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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 november 2022 

 

 
Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioderna 1–31 oktober till 1-30 november i de nyhetsmedier som SI 

följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under november var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under föregående månad i 

alla länder förutom Norge. Mest rapporterades det om Sverige i Finland, följt av Ryssland, vilket 

var fallet även under oktober. 

Alla länder fortsatte att rapportera om processen kring Sveriges Natoansökan. I några länder, 

däribland Ryssland, Tyskland och Finland, är ämnet framträdande. Rapporteringen är 

huvudsakligen redogörande för händelseförloppet och huvudspåret är Turkiets fortsatta krav på 

Sverige för att landet ska godkänna Sveriges ansökan. Sammantaget framträder en bild av att 

Sverige tar steg mot ett Nato-medlemskap, men att Turkiet fortsatt inte anser att landets krav på 

Sverige är uppfyllda. Rapporteringen tar främst upp möten som ägt mellan svenska och turkiska 

företrädare samt officiella uttalanden från länderna. Att statsminister Ulf Kristersson sagt att 

Sverige ska göra mer för att bekämpa terrorism får utrymme i rapporteringen, liksom 

utrikesminister Tobias Billströms uttalande om att det finns nära band mellan PKK och YPG samt 

PYD. Turkiets utrikesminister Cavusoglu citeras kring att han uppfattar den nya regeringen som 

mer beslutsam, men anser det behövs konkreta steg från Sveriges sida. Internationella nyhetsmedier 

rapporterar även om att Riksdagen röstat igenom lagändringar för att bekämpa terrorism och 

spioneri. Förslagen uppges ha tagits emot positivt från turkisk sida, men fått en del inhemsk kritik. 

I en del länder uppges Sverige genom bland annat lagändringarna ha gått Turkiet till mötes i syfte 

att komma närmare ett Nato-medlemskap.  

Det rapporteras i samtliga länder dels om att två bröder med iranskt ursprung står åtalade för 

spioneri i Sverige dels om att ett par med rysk bakgrund gripits misstänkta för spioneri. 

Rapporteringen är huvudsakligen redogörande för händelseförloppet. Det förekommer enstaka 

analyser som sätter ljuset på hur den ryska underrättelsetjänsten rekryterar. En slutsats är att Europa 

idag är mer sårbart än tidigare, med tanke på att andelen utrikes födda har ökat över tid.  

Rapportering om Nord Stream är ett framträdande ämne och det framgår att den svenska 

utredningen pekar mot medvetet sabotage mot gasledningarna. Sveriges samarbete med andra 

länder uppges fungera väl, men i övrigt är inte fokus på Sverige.  

Såväl miljö och klimat som inrikespolitik är små teman i rapporteringen om Sverige. De flesta 

länder lyfter dock att Greta Thunberg och 600 andra klimataktivister stämmer svenska staten. I 

exempelvis Frankrike rapporteras om den nya svenska regeringens politiska inriktning och det lyfts 

att det förekommer inhemsk kritik mot regeringens klimatpolitik.  

Rapportering på kring ekonomi och näringsliv respektive energifrågor får en del utrymme i USA 

och Finland, men utgör i övrigt en mycket liten andel av rapporteringen om Sverige. Amerikanska 

nyhetsmedier fokuserar på utvecklingen av svensk ekonomi, medan finska medier jämför 

utvecklingen i Finland och Sverige och uppger att den finska ekonomin går sämre.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

- Under november har rapporteringen om Sverige berört i huvudsak tre teman: brottslighet, 

som utgjorde knappt 30 procent av rapporteringen, samt militära- och försvarsfrågor 

respektive ekonomi och näringsliv, som vardera utgjorde ungefär en femtedel av 

rapporteringen. På temat brottslighet var fokus dels på sabotaget av Nord Stream, där det 

lyfts att utredningsresultat pekar på ett medvetet sabotage (t ex Bloomberg, Washington 

Post, CNN, AP,), dels på att åtal har väckts mot två svenska medborgare misstänkta för 

spioneri och att två andra personer häktats för misstänkt spioneri mot Sverige och USA. 

Rapporteringen på temat militär- och försvarsfrågor handlar fortsatt om Sveriges ansökan 

till Nato, medan rapporteringen på temat ekonomi och näringsliv har fokus på utvecklingen 

i svensk ekonomi. Nämnda teman förekommer också bland månadens mest delade 

publiceringar. Ungefär en tiondel av rapporteringen har berört klimat och miljö och handlar 

dels om en aktion kopplad till klimatmötet COP 27, dels om den stämningsansökan som 

lämnats in mot svenska staten för bristande klimatpolitik. 

 

- Ett par analyserande artiklar om inriktningen i svensk politik har publicerats. Den ena tar 

upp den nya regeringens inriktning inom utrikespolitiken (Foreign Policy) och den andra 

vad en ny politisk orientering kan komma att innebära för hur Sverige uppfattas framgent 

(Sweden Is Rethinking What Makes It Great, publicerad i både Bloomberg och Washington 

Post). Utvecklingen med avseende på olika aspekter av det svenska samhället adresseras: 

vad som uppges vara den svenska öppenheten och omfamnandet av globalisering, en stark 

välfärdsstat och ett företagarvänligt samhälle tillsammans med en generös 

migrationspolitik som inte matchats av samhällets möjligheter att integrera de som kommit 

till Sverige. Kolumnisten Adrian Wooldrige menar: “Today, Sweden needs to produce a 

new set of policies for the current, more modest, phase of globalization, one that drops the 

naïve talk of a borderless world and ethical foreign policy and recognizes, instead, both 

the irreducible importance of the nation-state and the limits of that state’s ability to solve 

all the world’s problems.” 

 

- Rapporteringen på brottslighet är huvudsakligen redogörande och återrapporterande och 

handlar om tre händelser: två fall av misstänkt spioneri mot Sverige och gasläckorna på 

Nord Stream. I rapporteringen om att två svenska medborgare med iransk bakgrund åtalas 

för spioneri för den ryska militära underrättelsetjänstens (GRU) räkning, uppges det 

misstänkta brottet kunna vara till stor skada för Sverige (AP, Fox News, AP). En analys i 

Foreign Policy sätter fokus på hur den ryska underrättelsetjänsten rekryterar. En slutsats är 

att det faktum att Europa idag har en större andel utrikesfödda invånare än för några 

decennier sedan ger främmande makt, exempelvis Ryssland och Kina, tillgång till en större 

pool att rekrytera från, samtidigt som dessa individer har den kulturella eller språkliga 

kunskap som behövs för att bedriva effektivt underrättelsearbete. Rapporteringen om att 

två personer med rysk bakgrund gripits i ett annat misstänkt spionärende förekommer i 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-18/nord-stream-explosions-were-caused-by-sabotage-sweden-concludes
https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/18/nord-stream-sweden-explosives-sabotage/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/18/nord-stream-sweden-explosives-sabotage/
https://www.cnn.com/2022/11/18/business/nord-stream-explosive-traces-sweden-intl/index.html
https://apnews.com/0e0c11fffe6d2f8bb07f6184f68aadb3
https://foreignpolicy.com/2022/11/18/sweden-feminist-foreign-policy-billstrom-gender-equality/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-11-22/sweden-is-rethinking-what-makes-it-great
https://www.washingtonpost.com/business/energy/sweden-is-rethinking-what-makes-it-great/2022/11/22/b924c352-6a2b-11ed-8619-0b92f0565592_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/energy/sweden-is-rethinking-what-makes-it-great/2022/11/22/b924c352-6a2b-11ed-8619-0b92f0565592_story.html
https://apnews.com/article/iran-middle-east-business-crime-espionage-3550c806ddc1c144bce73856ecee7d7a
https://www.foxnews.com/world/in-sweden-2-iranian-brothers-charged-spying-russia
https://apnews.com/article/russia-ukraine-iran-europe-sweden-military-intelligence-a8a16e45d7d3fe85290120d79f61bef0
https://foreignpolicy.com/2022/11/16/sweden-spy-scandal-russia-iran-questions-recruitment/
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samband med gripandet och det framgår att polisen, Säpo och Försvarsmakten samarbetat 

kring insatsen (bl.a. AP, Washington Post).  

 

- Rapporteringen på temat militära och försvarsfrågor handlar fortsatt om Sveriges 

Natoansökan och främst om de krav Turkiet ställer på Sverige för att godkänna Sverige 

som Natomedlem. Med hänvisning till turkiska källor uppges det vara osannolikt att 

Turkiet godkänner Sveriges ansökan under 2022 (Bloomberg) och troligen inte heller innan 

Turkiets parlamentsval nästa år. Det framgår också att Turkiets utrikesminister Mevlut 

Cavusoglu uttalat att Turkiet uppfattar att den nya regeringen är mer beslutsam att fullfölja 

avtalet mellan Sverige och Turkiet, men att Cavusoglu även anser att Sverige och Finland 

behöver göra mer för att Turkiet ska godkänna ländernas Natoansökningar (Bloomberg). 

Flera medier rapporterar om statsminister Ulf Kristerssons besök i Turkiet (bl.a. AP, 

Washington Post, Bloomberg) och den nya regeringen uppges hålla en hårdare linje mot 

PKK samt YPH och PYD (AP). Att regeringen kritiseras av den tidigare 

Socialdemokratiska regeringen genom tidigare justitieminister Morgan Johansson, liksom 

av kurder i Sverige och kurdiska företrädare, framkommer (ibid). 

 

- Rapporteringen om Sverige på temat ekonomi och näringsliv handlar till stor del om hur 

svensk ekonomi utvecklas, däribland att antalet företagskonkurser är på den högsta nivån 

sedan innan pandemin (Bloomberg), om den negativa prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden (Bloomberg, 7 nov och 24 nov) och ökade risker inom 

fastighetsbranschen (Bloomberg, 9 nov, 17 nov och 29 nov), samt att Riksbanken beslutat 

om ytterligare en höjning av styrräntan för att adressera inflationen i Sverige (AP). 

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

- Under november utgjorde rapportering om militära och försvarsfrågor samt internationella 

relationer ungefär 15 procent av rapporteringen, som främst lyfte Sveriges Natoansökan. 

Temat brottslighet var större och utgjorde ungefär en tredjedel av rapporteringen. 

Utredningen kring gasläckorna på Nord Stream och två aktuella spionfall var i fokus. 

Mindre teman i rapporteringen var bland annat sport, miljö och klimat samt om 

kungahuset.  

 

- Brittiska medier fortsätter att redogöra för processen kring Sveriges Natoansökan. 

Inslagen av analys är få, även om det finns undantag. Huvudspåret i rapporteringen är 

Turkiets fortsatta krav på Sverige att bekämpa vad som anses vara terrorism och utvisa 

personer som anses vara misstänkta, för att landet ska godkänna Natoansökan. I samband 

med statsminister Ulf Kristerssons möte med president Ergodan rapporterar Financial 

Times bland annat att Erdogan menar att det turkiska folket håller honom ansvarigt, när de 

ser terrorister på gatorna i Sverige och Finland. Turkiets utrikesminister Cavusoglu citeras 

kring att Turkiet uppfattar den nya regeringen som mer beslutsam, men att Turkiet vill se 

konkreta steg från Sveriges sida (The Independent). Statminister Kristersson uttalanden om 

att Sverige ska göra betydligt mer för att bekämpa terrorism plockas upp och den nya 

regeringen uppges ha en hårdare linje mot PKK. Utrikesminister Tobias Billström citeras 

kring att det finns nära band mellan PKK och YPG samt PYD, ett uttalande som uppges ha 

https://apnews.com/d291bd5510f461bb05f1055d136f441d
https://www.washingtonpost.com/world/sweden-arrests-another-2-people-suspected-of-spying/2022/11/22/519f402a-6a4b-11ed-8619-0b92f0565592_story.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-03/turkey-unlikely-to-sign-off-on-swedish-nato-bid-before-year-end
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/turkey-says-sweden-finland-must-do-more-for-nato-bid
https://apnews.com/74be39ff41f986a004748ba13ab13c2e
https://www.washingtonpost.com/world/swedish-pm-seeks-to-win-turkish-support-for-nato-membership/2022/11/08/acfc8d58-5f45-11ed-a131-e900e4a6336b_story.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-08/sweden-works-to-smooth-nato-path-as-turkey-demands-deportations
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-nato-sweden-europe-74be39ff41f986a004748ba13ab13c2e
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/swedish-bankruptcies-rise-to-highest-level-since-pandemic
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-07/half-of-swedish-households-see-bleak-home-prices-sliding-further
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-24/riksbank-sees-deeper-fall-in-swedish-home-prices-as-rates-raised
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-09/sweden-property-firms-at-risk-of-fire-sales-handelsbanken-warns
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-17/sweden-property-woes-see-sehlhall-ask-bondholders-for-more-time
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/swedish-watchdog-says-risks-in-commercial-property-keep-rising
https://apnews.com/606dcbec5d44cfc6ef6845e2835c4168
https://www.ft.com/content/e54ae496-9438-4bd5-8501-4d194eba3b26
https://www.ft.com/content/e54ae496-9438-4bd5-8501-4d194eba3b26
https://www.independent.co.uk/news/turkey-ap-finland-sweden-nato-b2217191.html


 

 

 7 (20) 

 

fått kritik från bland annat Socialdemokraterna och kurder i Sverige (The Independent, 

Financial Times).  

 

- Flera medier rapporterar på temat brottslighet redogörande om att två bröder med iransk 

bakgrund har åtalats för spioneri och om att ett par som kommer från Ryssland har gripits 

av samma skäl. Fallet med bröderna uppges vara ett av de allvarligaste spionerifallen i 

Sveriges historia (The Independent). The Times uppger i en längre analyserande artikel att 

gripandet av paret har fördjupat en oro för att Sverige i samband med ett Nato-medlemskap 

skulle kunna vara en svag länk för Moskvas spionprogram.   

 

- Temat miljö och klimat är mycket litet i rapporteringen om Sverige, men ett par medier 

rapporterar om att Greta Thunberg tillsammans med drygt 600 klimataktivister stämmer 

svenska staten för bristande klimatpolitik. Av rapporteringen framgår att Riksdagen 2017 

beslutade att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och 

använda 100 % förnyelsebar energi (t ex Daily Mail, The Independent). På temat miljö och 

klimat rapporteras även om att en 72-årig svensk kvinna cyklat från Sverige till FN:s 

klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh, för att framföra budskapet: Stoppa 

klimatförändringarna. Från och med ankomsten uppges Dorothee Hildebrand ha blivit ett 

”inslag” på mötet (The Independent).  

  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-ap-sweden-nato-finland-b2220543.html
https://www.ft.com/content/44076fc9-9a93-4ea4-99ee-a66246a83518
https://www.independent.co.uk/news/swedish-ap-russia-gru-stockholm-b2232870.html
https://www.thetimes.co.uk/article/couples-arrest-in-sweden-shines-a-light-on-putins-gru-web-of-spies-wwmgsgl0h
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11471621/Stockholm-Greta-Thunberg-sues-Swedish-government-not-doing-fight-climate-change.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/climate-sweden-lawsuit-greta-thunberg-b2233077.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-egypt-red-sea-joe-biden-swedish-b2224064.html
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Norge, Danmark och Finland 

Nyhetsrapporteringen i Norge 

- Fokus i den norska rapporteringen om Sverige under november var främst på olika typer av 

brottslighet samt på Sveriges Natoansökan. Särskilt mycket rapporterades det om två 

aktuella fall av misstänkt spioneri mot Sverige. Det rapporterades dels om de två bröder 

som åtalats (t ex Dagsavisen, Aftenposten), dels om det ryska par som gripits misstänkta 

för spioneri (t ex Aftenposten, vg.no). Rapporteringen är uteslutande saklig, följer 

händelseutvecklingen och beskriver bakgrunden för de olika fallen. Det noteras kort i en 

artikel att det finns experter som  uttryckt oro för vad avslöjandena betyder för svensk 

underrättelseverksamhets anseende internationellt (vg.no).  

 

- Sveriges Natoansökan har också fått stor uppmärksamhet. En stor del av rapporteringen tar 

upp kontakterna mellan Sverige och Turkiet och även ett uttalande från Natos 

generalsekreterare Jens Stoltenberg om att det är dags för Turkiet att släppa in Sverige i 

alliansen (Dagbladet, TV2, Aftenposten).  

 

- Det rapporterades också på temat brottslighet. Jämfört med en del tidigare månader har 

rapporteringen inte berört gängrelaterad brottslighet i någon större utsträckning. Istället har 

det handlat om bland annat mordet på psykiatrisamordnaren Ann-Marie Wieselgren under 

Almedalsveckan och ett misstänkt mord i Vetlanda (t ex Aftenposten, Aftenposten). Även 

gasläckorna på Nord Stream berör temat brottslighet. Norska tidningar publicerade under 

månaden främst notiser om att svenska myndigheter säkrat spår av sprängämnen vid 

platsen för läckorna och att man därmed bekräftat att det rör sig om sabotage (e24, NRK). 

 

- Temat miljö och klimat är litet, men det förekommer några artiklar på temat. Det 

uppmärksammas att unga klimataktivister, bland dem Greta Thunberg, lämnat in en 

stämningsansökan mot den svenska staten för att man inte når klimatmålen (t ex 

Nettavisen). En annan artikel tog upp att den svenska finansministern i en intervju sagt att 

Sverige riskerar att inte nå klimatmål (NRK). 

 

- Ett fåtal artiklar tar upp nyheter på temat ekonomi och näringsliv  Rapporteringen har 

sakligt behandlat fallande bostadspriser, hög inflation och höjda räntor i Sverige (vg.no, 

e24, NRK).  

 

- Det även har även rapporterats om Sveriges nya stödpaket till Ukraina, svensk upprustning 

och försvarsvilja samt svenskt kärnvapenmotstånd (Dagbladet, abcnyheter, Dagsavisen). 

 

 

 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/11/11/iranskfodte-brodre-tiltalt-for-a-ha-spionert-for-russland-i-sverige/
https://www.aftenposten.no/verden/i/pQBpPR/iranskfoedte-broedre-i-sverige-nekter-aa-ha-spionert-for-gru
https://www.aftenposten.no/verden/i/bgO9eA/russere-som-ble-paagrepet-i-sverige-har-vaert-i-norge-pst-vil-ikke-kommentere-ennaa
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Q7JvLP/to-spionmistenkte-paagrepet-i-sverige
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/9zpjkq/svensk-spionjakt-gaar-verden-rundt
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=111925
https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/store-det-er-en-spenning-som-ligger-der/15231771/
https://www.aftenposten.no/verden/i/eJMm3Q/nato-sjef-jens-stoltenberg-i-tyrkia-tiden-er-inne-for-aa-oenske-sverige-og-finland-velkommen
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=64412
https://www.aftenposten.no/verden/i/mQPewp/svensk-politi-bekrefter-savnede-tove-21-funnet-doed
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/XbMnAb/sverige-bekrefter-sabotasje-paa-nord-stream-roerledningen
https://www.nrk.no/urix/sverige_-har-funnet-sprengstoff-pa-nord-stream-1.16185066
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/thunberg-blant-600-ungdommer-bak-klimasoksmal-mot-den-svenske-staten/s/12-95-3424335137
https://www.nrk.no/nyheter/sverige-tviler-pa-at-de-nar-sine-egne-klimamal-1.16175895
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/GMyRbJ/prisen-paa-svenske-eneboliger-falt-to-prosent-i-oktober
https://e24.no/naeringsliv/i/zElEJ1/dette-skjer-i-dag-boligprisene-raser-inflasjonen-er-skyhoey-hva-gjoer-den-svenske-sentralbanken-med-renten
https://www.nrk.no/nyheter/sveriges-riksbank-oker-renten-med-0_75-prosentpoeng-1.16193065
https://www.dagbladet.no/video/svensk-vapensystem-helt-nodvendig/T6Cj7OXI
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/11/11/195883628/na-har-svenskene-vaknet-opp-mer-enn-27-000-frivillige-vil-forsvare-sverige
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2022/11/01/fryktelig-skuffende-av-sverige/
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Nyhetsrapporteringen i Danmark 

 

- Under november månad handlade merparten av rapporteringen om Sverige i danska 

nyhetsmedier om sport och brottslighet. Sport upptar ungefär en tredjedel av 

rapporteringen, som framförallt kretsat kring damernas handbolls-EM och herrarnas 

fotbolls VM, men också att det svenska fotbollsförbundet anses ha gjort en “kovending”: 

från att ha stöttat FIFA-presidenten Gianni Infantino till att inte längre göra det 

(Ekstrabladet, Sport och B.T.). Brottslighet utgör ungefär en fjärdedel av rapporteringen 

och internationella relationer ca 15 procent. Mindre teman är klimat och miljö och 

inrikespolitik. 

 

- På temat brottslighet tar en stor andel av rapporteringen upp fallet med ett par som 

misstänks för spioneri, där gripandet av paret fick mycket uppmärksamhet (t ex DR, B.T., 

Politiken och Ekstrabladet). DR kallar tillslaget ”Et ’dask’ i hovedet på russerne” och 

framhåller att de nordeuropeiska underrättelsetjänsterna riktar in sig på ryskt spionage och 

rapporterar även om att Rysslands talesperson för landets utrikesministerium, Maria 

Zakharova, kallade gripandet av paret för ”antirussisk hysteri” (DR). Fallet med de två 

bröder som står åtalade för spioneri utgör en liten del av rapporteringen, som 

huvudsakligen är redogörande och bedöms ha en neutral tonalitet (t ex B.T., Jyllands-

Posten och Ekstrabladet). 

 

- På temat brottslighet rapporteras även om att den svenska Åklagarmyndigheten bekräftat 

sabotage på Nord Stream efter att ha hittat rester av sprängmedel, också i detta fall är 

rapporteringen huvudsakligen redogörande och har en neutral tonalitet (bl.a. Politiken, 

Ekstrabladet och Jyllands-Posten). Jyllands-Posten uppger att det bland experter aldrig 

funnits någon tvekan om att det handlar om sabotage och att detta är kopplat till Rysslands 

anfallskrig i Ukraina. 

 

- Kring rapporteringen om Sveriges Natoansökan och de delar av rapporteringen som berör 

Sveriges inställning till organisationer som PKK förekommer viss analys. Till exempel 

kommenterar den danska journalisten och Turkietexperten Martin Selsøe Sørensen den 

utmaning som Sverige står inför. Selsøe Sørensen konstaterar att den svenska regeringen 

inte kan besluta om utlämningar då Sveriges domstolar tar de besluten. Domstolarnas 

situation uppges dock inte vara enkel, då goda grunder för utlämning behöver vägas mot 

riskerna för personen att utlämnas till ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter 

(TV2).  

 

- En mindre del av rapporteringen rör den nya regeringens klimat- och energipolitik, bl.a. 

i samband med COP27. I rapporteringen lyfts att det förekommit en del kritik mot Sveriges 

nya riktning inom klimatpolitiken. Information uppger att ”På en måned har Sverige 

formøblet sin status som grønt foregangsland” och Politiken uppger att den nya regeringen 

fick skarp kritik på klimattoppmötet. Kritiken uppges vara kopplad till att Sverige inte gick 

med på förslaget om en klimatfond. Politiken skriver i en artikel med fokus på regeringens 

budget att den är ”Kulsort” och att den fått hård kritik av Världsnaturfonden och 

Naturvårdsverket, som befarar att Sverige får svårt att nå sina klimatmål.  

https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/VM2022/sverige-traekker-stoette-til-infantino/9524447
https://sport.tv2.dk/fodbold/2022-11-23-sverige-i-kovending-dropper-stoette-til-fifa-praesident
https://www.bt.dk/fodbold/sverige-ombestemmer-sig-og-dropper-stoette-til-infantino
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-har-anholdt-ulovlige-efterretningsaktiviteter
https://www.bt.dk/udland/medier-svensk-sikkerhedspoliti-anholder-to-personer-mistaenkt-for-spionage
https://politiken.dk/udland/art9093037/To-personer-anholdt-for-spionage-i-Sverige-ved-stor-operation
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/par-anholdt-for-spionage-i-sverige-ved-stor-operation/9523257
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/rusland-kalder-anholdelsen-af-russiske-spioner-i-sverige-antirussisk-hysteri
https://www.bt.dk/udland/brodre-tiltalt-for-spionage-i-sverige
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14581671/to-broedre-i-sverige-tiltalt-for-spionage-for-rusland/
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14581671/to-broedre-i-sverige-tiltalt-for-spionage-for-rusland/
https://ekstrabladet.dk/nyheder/broedre-tiltalt-for-russisk-spionage-i-sverige/9509318
https://politiken.dk/udland/art9087202/Sverige-finder-rester-af-spr%C3%A6ngstof-ved-Nord-Stream-1-og-2
https://ekstrabladet.dk/nyheder/sverige-spraengstof-fundet-ved-gasledninger/9518121
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE14603626/sverige-fastslaar-laekager-paa-nord-stream-1-og-2-var-sabotage/
https://nyheder.tv2.dk/2022-11-07-svensk-statsminister-besoeger-erdogan-i-forsoeg-paa-at-loese-nato-konflikt
https://www.information.dk/debat/leder/2022/11/paa-maaned-sverige-formoeblet-status-groent-foregangsland
https://politiken.dk/klima/art9088573/Nu-hviler-verdens-klima%C3%B8jne-p%C3%A5-Kina
https://politiken.dk/udland/art9072653/%C2%BBKulsort-svensk-finanslov%C2%AB-f%C3%A5r-h%C3%A5rd-kritik
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- Inom temat inrikespolitik uppges Sverige ha antagit en kontroversiell grundlagsändring 

om spionage. Bl.a. lyfts att lagen varit föremål från kritik i Sverige i form av risk att 

begränsa yttrande- och pressfriheten samt skada demokratin (t ex DR, Jyllands-Posten). 

 

Nyhetsrapporteringen i Finland 

 

I den finska rapporteringen om Sverige har alla artiklar från de utvalda källorna kategoriserats 

efter teman, varefter ett urval av 23 artiklar om Sveriges ansökan om internationella relationer, 

försvar och brottslighet har valts ut och närlästs. Urvalet har bestått av längre artiklar med syftet 

att hitta ingående information om hur Sverige porträtteras. 

 

- Internationella relationer och försvar är nära kopplade teman under november och utgör 

tillsammans mer än en tredjedel av rapporteringen. Nästan alla artiklar har berört Sveriges 

ansökan om Nato-medlemskap, där rapporteringen haft två perspektiv. Det första 

perspektivet handlar om Sveriges respektive Finlands process mot Nato-medlemskap. 

Finland uppges ha uppfyllt ställda villkor medan Sverige fortsatt har en bit kvar (Yle). I 

flera artiklar diskuteras därför huruvida Finland av solidaritetsskäl, men med risk för den 

egna säkerheten, bör invänta Sveriges process. Å ena sidan framkommer i vissa medier att 

Finland bör vänta in Sverige, men det förekommer även kommentarer om att samarbetet 

med Finland inte är lika viktigt för Sverige som samarbetet med Sverige är för Finland. 

Bl.a. uppges att “Finland har ju alltid varit redo för det mest långtgående 

försvarssamarbetet med Sverige, men det har helt förståeligt nog inte varit lika attraktivt ur 

svensk synvinkel” (Kaleva). Å andra sidan menar andra medier att Finland inte bör vänta 

på Sverige. Återigen görs paralleller till medlemskapsprocessen till EU där Finland 

upplevde att Sverige inte väntade in Finland, och lyfter fram att det som hände under 1990-

talet haft långtgående effekter: “[ä]ndå påverkade Sveriges själviska frigörelse under lång 

tid, till och med årtionden, relationerna mellan de två länderna” (Helsingin Sanomat).  

 

- Det andra perspektivet i rapporteringen om Sveriges Natoansökan rör Sveriges 

förhållningssätt till Turkiets krav om utlämningar av vissa personer med påstådda 

kopplingar till organisationer som PKK. Finska politiker uttalar sig och menar att "Sverige 

låter sig utpressas” (kauppalehti och Ilta-Sanomat), och det beskrivs även som att “Sverige 

är fast beslutet att göra allt som står i dess makt för att få Turkiet att ändra inställning” 

(Kauppalehti). Sveriges ändrade hållning, som kopplas till regeringsskiftet, beskrivs utgöra 

ett tydligt budskap till Turkiet, men sakna praktisk betydelse (Yle). 

 

- Brottslighet har utgjort en relativt stor andel av rapporteringen, 15 procent. Främst har den 

rört de två större fallen av spionage i Sverige för Rysslands räkning. I huvudsak är 

rapporteringen neutral och återrapporterar vad som hänt och bygger ofta på information 

från svenska media. Bl.a. beskrivs de två brödernas misstänkta spionage som “historiskt 

allvarligt” (Helsingin Sanomat) och det framgår att Sverige vidtar höjda säkerhetsåtgärder 

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-vedtager-omstridt-grundlovsaendring-om-spionage
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14598593/sverige-har-vedtaget-omstridt-grundlovsaendring-om-spionage/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F74-20006633&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C3OehVcJ5HA4n4aZTPZXRHmQpss%2BKUolX56J61KOsEo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kaleva.fi%2Fsuomen-ja-ruotsin-tie-natoon-yhdessa-vai-erikseen%2F5117140&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bcy6oh2xC06UiSnIyco8MOrAMsg80RHQpWxKAR8jZ8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fsunnuntai%2Fart-2000009179723.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m%2FXYNISHDbK5SfIbzxnOMibzDeu7%2FeZeEMX9%2F9moiHc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kauppalehti.fi%2Fuutiset%2Fruotsi-antaa-kiristaa-itseaan-suomalaispoliitikot-jyrkkana-turkin-liehittelysta%2F856e4e8e-7109-4d99-83f2-f800ddeef863&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438406885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z8ZDozFrj%2Ban8Xe7%2BxLqG1Wpk8oHwKwCcabhuPHKOGc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.is.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000009182520.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438406885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FIRc2H9JRZFnkT%2BtnKAH%2Bgy2qxXM17tG9FLK3c3FdtY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kauppalehti.fi%2Fuutiset%2Fruotsi-on-paattanyt-tehda-kaikkensa-kaantaakseen-turkin-paan-erdoganilta-yksi-tiukka-vaatimus%2Ffa3b2124-f2de-4bb9-9d03-04812f4547c5&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sbnatg5p1EtHFzBUaiwASm6R4LkH31x1INPOnd9uQlY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F3-12673444&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438406885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iX5n32KBhW7sWjO8DE%2FUJmlVXnIPOiIl2DdHxCNxtFo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000009226277.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mq37eWMC6T%2Bf6yaz0%2Bqt4rbMbkI1RkaeZh5eFZRxYu4%3D&reserved=0
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kring rättegången för att förhindra avlyssning (HBL och Savon Sanomat). Att det ryska 

spionmisstänkta paret greps på ett “spektakulärt sätt”, samt att misstankarna offentliggjorts, 

anses visa på en vilja att skicka en signal österut (Yle). Misstankarna om spionage i 

Sverige, och även i Norge, utgör även grunden för en del artiklar om huruvida liknande 

aktiviteter förekommer i Finland (Kaleva och yle). 

 

- I ett mindre antal artiklar jämförs fortsatt situationen vad gäller gängkriminalitet i Sverige 

och Finland. Likt tidigare handlar det om att Finland riskerar att få en liknande utveckling 

som i Sverige med ökad gängkriminalitet. I en intervju med en person som flyttat till 

Sverige nämns våld som en av flera aspekter som förvånade henne när hon kom till 

Sverige. Bland annat uppger den intervjuade att “våld syns och hörs hela tiden” 

(iltalehti.fi). Samtidigt framhållas att Sverige nu drar lärdom av Danmark som haft problem 

längre (Helsingin Sanomat), inte minst uppmärksammas att den nya regeringen hänvisar 

till Danmarks hantering (Helsingin Sanomat). Ett relativt nytt samarbete mellan storstäder i 

Norden uppmärksammas också, vilket beskrivs göra att gängens framväxt stannar av 

(MTVuutiset och MTVuutiset).  

 

- I övrigt utgjorde sport som vanligt ett relativt stort tema, runt en femtedel av 

rapporteringen. Under november var näringsliv ett ovanligt stort tema med en knapp 

tiondel av rapporteringen. En bidragande orsak är att den svenska ekonomin jämförs med 

den finska, där Finlands bedöms gå sämre än Sveriges. En annan bidragande orsak till att 

näringsliv utgjort en större andel än tidigare är att priset på snus i Sverige varit föremål för 

en relativt intensiv rapportering. Orsaken är förslag på förändrade regler i EU.  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hbl.fi%2Fartikel%2F53eb7f08-f026-4f38-b6bb-743d5addba17&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zPwA0UqzfLtUuSNJsHVWKNBRlErUlGq3JRkkMHleKgg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.savonsanomat.fi%2Fuutissuomalainen%2F5548955&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9nBRVmYPZDc6OHfwrP2VYemn9%2Faeni1PdtPGcCxUJwI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F74-20005874&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yto0O1EuNMFIujcMVqj5usUeODHapA%2Fvp0lbp9jngF0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kaleva.fi%2Fruotsin-ja-norjan-vakoilutapaukset-kaantavat-katse%2F5120875&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Xq9jJ2%2FoNw7XjNpn2F1t9KIICMhYrY7CQ6EhF%2BakWk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F3-12680256&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aSZJuEf3wYt%2BXSFKiQf8Qwam1JiCE%2B22QwhPSKtWqlQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fasumisartikkelit%2Fa%2Fa5f5ef68-32df-46ac-be45-f457706eae0b&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8OYX4Jhka5O90LuAQvUjZi5TGpM33Jl4%2FdmAaPgXaxc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000009172354.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438406885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=73jE%2FozYMmt1ZtxWXrQrO7wa1YezBYIv0tU0Jv%2FxGA4%3D&reserved=0
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009172354.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Fkatujengi-ilmiota-kitketaan-nyt-ulkomaisen-yhteistyon-avulla-ruotsin-poliisilta-tullut-selkea-viesti-suomeen%2F8581486%23gs.ke6qzb&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C9ab97d51c48f450fdd6308dad6ddd22d%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638058545438251126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ka4iCTwyYsNKbNhnzIoEzIDp4iOuHI95rIuBvKsbAvA%3D&reserved=0
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/katujengielaman-ruotsissa-kokenut-mertsi-nakee-yhtalaisyyksia-suomen-jengeihin-nyt-on-nahty-sellaista-vakivaltaa-mita-ei-aiemmin-ollut/8574356
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under november var ungefär hälften av rapporteringen om Sverige på temat militära- och 

försvarsfrågor med fokus på Sveriges ansökan till Nato. Ungefär en femtedel av 

rapporteringen om Sverige handlade om utredningen av gasläckorna på Nord Stream. Det 

lyftes bl.a. att Åklagarmyndigheten uppgett att det rör sig om grovt sabotage och 

utredningssamarbetet med myndigheter i andra länder uppges ”fungera utmärkt” (Spiegel, 

Frankfurter Allgemeine). Miljö- och klimat var ett tema i ungefär en tiondel av 

rapporteringen och inrikespolitik i drygt fem procent av rapporteringen om Sverige, som 

under november var övervägande redogörande och bedöms ha haft en neutral tonalitet.  

 

- I rapporteringen om Sveriges Natoansökan plockades ett uttalande från utrikesminister 

Tobias Billström, om att Sverige inte längre vill ge politiskt stöd till de kurdiska grupperna 

PYD/YPG, upp av flera medier (Handelsblatt). Distanseringen mot de kurdiska grupperna 

uppges hänga samman med att nya regeringens närmar sig president Erdoğans krav för att 

godkänna Sveriges ansökan (Spiegel, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau). Man lyfter 

även fram att oppositionen är kritisk, då man anser att Sverige ”böjer sig” för Turkiet och 

Erdoğan (Merkur). I Tageszeitung uppges Sveriges hållning vara unik bland västeuropeiska 

länder och den nya linjen uppges utgöra ett närmande mot Turkiets synsätt på PKK och 

YPG. Det resoneras även kring att statsminister Ulf Kristersson genom statsbesöket i 

Turkiet eventuellt bidragit till ett gynnsamt ”valarbete” för Erdoğan, som efter statsminister 

Kristerssons besök i Turkiet uttalat att Sverige tagit ”positiva steg” i rätt riktning. I 

rapporteringen lyfts också att en ”troligtvis oväntad reaktion” på avståndstagandet kommit 

från en talesperson från YPG:s talesperson i Sverige, Shiyar Ali, som uttryckt att Sverige 

nu bör hämta hem sina misstänkta IS-terrorister som hålls fångna i Syrien (Süddeutsche, 

Tageszeitung).  

 

- I samband med att Sveriges riksdag röstade om en grundlagsändring gällande 

utlandsspioneri lyfte Frankfurter Rundschau att ett upprop lanserats i svensk media med 

rubriken ”Låt inte Erdoğan styra svenska nyheter”. Det har även rapporterats om att den 

turkiske journalisten Bülent Keneş, som stått med på Turkiets och president Erdoğans 

kravlista för utlämning till Turkiet, i svensk media uttryckt oro över den svenska 

regeringens förhandlingar med Turkiet (Süddeutsche, Tagesschau). Tyska medier tar även 

upp att den tyska utrikesministern Annalena Baerbock vid ett möte med Tobias Billström i 

Berlin uttryckt sitt fulla stöd i Sveriges fortsatta ansökningsprocess till Nato (Rheinische 

Post, Welt). I Merkur lyfter man upp att vid sidan om det tydliga stödet kring Natofrågan 

finns vissa skiljelinjer mellan den svenska och tyska regeringen gällande energipolitik, 

klimatfrågor och feministisk utrikespolitik.  

 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/schweden-zu-nord-stream-staatsanwaltschaft-bestaetigt-sabotage-als-ursache-fuer-explosionen-a-418a8ecd-82f3-4efd-b1f7-dedd5e04bd38
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nord-stream-lecks-schweden-bestaetigt-verdacht-auf-sabotage-18470277.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nord-stream-lecks-schweden-bestaetigt-verdacht-auf-sabotage-18470277.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/beitrittsverhandlungen-nato-kandidat-schweden-will-in-kurdenpolitik-auf-tuerkei-zugehen/28790976.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-donald-trump-midterms-usa-elon-musk-twitter-olaf-scholz-tuerkei-schweden-uno-a-f04906af-fb1f-432e-b332-523c4d8c4376
https://www.tagesspiegel.de/politik/ankaras-widerstand-gegen-schwedens-nato-beitritt-wie-die-neue-regierung-in-stockholm-die-turkei-umwirbt-8843614.html
https://www.fr.de/politik/nato-beitritt-schweden-finnland-tuerkei-verhandlungen-erdogan-ankara-news-91897118.html
https://www.merkur.de/politik/nato-beitritt-schweden-stockholm-erdogan-tuerkei-regierung-opposition-ypg-pyd-pkk-terror-91896911.html
https://taz.de/Nato-Beitritt-von-Schweden/!5892829/
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-tuerkei-nato-ypg-1.5688638
https://taz.de/Nato-Beitritt-von-Schweden/!5892829/
https://www.fr.de/politik/nato-beitritt-schweden-finnland-tuerkei-hofieren-erdogan-91918051.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-erdogan-journalist-1.5692286?reduced=true
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-tuerkei-kenes-101.html
https://rp-online.de/politik/deutschland/baerbock-schneller-nato-beitritt-von-schweden-und-finnland_aid-79718169
https://rp-online.de/politik/deutschland/baerbock-schneller-nato-beitritt-von-schweden-und-finnland_aid-79718169
https://www.welt.de/politik/ausland/video242064779/Baerbock-draengt-Tuerkei-und-Ungarn-zu-Ratifizierung-von-Nato-Beitritten-von-Schweden-und-Finnland.html
https://www.merkur.de/politik/klima-schweden-baerbock-tuerkei-erdogan-nato-beitritt-orban-rechtspopulisten-atomkraft-91907317.html
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- På temat miljö och klimat har man tidigt under månaden rapporterat att det tyska 

energiföretaget Uniper visat intresse för att bygga kärnkraft i Barsebäck, något som 

uppfattades mycket positivt av den nya svenska regeringen (Bild, Tageszeitung). Senare 

rapporterades om att Uniper uttryckt att det hela rört sig om ett missförstånd och att 

företaget inte hade några planer på att bygga ut kärnkraft i Sverige (Handelsblatt). Det har 

även rapporterats om att Greta Thunberg och ett stort antal andra klimataktivister lämnat in 

en stämningsansökan mot den svenska staten (Rheinische Post). I Focus har man 

rapporterat att Sverige avskaffat klimatbonusen för elbilar, vilket man såg positivt på då 

Sverige betraktas vara ”steget före” när det gäller elektrifiering av transportsektorn.  

 

- Kring temat inrikespolitik har man bland annat rapporterat att Sveriges riksdag röstat 

igenom en grundlagsändring som rör kriminalisering av utlandsspioneri. Lagförslaget 

uppges ha skapat debatt och av många i Sverige ses som kontroversiellt (Handelsblatt, 

Süddeutsche). Tagesspiegel har riktat kritik mot vad som uppges vara den nya regeringens 

”antifeministiska symbolpolitik”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/uniper-haelt-nichts-vom-atomausstieg-habecks-staatskonzern-baut-akw-in-schweden-81810242.bild.html
https://taz.de/Plaene-des-baldigen-Staatskonzerns/!5888830/
https://www.handelsblatt.com/dpa/uniper-keine-neueatomkraftwerke-in-schweden/28801290.html
https://rp-online.de/politik/ausland/thunberg-und-weitere-klimaaktivisten-verklagen-schweden_aid-80522075
https://www.focus.de/auto/news/in-schweden-werden-elektroautos-nicht-mehr-subventioniert_id_180022246.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/whistleblower-schweden-verabschiedet-umstrittene-verfassungsaenderung-zu-spionage/v_detail_tab_comments/28814108.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-tuerkei-pkk-terrorismus-versammlungsfreiheit-1.5697917
https://www.tagesspiegel.de/meinung/schweden-nach-dem-machtwechsel-in-stockholm-regiert-jetzt-antifeministische-symbolpolitik-8859595.html
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 
  

- Det mest framträdande temat i rapporteringen om Sverige var militära- och försvarsfrågor, 

som ungefär en tredjedel av rapporteringen handlade om. I fokus var Sveriges Natoansökan 

och de krav Turkiet ställer på Sverige. Det har även rapporterats om bland annat 

inrikespolitik (en tiondel) och brottslighet (en femtedel), där ungefär hälften av 

rapporteringen handlar om två misstänkta fall av spioneri mot Sverige (Le Figaro, Le 

Monde). Rapporteringen förhåller sig till det internationella omvärldsläget snarare den 

svenska kontexten. Flera medier (t ex France Info, Le Point, Le Figaro) rapporterar att 

explosionerna på Nord Stream i den svenska utredningen har bekräftats bero på sabotage. 

Överlag är tonaliteten i rapporteringen om Sverige neutral men i rapporteringen kring 

inrikespolitik förekommer en viss kritik mot den nya regeringen. De mest delade 

publiceringarna handlar främst om sport.  

 

- I rapporteringen om Sveriges Natoansökan uppges Turkiets utrikesminister Mevlüt 

Cavusoglu och Turkiets president Erdogan fortsatt anse att Sverige behöver vidta åtgärder 

mot kurder som Turkiet anser är terrorister (Le Figaro). France 24 uppger att Turkiets 

agerande är en inrikespolitisk strategi inför det kommande valet i Turkiet. Le Monde 

rapporterar om Erdogans beslut att flytta fram Turkiets ratificering av Sveriges anslutning 

samt om kurder som flytt Turkiet och nu står på Turkiets listor om krävda utlämningar (Le 

Monde). Det framgår att Sverige behandlar fallen i självständiga domstolar. Att 

justitieminister Tobias Billström sagt att Turkiet är ”en demokrati” uppges ha orsakat 

polemik och France 24 uppger att Sverige befinner sig i ett känsligt läge och behöver gå en 

balansgång mellan Turkiets krav och egna demokratiska värderingar. Regeringen uppges få 

inhemsk kritik för sitt agerande  . 

 

- På temat inrikespolitik lyfts bland annat att vad som omämns som ”högern och 

extremhögern” ibland anklagas för att svika sina vallöften. Stödet för regeringen uppges ha 

minskat, något som statsminister Ulf Kristersson uppges kommentera med att 

Socialdemokraterna lämnade landet i dåligt utgångsläge. Oppositionen uppges anklaga 

regeringen för att ha svikit Sveriges klimatmål och oroa sig för Sveriges rykte utomlands. 

Det lyfts även att flera internationella organisationer kritiserat Sverige under COP27 och 

att Greta Thunberg och 600 andra unga klimataktivister stämmer regeringen för bristande 

klimatpolitik. Det förekommer att klimatminister Romina Pourmokhtari beskrivs som en 

ung aktivist som ”sålt sin själ” för att bli minister. (Le Monde, Libération, Le Monde)  

  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/deux-freres-suedois-juges-pour-espionnage-au-profit-du-renseignement-militaire-russe-20221111
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/28/en-suede-l-interpellation-d-un-couple-russe-accuse-d-espionnage_6151919_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/28/en-suede-l-interpellation-d-un-couple-russe-accuse-d-espionnage_6151919_3210.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/l-enquete-suedoise-conclut-a-un-sabotage-des-gazoducs-de-nord-stream-annonce-le-procureur-en-charge-du-dossier_5484552.html
https://www.lepoint.fr/monde/nord-stream-la-suede-confirme-un-sabotage-a-l-origine-des-fuites-18-11-2022-2498266_24.php
https://www.lefigaro.fr/international/nord-stream-la-suede-confirme-que-les-gazoducs-ont-ete-sabotes-20221118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/adhesion-a-l-otan-erdogan-rappelle-les-mesures-a-prendre-par-la-suede-et-la-finlande-20221104
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20221104-adh%C3%A9sion-%C3%A0-l-otan-su%C3%A8de-et-finlande-doivent-prendre-les-mesures-n%C3%A9cessaires-selon-erdogan
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/09/adhesion-a-l-otan-erdogan-repousse-une-nouvelle-fois-la-ratification-des-candidatures-suedoise-et-finlandaise_6149077_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/06/en-suede-les-opposants-turcs-monnaie-d-echange-dans-les-tractations-sur-l-adhesion-a-l-otan_6148686_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/06/en-suede-les-opposants-turcs-monnaie-d-echange-dans-les-tractations-sur-l-adhesion-a-l-otan_6148686_3210.html
https://www.france24.com/fr/europe/20221130-nous-nous-sommes-humili%C3%A9s-la-su%C3%A8de-suspendue-aux-conditions-de-la-turquie-pour-int%C3%A9grer-l-otan
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/23/en-suede-la-droite-et-l-extreme-droite-accusees-de-trahir-leurs-promesses-de-campagne_6151242_3210.html
https://www.liberation.fr/environnement/greta-thunberg-et-600-jeunes-portent-plainte-contre-le-gouvernement-suedois-pour-inaction-climatique-20221125_QGP4BEDWQJERZNMPZMCHZDRDDE/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/11/07/en-suede-la-jeune-liberale-romina-pourmokhtari-accusee-d-avoir-vendu-son-ame-pour-un-poste-de-ministre_6148750_4500055.html
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Rapporteringen om Sverige domineras av temat militär och försvar, som även berör 

internationella relationer. Fokus är på Sveriges Natoansökan och Sverige framställs överlag 

som osjälvständigt och agerande under tryck från USA, Nato eller Turkiet. Sverige uppges 

ha förändrats och övergett en långvarig neutralitet och alliansfrihet. Det har även bl.a. 

rapporterats om att olika personer med utländsk bakgrund har åtalats respektive gripits i 

Sverige misstänkta för spioneri. Ett särskilt fokus har varit på det par med rysk bakgrund 

som greps i slutet av november. Övrig rapportering tar upp bland annat utredningen kring 

gasläckorna på Nord Stream. Nämnda händelser förekommer även bland månadens mest 

delade publiceringar, liksom publiceringar om bl.a. vardagsliv i Sverige och att Greta 

Thunberg med flera stämt svenska staten för bristande klimatpolitik. I rapporteringen om 

Sveriges Natoansökan uppges Sverige bidra till en ökad regional säkerhetspolitisk 

instabilitet och rapporteringen om Sverige på bland annat detta tema bedöms ibland vara 

vinklad.  

 

- Turkiets agerande och hållning till Sveriges Natoansökan, särskilt i form av uttalanden från 

president Erdogan och utrikesminister Cavusoglu, får stort utrymme i rapporteringen. 

Sammantaget framträder en bild av att Turkiet har stort inflytande över Sveriges och 

Finlands ansökan om Nato-medlemskap, t ex i rapporteringen kring statsminister Ulf 

Kristersson besök i Turkiet (t ex Vedomosti, Gazeta). Att Riksdagen har röstat igenom 

lagförändringar i syfte att motverka terrorism och spioneri tolkas som eftergifter till Turkiet 

för att landet ska godkänna Sveriges Nato-ansökan (t ex Gazeta). NTV uppger att Sverige 

”överlämnar kurder” för att gå Turkiet till mötes.  

 

- Även uttalanden från svenska officiella företrädare om eventuell placering av kärnvapen på 

svenskt territorium i samband med ett Nato-medlemskap får mycket utrymme i 

rapporteringen. Överbefälhavare Mikael Bydén citeras kring att Sverige inte bör ha några 

förbehåll vid ett inträde i Nato och utrikesminister Tobias Billström, som bedöms vara den 

mest citerade svenske företrädaren under november, kring att Nato inte ska ha kärnvapen 

på svenskt territorium (t ex RIA, Lenta, och RBC, Izvestija) RT uppger i en längre 

analysartikel att det finns ”mycket slughet" i Billströms uttalande och Sverige uppges inte 

vara att lita på, med tanke på att landet tidigare aviserat att man inte skulle gå med i Nato. 

Det hänvisas också till en Natokritisk ledare i Proletären som bl.a. berör Bydéns hållning 

och som uppger att ”Sverige inte behöver Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige 

för krig”. Ledaren citeras av flera medier (t ex Komsomolskaja Pravda, Izvestija, Life) och 

budskapet är att Sveriges makthavare i frågan om ett Nato-medlemskap agerar emot folkets 

intresse. Även en Natokritisk insändare i Nya Dagbladet, ”Vems krig är det som pågår i 

Ukraina?”, har plockats upp och lyfts av RIA Novosti och Izvestija, som signalerar att 

budskapet i insändaren speglar uppfattningen hos Nya Dagbladets läsare. I slutet av 

månaden får uttalanden från Rysslands vice utrikesminister Alexander Grushko om att 

Nato kommer tvinga Sverige och Finland att acceptera utländska styrkor på sina territorier 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/11/09/949427-shvetsii-ne-udaetsya-dobitsya-otmeni-veto-turtsii
https://svenskainstitutet-my.sharepoint.com/personal/cecilia_andrae_si_se/Documents/Швеция%20пообещала%20выполнить%20соглашение%20с Турцией%20по членству%20в НАТО%20-%20Газета.Ru%20|%20Новости
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/09/18993301.shtml
https://www.ntv.ru/novosti/2732086/
https://ria.ru/20221101/nato-1828469440.html
https://lenta.ru/news/2022/11/01/yadernoe/
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2022/636e70a39a79471eb6c2b992
https://iz.ru/1424337/2022-11-11/shvetciia-ne-namerena-razmeshchat-iadernoe-oruzhie-na-svoei-territorii
https://russian.rt.com/world/article/1073136-shveciya-yadernoe-oruzhie
https://proletaren.se/artikel/stoppa-vansinnet
https://www.kp.ru/online/news/5006501/
https://iz.ru/1424366/2022-11-12/v-shvetcii-priznali-popadanie-v-lovushku-nato-pri-vstuplenii-v-alians
https://life.ru/p/1538328
https://nyadagbladet.se/insandare/vems-krig-ar-det-som-pagar-i-ukraina/
https://ria.ru/20221114/krizis-1831460936.html
https://iz.ru/1425492/2022-11-14/v-shvetcii-nazvali-vygodopoluchatelei-ot-ukrainskogo-krizisa
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stort utrymme. Grushko kommenterar att ett svenskt Nato-medlemskap kommer försämra 

den europeiska säkerheten och att det är sorgligt att Sverige överger neutraliteten; två 

välbekanta spår i den ryska rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan (t ex Moskovsky 

Komsomolets, Lenta och Gazeta).  

 

- Att ett par som ursprungligen kommer från Ryssland gripits misstänkta för spioneri 

uppmärksammas i hög utsträckning – ”igen” blir nyckelordet för t ex MK. Rapporteringen 

utgörs främst av likartade notiser, där paret som lever i Sverige sedan slutet av 1990-talet 

beskrivs som trevliga grannar, inte tidigare dömda och som framgångsrika entreprenörer 

verksamma inom bland annat teknik och elektronik (industriell utrustning). Fokus läggs 

också på de svenska polisiära och militära insatserna för att genomföra frihetsberövandet 

av ryska paret (t ex Meduza, Izvestija, Vesti). Flera medier citerar ett uttalande från ryska 

utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova om att svenska myndigheter inte 

officiellt har informerat Ryssland om vad som uppges vara ett förment frihetsberövande av 

det ryska paret (t ex Izvestija). I rapporteringen uppges paret äga en lägenhet i Moskva i ett 

hus där flera högt uppsatta GRU-anställda har varit registrerade under samma tidsperiod (t 

ex Mediazona, Meduza). I samband med rapporteringen om ryska paret noteras att fallet 

inte är kopplat till fallet med de två bröder som åtalats för spionage för Rysslands räkning 

(t ex Lenta, Gazeta, Moskovsky Komsomolets, RBC). 

 

- I rapporteringen om utredningen av läckorna på Nord Stream, som utgjorde ungefär tio 

procent av rapporteringen om Sverige, uppges Sveriges upptäckt av sprängämnen vid 

skadeplatsen bekräfta Moskvas ståndpunkt. President Putins pressekreterare Peskov citeras 

kring att de skyldiga måste identifieras och ställas till svars (RBC, MK). Även ett uttalande 

från utrikesminister Billström om att Sverige inte vet vem som är ansvarig för gasläckorna 

citeras (t ex RT, Komsomolskaya Pravda). Några ryska medier (t ex Pravda och Izvestija) 

lyfter läsarkommentarer som i samband med rapportering om Nord Stream i Daily Mail 

ansett att USA och Storbritannien står bakom ”terrorattacker” mot Nord Stream.  

 

- Flera medier rapporterar om att Greta Thunberg och fler än 600 andra klimataktivister 

stämmer den svenska staten för bristande klimatpolitik, som uppges strida mot svensk 

grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter (Forbes, RT, Komsomolskaja 

Pravda m fl). Sveriges planer på att vara koldioxidneutralt till 2045 uppges ha stoppats på 

grund av "Ukrainakrisen" som uppges ha fått Europa att återgå till icke-hållbara 

energikällor (Life). Flera ryska nyhetskällor jämför med tidigare protester och 

rättsprocesser mot medlemsstater i EU. Tyskland och Nederländerna (RBC, Meduza, 

Komsomolskaja Pravda) där miljöaktivisterna ibland har vunnit och staterna tvingats att 

förändra sin klimatpolitik. 

 

- En känd skådespelare, som uttalat sitt stöd för president Putin, Dmitrij Kharatian, berättar i 

en TV-intervju om sin vuxna dotters liv i Sverige. Kharatian uppger att ”Det är förstås 

svårt för alla ryssar att bo där, för det finns en viss attityd. Det finns en uttalad russofobi” 

och intervjun plockas upp av flera medier, t ex Lenta och The Voice Mag, vars artikel om 

Kharatian är en av månadens mest delade. I övrig rapportering förekommer enstaka 

varningar för vad som uppges vara kommande mörka tider i Sverige med t ex arbetslöshet, 

men artiklarna får ingen större spridning (t ex Pravdas ”Arbetslöshet och kyla: 

Näringslivsminister Svantesson: Sverige går mot en bister vinter”)  

https://www.mk.ru/politics/2022/11/30/grushko-razmeshhenie-sil-nato-v-finlyandii-i-shvecii-ukhudshit-bezopasnost-alyansa.html
https://www.mk.ru/politics/2022/11/30/grushko-razmeshhenie-sil-nato-v-finlyandii-i-shvecii-ukhudshit-bezopasnost-alyansa.html
https://lenta.ru/news/2022/11/30/grushkostates/
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/11/30/19160509.shtml
https://www.mk.ru/politics/2022/11/22/v-shvecii-opyat-zaderzhali-dvukh-russkikh-shpionov.html
https://meduza.io/news/2022/11/23/v-shvetsii-zaderzhali-rossiyskih-emigrantov-podozrevaemyh-v-rabote-na-gru
https://iz.ru/1430312/2022-11-23/v-shvetcii-obvinili-v-shpionazhe-supruzheskuiu-paru-iz-permi
https://www.vesti.ru/article/3057816
https://iz.ru/1430630/2022-11-24/rf-ne-poluchala-ot-shvetcii-dannykh-o-zaderzhanii-podozrevaemykh-v-shpionazhe-rossiian
https://zona.media/news/2022/11/27/gru
https://meduza.io/feature/2022/11/27/bellingcat-nashel-moskovskuyu-nedvizhimost-u-suprugov-zaderzhannyh-v-shvetsii-za-shpionazh
https://lenta.ru/news/2022/11/22/spy_swe/
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/11/25/19122667.shtml
https://www.mk.ru/politics/2022/11/22/v-shvecii-opyat-zaderzhali-dvukh-russkikh-shpionov.html
https://www.rbc.ru/politics/22/11/2022/637cbe9b9a79478463dcdab9
https://www.rbc.ru/politics/18/11/2022/637759869a79479da8a53930
https://www.mk.ru/politics/2022/11/18/peskov-prizval-shveciyu-ne-ostanavlivatsya-i-nayti-vinovnykh-v-podryve-severnykh-potokov.html
https://russian.rt.com/business/news/1072232-shveciya-vzryv-potok
https://www.kp.ru/online/news/5004079/
https://www.pravda.ru/news/world/1771736-daily_mail/
https://iz.ru/1427708/2022-11-18/chitateli-daily-mail-nazvali-ochevidnymi-vyvody-shvetcii-o-chp-na-sp
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11443221/Nord-Stream-pipe-blast-sabotage-Swedish-investigators-say.html#reader-comments
https://www.forbes.ru/forbeslife/481632-aktivistka-greta-tunberg-podala-isk-protiv-svecii-iz-za-ekologiceskoj-politiki-strany
https://russian.rt.com/world/news/1078575-tunberg-isk-shveciya-klimat
https://www.kp.ru/online/news/5028010/
https://www.kp.ru/online/news/5028010/
https://life.ru/p/1541461
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6380c5789a794751a1f25c65
https://meduza.io/news/2022/11/25/greta-tunberg-i-sotni-ekoaktivistov-podali-podali-v-sud-na-shvetsiyu-iz-za-politiki-strany-po-klimatu
https://www.kp.ru/online/news/5028010/
https://lenta.ru/news/2022/11/15/haratyan_doch/
https://www.thevoicemag.ru/stars/news/15-11-2022/slozhno-iz-za-yarko-vyrazhennoy-rusofobii-dmitriy-haratyan-rasskazal-o-zhizni-docheri-v-shvecii/
https://www.pravda.ru/news/world/1765719-shvecija_zima_minfin/
https://www.pravda.ru/news/world/1765719-shvecija_zima_minfin/
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- Några medier, däribland RT, Moskovsky Komsomolets, uppmärksammar att Sverige 

beslutat om ett stort nytt stödpaket till Ukraina. Rapporteringen är överlag neutral och i 

linje med tidigare rapportering av vilken framgår att man vet var Sverige står. En 

debattartikel i Expressen, ”Ukrainska flyktingar kan inte leva på 71 kronor” , plockas av   

bl a av RIA, Moskovsky Komsomolets och RT som skriver om vad som uppges vara 

omänskliga levnadsvillkor för flyktingar från Ukraina i Sverige. 

 

- I några artiklar rapporteras på temat ekonomi och näringsliv. Att Postnord återupprättar 

postflöden till Ryssland och Ukraina uppmärksammas (RT, TV Zvezda). NTV m fl uppger 

att ryska underleverantörer till IKEA planerar att ta företagets niche. IKEA bedöms vara 

det svenska företag som fortsatta tas upp i rapporteringen långt efter företaget avvecklade 

verksamheten i Ryssland. 

 

 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- Under november handlade drygt en tredjedel av rapporteringen om militära och 

försvarsfrågor, med huvudfokus på Sveriges Natoansökan. Övriga teman var bland annat 

brottslighet, med fokus på utredningen av gasläckorna på Nord Stream och fall av 

misstänkt spioneri mot Sverige, samt klimat och miljö. Rapporteringen om Sverige bedöms 

ibland vara vinklad, t ex om Sveriges Natoansökan.  

 

- I rapporteringen om Sveriges Natoansökan är återkommande budskap att Sverige överger 

en långvarig alliansfrihet, men landet uppges samtidigt successivt över tid ha närmat sig 

vad som omnämns som en USA-ledd försvarsallians. Ett svenskt Nato-medlemskap uppges 

bidra till ökade spänningar mellan Ryssland och Väst, i t ex rapportering om att Sveriges 

överbefälhavare uttalat att Sverige innan ett medlemskap inte bör ha några förbehåll kring 

möjligheten för Nato att placera kärnvapen på svenskt territorium (RT). Svenska partier 

uppges dock vara splittrade i frågan (Sputnik). Vice utrikesminister Alexander Grushko 

citeras kring att han beklagar att Sverige och Finland, som tidigare uppges ha bidragit till 

europeisk säkerhet, i och med ett Natomedlemskap upphör att vara symboler för 

alliansfrihet och hamnar i ”Nato-periferin” (TASS). Uttalandet plockas i den 

engelskspråkiga rapporteringen endast upp av TASS, men har fått stor spridning i 

ryskspråkiga medier.  

 

- Det rapporteras även om att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uppmanar Sverige 

och Finland att utöka samarbetet med Nato kring anti-terrorism, med hänvisning till att 

detta är ett mycket viktigt område för ett utsatt Turkiet. Sverige uppges dock få svårt att 

möta Turkiets krav på utlämningar av personer som anses vara terrorister, utifrån att 

Sverige har framställt sig som en mästare på mänskliga rättigheter (t ex Sputnik). 

Riksdagen uppges emellertid hastigt ha antagit en ny lag i syfte att bekämpa terrorism, 

något som uppges hänga samman med Turkiets krav på Sverige i samband med Nato-

ansökan. Lagen uppges ha kommit till stånd efter statminister Ulf Kristerssons 

”charmoffensiv” i Ankara, då han under en gemensam presskonferens med president 

Erdogan sa att Sverige ska ta ”stora steg” mot slutet av året. Lagen uppges kunna 

underlätta åtal av t ex medlemmar i PKK (RT, Sputnik, RT, Sputnik).   

https://russian.rt.com/world/news/1074751-shveciya-ukraina-pomosch
https://www.mk.ru/politics/2022/11/16/shveciya-reshila-vydelit-ukraine-voennuyu-pomoshh-pochti-na-300-mln.html
https://www.expressen.se/debatt/ukrainska-flyktingar-kan-inte-leva-pa-71-kronor/
https://ria.ru/20221101/dengi-1828295738.html
https://www.mk.ru/social/2022/11/01/ukrainskie-aktivisty-potrebovali-ot-shvecii-bolshe-deneg.html
https://russian.rt.com/world/news/1068513-ukraina-shveciya-obyom
https://russian.rt.com/world/news/1073156-postnord-pochtovoe-soobschenie-s-rossiei
https://tvzvezda.ru/news/202211122041-y0fGR.html
https://www.ntv.ru/novosti/2731358/
https://www.rt.com/news/565757-sweden-nato-restrictions-nuclear-weapons/
https://sputniknews.com/20221102/swedish-parties-split-over-natos-nuclear-arms-on-countrys-soil-1102936097.html
https://tass.com/politics/1544103
https://sputniknews.com/20221121/stoltenberg-tells-sweden-finland-to-expand-anti-terrorism-cooperation-with-nato-1104477008.html
https://www.rt.com/news/566681-sweden-amends-constitution-t%C3%BCrkiye/
https://sputniknews.com/20221117/sweden-to-strengthen-anti-terror-law-as-required-by-turkey-for-nato-bid-1104311184.html
https://www.rt.com/news/566209-sweden-constitution-turkiye-nato/
https://sputniknews.com/20221109/swedish-pm-visits-turkey-in-charm-offensive-over-nato-membership-1103918396.html
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- Att Sveriges riksdag också antagit en ny lag i syfte att motverka spioneri uppges ha mött 

stark kritik i Sverige, hos bland annat medier. Lagen uppges kunna innebära ett hot mot 

yttrandefriheten och ha en begränsande påverkan på rapporteringen om t ex Sveriges 

deltagande i Nato (RT). Status för Sveriges Nato-ansökan tas upp i rapporteringen och det 

konstateras att lagändringen äger rum parallellt med Turkiets krav på Sverige att sluta 

stödja vad som anses vara kurdiska terrorister.  

 

- I rapporteringen om Nord Stream, som utgör drygt tio procent av rapporteringen om 

Sverige, lyfts att gasledningarna enligt den svenska utredningen utsatts för sabotage. 

Liksom tidigare lyfts att Ryssland inte tillåtits dela i utredningsarbetet, som uppges inte 

kunna vara tillförlitligt utan landets medverkan (t ex Russia Today, Sputnik ) 

 

- Det rapporteras liksom tidigare om vad som uppges vara utmaningar i det svenska 

samhället. Sputnik skriver om ”den hotande ekonomiska depressionen” och hänvisar till en 

Sifo-undersökning där mer än hälften av svenskarna svarade att de förväntar sig att 

framtiden blir dyster eller mycket dyster. Finansminister Elisabeth Svantesson citeras kring 

att Sverige går mot en bister vinter. På samma tema rapporteras om att den tidigare väldigt 

heta svenska bostadsmarknaden visar på en nedåtgående pristrend (Sputnik). 

 

- Även temat klimat och miljö utgör drygt tio procent av rapporteringen om Sverige. Det 

lyfts bl.a. att att Greta Thunberg har stämt staten på grund av bristfällig klimatpolitik 

(Sputnik och Russia Today). Det lyfts också Sverige ”plötsligt skrotar” klimatbonusen för 

köp av t ex elbilar, något som uppges ha mött förvåning och kritik hos t ex den politiska 

oppositionen och industriföreträdare (t ex Sputnik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rt.com/news/566699-sweden-espionage-law-criticism/
https://www.rt.com/news/566757-nord-stream-foreign-objects/
https://sputniknews.com/20221118/swedish-security-service-nord-stream-incident-probe-confirms-sabotage-1104362191.html
https://sputniknews.com/20221101/sweden-heading-towards-a-grim-winter-finance-minister-warns-1102900294.html
https://sputniknews.com/20221122/swedish-housing-market-in-worst-slump-since-the-1990s-1104522437.html
https://sputniknews.com/20221125/greta-thunberg-hundreds-of-young-people-sue-swedish-state-for-illegal-climate-policy-1104669454.html
https://www.rt.com/news/567229-greta-thunberg-lawsuit-sweden-climate/
https://sputniknews.com/20221108/punch-in-the-gut-sweden-suddenly-scraps-bonuses-for-climate-smart-cars-1103877333.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 pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru fan.ru 

vesti.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 

 

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 
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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 

handelsblatt.com merkur.de 

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 

 

 

 

 


