
 

 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka 
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk 
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och 
näringsliv främjar vi samarbete och lång-siktiga relationer med andra 
länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska 
ambassader och konsulat.  
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Sverige i internationella nyhetsmedier 

Svenska institutet (SI) har uppgiften att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Det 

som brukar kallas Sverigebilden är en bild, eller flera bilder, sammansatta av en stor mängd 

associationer som människor i andra länder förknippar med Sverige. Människors uppfattningar 

bygger i sin tur främst på direkta upplevelser av Sverige genom exempelvis affärsrelationer eller 

vistelser i Sverige, men även på andra intryck från till exempel vänner, familj, kultur, nyheter eller 

sociala medier.  

Bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, och den bild av Sverige som framträder i den 

internationella nyhetsrapporteringen, är inte alltid samstämmiga. Nyhetsmedia följer en logik för 

nyhetsvärde och aktualitet, medan uppfattningen hos en allmänhet byggs över tid och förändras 

mycket långsamt.  

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om 

Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, 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 juli och augusti 2022  

 

 
 
Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioderna 1-30 juni, 1-31 juli samt 1-30 augusti i de nyhetsmedier som SI 

följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under juli respektive augusti var rapporteringen om Sverige i de flesta länder mindre omfattande 

än under juni. Det bedöms kunna förklaras dels av att rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan 

inte var lika omfattande som tidigare, dels av att nyhetsrapporteringen vanligen inte är lika 

omfattande under sommarmånaderna. De mest framträdande temana i rapporteringen var sport, 

militär och försvar, med fokus på Sverige och Nato, samt brottslighet.  

Rapportering om Sveriges Nato-ansökan förkom i alla länder och var ett mycket framträdande 

ämne i rapporteringen om Sverige i Ryssland och USA. Överlag var rapporteringen om Sverige 

och Nato i internationella nyhetsmedier händelsestyrd och återrapporterande och inkluderade i liten 

utsträckning analysartiklar. Fokus var istället främst på de olika stegen i ratificeringsprocessen, till 

exempel att den amerikanska senaten röstade ja till svenskt Natomedlemskap. Liksom tidigare 

uppges både Sverige och Finland kunna bidra till att stärka försvarsalliansen, såväl geopolitiskt 

som militärt. Ibland omnämns Sverige som ett demokratiskt och stabilt land och i Norden lyfts att 

ett svenskt Nato-medlemskap skulle kunna bidra till att stärka det nordiska samarbetet.  

Rapporteringen om Sverige och Nato tar fortsatt upp Turkiets hållning och kraven på att Sverige 

ska utlämna vad som anses vara terrorister. Överlag framgår i den internationella 

nyhetsrapporteringen att utlämningar inte är ett politiskt utan juridiskt beslut i Sverige och bland 

annat justitieminister Morgan Johansson och utrikesminister Ann Linde citeras. I samband med att 

en man under sommaren utlämnas till Turkiet uppges ibland att Sverige har gett efter för landets 

krav, men det framgår av rapporteringen att svenska officiella företrädare kommenterat att det 

handlat om ett rutinärende.  

Brottslighet är ett tema som förekommer olika mycket i olika kontexter i rapporteringen om 

Sverige. Temat får relativt stort utrymme i Norge, Danmark och Tyskland. Rapporteringen om 

brottslighet sker huvudsakligen i två spår som ibland vävs samman. Dels lyfts i återrapporterande 

artiklar enskilda händelser som mordet på ett köpcentrum i Malmö, mordet på en kvinna under 

Almedalsveckan och skjutningen på en lekplats i Eskilstuna. Dels lyfts att det dödliga 

skjutvapenvåldet är en samhällsutmaning i Sverige och brottslighet och integration uppges vara 

viktiga frågor för de svenska väljarna inför det kommande valet, som det i slutet av augusti börjar 

rapporteras mer om. I de analyser som görs av det inrikespolitiska läget i Sverige uppges svensk 

politik de senaste åren ha rört sig åt höger och Sverigedemokraterna successivt ha fått ett ökat 

inflytande. De uppges nu vara närmare regeringsmakten än tidigare.  

Under perioden är valet och det inrikespolitiska läget är sällan huvudfokus i rapporteringen, utan 

lyfts främst i rapporteringen kring brottslighet men även energikrisen. Det konstateras att 

politikerna under valrörelsen utlovar olika typer av kompensation med anledning av de höga 

elpriserna i Sverige och att det i det närmaste finns en konsensus bland svenska politiker om att 

kärnkraften inte skulle ha avvecklats i den utsträckning som skett. I Norden berör rapporteringen 

om energikrisen och elpriserna även relationen till Sverige och hur Sveriges agerande påverkar det 

egna landet, t ex beroende på vilken mängd el Sverige kommer kunna exportera.   

Att svensk domstol dömt iraniern Hamid Noury för folkrättsbrott tas upp i liten utsträckning, men i 

rapporteringen uppges ibland relationen mellan Sverige och Iran vara sämre än tidigare. Det 

förekommer att domen mot Noury kopplas till andra händelser som bidragit till en ansträngd 

relation, särskilt gripanden av svenska medborgare i Iran. 
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA  

- Under juli och augusti har nästan hälften av rapporteringen om Sverige handlat om Sverige 

och Nato. Fokus har varit på ratificeringen av Sveriges ansökan om medlemskap. Även 

periodens mest delade publiceringar berör till övervägande del Sveriges Nato-ansökan. 

Andra teman som förekommer i rapporteringen om Sverige är ekonomi och näringsliv och 

sport, som vardera utgör ungefär 15 procent av rapporteringen. Temana brottslighet 

respektive internationella relationer är delvis sammanflätade och utgör gemensamt knappt 

15 procent av rapporteringen, som tar upp bl.a. domen mot en iransk medborgare i Sverige 

och svenska medborgare som fängslats i Iran. Det rapporteras även om specifika brott som 

skett i Sverige under perioden. 

 

- Rapporteringen om Sverige och Nato och de mest delade artiklarna handlar till stor del om 

Natos beslut att signera Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll och 

ratificeringsprocessen, som uppges ha gått osedvanligt snabbt (t.ex. AP, Washington Post, 

NY Times, NY Post, mest delade är bl.a. Politico, CNN, The Hill, Reuters). Rapporteringen 

är främst återrapporterande, men viss rapportering berör på vilket sätt Sverige och Finland 

kommer kunna bidra till försvarsalliansen. Bl.a. AP rapporterar att länderna uppges vara 

”net “security providers,” strengthening NATO’s defense posture in the Baltics in 

particular”. NY Times rapporterar att demokraternas syn är att “Finland and Sweden to 

NATO would reduce the burden on the United States and other allies that are assisting 

Ukraine”. Bland de mest delade artiklarna lyfts också svensk försvarsindustri på det marina 

området genom utvecklingen av en ny u-båtstyp (Business Insider), som uppges bidra till 

att Sverige kan bli ”a leader in readiness as it prepares to join NATO”. Business Insider 

rapporterar också om militärövningar som Försvarsmakten genomfört med amerikansk och 

norsk militär i svenskt luftrum. 

 

- Turkiets hållning i samband med Sveriges Nato-ansökan tas också upp i rapporteringen om 

Sverige och Nato (t.ex. AP, NY Post), som lyfter de krav som ställts på Sverige och 

Finland, däribland utlämningar (bl.a. AP). Det rapporteras också om möten som hållits 

mellan företrädare för Sverige och Finland samt Turkiet (Bloomberg). I analyser redogörs 

för flera möjliga anledningar till Turkiets agerande, däribland det ekonomiska läget i 

Turkiet med hög inflation och ett stundande val. Även Turkiets roll i relation till Nato och 

landets geopolitiska betydelse i regionen tas upp liksom Erdogans inställning till kurderna 

(Forbes) och att frågan om terrorismbekämpning spelar in i det kommande valet liksom att 

Turkiet önskar köpa stridsflygplan från USA (NPR). 

 

- På temat ekonomi och näringsliv lyfts utöver företagsspecifika nyheter även exempelvis 

industrisatsningar i bl.a. norra Sverige (Bloomberg, Wall Street Journal) och utsikterna för 

svensk ekonomi (Bloomberg). Främst Bloomberg rapporterar om den svenska inflationen 

(14 juli, 28 juli, 12 aug), styrräntan (11 juli), bostadsmarknaden (t.ex. 11 juli, 8 aug, 10 

aug, 23 aug) och situationen på energiområdet (t.ex. AP, Bloomberg, 15 juli, 16 aug, 17 

aug, 31 aug). Sammantaget framkommer att trots oväntat en hög tillväxt under andra 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-turkey-sweden-169a0386e3f6016da0b519b265645575
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/07/05/sweden-finland-nato-accession-protocols/
https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008429529/nato-membership-finland-sweden.html
https://nypost.com/2022/07/05/finland-sweden-inch-closer-to-becoming-nato-members/
https://www.politico.com/news/2022/07/05/trudeau-canada-first-nato-ally-to-ratify-bids-by-finland-sweden-00044062
https://www.cnn.com/2022/08/03/politics/senate-vote-nato-finland-sweden/index.html
https://thehill.com/homenews/house/3564989-house-approves-resolution-supporting-finland-sweden-joining-nato-18-republicans-vote-no/
https://www.reuters.com/world/biden-sign-documents-backing-sweden-finland-nato-2022-08-09/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-biden-finland-6a04422190bdd7e75440f7e176a88109
https://www.nytimes.com/2022/08/09/world/europe/sweden-finland-nato-biden.html
https://www.businessinsider.com/sweden-new-blekinge-class-submarines-could-give-russia-headaches-2022-7?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/b52s-train-with-norwegian-swedish-jets-on-flight-to-europe-2022-8?r=US&IR=T
https://apnews.com/article/nato-middle-east-turkey-sweden-6fa686d2db9e228e7d0f28e4e3814a78
https://nypost.com/2022/07/18/turkeys-erdogan-renews-threat-to-block-finland-and-sweden-from-nato/
https://apnews.com/article/nato-middle-east-turkey-extradition-sweden-8f09dc4cf53b286d9b2d5ba111cf1d05
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/turkey-sweden-and-finland-set-stage-for-more-talks-on-nato
https://www.forbes.com/sites/melikkaylan/2022/07/06/erdogans-game-with-nato-over-finland-and-sweden-what-he-really-wants/?sh=193235c917e5
https://www.npr.org/2022/07/10/1110778845/could-turkey-block-finland-and-sweden-nato-membership
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/swedish-fossil-fuel-free-steelmaker-gets-plant-building-permit
https://www.wsj.com/articles/swedish-battery-manufacturer-northvolt-raises-1-1-bln-to-finance-expansion-11657011544
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-28/swedish-economy-expands-more-than-expected-in-second-quarter
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/sweden-inflation-at-new-high-extends-bad-year-for-central-bank
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-28/accelerating-inflation-deepens-gloom-among-swedish-consumers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-12/swedish-inflation-cools-rate-bets-in-drop-from-three-decade-high
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/swedish-central-bankers-warn-that-more-rate-hikes-may-be-needed
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/swedish-home-price-expectations-drop-to-lowest-level-since-2008
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/sweden-home-price-expectations-hit-lowest-since-financial-crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/swedish-property-flounders-as-stockholm-apartment-prices-drop
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/swedish-property-flounders-as-stockholm-apartment-prices-drop
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-23/swedish-home-prices-continue-to-drop-on-inflation-pressures
https://apnews.com/5aa647eed3f992869c1dd08be5bd6fb2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-15/what-energy-crisis-swedish-reactors-cut-output-as-prices-plunge
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-16/sweden-turns-to-burning-oil-as-power-prices-soar-to-record
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/swedish-leader-pledges-6-billion-for-energy-bills-as-vote-looms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/swedish-leader-pledges-6-billion-for-energy-bills-as-vote-looms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-31/vattenfall-delays-ringhals-4-reactor-start-by-almost-3-months
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kvartalet så ger hög inflation, höjd styrränta och fallande bostadspriser samt höga elpriser 

ett försämrat ekonomiskt läge i Sverige. 

 

- En mindre del av rapporteringen berör händelser som har bäring både på internationella 

relationer och brottslighet. I fokus är Sverige och Iran och det framgår att relationen är 

ansträngd (AP). Det rapporteras om domen mot en iransk medborgare anklagad för 

krigsbrott (AP, NY Times), något som uppges ha resulterat i kritik från Irans ambassadör i 

Sverige och från talespersoner för Irans utrikesdepartement (AP). Det framgår att Iran med 

anledning av domen kallar hem sin ambassadör (AP). Andra händelser som tas upp i 

rapporteringen är att svenska medborgare anklagas för spioneri och har fängslats i Iran 

(AP), samt att svenska medborgare dömts till fängelsestraff pga. narkotikabrott (AP).  

 

- Brottslighet är ett litet tema som främst tas upp i anslutning till olika händelser. Det gäller t 

ex mordet på en kvinna under Almedalsveckan, något som bedömdes kunna utgöra 

terroristbrott (NY Post, AP), mordet på i ett köpcenter i Malmö (AP) och den bomb som 

placerades vid Kungsträdgården i Stockholm (AP). I rapporteringen om mordet i Malmö 

uppges Sverige ha ett växande problem med skjutningar kopplat till kriminella gäng och 

brottslighet uppges vara en central fråga inför det kommande Riksdagsvalet (AP). I övrigt 

utgör inrikespolitik med fokus på valet mycket liten del av rapporteringen. Rapporteringen 

handlar bl.a. om Sverigedemokraternas position i svensk inrikespolitik (AP). Det 

förekommer också att valet tas upp i samband med rapportering om politiska förslag för att 

hantera den nuvarande energisituationen i Sverige, exempelvis Socialdemokraternas 

förslag om 60 miljarder i subventioner till svenska hushåll pga. de höga elpriserna (t.ex. 

Bloomberg).   

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien   

- Rapporteringen om Sverige dominerades under juli och augsti av sportrelaterade nyheter, 

följt av rapportering om Sveriges Nato-ansökan, som utgjorde ungefär en tiondel av 

rapporteringen. Det rapporteras oftast om både Sveriges och Finlands ansökningar. 

Fotbolls-EM för damer och rapportering om matchresultat var i fokus i rapporteringen om 

sport, som var i fokus i ungefär 60 procent av rapporteringen. Sportnyheter dominerar 

också bland periodens mest delade artiklar.   

- Rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan är huvudsakligen händelsestyrd och tar upp 

olika steg under ratificeringsprocessen. I rapporteringen om processen lyfts också andra 

aspekter.  

- Att Sverige och Finland kommer att bidra till Nato är liksom tidigare ett spår i 

rapporteringen. Länderna beskrivs i samband med att den amerikanska senaten ratificerade 

Sveriges ansökan som robusta och demokratiska med moderna ekonomier och stark militär 

(t ex Financial Times och The Independent). Det konstateras att Sverige och Finland har ett 

stategiskt läge i Europa och Nato uppges bli starkare och befolkningarna i 

medlemsländerna säkrare med länderna som medlemmar (t ex Financial Times, BBC  och 

Daily Mail). Utrikesminister Ann Linde citeras återkommande kring att hon tackar för allt 

stöd efter att Natos samliga medlemsländer i början av juli undertecknade 

anslutningsprotokollet för Sverige (t ex Express och Independent).  

 

https://apnews.com/aea96129f897d0b73b9b5dcc130b6c47
https://apnews.com/article/middle-east-iran-crime-war-crimes-002a850b66ddbef47d00af59125f26fa
https://www.nytimes.com/2022/07/14/world/europe/ex-iranian-official-convicted-by-swedish-court-for-prison-executions.html
https://www.nytimes.com/2022/07/14/world/europe/ex-iranian-official-convicted-by-swedish-court-for-prison-executions.html
https://apnews.com/article/middle-east-iran-crime-court-decisions-cf54f43a16a15993fabf4ae479220b50
https://apnews.com/article/middle-east-iran-israel-crime-7e6b7079d6ce15eea855ccd7f9db138a
https://apnews.com/aea96129f897d0b73b9b5dcc130b6c47
https://nypost.com/2022/07/11/swedish-political-festival-murder-investigated-as-possible-terrorist-crime/
https://apnews.com/95f14f034fc87bae015fb3741fcff4bc
https://apnews.com/article/elections-shootings-sweden-national-0d0d71cd6d61bde24af0f45dbb45e898
https://apnews.com/237ec33cfd23cf411235fe77eb25936c
https://apnews.com/article/elections-shootings-sweden-national-0d0d71cd6d61bde24af0f45dbb45e898
https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-migration-stockholm-sweden-6f5215360665e97b7d928f69beb7139f
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/swedish-leader-pledges-6-billion-for-energy-bills-as-vote-looms
https://www.ft.com/content/a0b788d8-7dd6-4a61-a624-772e0516a41c
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/senate-nato-finland-sweden-b2137712.html
https://www.ft.com/content/a9883916-09e0-4ac9-96f5-cfb575732ec9
https://www.bbc.co.uk/news/uk-62109944
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10982999/NATO-launches-ratification-process-Sweden-Finlands-membership-wake-Russias-invasion.html
https://www.express.co.uk/news/world/1635973/nato-welcomes-finland-sweden-military-alliance
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-sweden-nato-membership-accession-protocol-ukraine-russia-b2115995.html
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- Ett annat spår i rapporteringen om Sverige och Nato är Turkiets hållning och krav på 

Sverige. Turkiets krav på att Sverige ska utlämna drygt 70 personer som anses vara 

terrorister tas upp och det framgår att personer som inte är svenska medborgare endast kan 

utvisas i enlighet med svensk lag och att det inte är ett politiskt beslut. Bland annat 

justiminiester Morgan Johansson citeras kring detta (t ex Telegraph, Irish Times  och 

BBC). I mitten av augusti förekommer det dock att Sverige uppges ha gett efter för 

Turkiets krav, då en man utlämnats (Daily Mail). Det framgår också av rapporteringen att 

justitieminister Johansson uttalat att det handlar om ett rutinärende (Financial Times)   

 

- Brottslighet var ett litet tema i rapporteringen, som framförallt var av nyhetskaraktär. En 

del rapportering om enskilda händelser, t ex mordet i ett köpcentrum i Malmö, tar även upp 

att gängrelaterat skjutvapenvåld har blivit ett större problem i Sverige de senaste 

decennierna. Det lyfts att brottslighet är en viktig fråga för väljarna inför det kommande 

valet (t ex The Independent och BBC). I övrigt får valet mycket litet utrymme i 

rapporteringen, men The Independent publicerar en längre artikel med fokus på 

partiledaren Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Partiet uppges redan ha haft stort 

inflytande över svensk politik och den svenska debatten kring invandring uppges ha skiftat 

i takt med att frågor väckts kring integration och segregation.    

 

- På temana internationella relationer och brottslighet lyfts den unika domen mot iraniern 

Hamid Noury för folkrättsbrott. Det iranska utrikesdepartements talesperson Nasser Kanani 

citeras kring att Sveriges agerande anses riskera att skada det bilatarela förhållandet med 

Iran och kring att domen anses vara politiskt motiverad. Samtidigt hyllas domen av 

internationella människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights 

Watch (BBC och Independent). The Independent nämner även att Iran dömt den svensk-

iranske läkaren Ahmadreza Djalal till döden.  

 

- Brittiska medier brukar rapportera om det svenska kungahuset och juli och augusti utgör 

inget undantag. Det rapporteras bl.a. om Kronprinssesans 45-årsdag (t ex Daily Mail och 

Express)  

  

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/07/01/sweden-rebuffs-turkeys-latest-threats-derail-nato-membership/
https://www.irishtimes.com/world/europe/2022/07/05/sweden-and-finland-to-complete-nato-membership-in-months/
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-62027828
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11105523/Sweden-bows-Turkish-demands-agrees-extradite-fraud-suspect-amid-NATO-bid.html
https://www.ft.com/content/dea7c134-2855-4887-882b-5e2601396f19
https://www.independent.co.uk/news/malmo-ap-stockholm-sweden-police-b2148796.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-62612215
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-jimmie-akesson-swedish-vladimir-putin-stockholm-b2150952.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-62162676
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-trial-sweden-court-hamid-nouri-noury-b2123423.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-trial-sweden-court-hamid-nouri-noury-b2123423.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-11014809/Crown-Princess-Victoria-Sweden-stuns-florals-celebrated-45th-birthday.html
https://www.express.co.uk/news/royal/1640853/princess-victoria-celebrates-birthday-Sweden-royal-family-latest-news-ont
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Norge, Danmark och Finland  

Nyhetsrapporteringen i Norge  

- Det mest framträdande temat under juli och augusti var brottslighet, som var i fokus i 

ungefär en fjärdedel av rapporteringen om Sverige. Det har främst rapporteras i notisform 

om skjutningar, mord, och mordförsök (t ex Dagsavisen, NRK, Aftenposten, Nettavisen, 

Dagbladet, Direkte). Att en kvinna bosatt i Norge blev offer för en skjutning i Malmö har 

fått särskild uppmärksamhet (t ex Dagbladet, Nettavisen). Det förekommer även 

analyserande artiklar kring utmaningarna med kriminalitet i Sverige. I dem görs ofta 

kopplingar till svensk inrikespolitik och vad svenska partier gör och vill göra för att 

bekämpa brottsligheten. (t ex Dagsavisen, NRK).  

 

- Ekonomi- och näringsliv är ett tema i ungefär en tiondel av rapporteringen om Sverige. De 

nyheter som får utrymme är SAS-piloternas strejk, inflationen samt de höga elpriserna i 

Sverige. Elpriserna i Norge uppges vara ännu högre än i Sverige (t ex Nettavisen, 

Nettavisen) och Sverige uppges köpa billig el i norra Norge och sedan sälj tillbaka dyrare 

till södra Norge (t ex Nettavisen, Dagbladet, NRK). Flera av artiklarna fokuserar på 

bristerna i det norska systemet, snarare än Sverige, men det beskrivs också hur Sveriges 

elförsörjning ser ut med olika röster om Sveriges kärnkraft (t ex NRK), de stödpaket som 

aviserats av regeringen (t ex E24, E24, E24) samt att Sverige är Europas största exportör av 

el Aftenposten. Inflation i Sverige nämns med både notiser (t ex Aftenposten) och med 

artiklar om prishöjningar och prisjämförelser (t ex Nettavisen).   

 

- Sveriges ansökan till Nato togs upp i ungefär en tiondel av rapporteringen och fokus har 

varit på händelseutvecklingen kopplat till ratificeringsprocessen (t ex Dagsavisen, Direkte). 

Mycket uppmärksamhet har riktats mot Turkiets krav på Sverige (Dagsavisen, 

Aftenposten). I anslutning har det även diskuterats huruvida de som eventuellt riskerar att 

utlämnas till Turkiet skulle kunna få asyl i Norge (Aftenposten, Dagbladet). Därutöver har 

frågan lyfts om hur ett svenskt och finskt Nato-medlemskap skulle kunna stärka nordisk 

försvarsförmåga, men även möjliggöra djupare nordiskt samarbete i stort (Aftenposten, 

Nettavisen, abcnyheter.no).  

 

- Under slutet av sommaren börjar det rapporteras om det svenska valet, men temat är litet. 

Flertalet artiklar är översikter över opinionsläget i Sverige och det framgår att det är 

mycket jämnt mellan blocken (Dagsavisen, NRK), något som uppges kunna leda till att 

”kaoset” i svensk politik fortsätter (TV2, Dagsavisen, Dagbladet). Mest uppmärksamhet 

ges åt det starka stödet för Sverigedemokraterna, dels i notisform men även i analyser i 

vilka en viss oro uttrycks (Dagsavisen). Det tas upp att svenskarna anser att kriminalitet är 

en av de viktigaste frågorna inför valet och partiernas kriminalpolitik kommenteras 

(Dagsavisen).   

 

- Sveriges och svenskars agerande i samband med kriget i Ukraina har tagits upp i en liten 

del av rapporteringen, ungefär fem procent. Rapporteringen har främst handlat om den 

svensk som stupat samt den svensk som blivit tillfångatagen efter att ha stridit för Ukraina, 

samt de diplomatiska efterspelen (Dagbladet, Nettavisen). Utöver detta har ett par artiklar 

tagit upp Sveriges nya stödpaket till Ukraina (abcnyheter.no, Direkte) samt hur Sverige och 

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=99286
https://www.nrk.no/nyheter/sverige_-kvinne-dode-etter-knivstikking-1.16029793
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=57973
https://www.nettavisen.no/to-brodre-mistenkt-for-bildrap-pa-sin-mor-i-g-teborg/s/5-95-591241
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=103074
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-mistanke-om-skuddloesning-paa-kjoepesenter.rCJTn9P6p
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-mistanke-om-skuddloesning-paa-kjoepesenter.rCJTn9P6p
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-mistanke-om-skuddloesning-paa-kjoepesenter.rCJTn9P6p
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/08/29/sverige-slik-vil-partiene-knuse-gjengene/
https://www.nrk.no/urix/sonnen-_4_-ble-truffet-av-skudd-i-sverige_-_-det-er-ingen-trygghet-lenger-1.16082448
https://www.nettavisen.no/okonomi/sverige-far-nok-en-billig-stromdag-i-norge-ma-vi-betale-nesten-20-ganger-mer/s/5-95-594757
https://www.nettavisen.no/okokrim/steinar-strom/strompris-rekord-for-tredje-dagen-pa-rad-i-sverige-er-den-superbillig/s/5-95-593516
https://www.nettavisen.no/okonomi/slik-utnytter-svenskene-det-norske-systemet-vi-betaler-sverige-en-milliard-for-a-bruke-opp-viktig-strom/s/12-95-3424298631
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/svenske-eksperter-frikjenner-norge/76797728
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sverige-tjener-godt-pa-stromprisene-i-norge_-kjoper-billig-i-nord-og-selger-dyrt-i-sor-1.16055199
https://www.nrk.no/urix/ser-strompriser-bak-okt-stotte-for-mer-kjernekraft-i-sverige-1.16056326
https://e24.no/olje-og-energi/i/eE2qXQ/sverige-gir-stroemstoette-til-folk-og-bedrifter-vil-bruke-60-milliarder
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/ab17B5/sverige-oeker-stroemstoetten
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/rEo6La/skyhoey-prisvekst-i-sverige
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=58595
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=58673
https://www.nettavisen.no/okonomi/pristest-sa-mye-har-svenske-matvarepriser-okt/s/5-95-603233
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/08/09/usa-godkjente-sverige-og-finlands-nato-soknader/
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/norge-har-godkjent-svensk-og-finsk-nato-medlemskap.0b1tYsSND
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/08/26/tyrkia-sverige-og-finland-lovet-a-bekjempe-terror/
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=57262
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=58367
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=102316
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/x81098/enorme-sikkerhetspolitiske-muligheter-aapner-seg-naar-sverige-og-finland-blir-en-del-av-nato
https://www.nettavisen.no/nyheter/nordisk-statsministermote-nordisk-samarbeid-har-kanskje-aldri-vart-viktigere/s/5-95-605618
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/08/15/195864830/norge-skal-styrke-forsvarssamarbeidet-med-nordiske-naboer
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/08/27/dodt-lop-mellom-blokkene-i-sverige-sverigedemokraterna-mest-fram/
https://www.nrk.no/urix/disse-sakene-vil-avgjore-det-svenske-valget-1.16075905
https://www.tv2.no/a/14913239/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/08/25/uker-igjen-til-svensk-valg-virkelig-helt-apent/
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=103176
https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/2022/08/19/svensk-valgthriller/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/07/27/maling-kriminalitet-er-den-viktigste-valgsaken-for-svenske-velgere/
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=101817
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=101817
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/08/29/195867733/sverige-gir-ny-milliardpakke-til-ukraina
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-gir-ytterligere-500-millioner-til-ukraina.ZHtJhOsdV
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andra nordiska länder ställer sig till att avveckla turistvisum för ryssar (Direkte, 

Dagbladet).   

 

- Det har även förekommit viss rapportering i kölvattnet av krigsförbrytelsedomen mot 

iraniern Hamid Noury. Det noterats att domen sammanfallit med att Irans ambassadör till 

Sverige kallats hem. Händelserna kopplas också till andra händelser som ansträngt 

relationen mellan länderna, särskilt gripanden av svenska medborgare i Iran (Dagsavisen, 

abcnyheter.no).   

  

 

Nyhetsrapporteringen i Danmark  

- Danska medier ägnar fortsatt stor uppmärksamhet åt gängkriminalitet och det dödliga 

skjutvapenvåldet i Sverige och brottslighet var det största temat i rapporteringen om 

Sverige under juli och augusti. Temat var i fokus i knappt 40 procent av rapporteringen, 

följt av sport. Det var ett tema i ungefär en femtedel av rapporteringen och hade fokus på 

fotbolls-EM för damer.   

 

- Knappt en tiondel av rapporteringen om Sverige under perioden berör det svenska 

riksdagsvalet, men mot slutet av augusti ökar rapporteringen. Det jämna läget mellan 

blocken tas upp och Sverigedemokraterna uppges kunna få ett genombrott i samband med 

valet. Av rapporteringen framgår att partiet länge har skytts av de andra riksdagspartierna, 

men nu kan vara större än Moderaterna (Jyllandsposten). Enligt nättidningen Information 

har svensk politik kört fast men valet uppges kunna bidra till att rensa luften. Det senaste 

årens ”blame-game” uppges inte ha bidragit till att lösa landets problem (Information). 

Många artiklar om valet tar upp att brottsligheten är en av huvudfrågorna. Hur har lugna 

Sverige blivit ett land som är nästan omöjligt att leda, frågar sig Berlingske. Sverige 

uppges stå inför ett val med två huvudpersoner och ett politiskt spöke: ”Alt tyder på endnu 

en valggyser med bander, migration og et land i splid med sig selv som temaer.” 

(Berlingske).  

 

- Att svenska politiker tittar på hur Danmark hanterar gängkriminalitet tas upp av flera 

medier. Om responsen på migrations- och integrationsminister Anders Ygemans besök i 

Danmark skriver Berlingske: ” At spejle danske ghettoinitiativer er åbenbart at gå alt for 

langt i Sverige” (Berlingske). Det rapporteras även om ett valmöte där 

Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson säger att Sverige ska bli bra igen 

och håller fram Danmark som en förebild. (DR).  

 

- Det planerade attentatet mot Centerpartiets partiledare Annie Lööf uppmärksammas i flera 

medier. Man tar upp att utrikesminister Ann Linde talat om det hat som finns mot Lööf i 

högerextrema grupper och det framgår att SD anklagar S för att använda attentatet i 

valkampanjen (Jyllandsposten).   

 

- Några procent av rapporteringen om Sverige handlar om energi- och klimatfrågor. 

Riksdagsvalet tas upp och det framgår att oppositionen går till val på att bygga ut 

kärnkraften (DR). BT konstaterar att det är en chock för Danmark att KD vill bygga ett nytt 

Barsebäck (BT). En artikel tar upp att Danmark i stället satsar på energiöar i Nordsjön, som 

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-usikre-paa-om-de-vil-nekte-russere-turistvisum.-sskVbiZz
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=103014
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/07/14/iraner-domt-til-livstid-i-sverige-for-drap-pa-politiske-fanger/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/07/20/195859974/iran-tilbakekaller-sin-ambassador-i-sverige
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14328305/maalinger-viser-doedt-loeb-tre-uger-foer-valg-i-sverige/
https://www.information.dk/udland/leder/2022/08/svensk-politik-koert-fast-chance-frisk-start
https://www.berlingske.dk/europa/sidste-gang-tog-det-131-dage-for-svenskerne-hvordan-er-paene-rolige-sverige
https://www.berlingske.dk/europa/ministeren-tog-til-danmark-for-at-laere-at-udrydde-ghettoer-nu-kaldes-han
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ingen-racister-i-vores-gader-raaber-flere-fremmoedte-men-aakesson-er-kold-sverige
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14348564/ny-maaling-viser-doedt-loeb-mellem-blokkene-i-sverige/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/i-sverige-gaar-de-blaa-partier-samlet-til-valg-paa-udbygge-atomkraftvaerker
https://www.bt.dk/udland/chok-for-danmark-svensk-parti-vil-genaabne-barseback
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ska ge ström som också kan exporteras till grannländerna och bidra till ett grönare Europa 

(Ekstrabladet).  

 

- Om Sveriges Natoansökan rapporteras huvudsakligen i juli och temat är litet under 

perioden; även det utgör några procent av rapporteringen om Sverige. Det framgår att 

president Erdoğan hotar med att blockera Sveriges och Finlands medlemskap om länderna 

inte utlämnar vad som anses vara terrorister (TV2). Nättidningen Information skriver om att 

det finns veteraner inom Socialdemokraterna som anklagar statsministern och regeringen 

för att sälja ut Sveriges och partiets principer och att bryta solidariteten med kurderna 

(Information). Man konstaterar att Sverige och Finland tar ytterligare ett steg närmare 

Natomedlemskap då medlemsländerna undertecknat anslutningsprotokollen (Berlingske).  

 

- På temat ekonomi och näringsliv, som utgör en mycket liten del av rapporteringen, tar 

Berlingske upp att svenska Riksbanken varnar företagare för att utnyttja inflationen för att 

höja priserna (Berlingske). Rapporteringen tar också upp hur priserna på den svenska 

bostadsmarknaden snabbt faller (Borsen). Krisen inom SAS är fortfarande ett ämne i några 

artiklar.  

 

- Den mest delade artikeln faller inom temat hälsovård. En dansk virolog hävdar att det inte 

finns några skillnader i hur Danmark och Sverige har klarat coronapandemin, trots olika 

strategier. En slutsats är att Danmarks nedstängning av samhället alltså inte har haft någon 

effekt (Berlingske).  

 

 

Nyhetsrapporteringen i Finland 
 

Det publicerades totalt 608 artiklar om Sverige i utvalda finska nyhetsmedier under juli och 

augusti. Ett begränsat urval av 24 artiklar om Sveriges ansökan om Nato-medlemskap, valen i 

Sverige 2022 och energi- och ekonomifrågor har närlästs. Urvalet har bestått av längre artiklar i 

syftet att hitta ingående information om hur Sverige porträtteras.  
  

- Artiklarna om internationella relationer har i olika avseenden relaterat till Sveriges och 

även Finlands ansökan om medlemskap i Nato. Generellt är artiklarna neutralt hållna och 

flertalet är återrapporteringar av händelseutvecklingen i samband med 

ratificeringsprocessen. Även Sveriges beslut att utlämna en man till Turkiet 

uppmärksammas (Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat). Likt tidigare perioder förekommer 

även ett mindre antal artiklar i vilka Ryssland på olika sätt uppges utgöra ett säkerhetshot 

(Kaleva, Savon Sanomat). Det har även förekommit ingående beskrivningar av Sveriges 

och Finlands samarbete i Nato-frågan och statsminister Sanna Marins beröm av det svensk-

finska samarbetet lyfts (Yle), liksom den roll Finland uppges ha haft för 

Socialdemokraternas svängning i Nato-frågan (Yle). Jämförelser mellan Sveriges och 

Finlands ageranden görs även fortsatt. I en opinionsartikel beskrivs i kåserande stil 

Sveriges nedmontering av försvaret och vad som uppges har varit en naiv tro på fred 

(Helsingin Sanomat). I en artikel om det svenska valet nämns även Sveriges historiska 

position som talande för Nato-processen: ”Som före detta stormakt har Sverige närt idén 

om en egen överlägsen förmåga att undvika krig. Att böja sig i en ny riktning var svårare i 

Sverige än i Finland. Även i Nato är Finland och Sverige fortfarande varandras viktigaste 

anhängare och partners.” (Helsingin Sanomat)  

https://ekstrabladet.dk/nationen/svensk-a-kraft-plan-til-280-milliarder/9391875
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-07-01-erdogan-advarer-sverige-og-finland-vi-kan-stadig-blokere-jeres-adgang-til-nato
https://www.information.dk/udland/2022/07/magtfulde-socialdemokrater-sverige-raser-regeringens-indroemmelser-erdogan
https://www.berlingske.dk/internationalt/sverige-og-finland-tager-endnu-et-skridt-mod-nato
https://www.berlingske.dk/oekonomi/svensk-centralbank-betaenkelig-ved-virksomhedernes-indtjening-advarer-mod
https://borsen.dk/nyheder/investor/svensk-boligmarked-i-krise-priser-falder-82-pct-paa-seks-uger
https://www.berlingske.dk/kronikker/professor-og-virolog-om-doedstal-under-corona-danmark-og-sverige-har
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.is.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000008999377.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyYKr4H%2F9CW4Sqje0jadx4af7kQQ0o4J0SoDD6teOgs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000008998985.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3jUeOaVVgJMjFU2IIDvro6CHhm6I2lDP5VVFrswgbQ0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kaleva.fi%2Fjunarata-ja-yli-50-vuotta-visioitu-silta-suomesta-%2F4769601&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DRb3EATOVSBNUU8rn30o1lz6td95Y3m4ypgjMSlb3RM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.savonsanomat.fi%2Fuutissuomalainen%2F4807575&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Npo0KHsH4lRW4EsyXxoc5mOP%2BNkRDea6GyRrqQrJ7OM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12588768%2F64-3-102273&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bl0mLDeq1%2BBgjAZDclhcs4xs9bYyNOjsEzCYqF7mFdc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12521412&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CPk9gn3SPBZHVqzy6VMP52xk%2Bgpjv%2B8RLItiVkn2PME%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fmielipide%2Fart-2000008936366.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IHEZzO0YVwjJUpOhFFH%2F627L%2Fz0lJCGB3v4SI5Lw2tg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fpaakirjoitukset%2Fart-2000009014218.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sv922PeTbI7Gfqf9s2T%2F3rLbDGAXnmSu2PFbw8hRUlo%3D&reserved=0
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- Rapportering inför valen i Sverige utgör ett annat fokus. Främst uppmärksammas 

opinionsmätningar inför riksdagsvalet med fokus på hur jämnt det tycks vara mellan de två 

blocken. Även vad som uppges vara Sverigedemokraternas stärkta position tas upp 

(Iltalehti, Yle, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kauppalehti, Savon Sanomat). I artiklarna 

nämns även de sakpolitiska frågor som bedöms vara i fokus för valrörelsen, som 

brottslighet, integration, klimat, ekonomi och energi. Kalla faktas granskning av 

riksdagspartiernas hållning kring partibidrag uppmärksammas som ”en skandal” (Helsingin 

Sanomat) och frågan om politisk polarisering lyfts i ljuset av mordförberedelserna på 

partiledare Anni Lööf (Ilta-Sanomat).   

 

- Energifrågan och primärt vilken mängd el Sverige kommer att kunna exportera till Finland 

i vinter uppmärksammas också. I rapporteringen beskrivs exempelvis att det finns en risk 

för planerade strömavbrott i Sverige för att undvika kollaps i kraftsystemet (Yle, 

Kauppalehti, MTVuutiset). De höga priserna på el i Sverige noteras också (Kauppalehti).   

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fulkomaat%2Fa%2F9fae000e-d36d-4df9-812d-71b7323ecd50&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbFXVyW14jDXmuuBu16znGNW41RLx%2FuBnCaWZw%2BQTHM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12587745&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yq0comFHIe0v3Sg9m%2Fu%2F0AIr1NMX%2BEHqJ9Ds76HNXRo%3D&reserved=0
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009014218.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aamulehti.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000009002614.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XruSBy9QQghgavX7Xq6ko77NIZxrlYKCyJGFnJAZNoE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kauppalehti.fi%2Fuutiset%2Fruotsin-vaalit-lahtivat-tosissaan-kayntiin-magdalena-anderssonia-iskettiin-heti-heikkoon-kohtaan%2F8fde4b52-5432-40d2-bed3-011ae0e04c0f&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rN1u0G5z7Mkocou2F9bGJrV1JNueT6PkXpLKnhnGG2A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.savonsanomat.fi%2Fuutissuomalainen%2F4807654&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tKN6cm%2BpA%2BembydD%2B9zncwhqj7Z8KM6ayVHWYhlJxZc%3D&reserved=0
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009019481.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009019481.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.is.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000009030941.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801149045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WPxE0tJSq8TK7hBSxX5WPwTBC9zYaV7gT4QSs%2Bog72c%3D&reserved=0
https://yle.fi/uutiset/3-12592155
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kauppalehti.fi%2Fuutiset%2Fvaroitus-ruotsissa-kotitalouksilta-voidaan-laittaa-sahkot-pois%2Fc128c91b-840d-4826-abd9-e209d5bc2ce9&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sJ5acoanApnsRUP1AzzC0en3BSQB2A9oBNJ7Vwdz59Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Fruotsissa-varoitus-sahkonjakelua-voidaan-alkaa-rajoittaa%2F8481004%23gs.aln5it&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7Cee8344ed34714e77dc5608da8dd70015%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C637978251801305409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BnhR%2FCTnldV34woWMzqqgb3glmtJ209vBq%2F4xW%2FCsdo%3D&reserved=0
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruotsissa-uusi-ennatys-sahkonhinnassa-analyytikko-medialle-tama-on-pienta-esimakua/a817db46-b708-43cf-ae2a-9571df66f5b8
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under juli och augusti månad har nyhetsrapporteringen om Sverige till största del handlat 

om militär- och försvarsfrågor, med fokus på Sveriges Natoansökan, samt sport. Temana 

utgör ungefär en tredjedel vardera av rapporteringen, medan brottslighet utgör ungefär en 

femtedel av rapporteringen. Mindre teman under månaden är samhälle samt miljö och 

klimat. Rapporteringen om Sverige är övervägande redogörande och bedöms ha en neutral 

tonalitet.    

 

- Rapporteringen om Sveriges ansökan till Nato har framförallt kretsat kring 

ratificeringsprocessen. Att anslutningsprotokollen undertecknats av samtliga Natoländer 

beskrivs som ”ytterligare ett historiskt ögonblick” för Sverige och Finland, som uppges ha 

brutit sin ”traditionella militära neutralitet” (Tagesschau, Berliner Zeitung, Deutsche 

Welle). Rapporteringen tar också upp att en stor majoritet av tyska förbundsdagen röstat 

igenom ratificeringen av Sveriges Natoansökan (Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau). 

Man tar bland annat upp att försvarsministern Christine Lambrecht beskrivit det snabba 

godkännandet som ”en viktig signal om solidaritet och pålitlighet” från Tyskland (Bild). I 

rapporteringen förekommer även kritiska analyser kring vilka konsekvenser Sveriges 

överenskommelse med Turkiet kan få för terrormisstänkta kurder i Sverige 

(Deutsche  Welle, Tageszeitung). I en intervju publicerad i Frankfurter Rundschau 

diskuteras huruvida kurderna ”betalar priset” i och med att Sverige och Finland accepterat 

Turkiets krav. I en kommentar publicerad i Tagesschau riktas kritik mot Erdoğans 

definition av terrorism och man vädjar att ingen europeisk regering bör ge efter för 

”Erdogans byteshandel”. Det rapporteras om Sverige under augusti utlämnat en turkisk 

medborgare till Turkiet. Man tar upp att ärendet uppdagats före Sveriges ansökan till Nato 

och att justitieministern Morgan Johansson beskrivit utlämningen som ett ”vanligt, 

rutinmässigt ärende” (Spiegel, Tagesspiegel). Tageszeitung frågade sig dock om 

utlämningen var en ”Konsekvens av Nato-avtalet?”.   

 

- På temat sport har man framför allt rapporterat kring det svenska damlandslagets 

deltagande i Europamästerskapet i fotboll. I Süddeutsche berömde man hur Sveriges 

landslag tidigare presterat i stora turneringar, men att svenskarna mötte problem i 

kvartsfinalen mot Belgien trots flera målchanser. I Frankfurter Allgemeine beskrev man att 

”favoriten” Sverige dominerade matchen mot Belgien, men att man agerade utan idéer. I 

semifinalen beskrevs Sveriges inledande strategispel mot England som överraskande och 

framgångsrikt, men att det tyvärr inte räckte hela vägen till seger (Spiegel, Tagesschau).  

 

- På temat brottslighet har det främst rapporterats om enskilda händelser, som mordet på en 

kvinna under Almedalsveckan (Focus, Spiegel), dödsskjutningen i ett köpcentrum i 

Malmö, samt om den bomb som hittats i Kungsträdgården i Stockholm i samband med 

Stockholms Kulturfestival. Rapporteringen kring händelserna har främst varit redogörande. 

I samband med skjutningen i Malmö lyftes även utvecklingen kring brottsligheten i 

Sverige. Bland annat konstateras att polisen kopplat händelsen till den gängkriminella 

miljön i Malmö (Welt, Tagesspiegel) och att gängkriminalitet är ett allvarligt 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-beitritt-schweden-finnland-101.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/nato-unterzeichnet-beitrittsprotokolle-fuer-finnland-und-schweden-li.243370
https://www.dw.com/de/ukraine-krieg-russland-invasion-wolodymyr-selenskyj-slowjansk-donezk-lyssytschansk-scholz-macron/a-62359806
https://www.dw.com/de/ukraine-krieg-russland-invasion-wolodymyr-selenskyj-slowjansk-donezk-lyssytschansk-scholz-macron/a-62359806
https://www.tagesspiegel.de/politik/europas-kraft-wird-groesser-bundestag-stimmt-nato-beitritt-von-finnland-und-schweden-zu/28491424.html
https://www.fr.de/panorama/bundestag-abstimmung-nato-finnland-schweden-news-zr-91655551.html
https://www.bild.de/politik/2022/politik/nato-deutschland-stimmt-fuer-beitritt-von-schweden-und-finnland-80637984.bild.html
https://www.dw.com/de/sind-erdogans-kritiker-in-schweden-noch-sicher/a-62493538
https://taz.de/Nato-Beitritt-von-Schweden-und-Finnland/!5865153/
https://www.fr.de/politik/kurden-tuerkei-erdogan-nato-beitritt-schweden-finnland-zr-91643076.html
https://www.tagesschau.de/kommentar/nato-finnland-schweden-tuerkei-101.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-will-tuerkischen-staatsbuerger-ausliefern-a-8c815a22-cfcf-4454-9a58-00b22ae1aead
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-einigung-im-nato-streit-schweden-will-tuerkischen-staatsbuerger-ausliefern/28594310.html
https://taz.de/Auslieferung-aus-Schweden-in-die-Tuerkei/!5874240/
https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-frauen-em-schweden-linda-sembrant-belgien-1.5626593
https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball-em/schweden-nach-sieg-in-letzter-sekunde-im-em-halbfinale-18193813.html
https://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-em-2022-england-besiegt-schweden-erst-gewackelt-dann-gezaubert-a-be4cbb15-6701-4871-8314-a39b6c77b991
https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/fussball-em-halbfinale-101.html
https://www.focus.de/panorama/welt/schwedische-insel-gotland-frau-bei-messerangriff-auf-politischer-veranstaltung-in-schweden-getoetet_id_111567539.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/schweden-ermittler-stufen-messerangriff-auf-gotland-als-terroristisch-ein-a-2b958c9c-18f1-4f0c-b00b-612473cb2450
https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/article240578129/Malmoe-Ein-Toter-nach-Schuessen-in-Einkaufszentrum-Verdaechtiger-erst-15-Jahre-alt.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/toedliche-schuesse-in-malmoe-tatverdaechtiger-in-schweden-ist-erst-15-jahre-alt/28613646.html
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samhällsproblem i Sverige och en central valfråga inför Sveriges kommande riksdagsval 

(Deutsche Welle, Bild). Ett fåtal artiklar fokuserar även mer ingående på den brottsliga 

utvecklingen i Sverige, där man bland annat konstaterar att problemet med 

gängkriminalitet har pågått under längre tid i landet och att den negativa utvecklingen 

hitintills varit svår att bryta (Deutschlandfunk , Frankfurter Rundschau, Frankfurter 

Allgemeine).   

 

 

- Det har även i viss utsträckning rapporterats om domen mot iranske Hamid Noury. Temana 

brottslighet och internationella relationer vävs samman i rapporteringen (Frankfurter 

Allgemeine). Bild rapporterade vid ett senare tillfälle om gripandet av en svensk 

medborgare misstänkt för spionage i Iran och lyfter även upp att relationen mellan Sverige 

och Iran försämrats efter domen mot Hamid Noury men att Iran förnekat kopplingen 

mellan de båda fallen.  

 

- På temat samhälle rapporterade några medier i slutet på augusti om den svenska 

valrörelsen. Det ”högerextrema” partiet Sverigedemokraterna uppges ha haft ett uppsving i 

opinionsmätningarna och fokuset på gängkriminalitet under valrörelsen uppges kunna vara 

en bidragande faktor (Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau).   

 

- På temat miljö och klimat har tyska medier rapporterat om två nya klimatsmarta färdmedel 

i Stockholm: elektriska lånecyklar (Tagesschau) och eldrivna bärplansbåtar (Stern). Om 

det svenska samhället rapporteras också hur den svenska hyresmodellen fungerar som 

inspirationskälla i Tyskland (Focus) och att Sverige infört förbud mot elsparkcyklar på 

trottoarer och gångbanor (Süddeutsche).   

 

- Att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz varit på besök i Sverige genererar endast ett par 

artiklar. Det framgår att Sveriges och Finlands ansökan till Nato samt energifrågor har 

diskuterats under besöket (Süddeutsche, Deutschlandfunk). I samband med besöket 

publicerades en ledartext i Welt där man resonerade att Tyskland inte kan räkna med att få 

hjälp ur sin energiproblematik från de ”välvilliga kamraterna” Norge och Sverige.    

  

https://www.dw.com/en/malmo-mall-shooting-suspect-is-a-15-year-old-boy-police-say/a-62877254
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/ein-toter-eine-verletzte-schuesse-in-shoppingcenter-in-schweden-81062854.bild.html
https://www.deutschlandfunk.de/schweden-bandenkriminalitaet-gewalt-tod-ausweg-massnahmen-100.html
https://www.fr.de/politik/schweden-banden-clans-kriminalitaet-waffengewalt-stockholm-wahlen-news-91740452.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bandengewalt-in-schweden-232-schiessereien-allein-in-diesem-jahr-18246421.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bandengewalt-in-schweden-232-schiessereien-allein-in-diesem-jahr-18246421.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iraner-in-schweden-wegen-massenhinrichtungen-1988-verurteilt-18172571.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iraner-in-schweden-wegen-massenhinrichtungen-1988-verurteilt-18172571.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/iran-mullah-geheimdienst-nimmt-schweden-fest-wegen-angeblicher-spionage-80857348.bild.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/parlamentswahlen-im-september-rechtsextreme-partei-koennte-in-schweden-bald-mitregieren/28632486.html
https://www.fr.de/politik/schweden-wahl-rechtsextreme-partei-regierung-news-91758099.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/e-bikes-stockholm-101.html
https://www.stern.de/digital/technik/p-12---futuristisches-tragfluegelboot-fliegt-ins-zentrum-von-stockholm-32512100.html
https://www.focus.de/finanzen/deutschlands-preismeister/warmmieten-modell-mieter-in-schweden-muessen-nicht-vor-dem-winter-zittern_id_109483454.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verkehr-schweden-verbietet-e-scooter-auf-gehwegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220728-99-187844
https://www.sueddeutsche.de/politik/diplomatie-schweden-und-finnland-scholz-erwartet-bald-nato-beitritt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220815-99-393821
https://www.deutschlandfunk.de/zu-gast-im-hohen-norden-kanzler-scholz-besucht-norwegen-und-schweden-dlf-419637e6-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240506053/Scholz-in-Schweden-Norwegen-Im-SPD-Traumreich-ist-die-Einigkeit-schnell-aufgebraucht.html
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 

  

 

- De mest framträdande temana i rapporteringen om Sverige var Nato och sport som vardera 

utgjorde ungefär en tredjedel av rapporteringen om Sverige. Ungefär 15 procent av 

rapporteringen handlade om brottslighet. Endast ett fåtal artiklar handlade om det valet. 

Bland månadens mest delade artiklar är sport det största temat, men även nyheten att det nu 

är Sverige, inte Frankrike, som är det europeiska land som exporterar mest el finns bland 

periodens mest delade (BFMTV). Detsamma gäller en artikel om överfallet på en ung flicka 

i Skellefteå (fdesouche.com).  

 

Rapporteringen om Sverige är mestadels saklig och neutral, men den rapportering som 

berör den ökade brottsligheten i Sverige har stundtals en negativ tonalitet.  

 

- Rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan fokuserar främst på ratificeringsprocessen och 

Turkiets hållning  

 

- Det framgår att generalsekreterare Jens Stoltenberg anser att Sverige och Finland är två nya 

allierade med ”värdefull militär makt” (bl.a. France Télévision, Le Figaro). Det 

rapporteras också om att den franska senaten och den franska nationalförsamlingen med 

stor majoritet godkänt Sveriges och Finlands ansökningar (bl.a. Le Parisien, Le Monde, Le 

Point, France TV Info). Även den amerikanska senatens godkännande tas upp och ett 

svenskt och finskt Nato-medlemskap uppges markera en stor förändring av europeisk 

säkerhet i en kontext där USA är mer och mer närvarande i Europa (RTL, L’Express, 

France TV Info, Le Figaro). Frankrikes Europa- och utrikesminister Catherine Colonna 

citeras kring att medlemskapen kommer betyda ett säkrare Europa och det rapporteras om 

att Nato inte tänker utveckla sin närvaro i Sverige och Finland då länderna redan har 

mycket god försvarsförmåga (Le Figaro).   

 

- Det rapporteras om Turkiets hållning till Sverige och Finlands Nato-ansökningar. President 

Erdoğan citeras kring att Turkiet kommer hindra ländernas ansökningar om de inte tar ett 

större ansvar i bekämpningen av terrorism (Le Figaro). Det framgår att han anser att 

Sverige lovat att utlämna terroristanklagade individer. I rapporteringen citeras statsminister 

Magdalena Anderssons angående att hon anser att det inte finns några sådana löften och 

kring att Sverige följer nationell och internationell lag och utlämningar hanteras av domstol 

(Le Figaro). France 24 analyserar frågan om utlämningarna mellan Turkiet och Sverige 

och uppger att det inte finns något löfte om att ett visst antal människor ska utlämnas. 

Statsministerns kritik mot att riksdagsledamöter för Vänsterpartiet poserat med bl.a. en 

PKK-flagga under Almedalsveckan lyfts i rapporteringen liksom att vänsterpartisten 

Lorena Delgado Varas anser att regeringen vänder kurderna ryggen för att Turkiet ska 

godkänna Sveriges Nato-ansökan (Le Figaro).    

 

- Rapporteringen kring brottslighet tar ofta upp att det är en viktig fråga inför det svenska 

valet (t ex Libération, Le Parisien och Le Point). Sverige uppges de senaste 10 åren ha  

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/electricite-la-suede-et-l-allemagne-remplacent-la-france-comme-premiers-exportateurs-nets-en-europe_AN-202208100397.html
https://www.fdesouche.com/2022/07/14/choc-en-suede-une-fillette-de-9-ans-a-ete-violee-et-laissee-pour-morte-sur-une-aire-de-jeux-par-un-migrant-ethiopien-qui-venait-dobtenir-un-permis-de-sejour-permanent-la-petite-fille-est-dans-le/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/l-otan-engage-formellement-le-processus-d-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande_5237218.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-otan-engage-le-processus-d-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-20220704
https://www.leparisien.fr/international/suede-et-finlande-dans-lotan-premier-feu-vert-du-senat-lassemblee-se-prononcera-le-2-aout-21-07-2022-ZGMGLOOVJZFMRCR5PDDENUB2OA.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/03/le-parlement-francais-ratifie-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan_6136980_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/la-france-ratifie-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-02-08-2022-2485251_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/la-france-ratifie-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-02-08-2022-2485251_24.php
https://www.francetvinfo.fr/monde/otan/otan-le-parlement-francais-ratifie-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande_5290129.html
https://www.rtl.fr/actu/international/les-etats-unis-ratifient-a-leur-tour-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan-7900175214
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/les-etats-unis-ratifient-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan_2178085.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-les-etats-unis-ratifient-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-a-l-otan_5292634.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-paraphe-la-ratification-des-adhesions-de-la-finlande-et-la-suede-a-l-otan-20220809
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-pas-besoin-de-renforts-en-suede-et-finlande-20220705
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/adhesion-a-lotan-erdogan-menace-de-nouveau-la-suede-et-la-finlande/
https://www.lefigaro.fr/international/otan-la-suede-refuse-de-dementir-une-promesse-d-extraditions-a-la-turquie-20220703
https://www.france24.com/fr/europe/20220707-otan-qui-sont-les-terroristes-r%C3%A9clam%C3%A9s-par-la-turquie-%C3%A0-la-finlande-et-%C3%A0-la-su%C3%A8de
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-la-suede-condamne-l-action-de-deputes-posant-avec-le-drapeau-du-pkk-20220706
https://www.liberation.fr/international/europe/en-suede-la-guerre-des-gangs-au-coeur-de-la-campagne-electorale-20220824_6SJJ4AG765E45HSNS3GCP6X4B4/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/fusillade-en-suede-la-personne-decedee-serait-la-cible-de-lattaque-20-08-2022-23HWZSZW5BFO5GHWCWBT6KC4SQ.php
https://www.lepoint.fr/monde/fusillade-en-suede-la-victime-serait-la-cible-de-l-attaque-20-08-2022-2486835_24.php
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befunnit sig på toppen avseende dödligt skjutvapenvåld i Europa och ha en utmaning med 

gängkriminalitet. Det redogörs för olika partiers förslag för att adressera brottsligheten och 

Moderaterna och Sverigedemokraterna uppges anklaga Socialdemokraterna för att inte ha 

lyckats kontrollera migrationen till Sverige. Le Monde rapporterar om att oppositionen 

bestående av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är beredda att forma en 

regering med stöd av Sverigedemokraterna. Det lyfts också att statsminister Magdalena 

Andersson utlovat en nationell offensiv mot skjutningar, vapen och kriminella gäng.  

 

- Det rapporteras under perioden även om flera brottsfall, däribland om domen för morden 

på två av lärare på en gymnasieskola i Malmö (Le Figaro, Le Parisien) och mordet på en 

kvinna i under Almedalsveckan, som uppges klassas som ett terrorbrott (L’Express, Le 

Parisien, Le Figaro). Även mordet på ett köpcentrum i Malmö tas upp och det framgår att 

kopplingar till gängkriminalitet undersöks (Le Figaro, Le Parisien, L’Express).   

 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/29/en-suede-l-extreme-droite-fait-campagne-avec-la-droite_6139343_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-suede-inculpe-un-adolescent-pour-une-tuerie-dans-un-lycee-a-malmoe-20220706
https://www.leparisien.fr/faits-divers/la-suede-inculpe-un-adolescent-pour-une-tuerie-dans-un-lycee-a-malmo-06-07-2022-QF3LFFAOPZDYJOK5YQDVRD53XE.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suede-un-mort-dans-une-attaque-au-couteau-lors-d-un-evenement-politique_2176591.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-le-meurtre-dun-psychiatre-finalement-suspecte-detre-terroriste-11-07-2022-5JRDKLJOTBFQVPC3J47QTH3VB4.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-le-meurtre-dun-psychiatre-finalement-suspecte-detre-terroriste-11-07-2022-5JRDKLJOTBFQVPC3J47QTH3VB4.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-meurtre-d-une-psychiatre-lors-d-un-evenement-politique-en-suede-suspecte-d-etre-terroriste-20220711
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suede-deux-blesses-dans-une-fusillade-dans-un-centre-commercial-20220819
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-une-fusillade-dans-un-centre-commercial-fait-deux-blesses-19-08-2022-HY4BPSINJFFARGB7BJAGJSTN4Q.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suede-le-bilan-s-alourdit-apres-une-fusillade-dans-un-centre-commercial_2178796.html
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Rapporteringen om Sverige var fortsatt mycket omfattande under juli och augusti, även om 

intensiteten avtog något under senare delen av sommaren. Det mest framträdande temat var 

försvar och militär, som utgjorde ungefär 80 procent av rapporteringen. Sveriges Nato-ansökan 

var i fokus. Sverige omnämns liksom tidigare vanligen tillsammans med Finland. 

Rapporteringen om Sverige och Nato tar främst upp olika steg i ratificeringsprocessen och är 

ofta av återrapporterande karaktär. Ungefär en femtedel av rapporteringen om Sverige tar upp 

händelser kopplade till kriget i Ukraina. Nyhetsrapporteringen om Sverige är överlag 

förhållandevis neutral, medan de opinionsartiklar som förekommer ofta är mycket vinklade. I 

de mest delade artiklarna lyfts samma händelser som i löpande rapportering: formella steg i 

Natoanslutningsprocessen (t ex Current Time, Meduza och Svoboda), att Ericsson och IKEA 

lämnar Ryssland (Svoboda och The Village) och att svenskar som stridit på Ukrainas sida 

dödats (Meduza). Nästintill endast västbaserade och/eller oberoende medier finns med bland 

källorna för mest delade artiklar, något som är trend sedan början av Rysslands invasion i 

Ukraina. 

 

- Det mest framträdande budskapet i rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan är att Turkiet har 

stort inflytande över Sveriges och Finlands inträde. Rapporteringen om Turkiets hållning till 

Sverige är sammantaget överlag neutral, men president Erdogan framställs som pragmatisk. 

Det rapporteras bland annat om att Turkiet fortsatt anser att Sverige och Finland har 

skyldigheter att utvisa personer som Turkiet anser är terrorister. Ibland uppges Sverige vägra 

lämna ut medlemmar av bland annat PKK (t ex RBC, Izvestia och RIA). Utrikesminister Ann 

Linde citeras kring att alla eventuella utlämningsförfrågningar i enlighet med svensk lag måste 

behandlas i svensk domstol (t ex i Nezavisimaya Gazeta och Gazeta). I flera artiklar 

uppmärksammas att Sveriges charge d’affaires i Ankara kallats upp till turkiska UD i samband 

med svensk-kurdiska protester emot eventuella utvisningar (t ex RBC).  

 

- Ett annat spår i rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan är negativa reaktioner från officiellt 

ryskt håll. Ryska UD:s viceminister Alexander Grusjko citeras kring att Sverige och Finlands 

anslutning är ”en av de sorgligaste episoderna i utvecklingen av europeisk säkerhet” (RIA), 

medan ordföranden i Duman, Vjatjeslav Volodin, uttalar sig mer kraftfullt kring att 

”…placering av Natobaser kommer inte att skydda vare sig Finland eller Sverige. Tvärtom” 

(bl.a. RT och Vedomosti). Ytterligare ett uttalande kommer från Säkerhetsrådets vice 

ordförande, den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev, kring att ”Uppenbarligen stärker inte 

beslutet (…) regionens säkerhet, utan tvärtom komplicerar situationen” och kring att Rysslands 

reaktion kommer vara symmetrisk (t ex Russia Today, Vesti). Putins pressekreterare Dmitrij 

Peskov uttalar sig något mer försiktigt (t ex Izvestija): ”Detta är ytterligare ett steg i Natos 

närmande mot våra gränser. Naturligtvis [är det nödvändigt] att analysera det utifrån 

Försvarsmaktens arbete, som på uppdrag av vår överbefälhavare ska stärka den västra flanken. 

Annars är det ett måste att de facto titta på vilka hot detta utgör. Inträdet i sig är ett formellt 

steg”. 

https://www.currenttime.tv/a/sweden-finland-nato/31929591.html
https://meduza.io/news/2022/07/05/istoricheskiy-moment-v-nato-podpisali-protokol-o-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii
https://www.svoboda.org/a/bayden-utverdil-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/31980873.html
https://www.svoboda.org/a/shvedskaya-ericsson-svernyot-deyateljnostj-v-rossii/32008667.html
https://www.the-village.ru/business/situation/net-ikei
https://meduza.io/news/2022/07/24/v-donbasse-pogibli-dva-grazhdanina-ssha-shved-i-kanadets-voevavshie-na-storone-ukrainy
file:///C:/Users/cean/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N7L554VP/Эрдоган%20призвал%20Финляндию%20и%20Швецию%20не%20затягивать%20исполнение%20обещаний%20—%20РБК%20(rbc.ru)
https://iz.ru/1358421/2022-07-01/v-turtcii-otcenili-veroiatnost-vydachi-kurdov-finliandiei-i-shvetciei
file:///C:/Users/cean/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N7L554VP/Турция%20потребовала%20от%20Швеции%20и%20Финляндии%20экстрадировать%20членов%20РПК%20и%20FETO%20-%20РИА%20Новости,%2006.07.2022%20(ria.ru)
https://www.ng.ru/news/742938.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/05/18070142.shtml
file:///C:/Users/cean/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N7L554VP/Reuters%20узнал%20о%20вызове%20в%20МИД%20Турции%20шведского%20поверенного%20из-за%20курдов%20—%20РБК%20(rbc.ru)
https://ria.ru/20220701/nato-1799624952.html
https://russian.rt.com/world/news/1021846-gosduma-volodin-nato
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/07/04/929646-volodin-baz-nato
https://russian.rt.com/world/news/1030945-medvedev-nato-zapad
https://www.vesti.ru/article/2866311
https://iz.ru/1372088/2022-07-29/v-kremle-poka-ne-zadumyvaiutsia-o-peresmotre-otnoshenii-s-finliandiei-i-shvetciei
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- Det rapporteras i högre utsträckning än tidigare om Sveriges stöd till Ukraina och svenskars 

närvaro i landet under kriget. Sverige framställs som ett land som liksom andra länder i väst 

stödjer Ukraina. Det rapporteras bland annat om vad som uppges vara svenska legosoldater i 

Donetsk och Luhansk och det tas upp att svenskar har stupat vid Donetsk (t ex Lenta, RIA och 

RIA). I flera artiklar rapporteras om rättegången mot en tillfångatagen svensk militär i Donetsk 

(t ex Life och Lenta). Han uppges ha fått ukrainskt medborgarskap genom mutor, brutit mot 

lagar och aldrig läst det anställningsavtal han skrivit med Ukrainas försvarsmakt. I 

rapporteringen uppmärksammas också att det svenska Utrikesdepartementet kallat upp 

Rysslands ambassadör i samband med att ambassaden gjorde ett inlägg i sociala medier om att 

en svensk dödats i strider i Ukraina (t ex Gazeta).  

 

- Rapporteringen tar upp att SVT har kritiserats och bett om ursäkt efter att ha visat ett inslag 

producerat av Reuters från det av Ryssland ockuperade Cherson i Ukraina.  InoSMI/InoTV 

noterar att SVT:s ursäkt och översätter en artikel från Dagens Media: ”SVT pudlar efter 

inslag om Ukraina”. I den ryska rapporteringen framställs public service-organisationen 

framställs som svag och osjälvständig. Inslaget från Reuters visade ukrainare gråtande av 

glädje när de får ryska pass, vilket delar av den svenska publiken inte ansåg vara trovärdig 

information.   

 

- Rapporteringen om energiläget i Sverige är överlag neutral. Sverige uppges stå inför en 

energikris och tillsammans med Europa vara beroende av ryska energiresurser. Rapporteringen 

har rubriker som: ”Sverige kan få strömavbrott i vinter” (RIA), ”Elpriser i Sverige har ökat fem 

gånger” (RIA) och ”Minister Farmanbar: Sverige levererar el till Europa, även om svenskarna 

lider förluster” (Gazeta). Izvestia väljer att lyfta att det finns kritik mot regeringen i Sverige 

och sammanfattar en artikel från Svenska Dagbladets ledarsida med rubriken ”Elkaoset är 

enbart vårt eget fel” som omtolkas till rubriken ”I Sverige uppmanas man att inte beskylla 

Putin för energikollapsen”. 

 

- I rapporteringen på temat samhälle lyfts att migrations- och integrationsminister Anders 

Ygeman tar en mittenposition i frågan om EU-visering för ryssar; mellan länder som 

förespråkar ett fullständigt stopp av viseringar och de som utesluter radikala åtgärder. Vinkeln i 

rapporteringen är att Sverige står emot ett fullständigt stopp för viseringar, vilket i den ryska 

rapporteringen uppfattas som något positivt. 

 

- På temat näringsliv rapporteras återkommande om svenska företag som lämnar Ryssland med 

anledning av sanktionerna. Under sommaren rapporteras bland annat neutralt och sakligt om 

Storytel, Tetrapak, Lindab och Ikea. Periodens största nyhet på temat blir att Ericsson lämnar 

Ryssland (t ex Kommersant, Zona.media) 

 

- Att en svensk diplomat i Moskva inte ville genomföra en obligatorisk väskkontroll i 

tunnelbanan har plockats upp i några artiklar. Tonen i rapporteringen är ironisk och det görs 

narr av den svenske diplomaten. Uttrycket ”skandinavisk diplomati” uppges snart bli ett 

slagord (t ex Tsargrad TV , Life). Det rapporteras också om att de masterklasser som den ryska 

konståkerskan Alexandra Trusova skulle ha hållit i Stockholm ställts in, något som uppges ha 

https://lenta.ru/news/2022/07/05/azov/
https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html
https://ria.ru/20220724/naemnik-1804575006.html
https://life.ru/p/1516621
https://lenta.ru/news/2022/08/15/kupuy/
https://www.gazeta.ru/politics/2022/08/02/15211868.shtml
https://inosmi.ru/20220804/shvetsiya-255343787.html
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/svt-pudlar-efter-inslag-om-ukraina-borde-gett-tittarna-mer-kontext/
https://ria.ru/20220730/shvetsiya-1806113685.html
https://ria.ru/20220809/elektroenergiya-1808266520.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/08/13/18322136.shtml
https://iz.ru/1374347/2022-08-03/v-shvetcii-prizvali-ne-vinit-putina-v-kollapse-svoego-energosnabzheniia
https://www.svd.se/a/MLzz4r/elkaoset-ar-inte-putins-fel
https://www.kommersant.ru/doc/5535154
https://zona.media/news/2022/08/29/ericsson
https://tsargrad.tv/news/ja-ne-govrju-po-russki-shvedskij-diplomat-na-ploshhadi-revoljucii-ustroil-svoju_606892
https://life.ru/p/1516858
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skapat negativa reaktioner från ryska branschproffs och sportkommentatorer (t ex RIA). 

Kritiken riktas mot Svenska konståkningsförbundet (t ex Russia Today), som dock dementerar 

att de varit inblandade i arrangörernas beslut (t ex Lenta).  

 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- Rapporteringen om Sverige var något mindre omfattande under juli respektive augusti än 

under juni. Det mest framträdande temat var försvar och militär, med fokus på Sveriges 

Nato-ansökan, som ungefär hälften av rapporteringen handlade om. Även Sveriges 

agerande i samband med kriget i Ukraina tas upp i rapporteringen och ämnet får något mer 

utrymme än tidigare.  

 

- I rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan berörs liksom tidigare ratificeringsprocessen 

och Turkiets hållning till Sveriges och Finlands ansökan. Russia Today och Sputnik 

rapporterar om vad som uppges vara Sveriges långvariga stöd till kurdiska rörelser som 

Turkiet anser är terroristgrupper. Turkiet uppges i förhandlingar med Sverige ha fått “som 

de ville”, men det framgår även att landet fortsatt förväntar sig att Sverige och Finland 

fullföljer det man anser är avtalat kring utlämningar till Turkiet (Russia Today, Sputnik). 

Sputnik lyfter att Sverige förberett en utlämningslista och det rapporteras om en utlämning 

som skedde under sommaren. Justitieminister Morgan Johansson citeras kring att det var 

ett rutinärende. En artikel tar upp att några medlemmar i Vänsterpartiet visade bl.a. en 

PKK-bild under Almedalsveckan. Artikeln är saklig och det framgår att utrikesminister 

Ann Lindes uttalat att även om Sverige står bakom principer om yttrandefrihet anser den 

svenska regeringen att bilden är ganska olämplig. (Russia Today). 

 

- Det rapporteras om att Sverige och svenska soldater, som en del av väst, stödjer Ukraina i 

samband med den ryska invasionen. Det lyfts att Sverige tillsammans med flera andra 

länder ska vara med och utbilda ukrainsk militär och försvarsminister Peter Hultqvist 

citeras kring att Sverige kan komma att producera vapen åt Ukraina (Russia Today, 

Sputnik). Det uppges ibland att svenskarnas agerande är olagligt och Moskva uppges 

återkommande ha varnat väst för att t ex sända vapen till Ukraina, eftersom det bara 

kommer förlänga vad som omnämns som Rysslands militära specialoperation för att 

avmilitarisera och avnazifiera Ukraina. Stödet till Ukraina uppges ha kommit till stånd 

efter att Sverige övergett århundranden av neutralitet och ansökt om Nato-medlemskap 

(Russia Today). Sputnik  frågar sig ”varför väst blåser på lågorna” och citerar en tidigare 

brittisk parlamentsledamot som säger att det handlar om en politisk gest och ett 

propagandaverktyg för Kiev, snarare än ett reellt militärt inslag som kan förändra 

situationen i Ukraina. De svenskar som strider på Ukrainas sida omnämns som legosoldater 

och det framgår att de kan komma att dömas till dödsstraff, på grund av vad som anses vara 

överträdelser mot brottsbalken i Folkrepubliken Donetsk (TASS). I samband med 

rapportering om att en svensk dödats av en granat, uppges hundratals svenskar tidigare ha 

anslutit till olika förband i Ukraina. En del uppges ha gjort det i strid mot svensk 

lagstiftning (Sputnik, TASS).  

 

https://rsport.ria.ru/20220722/politika-1804243742.html
https://russian.rt.com/sport/news/1028807-trusova-stokgolm-master-klass-otmena
https://lenta.ru/news/2022/08/04/figuretrusova/
https://www.rt.com/news/558378-finland-sweden-nato-accession-protocols/
https://sputniknews.com/20220705/they-have-to-comply-ankara-will-still-veto-nato-accession-if-finland-sweden-dont-keep-to-deal-1096994850.html
https://www.rt.com/news/558486-turkey-reminds-sweden-finland-extradition/
https://sputniknews.com/20220705/they-have-to-comply-ankara-will-still-veto-nato-accession-if-finland-sweden-dont-keep-to-deal-1096994850.html
https://sputniknews.com/20220710/sweden-has-reportedly-prepared-list-of-10-pkk-members-for-extradition-to-turkey-1097162994.html
https://www.rt.com/news/561732-turkey-sweden-nato-kurds-flag/
https://www.rt.com/news/560721-sweden-weapons-ukraine-military/
https://sputniknews.com/20220814/too-early-to-say-sweden-not-ruling-out-producing-weapons-for-ukraine-1099575881.html
https://www.rt.com/news/560421-sweden-training-ukrainian-troops/
https://svenskainstitutet.sharepoint.com/sites/org-enhSvebildsanalys/Analyser/Månadsrapporter/Juli%20-%20augusti%202022/Utkast%20landavsnitt/sputniknews.com/20220812/canada-sweden-send-military-instructors-to-train-ukrainian-troops-why-is-the-west-fanning-flames-1099516524.html
https://tass.com/world/1493935
https://sputniknews.com/20220719/former-swedish-air-force-lieutenant-reportedly-killed-in-ukraine-1097589613.html
https://tass.com/politics/1475665
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- På temat samhälle, som var i fokus i drygt en tiondel av rapporteringen, lyfts 

huvudsakligen vad som framställs som olika typer av problem i det svenska samhället. Ett 

exempel är att nativiteten i Sverige har sjunkit, något som uppges sammanfalla med att en 

mycket stor andel av befolkningen i Sverige har vaccinerat sig mot Covid-19 (Sputnik). Det 

tas även upp att regeringen föreslår att åldersgränsen för att ändra juridiskt kön ska sänkas 

från 18 till 16 år. Förslaget uppges ha mött kritik i sociala medier och Sverige uppges i 

västvärlden länge ha hyllats som ett affischnamn för LGBT-rörelsen (Sputnik).  

 

- Ett spår i rapporteringen är att Sverige är för kritiskt mot Ryssland i samband med landets 

agerande i Ukraina. Under juli och augusti får detta illustreras genom bland annat 

rapportering om att SVT mött kritik från tittare, och bett om ursäkt, efter att ha visat ett 

inslag från Reuters som visar medborgare i den ukrainska staden Cherson uttrycka stor 

glädje över att bli ryska medborgare (Sputnik). Sputnik drar slutsatsen att de svenska 

”mainstreammediernas” ansats till ”konflikten i Ukraina” är mycket lik den ansats som väst 

i allmänhet har. I rapporteringen tas också upp vad som uppges vara diskriminering av 

ryska idrottare, t ex konståkerskan Alexandra Trusova. Urskillningslösa förbud och 

avbokningar uppges ha påverkat även ryska kulturinstitutioner och det ironiseras över 

”Cancel Russia”-rörelsen och vad som uppges vara russofobi (Sputnik).    

 

- Det rapporteras om höga elpriser i Sverige och det ekonomiska läget. Ämnena är inte 

framträdande i rapporteringen, men den har ett kritiskt anslag och framställer läget i 

Sverige som svårt. Att elpriserna är mycket höga och kronan svag uppges hänga samman 

med en energikris som orsakats av sanktionerna mot Ryssland (Sputnik och Sputnik).  

Regeringen uppges planera en expansion av vindkraften, något som sägs ha mött inhemskt 

motstånd (Sputnik). Sputnik uppger också att Sverige är Europas största elexportör, trots att 

de egna invånarna drabbas av höga priser.  

  

https://sputniknews.com/20220711/sweden-faces-drastic-decrease-in-childbirths-coinciding-in-time-with-covid-19-vaccination-campaign-1097170334.html
https://sputniknews.com/20220729/sweden-wants-to-allow-16-year-olds-to-change-their-legal-gender-1097926013.html
https://sputniknews.com/20220804/swedish-tv-apologizes-for-wrong-ukraine-story-on-people-weeping-with-joy-over-russian-passports-1098094412.html
https://sputniknews.com/20220725/russian-figure-skater-stopped-from-holding-master-class-in-sweden-over-values-conflict-1097761477.html
https://sputniknews.com/20220712/sweden-hits-record-electricity-prices-as-russias-nord-stream-pipeline-closed-for-maintenance--1097210467.html
https://sputniknews.com/20220719/swedish-krona-reaches-weakest-level-in-decades-hampering-countrys-trade-1097445068.html
https://sputniknews.com/20220718/220-meter-turbine-breaks-in-two-in-one-of-swedens-largest-wind-parks---photo-1097409912.html
https://sputniknews.com/20220813/swedish-minister-defends-power-exports-despite-households-taking-tough-beating-amid-energy-crunch-1099554255.html
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Bilaga. Metod och förteckning över källor per 

språk/land 
 

I rapporten analyseras innehållet i nyhetsrapporteringen om Sverige under en given månad, i sex 

länder. För analysen har ett urval av stora och betydelsefulla nyhetsmedier i respektive land gjorts 

(se nedan). För dem inkluderas samtliga artiklar som publicerats under månaden och innehåller 

något av sökorden Sverige, svenska, svensk, Stockholm, Göteborg och Malmö i rubrik eller 

ingress. För att komplettera analysen inkluderas också de mest delade publiceringarna som 

innehåller något av sökorden i respektive land, oavsett i vilket medium de publicerats. Bland de 

mest delade artiklarna kan även exempelvis icke etablerade medier, t ex bloggar, förekomma.  

För att identifiera framträdande ämnen av relevans i rapporteringen kategoriseras artiklarna i 

förutbestämda teman. Därefter görs ett manuellt urval av artiklar utifrån deras relevans för 

kommunikation om Sverige och Sverigefrämjande. Baserat på det slutliga urvalet av artiklar görs 

en innehållsanalys genom manuell läsning och kategorisering av huruvida Sverige står i fokus för 

artikeln och tonalitet. Även mindre teman eller händelser kan komma att lyftas till 

landssammanfattnignarna om de av olika skäl bedöms som relevanta ur ett kommunikations- eller 

främjandeperspektiv. Sådana skäl kan exempelvis vara att händelsen än nära kopplad till Sveriges 

förtroende utomlands och/eller att tonaliteten är tydligt negativ eller positiv.  

Engelska – USA 

nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com 

chicagotribune.com nypost.com newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com 

nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com ft.com bloomberg.com 

foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com 

apnews.com thehill.com npr.org latimes.com 

Engelska – Storbritannien 

thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk 

inews.co.uk birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com 

scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk 

bbc.co.uk economist.com news.sky.com spectator.co.uk theguardian.com 

Ryska 

tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru 

rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io mk.ru gazeta.pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru 

fan.ru vesti.ru pravda.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru, echo.msk.ru, forbes.ru, 

russian.rt,com, openmedia.io, mbk-news.appspot.com, anews.com, zona.media, znak.com, 

tsargrad.tv 

Ryska (engelskspråkiga medier) 

sputniknews.com RT.com tass.com 
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Franska 

lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com 

franceinfo.fr lci.fr afp.com, rtl.fr  

Tyska 

bild.de zeit.de fr.de sueddeutsche.de taz.de faz.net welt.de tagesschau.de stern.de huffingtonpost.de 

rp-online.de express.de n24.de bz-berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de 

spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de rbb24.de dw.com 

Norska 

vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no 

morgenbladet.no 

Danska 

jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk 

tv2.dk borsen.dk 

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 

 

 

 

 


