överlag framgår att Turkiet som skäl för sitt veto anger att Sverige inte gör tillräckligt mycket för 

att bekämpa vad landet anser är kurdiska terrororganisationer och ställer krav på Sverige att göra 

mer. Ibland uppges Turkiets agerande hänga samman med att president Erdoğan vill stärka sin 

inrikespolitiska position inför kommande val i Turkiet eller uppnå andra målsättningar, exempelvis 

att inom Nato skapa synlighet för frågan om terrorism. Sverige uppges i rapporteringen vilja nå en 

lösning som möjliggör ett Natomedlemskap och det redogörs för kontakter och möten mellan bland 

annat svenska och turkiska företrädare. Vilken den svenska hållningen är och vilka åtgärder som 

vidtas för att bekämpa terrororganisationer lyfts främst genom uttalanden från statsminister 

Magdalena Andersson, som under månaden får stort utrymme i rapporteringen i de flesta länder. 

Det framgår att hon anser att Sverige är angeläget att bekämpa terrorism, något som också 

kommenteras av exempelvis Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.  

I länderna rapporteras i varierande utsträckning om den roll riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh 

fått i samband med Sveriges Natoansökan, mot bakgrund av att hon har ett avtal med 

Socialdemokraterna. Fokus i rapporteringen är på det parlamentariska läget i Sverige och hur det 

påverkar processen mot ett Natomedlemskap, men ibland görs även personporträtt av Kakabaveh i 

vilka bland annat hennes bakgrund lyfts. Det konstateras att avtalet mellan henne och 

Socialdemokraterna bland annat innebär att Socialdemokraterna ska stödja kurder på olika sätt. Det 

framgår av rapporteringen att det finns ett stort antal kurder i Sverige och stundtals uppges Sverige 

ha haft ett långvarigt engagemang i kurdernas situation. Ibland uppges avtalet med Kakabaveh ha 

begränsat regeringens förhandlingsutrymme i förhållande till Turkiet och det rapporteras även om 

hennes roll i samband med misstroendeomröstningen mot justitie- och inrikesminister Morgan 

Johansson. I de nordiska länderna framträder en bild av att den svenska inrikespolitiken återigen 

kännetecknas av instabilitet och det förekommer att begrepp som kaos och kalabalik används.  

Efter att Turkiet slutit en överenskommelse med Sverige och Finland återrapporteras att turkiska 

företrädare anser att landet fått igenom allt de ville och ibland uppges landet ha gått “vinnande” ur 

samtalen. Samtidigt uppges det finnas tolkningsutrymme i överenskommelsen, som ibland sägs 

vara skriven så att alla parter ska kunna känna sig nöjda. I rapporteringen framträder en bild av att 

frågan om eventuella utlämningar av personer från Sverige till Turkiet är olöst. Det rapporteras om 

att president Erdoğan anser sig att ha fått löften om vissa utlämningar, samtidigt som det framgår 

att Sverige inte har för avsikt att utlämna svenska medborgare och att svensk lag, enligt uttalanden 

från Magdalena Andersson, gäller. I en del analyser lyfts frågan om vad Sverige behövt “offra” i 

förhållande till kurdiska grupper och ibland dras slutsatsen att Sverige kommer att genomgå ett 

identitetsskifte i samband med ett Natomedlemskap. Med hänvisning till att alla Natos 

medlemsländer måste ratificera Sveriges ansökan uppges det finnas en fortsatt osäkerhet i 

ratificeringsprocessen, även om exempelvis USA:s president Biden, Storbritanniens 

premiärminister Johnson och Natos generalsekreterare Stoltenberg citeras kring att 
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överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet är en framgång och kring att de anser att 

ett svenskt medlemskap skulle bidra till att stärka försvarsalliansen. 

Det förekommer liksom tidigare rapportering om anledningarna till Sveriges Natoansökan, men 

överlag får detta mindre utrymme. Att Sveriges ansökan innebär en missräkning för Ryssland lyfts 

i en del länder, liksom att ryska företrädare uttrycker sig hotfullt med anledning av Sveriges 

Natoansökan. Ibland framträder en bild av att Sverige inte backar för dessa hot, som ibland uppges 

vara tomma hot. I rapporteringen lyfts även att ryska företrädare, däribland president Putin, har 

uttalat att Ryssland inte har några problem med att Sverige blir Natomedlem, utifrån att det inte 

finns några territoriella dispyter mellan Sverige och Ryssland, men att placering av Nato-

infrastruktur eller trupper skulle medföra reaktioner från ryskt håll.   
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA  

- Rapporteringen om Sverige minskade jämfört med föregående månad men var något mer 

omfattande än den tenderar vara. I rapporteringen om Sverige och Nato, som utgör runt 60 

procent av rapporteringen om Sverige, behandlas framförallt Turkiets inställning till 

Sveriges och Finlands Natomedlemskap. Beskedet att Turkiet släpper sitt veto mot 

Sveriges och Finlands medlemskap, och att Nato formellt bjuder in länderna till 

försvarsalliansen, skapar betydande rapportering. Även de mest delade publiceringarna har 

fokus på frågan om Natomedlemskap (t ex CNN) och Reuters rapporterar att ländernas 

medlemskap i Nato är “the biggest shift in European security in decades”.  Rapporteringen 

om Sverige och Nato är överlag redogörande och neutral. Det har även publicerats flera 

artiklar av fördjupande och analyserande karaktär samt opinionsartiklar om bl.a. hur ett 

svenskt och finländskt Natomedlemskap anses kunna stärka Nato (Washington Post), 

anledningar till att Turkiet har invändningar  (bl.a. NY Times, Washington Post) liksom 

kritisk opinion till en Natoutvidgning som omfattar Sverige och Finland, utifrån att den 

anses öka riskerna för konfrontation med Ryssland (Fox News).  

 

- Det rapporteras om samtal som ägt rum mellan Nato, Turkiet, Sverige och Finland 

med anledning av de nordiska ländernas Natoansökningar. Att Turkiet fortsatt 

motsätter sig Sveriges och Finlands medlemskap i Nato tas upp i flera nyhetsmedier och 

det rapporteras om möten och samtal som ägt rum mellan företrädare för framför allt Nato, 

Turkiet, Sverige och Finland för att adressera Turkiets synpunkter inför Nato-toppmötet i 

juni (t.ex AP, Fox News, CNN, NY Post). Wall Street Journal rapporterar att Turkiet står 

fast vid sin tidigare hållning gentemot Sveriges och Finlands Natomedlemskap; som skäl 

till Turkiets hållning anges att ”Mr. Erdogan is primarily motivated by concerns about 

Sweden, but that the Turkish leader is likely also seeking concessions from the western 

alliance more broadly, including a possible phone call from President Biden and an 

acceleration of proposed American weapons sales to Turkey.” Även NY Times rapporterar 

att det framför allt är gentemot Sverige som Turkiet har invändningar, gällande vad som 

uppges vara en långvarig sympati för kurdiska flyktingar och kurdisk autonomi. I samband 

med Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs besök i Sverige (AP, Fox News) citeras 

både Stoltenberg och statsminister Magdalena Andersson kring att Sverige tar de turkiska 

synpunkterna på stort allvar och kommer anpassa landets lagstiftning. AP rapporterar även 

om Turkiets president Erdoğans uttalande att han inte sett några “konkreta initiativ” från 

Sverige för att möta landets invändningar.  

 

- Det inrikespolitiska läget i Sverige är i fokus i en del av rapporteringen. Flera medier 

rapporterar om den parlamentariska situationen i Sverige och oppositionens 

misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samt den 

vågmästarroll riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh haft i omröstningen (t.ex AP, 

Bloomberg, NY Times). AP rapporterar fördjupat om Kakabaveh och flera medier 

rapporterar om hur det parlamentariska läget i Sverige kan påverka Sveriges Natoansökan 

(bl.a. Fox News,  Washington Post, AP).  

https://www.cnn.com/2022/06/29/politics/joe-biden-nato-day-2/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/us-press-turkey-finland-sweden-hope-nato-breakthrough-2022-06-28/
https://www.washingtonpost.com/business/nato-must-bring-finland-sweden-and-turkey-together/2022/06/20/2c4516da-f078-11ec-ac16-8fbf7194cd78_story.html
https://www.nytimes.com/2022/06/22/world/europe/finland-sweden-turkey-nato.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/06/27/turkey-erdogan-sweden-finland-nato-summit/
https://www.foxnews.com/opinion/finland-sweden-joining-nato-us-safer
https://apnews.com/article/russia-ukraine-jens-stoltenberg-finland-fdc75c6332f1cbf63ca8e7c221e8a504
https://www.foxnews.com/politics/nato-confident-turkey-sweden-finland-admittance
https://edition.cnn.com/2022/06/27/politics/nato-turkey-finland-sweden/index.html
https://nypost.com/2022/06/27/us-hoping-nato-summit-will-boost-finland-and-sweden-chances/
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-06-03/card/turkey-s-erdogan-withholds-approval-of-sweden-and-finland-joining-nato-bYNZq3nZSQCvLPb08vxf
https://www.nytimes.com/2022/06/22/world/europe/finland-sweden-turkey-nato.html
https://apnews.com/article/middle-east-turkey-stockholm-sweden-2f955c87e2c0cf6d1f86927199d9213d
https://www.foxnews.com/world/sweden-terrorism-laws-turkeys-nato-finland
https://apnews.com/article/middle-east-turkey-sweden-recep-tayyip-erdogan-98db699e9332d5906e2687806b2843e2
https://apnews.com/article/nato-european-union-recep-tayyip-erdogan-turkey-eb49be7b3d0a8e69bf4327a60795ceb4
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-03/swedish-premier-s-row-with-opposition-may-complicate-nato-bid
https://www.nytimes.com/2022/06/07/world/europe/sweden-turkey-nato-russia-ukraine.html
https://apnews.com/article/politics-middle-east-turkey-migration-stockholm-941768c903b1aea566dde7a2fdcf7a6c
https://www.foxnews.com/world/turkey-nato-veto-swedish-kurdish-minister
https://www.washingtonpost.com/world/former-kurdish-rebel-has-key-role-in-swedens-nato-bid/2022/06/14/70e48752-ebf1-11ec-9f90-79df1fb28296_story.html
https://apnews.com/941768c903b1aea566dde7a2fdcf7a6c
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- Turkiets besked och den formella inbjudan till Nato tas upp i rapporteringen. Det 

rapporteras om att Turkiet släppt sitt tidigare veto mot att godkänna Sverige och Finland 

som medlemmar i Nato och om den överenskommelse som undertecknats av länderna 

(bl.a. AP, Foreign Policy, Time, Fox News, NY Times, Reuters, CNN) och The Hill citerar 

USA:s president Bidens uttalande där han tackar Turkiets president Erdoğan bl.a. för att ett 

avtal kommit tillstånd med Finland och Sverige. Att länderna formellt bjuds in att ansluta 

till försvarsalliansen genererar rapportering i flera medier, däribland Forbes, NY Times, 

The Hill, CNN, Fox News. Det återges också i rapporteringen att processen att ratificera 

Sveriges och Finlands ansökan kan ta uppemot ett år för att godkännas av samtliga 30 

medlemsländer (t.ex. Reuters, Washington Post) 

 

- Konsekvenser av Sveriges medlemskap i Nato är ett spår och i fördjupande eller 

analyserande publiceringar framträder en positiv hållning till att Finland och Sverige 

ansluter till Nato, vilket beskrivs som en strategisk vinst för väst och ett nederlag eller 

förslut för president Putin (t ex. USA Today). I Business Insider citeras ett uttalande från 

Natos generalsekreterare Stoltenberg om att Putin gjort ett stort misstag [genom att 

invadera Ukraina] i och med att Nato utökas med två medlemsstater. Sverige och Finland 

uppges bidra med kompetens till Nato, inom t ex kommunikationsteknologi, flygvapen och 

försvarsindustri (Fox News) och det konstateras att ländernas geografiska placering 

kommer medföra att Östersjön blir “a NATO lake, where the Russian navy will be 

operating on NATO terms.” (USA Today). I Forbes beskrivs utvidgningen som något som 

kommer att “dramatically alter Europe’s strategic geography—in NATO’s favor.”   

 

- Uttalanden från Rysslands president Putin om att Sverige och Finland kan gå med i Nato 

om de önskar återges i bl.a. Business Insider. Det framgår att han även sagt att om Nato 

placerar trupper eller infrastruktur i länderna kommer Ryssland att agera (även Reuters) 

liksom att det kan leda till ökade spänningar mellan Ryssland och Sverige och Finland  

(Guardian.com).  

 

- Under månaden förekommer i viss utsträckning rapportering om Sverige på temat 

ekonomi och näringsliv, bl.a. om utsikterna för svensk ekonomi och om grön industriell 

omvandling i Sverige, samt på temana inrikespolitik, sport och brottslighet. I 

rapporteringen om inrikespolitik tas misstroendeomröstningen mot justitie- och 

inrikesminister Morgan Johansson upp kopplat till frågan om Sveriges Natomedlemskap.  

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien   

- Liksom under maj var Sveriges ansökan till Nato och ratificeringsprocessen i fokus i 

rapporteringen om Sverige. Ungefär 40 procent av rapporteringen handlade om detta och 

ett särskilt fokus var på Turkiets roll i samband med ansökningsprocessen. Sport, som 

brukar vara ett framträdande tema i den brittiska rapporteringen om Sverige, utgjorde 

knappt 20 procent. I övrigt lyftes bland annat i några artiklar att Sverige varit i fokus i en 

online-debatt om gästfrihet i olika länder (#Swedengate), samt att Malmö har introducerat 

en ny typ av ”sensuella” soptunnor med röst, i syfte att få invånare att slänga mer skräp     

(t ex The Times). Bland de mest delade publiceringarna under månaden dominerade temat 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-biden-turkey-madrid-0441ed4a13ea31aad5df316572f082bf
https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-biden-turkey-madrid-0441ed4a13ea31aad5df316572f082bf
https://time.com/6192023/turkey-finland-sweden-nato/
https://www.foxnews.com/world/turkey-finland-sweden-nato
https://www.nytimes.com/2022/06/28/world/europe/finland-sweden-nato-membership.html
https://www.reuters.com/world/europe/us-press-turkey-finland-sweden-hope-nato-breakthrough-2022-06-28/
https://edition.cnn.com/2022/06/28/politics/joe-biden-g7-nato/index.html
https://thehill.com/homenews/administration/3541492-biden-praises-erdogan-for-allowing-finland-sweden-to-join-nato/
https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/06/29/nato-officially-invites-sweden-finland-to-join-alliance/?sh=d1e9fd1d4621
https://www.nytimes.com/2022/06/29/world/europe/nato-sweden-finland.html
https://thehill.com/policy/international/3541158-nato-invites-finland-sweden-to-join-alliance/
https://www.cnn.com/2022/06/29/politics/joe-biden-nato-day-2/index.html
https://www.foxnews.com/world/nato-invites-sweden-finland-become-members-wake-russia-ukraine-war
https://www.reuters.com/world/europe/us-press-turkey-finland-sweden-hope-nato-breakthrough-2022-06-28/
https://www.washingtonpost.com/business/how-russias-invasion-of-ukraine-pushed-finland-and-sweden-toward-nato/2022/06/28/aae587ec-f724-11ec-81db-ac07a394a86b_story.html
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/29/finlands-swedens-push-join-nato-a-kick-gut-putin/7749187001/
https://www.businessinsider.com/nato-chief-finland-sweden-show-putin-made-huge-mistake-in-ukraine-2022-6?r=US&IR=T
https://www.foxnews.com/opinion/nato-right-call-sweden-finland-big-bold-move
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/29/finlands-swedens-push-join-nato-a-kick-gut-putin/7749187001/
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/06/28/with-sweden-and-finland-set-to-join-nato-europes-geography-just-got-a-lot-more-difficult-for-russia/?sh=46c038521a41
https://www.businessinsider.com/putin-warns-finland-and-sweden-against-hosting-nato-infrastructure-2022-6?r=US&IR=T
https://www.reuters.com/world/europe/putin-russia-will-respond-if-nato-sets-up-infrastructure-finland-sweden-2022-06-29/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russia-condemns-nato-invitation-finland-sweden
https://www.thetimes.co.uk/article/erotic-bins-with-a-passion-for-litter-help-swedes-clean-up-the-streets-2qp8h82f7
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sport, men den näst mest delade artikeln handlade om att ett svenskt företag levererat 

världens första ”gröna stål”.   

 

Huvudsakliga spår i rapporteringen om Sverige och Nato   

 

- Turkiets hållning och agerande i samband med Sveriges ansökan till Nato. Det 

redogörs för att landet la in ett veto mot Sveriges och Finlands ansökningar, med 

hänvisning till att länderna inte agerar tillräckligt kraftfullt mot som uppges vara kurdiska 

terrorister. Ibland uppger brittiska medier att Sverige har varit en fristad för kurdiska 

dissidenter från Mellanöstern och det uppges finnas ungefär 100 000 kurder i landet. Det 

framgår att Sverige anser att PKK är en terrororganisation, men organisationens 

ideologiska allierade uppges finnas representerade i Sverige (t ex The Times). Av 

rapporteringen framgår att Turkiet, för att acceptera Sveriges ansökan till Nato, ställt krav 

på att Sverige utelämnar vad som uppges vara kurdiska terrorister och upphör att ge stöd 

till kurdiska krigare i Syrien, samt lyfter vapenembargot mot Turkiet (t ex The 

Independent). Ibland uppges Turkiets agerande hänga samman med president Erdoğans 

ambitioner att nå andra mål, t ex att få köpa stridsflyg från USA (t ex Telegraph, The 

Economist) och The Guardian skriver att president Erdoğan är på en offentlig diplomati-

offensiv som hänger samman med kommande val i Turkiet. Sveriges hållning illustreras 

bland annat genom uttalanden från statsminister Magdalena Andersson kring att Sverige 

har skärpt landets terroristlagar och vill bidra i kampen mot terrorism (t ex Express). I 

slutet av månaden rapporteras om den överenskommelse Turkiet slutit med Sverige och 

Finland. Turkiet uppges, enligt uttalanden från officiella företrädare, ha fått det de ville, 

inklusive ett heltäckande samarbete runt kampen mot rebellgrupper och restriktioner för 

kurdiska grupper som Turkiet anser vara terrorister (Daily Mail, Irish Times, Sky News). 

Det framgår att överenskommelsen välkomnas av bl.a. USA:s president Joe Biden och 

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Sverige och Finland uppges i 

rapporteringen vara länder som kommer bidra till att stärka Nato geografiskt och militärt 

(Financial Times, Telegraph, iNews). Stundtals ställs även frågan vilket pris Sverige fått 

betala och det uttrycks oro för att Sverige och Finland som en konsekvens av 

överenskommelsen kommer ha ett försvagat engagemang i mänskliga rättigheter och asyl 

för politiska dissidenter (Sky News, The Economist).   

 

- Rapporteringen om Sverige och Nato tar även upp det inrikespolitiska läget i Sverige 

och hur det kan påverka ansökningsprocessen. Särskilt Socialdemokraternas avtal med 

riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som porträtteras som en före detta kurdisk rebell 

eller gerillakrigare som blivit lagstiftare, lyfts. Hon citeras bland annat kring att hon menar 

att Sverige skulle överge värdighet och värderingar om man gav efter för president 

Erdoğans krav (Financial Times). Det framgår av rapporteringen att Socialdemokraterna är 

beroende av Kakabavehs stöd i Riksdagen, och det konstateras att hon hade en central roll i 

samband med misstroendeomröstningen om justitieminister Morgan Johansson. Ibland 

uppges regeringen på grund av avtalet med Kakabahev även ha haft ett mycket begränsat 

förhandlingsutrymme i kontakterna med Turkiet och den lösning som avtalet mellan henne 

och Socialdemokraterna innebär uppges vara ovanlig (t ex The Independent).   

 

 

-  

https://www.thetimes.co.uk/article/meet-the-kurdish-exile-in-sweden-holding-the-key-to-natos-future-qdpzbw6pq
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-sweden-kurdish-turkey-pkk-b2100813.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-sweden-kurdish-turkey-pkk-b2100813.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/28/finland-sweden-move-step-closer-joining-nato-turkey-drops-opposition/
https://www.economist.com/europe/2022/06/28/turkey-lifts-its-block-on-letting-sweden-and-finland-join-nato
https://www.economist.com/europe/2022/06/28/turkey-lifts-its-block-on-letting-sweden-and-finland-join-nato
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/turkey-threatens-years-delay-to-swedish-and-finnish-entry-to-nato
https://www.express.co.uk/news/world/1626283/turkey-news-nato-Sweden-Finland-talks-Recep-Tayyip-Erdogan-latest
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10962409/Sweden-Finland-cleared-join-NATO-Turkey-drops-objections.html
https://www.irishtimes.com/world/europe/2022/06/28/finland-and-sweden-closer-to-joining-nato-after-turkey-deal/
https://news.sky.com/story/a-bad-day-for-vladimir-putin-as-sweden-and-finland-invited-to-join-nato-but-what-price-did-they-pay-12642678
https://www.ft.com/content/3801a72c-791c-4b0e-ab09-5fa583e6b6a5
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/28/finland-sweden-move-step-closer-joining-nato-turkey-drops-opposition/
https://inews.co.uk/news/world/nato-finland-sweden-joining-adds-russian-border-alliance-nordic-grit-1715087
https://news.sky.com/story/a-bad-day-for-vladimir-putin-as-sweden-and-finland-invited-to-join-nato-but-what-price-did-they-pay-12642678
https://www.economist.com/europe/2022/06/28/turkey-lifts-its-block-on-letting-sweden-and-finland-join-nato
https://www.ft.com/content/c97ee60b-15d6-4b80-85dd-8d092573b72d
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-sweden-kurdish-turkey-pkk-b2100813.html
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- I rapporteringen lyfts liksom tidigare att Ryssland återkommande utrycker sig 

hotfullt mot Sverige med anledning av Sveriges Natoansökan. Under månaden 

rapporteras bl.a. om uttalanden från president Putin och vice utrikesminister Ryabkov om 

att Nato-medlemskap för Sverige och Finland skulle vara destabiliserande och att Ryssland 

kan komma att behöva vidta motåtgärder om Nato ökar sin militära närvaro i landets närhet 

(bl.a. The Independent, The Guardian). Det framgår också att president Putin, som ibland 

beskrivs som förödmjukad, även sagt att han inte ser något problem med att Sverige och 

Finland går med i Nato, eftersom Ryssland inte har några territoriella dispyter med 

länderna. Att Sverige ansöker om Nato-medlemskap uppges dock vara en missräkning för 

president Putin och motsatsen till vad han önskade, vilket uppges vara genant och 

förödmjukande (t ex Metro, Daily Mail)  

  

  
  

  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-minister-nato-expansion-destabilising-finland-sweden-b2112134.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russia-condemns-nato-invitation-finland-sweden
https://metro.co.uk/2022/06/29/putin-vows-to-respond-in-kind-if-nato-sets-up-base-in-sweden-and-finland-16916000/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10967023/Putin-insists-DOESNT-care-Finland-Sweden-join-NATO-denied-bombing-Ukrainian-mall.html
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Norge, Danmark och Finland  

Nyhetsrapporteringen i Norge  

- Under juni månad har knappt 40 procent av rapporteringen om Sverige handlat om sport, 

särskilt med anledning av de fotbollsmatcher som spelats mellan Sverige och Norge i 

Nations League. Drygt 25 procent av rapporteringen handlade om internationella relationer 

respektive militär och försvar, och cirka 5 procent om svensk inrikespolitik. Merparten av 

rapporteringen inom temana internationella relationer samt militär och försvar behandlar på 

olika sätt Turkiets inställning och krav för att godkänna Sveriges Natoansökan. Även 

temana internationella relationer och inrikespolitik har under månadens vävts in i varandra 

i rapporteringen om Sverige, med anledning av att rapporteringen kring 

misstroendeomröstningen mot justitieminister Morgan Johansson inkluderat rapportering 

om riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh och frågor som berör Sveriges ansökan till 

Nato. Andra frågor kopplade till exempelvis händelserna kring SAS, ekonomi och inflation 

samt brottsfall har fått viss uppmärksamhet under månaden. Rapporteringen har i huvudsak 

varit nyhetsrapportering och tonaliteten har varit neutral. Det förekommer analyserande 

artiklar, särskilt om frågor som rör Sveriges Nato-ansökan.  

 

- De möten som hållits mellan Sverige, Finland och Turkiet har under månaden fått 

störst publicitet. Det memorandum som undertecknades har fått särskilt utrymme (bla. 

Aftenposten). Det redogörs för innehållet men slutsatserna som dras är att det är svårt att 

avgöra vad överenskommelsen innebär. Det framträder ibland en bild av att Sverige har 

gett efter för Turkiets krav och att Turkiet är ”nöjda” ofta med citat från den turkiska 

presidenten (bla. NRK, Tv2). Det rapporteras om vad det är Turkiet vill ha ut av 

förhandlingarna samt mer analyserande artiklar om vad Sverige har fått kompromissa med 

för att Turkiet ska godkänna Sveriges ansökan (Dagsavisen, NRK, Aftenposten). Jens 

Stoltenberg citeras ofta om innehållet i överenskommelsen och vad Sveriges och Finlands 

medlemskap betyder för Nato. Man rapporterar om att Stoltenberg betonar att Turkiet är 

det land som drabbats hårdast av terrorism de senaste åren (Dagbladet, VG). I en artikel 

nämns händelser den 14:e juni där PKK:s flagga projicerades på Stadshuset i Stockholm 

(Aftenposten). 

 

- Turkiets krav och Sveriges agerande i relation till kraven porträtteras i stor 

utsträckning. I början av perioden rapporteras om att Sverige öppnar för vapenexport till 

Turkiet (VG) och att Sverige ändrar lagstiftningen kring terrorism. Utrikesminister Ann 

Linde, statsminister Magdalena Andersson och Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg 

citeras. Att Sverige öppnar för vapenexport beskrivs som ett led i att Sverige försöker möta 

Turkiets krav (Dagsavisen, Dagsavisen, NRK, VG, ABC Nyheter). I ett reportage från NRK 

om ”svenskstaden” Kulu porträtteras inställningen till Sveriges och Turkiets förhandlingar 

om godkännande av ett svenskt Nato-medlemskap bland turkar med koppling till Sverige 

(NRK).  

 

https://www.aftenposten.no/verden/i/eEj6kR/tyrkia-har-skrevet-under-paa-avtale-sverige-og-finland-slipper-inn-i-nato
https://www.nrk.no/nyheter/tyrkia-slepp-sverige-og-finland-inn-i-nato-1.16020557
https://www.tv2.no/a/14903412/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/2022/06/28/forsker-tror-sveriges-nato-trobbel-kan-vare-til-neste-ar/
https://www.nrk.no/nyheter/nato-har-vedtatt-a-invitere-inn-sverige-og-finland-1.16021463
https://www.aftenposten.no/verden/i/0G27Ag/erdogan-fikk-det-han-ville-hva-maatte-sverige-og-finland-ofre
https://www.dagbladet.no/nyheter/sverige-finland-og-tyrkia-enige/76481373
https://www.vg.no/nyheter/i/XqyBab/enighet-i-tolvte-time-tyrkia-slipper-sverige-og-finland-inn-i-nato
https://www.aftenposten.no/verden/i/8Qy761/forrige-uke-nektet-tyrkia-aa-snakke-med-sverige-og-finland-naa-moetes-representanter-for-de-tre-landene
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/y4A35J/tyrkia-krisen-i-nato-sverige-aapner-for-vaapeneksport
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/06/10/sverige-lover-a-bidra-til-tyrkias-sikkerhet/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/06/13/sverige-strammer-inn-lovverket-rundt-terrorisme-imotekommer-deler-av-tyrkias-krav/
https://www.nrk.no/nyheter/sverige-strammar-inn-lovverket-rundt-terrorisme-1.16001289
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-strammer-inn-lovverket-rundt-terrorisme-imoetekommer-deler-av-tyrkias-krav.uiRmjA9cc
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/06/27/195855090/sverige-til-tyrkia-ingen-frihavn-for-terrorister
https://www.nrk.no/urix/den-_svenske_-byen-i-tyrkia-vil-ikke-ha-sverige-inn-i-nato-1.16015440
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- Inom ramen för rapporteringen om Sverige och Nato har Rysslands inställning till 

Sveriges Natoansökan fått visst utrymme och rapporteringen innehåller två delar. 

Dels rapporteras om uttalandet från tidigare president och premiärminister Dmitrij 

Medvedev, där han säger att situationen är annorlunda med Sverige och Finland än med 

Ukraina då Ryssland inte har några territoriella dispyter med länderna (ABC Nyheter). Dels 

rapporteras om att president Putin hotar Sverige, Finland och Nato. Det rapporteras dels 

om att Putin anser att relationerna mellan länderna kommer att förändras i och med ett 

Natomedlemskap för Sverige och Finland, dels om Putins uttalande om att Ryssland måste 

svara om Nato placerar militär infrastruktur i länderna. Detta framställs i rapporteringen 

mer som ett hot mot Nato än mot Sverige (NRK, Nettavisen, Tv2). 

 

- Misstroendeomröstningen mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tas 

upp relativt brett, men fokus ligger oftast inte på grunden för misstroendeomröstningen, 

utan snarare på Amineh Kakabavehs roll, Turkiet och de eventuella konsekvenser 

händelserna kunde få för den svenska Natoansökan (t ex VG, Aftenposten, VG, Dagsavisen, 

Aftenposten) samt det parlamentariska läget i Sverige (Dagsavisen, Aftenposten). NRK:s 

korrespondent i Norden gör bland annat en längre beskrivning av händelserna i en artikel 

med rubriken ”Kan det bli en regeringskris i Sverige?” där han beskriver 

misstroendeomröstningen, det parlamentariska läget och vilka konsekvenser som kan 

uppstå i relation till ett svenskt Natomedlemskap (NRK). Flera experter får också utrymme 

att kommentera händelserna, bland annat Paul Levin vid Institutet för Turkietstudier vid 

Stockholms universitet, som menar att avtalet mellan Kakabaveh och regeringen försvagar 

chanserna att hitta en diplomatisk kompromiss med Turkiet (Aftenposten, Nettavisen). 

 

- Flera nyhetsmedier tar upp svenska och norska företrädares reaktioner på Turkiets 

krav om att Sverige ska utvisa personer från Sverige till Turkiet. Justitieminister 

Morgan Johansson citeras om att utlämningar är domstolsbeslut i Sverige och statsminister 

Magdalena Anderssons kring att om man inte är terrorist behöver man inte oroa sig. Även 

Amineh Kakabavehs kritik mot överenskommelsen har fått utrymme i slutet av månaden 

(NRK, VG, Nettavisen). Det tas även upp att Norges parlament Stortinget godkänner 

Sveriges Natoansökan, samt rapporteras om olika norska politiska partiers eller politikers 

inställning till Nato generellt och till Sverige och Nato specifikt. (Dagsavisen, Aftenposten, 

Aftenposten). Det framgår att överenskommelsen har mött viss kritik och oro i Norge. 

Bland annat sade ledaren för partiet Rødt Bjørnar Moxnes att Natochefen Jens Stoltenberg 

nu offrar kurderna för att införliva Sverige och Finland i alliansen (VG, NRK). 

 

- Med hänvisning till uppgifter i svenska Expressen rapporteras det om att Turkiet vill att 

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist ska avgå. (Aftenposten, ABC Nyheter) 

 

 

 

 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/06/03/195849843/ekspresident-sverige-og-finlands-nato-soknad-er-en-mindre-trussel
https://www.nrk.no/urix/putin-truer-finland-og-sverige-1.16022145
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/putin-intet-problem-for-russland-om-sverige-og-finland-blir-med-i-nato/s/12-95-3424288714
https://www.tv2.no/a/14907163/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/pWaJBR/ni-punkter-om-tyrkias-nato-kamp-mot-sverige
https://www.aftenposten.no/verden/i/qWogM0/hun-bestemte-seg-paa-vei-til-tv-huset-det-avverger-trolig-svensk-regjeringskrise
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1OaJnX/mistillitsforslaget-fikk-ikke-flertall-i-riksdagen
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/06/07/mistillitsforslaget-mot-sveriges-justisminister-fikk-ikke-flertall-i-riksdagen/
https://www.aftenposten.no/verden/i/nWoEqd/regjeringskrise-avverget-i-sverige-men-flere-frykter-konsekvensene-for-nato-soeknaden
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2022/06/09/steile-fronter-i-sverige/
https://www.aftenposten.no/verden/i/XqXBQg/eksperter-rister-paa-hodet-derfor-er-det-blitt-en-ny-kaosuke-i-svensk-politikk
https://www.nrk.no/urix/kan-det-bli-regjeringskrise-i-sverige_-1.15991095
https://www.aftenposten.no/verden/i/66axke/ekspert-vanskeligere-for-sverige-aa-komme-til-enighet-med-tyrkia
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/ekspert-vanskeligere-for-sverige-a-komme-til-enighet-med-tyrkia/s/12-95-3424281813
https://www.nrk.no/norge/erdogan-truer-med-a-holde-tilbake-sverige-og-finland-1.16023113
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/wO1nbM/erdogan-sverige-har-lovet-aa-utlevere-73-terrorister-til-tyrkia
https://www.nettavisen.no/nyheter/erdogan-sverige-skal-utlevere-73-terrorister/s/5-95-555168
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/06/10/stortinget-godkjenner-svensk-og-finsk-nato-soknad-i-neste-uke/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/286k3q/stortinget-sa-i-dag-ja-til-sverige-og-finland-inn-i-nato-men-roedt-stemte-mot-dypt-usolidarisk-sier-jonas-gahr-stoere
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=55401
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/eEjLL9/tyrkia-oensker-at-sverige-og-finland-utleverer-33-personer
https://www.nrk.no/urix/meiner-nato-og-stoltenberg-ofrar-kurdarane-for-a-fa-sverige-og-finland-inn-i-nato-1.16020960
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=54761
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/06/05/195850124/expressen-erdogan-vil-at-sveriges-forsvarsminister-gar-av
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Nyhetsrapporteringen i Danmark  

− Händelseutvecklingen kring Sveriges ansökan om medlemskap i Nato präglar 

rapporteringen även under juni, men i jämförelse med maj så rapporteras även i större 

utsträckning om andra händelser. Inrikespolitiska händelser så som 

misstroendeomröstningen mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, 

näringslivsfrågor som utmaningarna för flygbolaget SAS, sporthändelser och olika 

brottsrelaterade händelser så som skjutningar får också ett visst utrymme.  

 

− En stor del av rapporteringen om Sverige och Nato handlar om ratificeringsprocessen 

för Sverige. I merparten av artiklarna ligger fokus på händelseutvecklingen efter Turkiets 

beslut att inte direkt godkänna Sverige och Finlands ansökningar. Bl.a. rapporteras om 

Sveriges ageranden för att nå godkännande av Turkiet innan mötet i Madrid, så som 

hårdare lagstiftning mot terrorism (TV2). Efter att Turkiet valt att godkänna Sverige och 

Finlands ansökningar rapporteras om vad överenskommelsen mellan länderna innebär. 

Bland annat citeras Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs uttalande om att 

överenskommelsen fastslår att Sverige och Finland ska arbetare närmare Turkiet i 

bekämpning av terrorism (Jyllands-Posten), och att Sverige nu kommer behöva minska sitt 

stöd till kurder i Syrien (Berlingske). I andra artiklar beskrivs kurders oro och skepsis mot 

avtalet (Politiken) och att Sverige ”sålt ut kurdiska medborgare” (DR). Fokuset i artiklarna 

om avtalet ligger primärt på Sveriges och Turkiets agerande, inte Finlands. En stor del av 

artiklarna är rent återrapporterande om beskedet att Sverige och Finland officiellt inbjuds 

som Nato-medlemmar. I ett mindre antal artiklar är fokus att Danmark ser positivt på 

Sverige och Finlands Nato-medlemskap och processen för att Danmark ska godkänna 

ländernas medlemskap (DR, DR, TV2).  

 

− Misstroendeomröstningen mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vävs i 

viss mån in i rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan. Misstroendeomröstningen 

handlade egentligen om förtroendet för justitieministern, men tidpunkten för omröstningen 

sammanföll med en känslig fas för Sverige i ansökan om Nato-medlemskap, och kopplas 

därför ihop med processen mot svenskt Nato-medlemskap. Den vågmästarroll som 

politikern Amineh Kakabaveh fick i samband med misstroendeomröstningen lyfts också, 

liksom det faktum att det avtal Kakabaveh slutit med Socialdemokraterna bland annat 

handlar om att stödja kurder (Politiken). Sammantaget beskrivs händelserna kring 

misstroendeomröstningen som ”högpolitiskt drama”, ”politisk oro”, ”upptrappning av 

konfliktnivån i svensk politik”, ”material nog till tv-serien ´Borgen´” och ”regeringskris” 

(Politiken, DR, Politiken, Jyllands-Posten). 

 

− Rysslands reaktion på Sverige och Finlands formella inbjudan till Nato är fokus för 

ett antal artiklar. Hotet om repressalier om Nato placerar militär utrustning i Sverige och 

Finland bedöms dock enbart vara ett hot, inte något som kommer infrias (Jyllands-Posten, 

TV2, DR, TV2). Det danska försvarets underrättelsetjänst bedömer det dock som sannolikt 

att Ryssland kommer öka sin militära aktivitet med anledning av utökningen av Nato 

(Jyllands-Posten).  

https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-13-sverige-haber-indsats-mod-terror-vil-overbevise-tyrkiet
https://jyllands-posten.dk/international/ECE14197612/sverige-og-finland-vil-hjaelpe-tyrkiet-med-at-bekaempe-terror/
https://www.berlingske.dk/internationalt/sverige-og-finland-bytter-kurdisk-stoette-for-tyrkisk-velsignelse
https://politiken.dk/udland/art8859346/%C2%BBDet-er-en-sort-dag-for-svensk-fredshistorie%C2%AB
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-aabner-nato-doeren-finland-og-sverige-vi-har-faktisk-solgt-kurderne
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kofod-danmark-goer-klar-til-byde-sverige-og-finland-velkommen-i-nato
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/fuld-opbakning-fra-folketinget-til-nato-udvidelse-med-sverige-og-finland
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-01-dansk-nato-stotte-til-sverige-og-finland-ventes-pa-plads-i-naeste-uge
https://politiken.dk/udland/art8809249/L%C3%B8sg%C3%A6nger-ser-ud-til-at-redde-svensk-justitsminister-f%C3%B8r-afstemning-%E2%80%93-p%C3%A5-%C3%A9n-betingelse
https://politiken.dk/udland/art8805838/Optr%C3%A6k-til-stor-politisk-uro-i-Sverige
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/parti-freder-minister-og-daemper-hoejpolitisk-drama-i-sverige
https://politiken.dk/udland/art8806136/Det-lignede-en-svensk-regeringskrise.-Men-i-11.-time-fik-statsministeren-et-vigtigt-tilsagn
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14108411/svensk-loesgaenger-dropper-at-stemme-og-redder-regeringen/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE14202992/natolande-afviser-putins-trusler-mod-sverige-og-finland/
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-29-putin-truer-med-militaer-reaktion-hvis-finland-og-sverige-optages-i-nato
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/putin-lover-gengaeld-nato-infrastruktur-i-sverige-og-finland
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-29-rusland-reagerer-paa-nato-melding-truer-sverige-og-finland-med-atommissiler
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14106355/fe-sandsynligt-med-russiske-kampfly-i-svensk-og-finsk-luftrum/
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− Hur Sverige och Finland som medlemmar i Nato kan bidra uppmärksammas också. 

Främst är det fördelar som lyfts, bl.a. den strategiska vikten av Gotland för kontrollen av 

Östersjön, den starka signal som ländernas medlemskap skickar till Ryssland och ökad 

säkerhet i Norden och specifikt Danmark (DR, Jyllands-Posten, DR).  

 

− I en artikel lyfts att ett medlemskap i Nato innebär en tydlig identitetsförändring för 

Sverige; att Sverige som är känt som en humanitär stormakt nu behöver lära sig bli en 

militärmakt (Jyllands-Posten). 

 

Nyhetsrapporteringen i Finland 

 

Det publicerades totalt 429 artiklar om Sverige i utvalda finska nyhetsmedier under juni. Ett 

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

artiklar om Sverige och Nato ut. Det krävdes dock ett urval även av artiklar kopplade till Nato-

frågan varför längre artiklar valdes, i syfte 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 och sedermera 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 förhandlingarna med Turkiet. 

Sverige står sällan ensamt i fokus utan rapporteringen handlar oftare om både Sveriges och 

Finlands process mot ett Nato-medlemskap.  

 

- Ratificeringsprocessen av Sveriges Nato-ansökan står i fokus i de flesta av artiklarna. 

Turkiets besked att inte godkänna Sverige eller Finlands ansökningar direkt kom under 

maj, men händelserna därefter har präglat rapporteringen under juni. En stor del av 

artiklarna handlar primärt om kraven från Turkiet och Erdoğans uttalanden (Aamulehti, 

Iltalehti), samt om avtalet med Turkiet kan innebära fler utmaningar på sikt (Yle, Helsingin 

Sanomat). Mer konkret berörs bl.a. att en konsekvens av avtalet kan vara att Sverige måste 

uttala sig mer försiktigt kring mänskliga rättigheter (Kaleva) och att avtalet innebär en 

seger för Turkiet i kampen mot terrororganisationer (Helsingin Sanomat). I vissa fall 

uppges det även finnas en osäkerhet kring vad som har avtalats (Yle). Bedömningen görs 

även att Turkiets agerande inte har så mycket med Sveriges och Finlands Nato-ansökan att 

göra utan snarare handlar om att partiet AKP vill göra inrikespolitiska poänger (MTV 

Uutiset, Savon Sanomat). I rapporteringen berörs även Sveriges och Finlands hållning till 

Turkiets krav. Svenska företrädares uttalanden om att man står bakom avtalet med Turkiet 

lyfts, samtidigt som det framgår att Sverige inte kommer att utvisa svenska medborgare 

(Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat). 

 

- Hotet från Ryssland berörs i ett mindre antal artiklar. Rysslands motsägelsefulla 

reaktioner på Sveriges och Finlands Nato-närmanden, skepsis och historiska referenser till 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/explainer-hvorfor-har-nato-brug-sverige-og-finland-0
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14196829/kofod-sverige-og-finland-i-nato-styrker-dansk-sikkerhed/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/jeppe-kofod-sverige-og-finland-i-nato-styrker-dansk-sikkerhed
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14034352/foerst-var-sverige-verdens-fredsduks-nu-skal-svenskerne-laere-at-vaere-militaristiske/
https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/art-2000008918766.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/a5f0fade-6318-44a7-8976-f93509fddafd
https://yle.fi/uutiset/3-12518442
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008918400.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008918400.html
https://www.kaleva.fi/ruotsi-joutuu-varomaan-sanojaan-turkki-sopimuksen-/4728665
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008913762.html
https://yle.fi/uutiset/3-12514658
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turkin-erdoganilla-on-edessaan-poikkeuksellisen-haastavat-vaalit-suomi-ja-ruotsi-osa-kamppailua/8444646#gs.4n44pr
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turkin-erdoganilla-on-edessaan-poikkeuksellisen-haastavat-vaalit-suomi-ja-ruotsi-osa-kamppailua/8444646#gs.4n44pr
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/4676827
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008918805.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008918643.html
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finska vinterkriget, respektive att det inte är någon stor sak, uppmärksammas (MTV 

Uutiset, Helsingin Sanomat). Mer indirekt berörs hotet från Ryssland i samband med 

resonemang kring maktbalansen i Östersjön som bedöms så strategiskt viktig både för 

Ryssland och övriga länder (Kaleva, MTV Uutiset). Även mer generella resonemang förs 

kring att Sveriges och Finlands säkerhet kommer att förbättras med ett Nato-medlemskap, 

(Helsingin Sanomat, Iltalehti). 

 

- Misstroendeförklaringen mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson 

uppmärksammas också i samband med Nato-debatten. Händelsen beskrivs i rubriker 

som ”kaoset”, ”kris” och Magdalena Anderssons uttalande ”det här är mycket farligt” 

plockas upp. Misstroendeomröstningen bedöms komma i en känslig fas av processen att 

ansöka om Nato-medlemskap, och frågan om gängkriminalitet beskrivs vara viktigare än 

Nato-frågan för många svenskar (Kaleva, Kauppalehti, Ilta-Sanomat). 

  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajalta-ristiriitaisia-viesteja-suomen-ja-ruotsin-nato-harppauksesta-risto-e-j-penttila-tama-on-putinin-strategia/8460816#gs.5erd3n
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajalta-ristiriitaisia-viesteja-suomen-ja-ruotsin-nato-harppauksesta-risto-e-j-penttila-tama-on-putinin-strategia/8460816#gs.5erd3n
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008913998.html
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajalta-ristiriitaisia-viesteja-suomen-ja-ruotsin-nato-harppauksesta-risto-e-j-penttila-tama-on-putinin-strategia/8460816#gs.5erd3n
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajalle-hyvin-ongelmallista-yhdysvaltain-armeijan-komentajan-mukaan-suomen-ja-ruotsin-nato-jasenyys-korostaa-itameren-strategista-merkitysta/8444964#gs.5fb0vv
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008914873.html
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b130133d-cbc7-4d1d-b0a8-628e921bfb2e
https://www.kaleva.fi/luottamuslausekaaos-osoittaa-etta-ruotsi-on-yha-mo/4672037
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hallituskriisi-varma-kesan-merkki-ruotsissa/e9e97b6a-b879-4b01-87d7-ca82853f0e43
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008861388.html
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under juni har rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier till stor del handlat om 

militär- och försvarsfrågor, som utgör ett tema i ungefär 70 procent av artiklarna. Likt 

föregående månad är framför allt Sveriges Natoansökan i fokus för rapporteringen. Övriga 

teman i rapporteringen är bland annat miljö och klimat, inrikespolitik och sport. 

Rapporteringen är till övervägande del redogörande och bedöms ha en neutral tonalitet.  

 

- Rapporteringen på temat militär och försvar har fortsatt kretsat kring Sveriges 

ansökningsprocess till Nato. Primärt har rapporteringen handlat om de krav Turkiet ställer 

på Sverige för att godkänna landet som medlem och de fortsatta förhandlingarna. Efter ett 

möte mellan Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och statsminister Magdalena 

Andersson rapporterades att Sverige adresserat Turkiets invändningar genom att se över sin 

terrorlagstiftning och krigsmaterielexport (Berliner Zeitung, Deutsche Welle, Stern). Efter 

Nato-toppmötet i Madrid rapporterade flera stora nyhetskällor att en överenskommelse 

nåtts och att Turkiet accepterat Sverige och Finlands ansökningar, och flera artiklar fick 

stor spridning (Tagesschau, Spiegel, Focus). Man rapporterade även att överenskommelsen 

fått kritik i Sverige av bland annat Vänsterpartiet, Miljöpartiet och av riksdagsledamoten 

Amineh Kakabaveh (Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine). 

Det har även rapporterats att Rysslands president Putin utfärdat en varning mot Sverige och 

Finland och sagt att om militär infrastruktur skulle utplaceras i länderna skulle det 

uppfattas som ett hot och behöva ”besvaras på samma sätt” (Tagesschau, Rheinische Post, 

Deutschlandfunk). Rapporteringen kring temat är primärt av redogörande karaktär, men det 

förekommer även analyserande perspektiv på Sveriges ansökningsprocess. I Tageszeitung 

beskrivs hur eventuella utlämningar av terrormisstänkta är ”oroväckande” med tanke på 

”hur långt Sverige har varit villig att gå tidigare”, med hänvisning till den s.k. 

Egyptenaffären 2001 då två män utvisades till Egypten. I Frankfurter Allgemeine skriver 

man att det troligtvis är Sverige snarare än Finland som har nyckeln till ett avtal med 

Turkiet, eftersom flera kurdiska aktivister befinner sig i Sverige och även då svensk 

vapentillverkning anses vara mer betydande för Turkiet. I Tagesschau frågar man sig 

huruvida Turkiets veto ”verkligen handlar om Sverige” eller om ett ryskt ja till en ny 

turkisk offensiv i norra Syrien, men inflikar att det är ”ren spekulation”.   

 

- På temat miljö och klimat har det framför allt rapporterats att FN-mötet Stockholm +50 

ägt rum i Sverige, där 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens i Stockholm 

uppmärksammades. Man tar bland annat upp att Stockholmskonferensen 1972 var en 

historiskt viktig utgångspunkt för dagens miljöpolitik eftersom det var bland de första 

tillfällen då miljöfrågor betraktades som globala ansvarsfrågor. (Tageszeitung, 

Deutschlandfunk, Frankfurter Allgemeine).   

 

- Inom nyheter relaterade till inrikespolitik har det framför allt rapporterats om den 

misstroendeförklaring som riktats mot inrikes- och justitieministern Morgan Johansson. 

Man tar bland annat upp att den inrikespolitiska konflikten riskerat att orsaka en 

https://www.berliner-zeitung.de/news/nato-generalsekretaer-jens-stoltenberg-schweden-kommt-tuerkei-entgegen-li.235925
https://www.dw.com/de/ukraine-aktuell-schweden-geht-im-nato-streit-auf-t%C3%BCrkei-zu/a-62108982
https://www.stern.de/politik/ausland/nato-beitritt--schweden-macht-zugestaendnisse-an-die-tuerkei-31949138.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-tuerkei-schweden-finnland-101.html
https://www.spiegel.de/ausland/nato-norderweiterung-tuerkei-stimmt-beitritt-finnlands-und-schwedens-offenbar-zu-a-53eb9a92-4a07-48db-a6e2-41e89259e27e
https://www.focus.de/politik/ausland/politische-entwicklungen-und-stimmen-zum-krieg-erdogan-laesst-veto-fallen-tuerkei-unterstuetzt-nato-beitritt-schwedens-und-finnlands_id_108033135.html
https://prod.berliner-zeitung.de/news/tuerkei-schweden-und-finnland-sollen-33-terror-verdaechtige-ausliefern-li.241607
https://www.fr.de/politik/schweden-finnland-erdogan-nato-beitritt-deal-zugestaendnis-kurden-streit-mkr-news-91638256.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/nato-gipfel-schweden-und-finnland-sind-groesstenteils-erleichtert-18137045.html
https://www.tagesschau.de/ausland/russland-reaktionen-105.html
https://rp-online.de/politik/ausland/putin-deutet-spannungen-mit-finnland-und-schweden-wegen-nato-beitritt-an_aid-72148781
https://www.deutschlandfunk.de/putin-warnt-schweden-und-finnland-vor-stationierung-von-nato-truppen-102.html
https://taz.de/Tuerkische-Journalisten-in-Schweden/!5855341/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-beitritt-von-schweden-und-finnland-erdogans-forderungen-18136269-p2.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-nato-113.html
https://taz.de/UN-Umweltkonferenz-in-Stockholm/!5858752/
https://www.deutschlandfunk.de/50-jahre-ende-weltumweltkonferenz-stockholm-100.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/50-umweltgipfel-in-stockholm-scharfe-evergreens-fuer-die-weltrettung-18078837-p2.html
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regeringskris strax innan det svenska riksdagsvalet och även kunnat påverka Sveriges 

Nato-tillträde (Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau). Man tar även upp att 

misstroendet lagts fram av Sverigedemokraterna i missnöje mot justitieministerns 

kriminalpolitik, och att Sverige haft problem med ”skenande gängkriminalitet” under en 

längre tid (Spiegel, Süddeutsche).   

 

- Under temat sport har det bland annat uppmärksammats att Armand Duplantis slagit 

världsrekord i stavhopp utomhus (Frankfurter Allgemeine) och att fotbollsspelaren 

Suleiman Abdullahi efter sex år i Union Berlin och Eintracht Braunschweig gått till IFK 

Göteborg (Süddeutsche).   

 

  

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-misstrauensvotum-gegen-justizminister-gescheitert-18085559.html
https://www.fr.de/politik/schweden-regierung-ruecktritt-nato-beitritt-news-91596030.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-justizminister-morgan-johansson-uebersteht-misstrauensvotum-a-bde7be41-b0cc-4a03-8308-b271c11ba9bf
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-regierung-andersson-1.5598816
https://www.faz.net/aktuell/sport/leichtathletik-wm/mihambo-nur-fuenfte-bei-wm-generalprobe-in-stockholm-18141725.html
https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-goeteborg-nach-braunschweig-jetzt-goeteborg-abdullahi-hat-neuen-club-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220628-99-830844
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

  

- Ungefär två tredjedelar av månadens rapportering om Sverige handlar om Sveriges 

Natoansökan och särskilt Turkiets inställning till ett svenskt medlemskap. Det rapporteras 

mestadels neutralt om händelseförloppet, men i vissa artiklar lyfts kritik mot Sverige 

avseende landets hållning mot kurderna, med anledning av det avtal som undertecknats 

med Turkiet. Det förekommer bl.a. att Sveriges hantering av Turkiets krav jämförs med det 

sätt på vilket Finland hanterat situationen, där president Ninistöö uppges ha haft ett 

lugnande sätt att uttrycka sig gentemot landets medborgare, medan det tecknas en bild av 

att statsminister Magdalena Anderssons hantering har skapat oro bland personer i Sverige 

(t.ex. Le Monde) Även månadens mest delade publiceringar handlar till stor del om 

Natofrågan.  

 

- Innan Turkiet hävde sitt veto mot Sveriges anslutning till Nato rapporteras bland annat 

om att Frankrikes utrikesminister Catherine Colonna har sagt att Turkiet måste bestämma 

sig avseende Sverige och Finland, även om det kan medföra frågor om landets agerande 

från andra länder inom alliansen. Det framgår också att utrikesministern menar att Sverige 

och Finland, som uppges ha ansträngt sig för att hitta lösningar i relation till Turkiet och 

trott att processen kunde gå snabbt, måste inse att processen inte kommer att gå som de 

hade tänkt (Le Figaro). I en längre artikel i Le Monde rapporteras om den oberoende 

riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som framställs som en symbol för Turkiets veto 

mot Sveriges anslutning till Nato. Även ett kritiskt uttalande från Turkiets ambassadör i 

Sverige, om Kakabavehs avtal med Socialdemokraterna återges och det framgår att avtalat 

bl.a. handlar om ökat engagemang i relation till kurderna. Le Figaro rapporterar om ett 

möte mellan Turkiets president Erdoğan och Finlands president Ninistöö och statsminister 

Magdalena Andersson för att försöka häva Turkiets veto inför Natos toppmöte i Madrid.   

 

- Ett spår i rapporteringen behandlar utvecklingen efter överenskommelsen mellan 

Sverige, Finland och Turkiet. I en kritisk artikel rapporterar Le Monde om vad som 

uppges vara kompromisser från svensk sida i förhållande till de krav som finns i 

överenskommelsen med Turkiet. Det framgår att Sverige och Finland bland annat har lovat 

att inte stödja Fethullah Gülens rörelse, att de åtagit sig att hantera begäran om utlämning 

av människor som Turkiet misstänker för terrorism och att vapenembargot mot Turkiet 

hävs. Statsminister Magdalena Andersson citeras kring att hon har behövt ”ge och ta” men 

att helheten är acceptabel för de tre länderna, men överenskommelsen uppges ha väckt stor 

oro bland de omkring 100 000 kurder som bor i Sverige. Att överenskommelsen väcker 

kritik från andra politiska partier i Sverige framkommer också och Vänsterpartiets 

rättspolitiska talesperson Linda Snecker och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi citeras 

(Le Monde) Av rapporteringen framgår också att överenskommelsen från Turkiets håll 

framställs som en seger och att president Erdoğan uppgett att han fick allt han hoppades på.  

 

- Reaktioner på överenskommelsen med Turkiet tas upp i rapporteringen. Le Figaro 

rapporterar att Turkiet vill att Sverige och Finland utlämnar 33 personer som Turkiet menar 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/29/accord-sur-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-ankara-celebre-une-victoire-nationale-inquietude-et-indignation-a-stockholm_6132436_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-et-finlande-dans-l-otan-la-turquie-doit-faire-ses-choix-estime-paris-20220626
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/27/amineh-kakabaveh-l-egerie-suedoise-du-kurdistan_6132255_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-rencontre-entre-les-leaders-de-turquie-suede-et-finlande-pour-tenter-de-lever-le-veto-turc-20220628
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/29/accord-sur-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-ankara-celebre-une-victoire-nationale-inquietude-et-indignation-a-stockholm_6132436_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/30/otan-le-gouvernement-suedois-accuse-de-trahir-les-kurdes_6132722_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-reclame-l-extradition-de-33-personnes-a-la-finlande-et-a-la-suede-20220629
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tillhör PKK och Fetö-rörelserna. Le Figaro uppger att överenskommelsen kan ses som ett 

bakslag för kurderna, som kämpade mot IS i Syrien. Det anses vara det pris Sverige och 

Finland betalar. Le Parisien rapporterar att Turkiets krav ses som självklara för landet och 

att Turkiet kommer att se till att varje artikel i överenskommelsen respekteras av Sverige 

och Finland. Artikeln summerar att även om Turkiets veto mot länderna nu är hävt kommer 

diskussionerna att fortsätta i alla Nato-länderna, framför allt om vad Sverige och Finland 

skrev under på, men det lyfts också att Natos generalsekretare Jens Stoltenberg uttryckt 

glädje över att Nato stärkts. Likaså framgår att USA och Storbritannien välkomnat 

överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet och Le Figaro rapporterar om 

Frankrikes uttalade stöd till Sverige och Finlands Natoanslutning och president Emmanuel 

Macrons positiva inställning till överenskommelsen med Turkiet. Le Monde rapporterar att 

alla 30 Nato-länders parlament måste godkänna Sverige och Finlands anslutning, vilket 

skulle kunna ta ett år.  

 

- RTL rapporterar om att USA aviserat en förstärkning av sina militära positioner i Europa 

efter att Turkiet hävt sitt veto mot Sverige och Finlands anslutning. France 2 bedömer att 

Natos utvidgning är en ”mardröm” för Putin, både med tanke på Rysslands långa 

landsgräns mot Finland och sett till de förändrade förutsättningarna i förutsättningarna i 

Östersjöområdet vilka kommer innebära bättre möjligheter att försvara de baltiska 

länderna.  

  

https://www.lefigaro.fr/international/accord-de-la-turquie-pour-soutenir-l-entree-de-la-suede-et-de-la-finlande-dans-l-otan-20220628
https://www.leparisien.fr/international/elargissement-de-lotan-la-turquie-reclame-a-la-suede-et-finlande-lextradition-de-33-personnes-29-06-2022-7Q636GWCWVFE3EZUZMBP3VU6OY.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-macron-salue-le-consensus-sur-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-20220629
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/29/accord-sur-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-ankara-celebre-une-victoire-nationale-inquietude-et-indignation-a-stockholm_6132436_3210.html
https://www.rtl.fr/actu/international/sommet-de-l-otan-pourquoi-l-adhesion-de-la-finlande-et-de-la-suede-est-un-tournant-7900168559
https://www.francetvinfo.fr/monde/otan/otan-la-suede-et-la-finlande-vont-integrer-lorganisation_5227474.html
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Under juni publicerades hälften så många artiklar om Sverige som under maj, men 

nyhetsrapporteringen var ändå mer omfattande än under en genomsnittlig månad. Temat 

militär och försvar dominerade och var i fokus i drygt 80 procent av rapporteringen om 

Sverige. Inom temat handlade tre fjärdedelar av rapporteringen om Sverige och Nato, med 

fokus på Turkiets hållning. Även Finland tas i stort sett alltid upp i rapporteringen om 

Sverige och Nato. I övrigt rapporterades om svenskt militärt stöd till Ukraina (t ex Russia 

Today) samt den internationella militärövningen Baltops i Sverige (t ex Kommersant). 

Även Moskovsky Komsomolets artikel om en återinvigning av underjordiska marinbaser i 

Norge och Sverige är ett exempel på rapportering om enstaka försvarsrelaterade händelser. 

 

- I rapporteringen om Turkiets hållning är fokus på händelseutvecklingen och Turkiets 

krav, förhandlingarna med de nordiska länderna och Nato, samt Turkiets beslut att 

acceptera Sveriges och Finlands inträde. I rapporteringen framträder en bild av att det är 

Turkiet som håller i taktpinnen. Exempelvis Lenta skriver att ”Han fick allt han velat: 

Erdoğan släpper in Finland och Sverige i Nato” och Komsomolskaja Pravda uppger att 

"Turkiet inte tar det minsta steg tillbaka: Sveriges och Finlands smärtsamma Nato-inträde 

skjuts upp”. Det är vanligt med hänvisningar till turkiska källor, främst Anadolu och 

Sabbah. Det finns exempel på hån mot Sverige i rapporteringen, men det är ett inslag som 

inte dominerar. Ett exempel är dock en artikel i RIA Novosti om resultaten av 

förhandlingarna mellan Sverige, Finland och Turkiet med rubriken ”Säljer sina principer 

för 30 kronor: hur Sverige gick med i Nato”. Lenta analyserar karaktären på ”eftergifterna 

till Turkiet” och drar vissa slutsatser om Finlands och Sveriges diplomatiska skicklighet i 

förhandlingarna med Turkiet: ”Kan eftergifterna till Finland och Sverige kallas seriösa? 

Analytiker är överens om att de nordiska länderna har skyddat sig med diffust diplomatiskt 

språk samt hänvisningar till nationell lagstiftning och internationella överenskommelser. 

Därför ska man inte utgå från att Sverige och Finland i morgon lämnar ut alla personer som 

Turkiet efterfrågar. (…) För att undvika ansiktsförlust och intern kritik kommer 

myndigheterna i de nordiska länderna att kunna be kurderna och gülenisterna att lämna 

landet…” 

 

- I rapporteringen framgår vad som bedöms känneteckna den ryska synen på Turkiets, 

Sveriges och Finlands roller i samband med de nordiska ländernas ansökningar till 

Nato; att Turkiet strävar efter att förhandla och uppnå målsättningar som inte har att göra 

med de nordiska ländernas medlemskap och det förekommer att Erdoğan hyllas för sin 

pragmatism; att Sverige och Finland i och med Natomedlemskap kommer att vara 

Natoländer vid Rysslands gränser och fortsätta vara vasallstater till USA; att Moskva 

tidigare inte har utgjort något hot mot Sverige och Finland, men att länderna som 

medlemmar i Nato skulle gå från neutrala till medlemmar i en rysk-fientlig allians. I de 

ryska medierna uppges också Sverige och Finland inte bry sig om folkets åsikt och det 

https://russian.rt.com/world/news/1010572-shveciya-voennaya-pomosch-ukraina
https://russian.rt.com/world/news/1010572-shveciya-voennaya-pomosch-ukraina
https://www.kommersant.ru/doc/5391898
https://www.mk.ru/politics/2022/06/27/shveciya-i-norvegiya-reanimirovali-sekretnye-podzemnye-bazy-vms.html
https://lenta.ru/articles/2022/07/01/fin_swe_tur/
https://www.kp.ru/daily/27409/4606333/
https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html
https://lenta.ru/articles/2022/07/01/fin_swe_tur/
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rapporteras om att utrikesminister Ann Linde redan i slutet av april ”varnat” för att det inte 

kommer att bli någon folkomröstning om Nato-medlemskap (t ex RIA Novosti, Lenta).  

 

- Jämfört med tidigare under våren, då både svenska och finländska officiella 

företrädare fick relativt stort utrymme i rapporteringen, syns nu svenska företrädare 

mindre än de finländska. Till skillnad från president Niinistö och hans kansli, som 

regelbundet syns i ryska medier och får relativt stort genomslag, får statsminister 

Magdalena Andersson och utrikesminister Ann Linde betydligt mindre plats i 

rapporteringen. Detta bedöms bidra till en bild av att Sverige framstår som något mindre 

aktivt i processen. De kommentarer som förekommer från den svenska sidan är vanligen 

lakoniska. Ann Linde uppges bland annat i korthet inte se några anledningar för oro kring 

Turkiets nästa steg efter förhandlingarna (RBC, via Sveriges Radio) medan statsministern 

citeras kring att hon ser förhandlingarnas resultat som ”ett steg mot säkerhet” (Moskovsky 

Komsomolets) och förklarar att Sverige inte kommer lämna ut sina medborgare till Turkiet 

(RIA Novosti, via CNN).  

 

- Jämfört med föregående månader förekommer inte i lika hög grad rapportering om 

vad som beskrivs som en inhemsk splittring i Sverige kring Natofrågan. Det 

rapporteras dock i några artiklar om riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som 

Moskovsky Komsomolets skildrar som en ”kvinna som hämmar Sveriges inträde i Nato”. 

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar förekommer liksom tidigare under våren i 

rapporteringen. Hennes krav på att informera samtliga partiledare om vad som omnämns 

som eftergifter till Erdoğan citeras t ex av Izvestia.  

 

- Liksom tidigare rapporteras om reaktioner på Sveriges Natoansökan från officiella 

företrädare i Ryssland, nu med en delvis annan ansats än i samband med att Sverige 

och Finland förklarade att de hade för avsikt att ansöka om medlemskap. Nu 

framträder en bild av att det inte tidigare har funnits ett hot mot Sverige och Finland, men 

att läget i regionen skulle förändras i och med Natomedlemskap för länderna, något som 

Ryssland kan komma att behöva reagera på. Ett exempel är ett uttalande från president 

Putin i slutet av juni: ”Vi har inget att oroa oss för vad gäller Finlands eller Sveriges 

medlemskap i Nato. (...) Vi måste bara klart och tydligt förstå - det har inte funnits något 

hot förut, men med eventuell utplacering av militär kontingent och infrastruktur kommer vi 

att behöva svara på ett spegelvänt sätt och skapa samma hot för dem territorier som de 

hotar oss ifrån” (Komsomoskaja Pravda). Ungefär samma budskap finns med i den 

tidigare presidenten Medvedevs uttalanden (t ex Russia Today) och uttalanden från det 

ryska utrikesdepartementet (t ex Lenta). Att ryska officiella företrädare anser att ett 

Natointräde för Sverige och Finland inte skulle göra regionen tryggare framgår i princip i 

alla officiella kommentarer. Det förekommer att de nordiska ländernas militära kapacitet 

beskrivs, t ex i Moskovsky Komsomolets:”Finland och Sverige - särskilt Sverige - är seriösa 

militärmakter som har en egen försvarsindustri. De har stor kapacitet inom elektronisk 

intelligens och cyberkrig. Detta tillskott till alliansen måste tas på allvar”. 

 

- Utöver rapportering om Sverige och Nato förekommer en del rapportering på temat 

näringsliv. Rapporteringen kopplas oftast till de ekonomiska sanktioner som finns mot 

Ryssland och rapportering kring Tetra Pak och IKEA sticker ut. Ett dussintal medier      (t 

ex TASS) skriver om Sveriges (Kommerskollegiums) myndighetsbeslut att förbjuda Tetra 

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
https://lenta.ru/articles/2022/07/01/fin_swe_tur/
https://www.rbc.ru/politics/29/06/2022/62bc6ce89a79472e04cc169f
https://www.mk.ru/politics/2022/06/27/shvedskiy-premer-zayavila-ob-uspeshnom-dialoge-s-turciey-po-chlenstvu-v-nato.html
https://www.mk.ru/politics/2022/06/27/shvedskiy-premer-zayavila-ob-uspeshnom-dialoge-s-turciey-po-chlenstvu-v-nato.html
https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799131493.html
https://www.mk.ru/politics/2022/06/23/mishen-erdogana-nazvano-imya-zhenshhiny-tormozyashhey-vstuplenie-shvecii-v-nato.html
https://iz.ru/1357389/2022-06-29/v-shvetcii-potrebovali-ot-premera-poiasnit-sut-obeshchanii-erdoganu
https://www.kp.ru/online/news/4810546/
https://russian.rt.com/world/news/1019510-ugroza-shveciya-rossiya
https://lenta.ru/news/2022/06/29/mid_negative/
https://www.mk.ru/politics/2022/06/29/vstuplenie-finlyandii-i-shvecii-v-nato-vernulo-baltiku-v-dopetrovskie-vremena.html
https://tass.ru/ekonomika/14892481
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Paks export till Ryssland i enlighet med gällande EU-sanktioner. Forbes uppmärksammar 

att IKEA (Ikano-banken) lämnar banksektorn i Ryssland. Flera medier lyfter fram att 

energimyndigheten inför ett "early warning"-system för gasleveranser och kopplar det till 

oenigheter kring betalningen för rysk gas (gäller Danmark), t ex TV Zvezda.  

 

- Huvudnyheten på temat internationella relationer är att Rysslands utrikesdepartement 

informerat Sveriges ambassad om att Sidas och Svenska institutets (SI) verksamheter i 

landet anses vara icke-önskvärda och måste upphöra. De flesta medier rapporterar om att 

Johannes Danielsson, chargé d’affaires vid Sveriges ambassad i Moskva, kallats upp till 

Rysslands utrikesdepartement. Det framgår att departementets beslut motiveras av att Sidas 

och SI:s verksamheter anses ”sikta på att destabilisera Rysslands samhälle”. Några 

medier, t ex Meduza, understryker att SIDA och SI inte inkluderas i ryska 

justitiedepartementets officiella register av ”icke-önskvärda organisationer”. 

 

- Enstaka nyheter av underhållningskaraktär som plockats upp i rapporteringen handlar om 

en ny typ av soptunnor i Malmö, som ”pratar med en sexig röst” (t ex NTV); en 103-årig 

fallskärmshoppare (t ex Snob); bikiniförbud på en svensk simklubb (t ex RIA Novosti) samt 

Oumphs veganburgare som uppges ha smak av människokött (t ex Gazeta). I en icke 

faktabaserad artikel uppger REN TV att Finland och Sverige förbereder sig för att se över 

resultatet av det stora nordiska kriget och vill ta över Leningrad oblast: ”Sverige har ännu 

inte gjort några klagomål. Men detta betyder inte att de inte har dem. Det är bara att 

arbetet med att förbereda klagomål är mindre märkbart <än Finlands>. De svenska 

politikerna koncentrerar sig på att diskreditera Nystads fredsfördrag från 1721, som 

cementerade överföringen av det som idag är Leningrad oblast, samt en del av Karelia, 

Estland och en del av Lettland till det ryska riket”. 

 

- Månadens mest delade artiklar följer förra månadens trend enligt vilken endast artiklar från 

oberoende eller relativt oberoende medier, samt medier finansierade av väst, finns med. 

Exempel är artiklar från Snob, RBC, Meduza, Radio Svoboda, CurrentTime samt Forbes. 

Temana i de mest delade artiklarna sammanfaller med temana i nyhetsrapporteringen. 

Månadens mest delade artikel är CurrentTimes ”Turkiet godkänner Finlands och Sveriges 

anslutning till Nato. Länderna har lovat att inte stödja PKK”, samt IKEA:s avsked från 

Ryssland (Yasno Ponyatno, via Yandex Zen) och den svenska 103-åringens 

fallskärmshopp (Snob) 

 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- Liksom under föregående månader handlade en stor del av rapporteringen om Sverige, 

nästan 70 procent, om Sveriges Natoansökan. Rapporteringen fokuserar på Rysslands 

inställning till ett utvidgat Nato, samt på det övriga motstånd och den kritik som finns mot 

ett svenskt medlemskap, inte minst i Turkiet. Det uppges överlag vara osäkert om Sverige 

kommer kunna bli medlem och det framträder en bild av att ett medlemskap skulle leda till 

negativa konsekvenser avseende säkerheten i regionen, men också t ex ekonomiskt. 

Sverige och EU uppges redan i nuläget befinna sig i ett pressat ekonomiskt läge och 

kopplingar görs till EU:s sanktioner mot Ryssland.   

 

https://www.forbes.ru/finansy/467963-svedskaa-gruppa-ikea-vyhodit-iz-bankovskogo-biznesa-v-rossii
https://tvzvezda.ru/news/20226212126-LvpGr.h
https://meduza.io/news/2022/06/28/v-rossii-zapretili-rabotu-shvedskogo-agentstva-mezhdunarodnogo-razvitiya-i-shvedskogo-instituta-iz-za-stremleniya-destabilizirovat-obschestvo
https://www.ntv.ru/novosti/2710455/
https://snob.ru/news/v-shvecii-zhenshina-v-vozraste-103-let-prygnula-s-parashyutom-i-pobila-mirovoj-rekord/
https://rsport.ria.ru/20220623/plavanie-1797547433.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/06/29/18029786.shtml
https://ren.tv/blog/iurii-gorodnenko/988212-finliandiia-i-shvetsiia-gotoviatsia-peresmotret-itogi-severnoi-voiny
https://svenskainstitutet.sharepoint.com/sites/org-enhSvebildsanalys/Analyser/Månadsrapporter/Juni%202022/Utkast%20landavsnitt/Turkiet%20godkänner%20Finlands%20och%20Sveriges%20anslutning%20till%20Nato.%20Länderna%20har%20lovat%20att%20inte%20stödja%20PKK
https://t.me/s/ya_pon
https://snob.ru/news/v-shvecii-zhenshina-v-vozraste-103-let-prygnula-s-parashyutom-i-pobila-mirovoj-rekord/
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- Ett övergripande budskap i rapporteringen är att Sverige i och med ansökan om 

Nato-medlemskap överger årtionden av neutralitet och att ett utvidgat Nato kan 

kräva motgärder från rysk sida. Att Sverige vill gå med i Nato uppges vara onödigt, 

sakna folkligt stöd och bidra till ett destabiliserat och mindre säkert Europa; något som 

Ryssland länge uppges ha varnat för och anser kan komma att kräva motåtgärder från rysk 

sida (t ex Sputnik). På samma gång lyfts att ryska företrädare, t ex Dmitrij Medvedev, vice 

ordförande i ryska säkerhetsrådet, uppger att Ryssland inte har något emot att Sverige går 

med i Nato, eftersom landet inte har några territoriella dispyter med Sverige (Tass). Efter 

att Turkiet ingick en överenskommelse med Sverige och Finland och lade ner sitt veto, 

rapporteras att president Putin menar att Ryssland inte motsätter sig medlemskap för 

Sverige och Finland, men kommer behöva svara om Nato upprättar en militär infrastruktur 

i landets närhet (t ex Sputnik).  

 

- I flera artiklar lyfts att Turkiet motsätter sig ansökan från Sverige. Det framgår att 

landet hänvisar till vad som uppges vara ett långvarigt svenskt stöd till kurdiska rörelser, 

som Turkiet anser är terroristgrupper som hotar landets säkerhet (t ex Sputnik, Sputnik). 

Sveriges framtid i Nato uppges vara oklar på grund av de turkiska kraven och Sveriges 

möjligheter och vilja att möta dem, bl.a. på grund av vad som uppges vara 

Socialdemokraternas PKK-avtal med riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (t ex 

Sputnik). Sverige uppges inte vidta tillräckliga åtgärder för att möta Turkiets krav och det 

hänvisas bl.a. till turkiska medier och företrädare (t ex Russia Today, Sputnik). I slutet av 

månaden framträder en bild av att Sveriges framtid som Nato-medlem fortsatt är osäker, på 

grund av den turkiska hållningen och kraven på bland annat utlämningar från Sverige av 

vad som anses vara kurdiska terrorister, men också på grund av att beslutet om en 

Natoansökan uppges sakna folkligt stöd och kunna bidra till polarisering (Sputnik och 

Sputnik).   

 

- Ett par artiklar tar upp Sveriges stöd till Ukraina i form av militär utrustning. Dels relativt 

sakligt om vad stödet inkluderar, dels mer vinklat om att svensk polis uppges befara att 

vapen kan komma att hamna hos kriminella (Russia Today och Sputnik).  

 

- I ett meddelande från Tass rapporteras om att det ryska utrikesdepartementet har informerat 

om att Sidas och Svenska institutets verksamheter anses vara icke önskvärda och 

omedelbart måste upphöra. Det framgår att det ryska utrikesdepartementet vid ett möte 

informerat Johannes Danielsson, chargé d’affaires vid Sveriges ambassad i Moskva, om att 

organisationernas verksamhet inte längre anses bidra till de mål som finns angivna i den 

bilaterala strategin för Ryssland, utan istället anses sträva efter att destabilisera det ryska 

samhället.   

  

https://sputniknews.com/20220630/why-finland--swedens-nato-future-is-uncertain-fraught-with-economic--security-risks-1096839598.html
https://tass.com/politics/1472299
https://sputniknews.com/20220630/putin-if-nato-infrastructure-is-deployed-to-finland--sweden-russia-will-respond-in-mirror-way-1096813153.html
https://sputniknews.com/20220602/us--uk-reportedly-pressuring-sweden-finland-to-give-in-to-turkeys-demands-over-nato-bid-1095943625.html
https://sputniknews.com/20220603/polish-deputy-foreign-minister-doubts-finland-sweden-will-be-admitted-to-nato-in-june-1095964236.html
https://sputniknews.com/20220608/future-of-swedens-nato-bid-questioned-as-ruling-party-confirms-kurdish-deal-as-valid-1096108121.html
https://www.rt.com/news/557820-turkey-sweden-nato-member/
https://sputniknews.com/20220627/ex-turkish-intel-chief-therell-be-no-smooth-nato-entry-for-sweden--finland-at-madrid-summit-1096715985.html
https://sputniknews.com/20220630/turkey-received-guarantees-from-sweden-on-extradition-of-73-pkk-members-erdogan-says-1096838703.html
https://sputniknews.com/20220630/why-finland--swedens-nato-future-is-uncertain-fraught-with-economic--security-risks-1096839598.html
https://www.rt.com/russia/556505-sweden-anti-ship-missiles-supply/
https://sputniknews.com/20220607/swedish-police-voice-concern-that-arms-for-ukraine-will-end-up-being-used-by-criminal-gangs-1096075884.html
https://tass.com/politics/1472663
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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 

Finska 

hs.fi is.fi iltalehti.fi hbl.fi kauppalehti.fi helsinkitimes.fi yle.fi radionova.fi mtvuutiset.fi stt.fi 

supla.fi aamulehti.fi ts.fi kaleva.fi savonsanomat.fi nelonen.fi 

 

 

 

 


