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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 december 2022 

 

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

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

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

Det rapporteras fortsatt i alla länder om Sveriges Natoansökan. Fokus är på ansökningsprocessen 

och Turkiets krav på Sverige för att godkänna ansökan. Det framgår att Sverige har utlämnat en 

person som i Turkiet dömts för terrorbrott och kopplingar till PKK. I rapporteringen lyfts att den 

turkiska utrikesministern Mevlüt Çavuşoğlu uttryckt att den nya svenska regeringen gjort positiva 

framsteg för att bemöta Turkiets säkerhetsbehov, men att man från turkiskt håll fortfarande 

efterfrågar ytterligare konkreta steg för att godkänna Sveriges Natoansökan. Det rapporteras även 

om att Högsta domstolen beslutat att den turkiske journalisten Bülent Kenes inte ska utlämnas. Av 

rapporteringen framgår att beslut om utlämningar från Sverige inte är politiska utan juridiska. 

Ibland lyfts ändå frågan om huruvida de beslut om utlämningar som fattas i Sverige är politiska. 

Det förekommer att företrädare för rättsväsendet citeras kring att fallet med utlämningen av Kenes 

var av politisk natur. I rapporteringen om Natoansökan lyfts även positiva uttalanden från USA:s 

utrikesminister Antony Blinken och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg om att Sverige 

kommer att bli Natomedlem. 

Ekonomi och näringsliv är ett relativt framträdande tema i rapporteringen i särskilt USA, de 

nordiska länderna och Ryssland. Gemensamt för rapporteringen är att den behandlar det 

ekonomiska läget i Sverige, med bland annat inflation, elpriser och sjunkande priser på 

bostadsmarknaden. I de nordiska länderna berör rapporteringen hur läget i Sverige påverkar de 

egna länderna, vad gäller exempelvis elöverföring och elpriser. Ryska medier tar främst upp 

utmaningarna i Sverige och det framträder en bild av att Sverige befinner sig i en recession.  

Brottslighet är överlag ett litet tema, som dock är framträdande i Danmark och Norge. Där 

rapporteras bland annat om gängrelaterad brottslighet och antalet skjutningar med dödlig utgång 

under 2022. I Finland är temat inte stort, men rapporteringen om brottslighet har de senaste 

månaderna successivt ökat. Den senaste tidens rapportering om brottslighet i Sverige har en 

koppling till valrörelsen i Finland. Sverige lyfts ibland som ett negativt exempel, men också som 

ett land som har lösningar.   
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

- Sveriges Natoansökan var under december det mest framträdande i rapporteringen om 

Sverige. Liksom under föregående månader berördes främst hur ansökningsprocessen 

fortskrider och Turkiets krav för att godkänna Sveriges ansökan. Även ekonomi och 

näringsliv var ett framträdande tema i rapporteringen om Sverige. Samma teman 

förekommer bland månadens mest delade publiceringar, liksom även några publiceringar 

som på olika sätt adresserar utvecklingen som skett i det svenska samhället, bl.a. avseende 

invandring (US News), brottslighet i form av rekordmånga dödsskjutningar (US News) och 

att höjda priser och inflationsutvecklingen lett till en ökad andel i Sverige som är 

ekonomiskt utsatta (Guardian.com), där VD:n för Matmissionen intervjuas. Flertalet 

medier rapporterar om incidenten där flera schimpanser avlivades efter att ha rymt från ett 

hägn på en svensk djurpark.  

 

- Inom ramen för rapporteringen om Sveriges Natoansökan rapporterar flera medier om 

beskedet från Högsta domstolen att avslå utlämningen av en turkisk journalist som Turkiet 

anklagar för att ha varit inblandad i ett kuppförsök mot president Erdoğan 2016 (AP, 

Bloomberg, Fox News). Beslutet uppges grunda sig på att det inte finns grund för åtal för 

det påstådda brottet i Sverige samt att hinder för utlämning föreligger (AP). Det framgår av 

rapporteringen att officiella företrädare för Turkiet menar att beskedet är ”mycket negativt” 

(AP). Det rapporteras även om att en turkisk medborgare som dömts för brott i Turkiet har 

utlämnats till Turkiet (AP), något som uppges ha välkomnats av Turkiet. I rapporteringen 

kring Nato framkommer också att den svenska riksåklagaren yttrat sig om att flera personer 

som har identifieras inom ramen för de krav som Turkiet har ställt inte kan utvisas. I 

samband med utrikesminister Tobias Billströms besök i Turkiet citeras utrikesminister 

Çavuşoğlu om att Sverige fortsatt har flera steg att ta för att kunna godkännas av Turkiet 

som Natomedlem (AP), liksom att vissa turkiska företag inom försvarsindustrin inte fått 

tillgång till materiel från Sverige trots att vapenembargot mot Turkiet lyfts (AP).  

 

- AP rapporterar om USA:s utrikesminister Antony Blinkens uttalande om att USA är säkra 

på att både Sverige och Finland snart kommer att vara Natomedlemmar. Rapporteringen 

återger också Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs uttalande om att det är dags att 

godkänna Sverige och Finland som fullvärdiga medlemmar (Washington Post). Av 

rapporteringen framkommer att det är oklart vad som kommer att göra Turkiets president 

Erdoğan nöjd. I rapporteringen nämns att Turkiet har intresse att nyttja Sveriges och 

Finlands Natoansökan för inhemska politiska syften och att företrädare för USA hittills haft 

en ”arms-length approach to the accession debate” men att ”while American officials may 

want to stay out of the Sweden-Finland-Turkey debate, they may need to step in to help 

seal the deal”. 

 

- Knappt 20 procent av rapporteringen berört temat ekonomi och näringsliv, där 

utvecklingen på fastighets- och bostadsmarknaden (Bloomberg, 6 dec, 8 dec, 12 dec, 20 

dec, 28 dec) samt på energifrågan (Fox News, Bloomberg) främst varit i fokus. Bloomberg 

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2022-12-30/sweden-once-welcoming-to-immigrants-shifts-course
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-12-19/sweden-hits-record-with-60-shot-dead-in-2022
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/05/sweden-has-a-poverty-problem-the-social-stores-offering-food-at-rock-bottom-prices
https://apnews.com/article/nato-politics-turkey-extradition-sweden-a26a3c9d4ec94ba2586fab4b4c7b14de
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-19/swedish-court-rejects-extradition-of-turkish-man-erdogan-wanted
https://www.foxnews.com/world/swedens-top-court-rejects-extradition-request-for-journalist-wanted-by-turkey
https://apnews.com/article/nato-politics-turkey-extradition-sweden-a26a3c9d4ec94ba2586fab4b4c7b14de
https://apnews.com/article/nato-turkey-extradition-sweden-mevlut-cavusoglu-8197792d3e691aa503a9138885c52436
https://apnews.com/86e853c8fcf35e1b0681569fe231f410
https://apnews.com/article/nato-turkey-sweden-finland-mevlut-cavusoglu-9d6b84b168a322ee6716b8e87190748e
https://apnews.com/article/nato-turkey-sweden-finland-mevlut-cavusoglu-9d6b84b168a322ee6716b8e87190748e
https://apnews.com/article/russia-ukraine-finland-government-united-states-sweden-d15bd339dd4c5a01dd8dcba23ba1efe0
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/07/sweden-finland-nato-turkey/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-06/swedish-real-estate-companies-face-risk-of-more-downgrades-at-moody-s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-08/swedish-housing-market-outlook-worsens-as-prices-drop
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/swedish-households-turn-gloomier-on-outlook-for-home-price-rout
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/swedish-property-stocks-end-brutal-2022-with-tough-reset-ahead
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/swedish-property-stocks-end-brutal-2022-with-tough-reset-ahead
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-28/swedish-household-lending-growth-at-record-low-as-rates-rise
https://www.foxnews.com/world/sweden-touts-nuclear-energy-remedy-russian-dependence-high-prices-dire-situation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/sweden-to-put-hydroplant-tests-on-hold-to-avoid-blackouts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/sweden-s-free-falling-property-market-triggers-worst-slump-in-eu
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uppger att utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden utlöst den värsta ekonomiska 

tillbakagången i något land i EU. Fox News återrapporterar uttalanden av utrikesminister 

Tobias Billström om behovet av kärnkraft för att minska behovet av rysk olja och gas och 

att Sverige behöver öka takten i byggandet av mer kärnkraft för att trygga säker, ren och 

tillförlitlig energi. Rapporteringen berör också den bilaterala relationen till USA, liksom 

relationen mellan EU och USA, där EU kommer att företrädas av Sverige med anledning 

av det svenska inkommande EU-ordförandeskapet, och behovet att arbeta tillsammans i 

frågor som rör Kina och Iran. 

 

- Att Sverige under 2022 haft rekordmånga dödsskjutningar är fokus för en av månadens 

mest delade publiceringar (US News. Att den förra regeringen inte lyckades vända 

utvecklingen, trots ökade resurser till polisen och skärpta straff för vapenbrott, anges som 

ett huvudsakligt skäl till att Socialdemokraterna förlorade valet i september. 

 

- US News analyserar de förändringar som regeringen avser genomföra på 

migrationsområdet, som bl.a. kopplas till Sverigedemokraternas framgångar i. I 

rapporteringen framkommer inriktningen på förändringarna som presenterades i Tidö-

avtalet där ambitionen är att lagstiftningen ska vara i linje med vad som är fastställt inom 

EU och att statsminister Ulf Kristersson menar att ett paradigmskifte nu sker inom svensk 

migrationspolitik. Bland de förändringar regeringen avser genomföra nämns färre 

kvotflyktingar, förändringar avseende rätten till familjeåterförening och höjda lönekrav för 

arbetskraftsinvandring. Förändringarna uppges kunna ha en ”signaleffekt” och göra att 

“Sweden could become “perceived as less welcoming – as more, perhaps, hostile to 

refugees,” which would impact both the people who want to pursue safe haven in the 

country and the immigrants that are already there.” 

 

 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

- Under december dominerades brittiska mediers rapportering om Sverige av sport, 

kungahuset och de schimpanser som rymde från ett svenskt zoo. Det rapporteras även 

fortsatt om Sveriges Natoansökan, men det är ett litet spår i rapporteringen om Sverige. 

Detsamma gäller Sveriges ordförandeskap i EU, som ett par medier tar upp.  

 

- I rapporteringen om Sveriges Nataansökan lyfts bland annat att Högsta domstolen beslutat 

att den turkiska journalisten Bülent Kenes inte ska utlämnas till Turkiet. Det framgår att 

beslut om utlämningar är juridiska beslut i Sverige, inte politiska, (t ex The Guardian). 

Turkiets utrikesminister Mevlut Cavusoglu citeras kring att Turkiet uppskattar Sveriges 

steg så långt, men att landet inte ens befinner sig ”halvvägs” mot att uppfylla den 

överenskomna listan av åtaganden (bl.a. The Independent). Även Natos generalsekreterare 

Jens Stoltenberg citeras, kring att han är övertygad om att Sverige blir medlem 2023 

(Express).   

 

- EU:s migrationspolitik uppges stå inför ett bakslag i och med att Sverige blir 

ordförandeland. Det uppger bland annat The Guardian, som skriver att Sveriges regering 

https://www.foxnews.com/world/sweden-touts-nuclear-energy-remedy-russian-dependence-high-prices-dire-situation
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-12-19/sweden-hits-record-with-60-shot-dead-in-2022
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2022-12-30/sweden-once-welcoming-to-immigrants-shifts-course
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/19/swedish-court-blocks-extradition-journalist-turkey-nato-bulent-kenes
https://www.independent.co.uk/news/turkey-ap-sweden-mevlut-cavusoglu-nato-b2249990.html
https://www.express.co.uk/news/world/1713956/Russia-NATO-Finland-Sweden-join-2023-Secretary-General-Jens-Stoltenberg-Vladimir-Putin
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/30/setback-for-eu-migration-plans-as-sweden-assumes-blocs-presidency
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för första gången stöds av ”the far right”. Sverigedemokraterna uppges inte komma att 

backa från partiets politiska inriktning inom migrationsområdet. Express uppger att EU kan 

komma att bli Sverigedemokraternas gisslan. 

 

- Rapportering om det ekonomiska läget i Sverige är inte framträdande, men The Guardian 

uppger att Sverige har problem med fattigdom. I artikeln uppges det vara så trots att det 

”stolta och framgångsrika Sverige” – EU:s femte rikaste medlemsstat sett till NBP - med 

generösa välfärdssystem och tillgång till grön energi, åtminstone i teorin borde vara bättre 

rustat än andra länder att klara stigande priserna. Som ett exempel på fattigdom i Sverige 

lyfts det växande antalet så kallade ”social stores”.  

  

  

  

https://www.express.co.uk/news/world/1712880/eu-news-sweden-democrats-far-right-european-presidency-migration-policy
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/05/sweden-has-a-poverty-problem-the-social-stores-offering-food-at-rock-bottom-prices
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Norge, Danmark och Finland 

Nyhetsrapporteringen i Norge 

- Bortsett från sport, som var det enskilt största ämnet i den norska rapporteringen om 

Sverige under december, handlade rapporteringen framför allt om tre teman: brottslighet, 

Sveriges Natoansökan och ekonomi. Det senare med fokus på elmarknad och elförsörjning. 

I förhållande till de flesta andra månader under året var rapporteringen om Sverige mindre 

omfattande.  

 

- Rapporteringen om brottslighet utgjorde omkring 20 procent av rapporteringen och tog upp 

en bredd av ämnen. En stor del av rapporteringen handlade om gängrelaterad brottslighet, 

skjutningar och sprängdåd (bl.a. Dagbladet, NRK). Det har uppmärksammats att ett 

rekordstort antal människor skjutits till döds i Sverige under 2022 (bl.a. abcnyheter.no, 

Dagsavisen). Andra saker som plockats upp är gripanden i ett stort 

barnpornografibrottsmål samt ett åtal för våldtäkt mot barn (bl.a. vg.no, TV2). 

Rapporteringen är i det närmaste uteslutande saklig. Ett par artiklar på ett mer övergripande 

sätt tar upp problem med gängrelaterad kriminalitet i Sverige (NRK, Nettavisen). 

 

- Sveriges Natoansökan var i fokus i omkring 15 procent av rapporteringen om Sverige, som 

framförallt handlat om Turkiets krav på Sverige och särskilt om turerna kring eventuella 

utvisningar och utlämningar av individer som misstänks för brott i Turkiet (bl.a. 

abcnyheter.no, Aftonposten, Dagbladet). Även ett uttalande från Nato:s generalsekreterare 

Jens Stoltenberg, om att Sverige snarast bör välkomnas in i Nato, får utrymme (NRK, 

Dagbladet). 

 

- Det tredje större temat var ekonomi, som förekom i omkring 10 procent av rapporteringen. 

En del artiklar tar upp konjunkturen och den höga inflationen i Sverige (e24, Aftenposten, 

Aftenposten) men större delen av rapporteringen behandlar elmarknaden och priserna på 

energi.  Ett flertal artiklar plockar upp statsminister Ulf Kristerssons uttalande om hög risk 

för elbrist (Dagbladet, vg.no). Problemen i Sverige kopplas i flera fall till den låga 

tillgången till svensk kärnkraft och det förutspås att svensk elbrist  eventuellt  även kan bli 

dyr för norska elkonsumenter (NRK). Det påpekas att till följd av detta kan elpriserna i 

delar av Norge riskera att bli långt högre än i närliggande svenska elprisområden. Artiklar 

kring detta har delats ett stort antal gånger (cirka 10 000) (NRK, NRK). På temat ekonomi 

har flera norska nyhetsmedier påpekat att Norge under 2022 för första gången haft högre 

BNP än Sverige (Nettavisen, NRK). 

 

 

 

 

 

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=118769
https://www.nrk.no/norge/flere-eksplosjoner-i-stockholm---mistenker-kobling-til-drap-pa-to-rapartister-1.16239002
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/12/05/195888783/60-personer-skutt-og-drept-i-sverige-hittil-i-ar
https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/12/05/60-personer-skutt-og-drept-i-sverige-hittil-i-ar/
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/mann-i-sverige-mistenkt-for-over-500-voldtekter-mot-barn.WDJh61BYA
https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/639addad81407efb1949772a/eksplosjon-i-stockholm-har-sperret-av-omrade
https://www.nrk.no/norge/flere-eksplosjoner-i-stockholm---mistenker-kobling-til-drap-pa-to-rapartister-1.16239002
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/forskjellene-i-det-svenske-samfunnet-blir-stadig-storre/o/5-95-802885
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/12/13/195890567/aftonbladet-behandlingen-av-sveriges-nato-soknad-kan-bli-lagt-pa-is-i-naermere-ett-ar
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=66549
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=115743
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/forsker-ved-sjokrigsskolen_-finland-og-sverige-i-nato-vil-oke-spenningen-med-russland-1.16236156
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=118314
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/LloBWx/den-svenske-prisveksten-steg-til-115-prosent
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=66196
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=66673
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/ber-sverige-forberede-seg-pa-strombrudd/78128423
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/advarer-om-at-sverige-kan-bli-uten-stroem.e_2HWIKe1
https://www.nrk.no/norge/_akutt_-stromsituasjon-i-sverige-kan-sende-norske-priser-til-vaers_-_-kan-bli-ukontrollert-hoyt-1.16213852
https://www.nrk.no/norge/12-ganger-sa-hoy-strompris-som-i-sverige-1.16238370
https://www.nrk.no/norge/_akutt_-stromsituasjon-i-sverige-kan-sende-norske-priser-til-vaers_-_-kan-bli-ukontrollert-hoyt-1.16213852
https://www.nettavisen.no/sverige/bnp/norge-er-for-forste-gang-storre-enn-sverige-malt-i-bnp/s/5-95-813411
https://www.nrk.no/nyheter/norsk-okonomi-storre-enn-svensk--1.16225859
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Nyhetsrapporteringen i Danmark 

 

- Temat brottslighet var det största och förekom i en tredjedel av rapporteringen. 

Rapporteringen har dels kretsat kring dödskjutningar och sprängdåd som skedde i slutet av 

december (bl.a. Berlingske, Ekstrabladet, B.T), dels kring att det under 2022 skett många 

dödsskjutningar i Sverige (bl.a. TV2, Jyllands-Posten, Berlingske, DR, Ekstrabladet). I 

artiklarna beskrivs utvecklingen som bekymrande och antalet dödskjutningar i Sverige 

uppges i en europeisk kontext vara rekordhögt i Sverige.  

 

- Temat internationella relationer och militär- och försvarsfrågor, som utgjorde drygt 10 

procent av rapporteringen, handlade bland annat om utvisningen av en turkisk medborgare 

från Sverige till Turkiet efter att personen fått sin asylansökning avslagen (bl.a. DR, 

Politiken, Jyllands-Posten). Högsta domstolens beslut att stoppa utlämningen av 

journalisten Bülent Kenes till Turkiet är också i fokus (bl.a. B.T., Jyllands-Posten). 

Berlingske framhåller att ”beslutningen kan kaste grus i maskineriet i forbindelse med 

Sveriges ambitioner om at blive optaget i den vestlige forsvarsalliance NATO.” Flera 

danska nyhetsmedier rapporterar också om att Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu 

uttalat att domstolens beslut var en mycket negativ utveckling och att Turkiet vill se 

konkreta svenska åtgärder (bl.a. Berlingske, Jyllands-Posten, B.T.).  

 

- Kring rapporteringen om energifrågan och den svenska ekonomin, som också utgjorde 

drygt 10 procent av rapporteringen om Sverige, förekommer viss analys av hur 

utvecklingen i Sverige kan komma att påverka Danmark. Till exempel citeras Kristian 

Rune Poulsen, energianalytiker vid intresseorganisationen Green Power Denmark, kring att 

kärnreaktorn i Oskarshamn 3 pausas, och att ”situationen er relativt akut i Sverige, og det 

er dårligt nyt for danske elpriser” (B.T., Nyheder). Att inflationen stiger igen i Sverige och 

är den högsta på 30 över rapporteras det om i Politiken. Tore Stramer, chefsekonom på 

danska handelskammaren, pekar på bostadsprisernas fall och menar att ”Sverige er på vej i 

en længerevarende recession, som også vil få betydning for den danske økonomi”.  

 

- Inom temat migration, som utgör några procent av rapporteringen, har Politiken gjort en 

intervju med Henrik Emilsson, migrationsforskare på Malmö universitet. Emilsson menar 

att Sveriges migrationspolitik kan komma att gå från toppen till botten på bara fyra år i 

mätningarna, om det ”paradigmskifte” som regeringen vill se inom invandringspolitiken 

genomförs. Nyheder rapporterar om att drygt 400 ukrainare avvisats av Danmark och nu 

har rest till Sverige för att få asyl. Skälet för att ukrainarna nekats uppehållstillstånd i 

Danmark uppges vara att de flytt för tidigt från det krigshärjade Ukraina. I en 

opinionsartikel i Berlingske refereras till en kolumn i Expressen av Hanif Bali, fristående 

kolumnist, där han varnar för en ”multietnisk splittelse: Sverige er på vej mod en 

’katastrofal social situation’”.  

 

- Övrigt som fått uppmärksamhet är exempelvis diverse sporthändelser samt händelsen med 

de schimpanserna som rymde från Furuviksparken.  

 

 

https://www.berlingske.dk/internationalt/61-er-draebt-af-skud-i-sverige-i-aar-efter-skyderi-juledag
https://ekstrabladet.dk/krimi/haevn-i-stockholm-kaempe-brag-03.34/9570497
https://www.bt.dk/udland/fire-personer-skudt-i-sverige-en-doed
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-12-19-sverige-saetter-ny-rekord-i-2022-med-60-skuddraebte
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14739776/sverige-har-sat-ny-rekord-i-2022-med-60-skuddraebte/
https://www.berlingske.dk/internationalt/sverige-saetter-ny-rekord-i-2022-med-60-skuddraebte
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-saetter-kedelig-rekord-60-draebt-af-skud-i-aar
https://ekstrabladet.dk/nyheder/sverige-saetter-blodig-rekord-60-skuddraebte-i-2022/9557304
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sverige-udviser-pkk-doemt-mand-til-tyrkiet
https://politiken.dk/udland/art9108573/Medier-Sverige-udleverer-PKK-d%C3%B8mt-mand-til-Tyrkiet
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14652022/sverige-har-udleveret-pkkmedlem-til-tyrkiet/
https://www.bt.dk/udland/svensk-hoejesteret-blokerer-udlevering-af-tyrkisk-journalist
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14738302/svensk-hoejesteret-blokerer-udlevering-af-tyrkisk-journalist/
https://www.berlingske.dk/internationalt/sverige-afviser-udleveringer-kan-besvaerliggoere-nato-optagelse
https://www.berlingske.dk/internationalt/tyrkiet-kraever-konkret-svensk-handling-efter-afslag-paa-udlevering
https://jyllands-posten.dk/international/ECE14742863/tyrkiet-kraever-konkret-svensk-handling-efter-afslag-paa-udlevering/
https://www.bt.dk/udland/tyrkiet-kraever-konkret-svensk-handling-efter-afslag-paa-udlevering
https://www.bt.dk/samfund/sverige-saetter-atomreaktor-paa-pause-det-er-noget-vi-kommer-til-at-maerke-i
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-12-09-situationen-er-relativt-akut-i-sverige-og-det-er-daarligt-nyt-for-danske-elpriser
https://politiken.dk/udland/art9122277/Svensk-inflation-stiger-igen-og-er-p%C3%A5-sit-h%C3%B8jeste-i-over-30-%C3%A5r
https://politiken.dk/udland/art9105959/Ekspert-forudser-dyster-placering-til-Sverige-efter-%C3%A6ndring-i-udl%C3%A6ndingepolitikken
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-12-09-426-ukrainere-afvist-af-danmark-nu-er-familie-rejst-til-sverige-for-at-faa-hjaelp
https://www.berlingske.dk/opinion/svensk-debattoer-advarer-mod-multietnisk-splittelse-sverige-er-paa-vej-mod
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Nyhetsrapporteringen i Finland 

 

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

efter teman, varefter ett urval av 25 artiklar om Sveriges ansökan om främst internationella 

relationer och brottslighet har närlästs. Urvalet har bestått av längre artiklar med syftet att hitta 

ingående information om hur Sverige porträtteras.  

  

- Internationella relationer är fortsatt ett av de största temana men utgör en mindre 

andel än under november med en femtedel av rapporteringen. Merparten av 

rapporteringen handlar liksom tidigare om Sveriges process mot ett Natomedlemskap. 

Primärt handlar rapporteringen om två olika utlämningsärenden, dels utlämningen av en 

kurdisk man till Turkiet (exempelvis Yle) och Högsta domstolens beslut att inte bifalla 

Turkiets begäran om att utlämna en turkisk journalist till Turkiet (exempelvis Helsingin 

Sanomat). Rapporteringen av utlämningen av en kurdisk man fokuserar i stort på huruvida 

beslutet är politiskt eller inte, medan rapporteringen gällande avslag om utlämning kretsar 

kring Högsta domstolens grunder för avslag om utlämning så som risk för förföljelse i 

hemlandet.   

 

- Andra artiklar har fokus på processen mot medlemskap för Sverige och Finland i ett större 

perspektiv. Ofta handlar det om Turkiets krav för att ratificera Sveriges och Finlands 

ansökningar om Natomedlemskap (Yle) men också om turkiska representanters uttalanden 

om att Finland är mer passivt i processen att tillfredsställa Turkiets krav jämfört med 

Sverige (Savon Sanomat, Yle).   

 

- Brottslighet har fortsatt utgjort en relativt stor andel av rapporteringen, drygt tio 

procent. Merparten av artiklarna rör enskilda brott som skedde under månaden. Volymen 

dras upp av rapportering kring relationen mellan underrättelsechef Linda Staaf och 

polischef Mats Löfving, och utnämningen av den förra. Det förekommer också 

rapportering om den fortsatta juridiska processen kring två spionmisstänkta bröder .   

 

 

- I ett antal artiklar omnämns samhällsutvecklingen i Sverige kopplat till brottslighet, och 

mer specifikt gängkriminalitet. Situationen i Finland, med en växande utmaning kring 

gängkriminalitet, har fortsatt att diskuteras ur ett inrikespolitiskt perspektiv. I 

sammanhanget framställs Sverige dels som ett exempel på en misslyckad hantering av 

gängbrottslighet (Yle, Helsingin Sanomat) men dels också som ett exempel, tillsammans 

med Danmark, på en möjlig modell för hur Finland kan hantera frågan framöver (Ilta-

Sanomat). Det förekommer också artiklar där Sverige står tydligt i fokus. Exempelvis 

uppmärksammas det höga antalet dödsskjutningar under 2022 och justitieminister Gunnar 

Strömmer citeras (MTVuutiset), samt en mer djupgående artikel om hur utvecklingen av 

ökad gängkriminalitet skett i Sverige (Helsingin Sanomat).  

 

- Under december bedöms innehållet om Sverige ha haft en relativt stor bredd av 

teman. Utöver temana som listats ovan utgjorde sport som vanligt ett relativt stort tema 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F74-20007224&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419230100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BIU%2B9S85clZ8SSfvQD67ffESYIwoYNGyP9t8gOL7t2M%3D&reserved=0
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009276852.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009276852.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F3-12684122&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419230100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T%2B6PHYDuhYWesc%2BPLHFzW102D9NMhhbGAMI1RUoboJs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F3-12684122&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419230100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T%2B6PHYDuhYWesc%2BPLHFzW102D9NMhhbGAMI1RUoboJs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fa%2F3-12684122&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419230100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T%2B6PHYDuhYWesc%2BPLHFzW102D9NMhhbGAMI1RUoboJs%3D&reserved=0
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsin-verinen-ennatys-tana-vuonna-60-ihmista-on-ammuttu-kuoliaaksi-10-vuotta-sitten-lukema-oli-alle-kolmasosa-tasta/8595258%22%20/l%20%22gs.mps883
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fmielipide%2Fart-2000009271836.html&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419074360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2FF0nPrn9gs0RpTVJ%2FljQN4qlIMQ3YxdiNhJe6iYPuE%3D&reserved=0
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009267011.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009267011.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Fruotsin-verinen-ennatys-tana-vuonna-60-ihmista-on-ammuttu-kuoliaaksi-10-vuotta-sitten-lukema-oli-alle-kolmasosa-tasta%2F8595258%23gs.mhy7i2&data=05%7C01%7Cida.knudsen%40si.se%7C732ee2b65c164791eed808daee6c2120%7Cd8fb9137550f42e69cd5f65a4255d529%7C0%7C0%7C638084445419074360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2BxkgMoB5QNE0WYdpSSt%2F0q%2Bhy9T%2FDC%2FGM3eI52QEj0%3D&reserved=0
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000009274303.html
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med runt en femtedel av rapporteringen. Även näringsliv utgjorde ett stort tema med nära 

en femtedel av rapporteringen, i likhet med i november. Förutom fortsatta artiklar om 

utvecklingen av bostadspriser och lönenivåer i Sverige så förekommer även artiklar om ett 

uttalande från affärsmannen Christer Gardell där han menas ha kritiserat den svenska 

kronan och förespråkat införande av Euro i Sverige (exempelvis Kauppahleti). Det har 

även fortsatt rapporterats om energifrågan, i knappt en tiondel av rapporteringen. Det 

handlar dels om elpriset i Sverige, nya insatser för att spara el i Sverige samt en eventuell 

satsning på kärnkraft. Men det handlar även om en störning i elförbindelsen mellan Sverige 

och Finland vilket skapade tillfälliga problem med elöverföringen mellan länderna. Bland 

övriga artiklar rör ett mindre antal att det Svenska folkpartiet i Finland (SFP) öppnar kontor 

i Stockholm för att öka valdeltagandet och få röster från finländare som bor i Sverige 

(exempelvis Hufvudstadsbladet).   

  

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/di-ruotsalainen-liikemies-kaansi-kelkkansa-euron-suhteen-haukkuu-ruotsin-kruunua-todella-tylysti/07e02c6a-3992-498b-b22b-3122aba243e9
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under december månad har rapporteringen i tyska medier till stor del handlat om 

militär/försvarsfrågor, kultur och brottslighet. Militär/försvarsfrågor utgör cirka en 

tredjedel av artiklarna för månaden, och kultur och brottslighet utgör ungefär en tiondel 

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

tonalitet.  

 

- På temat militär/försvarsfrågor har det rapporterats om den fortsatta processen kring 

Sveriges Natoansökan och framför allt om Sveriges förhandlingar med Turkiet, samt om 

utlämningsfrågor. Det rapporterades att en man i början av december utvisades efter att ha 

anklagats för kopplingar till kurdiska PKK (Welt, Tageschau). Tageszeitung lyfter att 

utlämningen i turkiska medier porträtterats som en ”stor framgång” för turkiska regeringen. 

Frankfurter Rundschau uppger att den svenska regeringen inte velat tillskriva utvisningen 

något bakomliggande syfte i att tillfredsställa Turkiet, men antyder att anklagelser om brott 

mot mänskliga rättigheter ”hänger i luften”. I rapporteringen lyfts även att den turkiska 

utrikesministern Mevlüt Çavuşoğlu uttryckt att den nya svenska regeringen ”visat större 

beslutsamhet” och gjort ”positiva framsteg” för att bemöta Turkiets säkerhetsbehov, men 

att man från turkiskt håll fortfarande efterfrågar ytterligare ”konkreta steg” för att 

godkänna Sveriges Natoansökan (Spiegel). Man rapporterar även att Högsta Domstolen 

stoppat utlämningen av den turkiske journalisten Bülent Kenes, som i Turkiet pekats ut 

som delaktig i Gülenrörelsen och i kuppförsöket 2016. (Rheinische Post, Tagesschau, 

Frankfurter Rundschau). I Tagesschau rapporteras att den turkiske utrikesministern 

beskrivit att den uteblivna utlämningen ”förgiftade den positiva atmosfären” i 

förhandlingarna, men även att man från turkisk sida fortfarande ser de positiva framsteg 

som gjorts och samtidigt fortsättningsvis efterfrågar ytterligare konkreta åtgärder från 

Sverige för att upprätthålla ländernas överenskommelse.  

 

- Inom nyheter relaterade till kultur har ett par artiklar rapporterat om Nobelprisutdelningen 

i Stockholm (Tagesschau, Süddeutsche). I övrigt rapportering har bland annat artiklar 

förekommit om svenskt luciafirande (Frankfurter Allgemeine), svensk matkultur (Berliner 

Zeitung, Merkur) och den inrikespolitiska debatten kring utformningen av en kulturkanon i 

Sverige (Stern).   

 

- Rapporteringen på temat brottslighet har framför allt kretsat kring försvinnandet av den 

tjetjenske oppositionsledaren Tumso Abdurakhmanov som levt i Sverige med politisk asyl. 

I rapporteringen lyfts flera olikartade uppgifter om huruvida Abdurakhmanov mördats eller 

ej i Sverige och man tar upp att svensk media och svensk polis lämnat få uppgifter kring 

händelsen (Spiegel, Bild, Tagesschau). I Deutschlandfunk publicerades ett inslag som 

kommenterade den negativa brottsutvecklingen kring gängkriminalitet i Sverige under 

2022.  

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article242474059/Nato-Beitritt-Schweden-liefert-PKK-Mitglied-an-Tuerkei-aus.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/pkk-mitglied-auslieferung-schweden-verhaftet-101.html
https://taz.de/NATO-Beitritt-Schwedens-und-Finnlands/!5900008/
https://www.fr.de/politik/nato-schweden-finnland-tuerkei-beitritt-aufnahme-blockade-pkk-ausgeliefert-erdogan-91955742.html
https://www.spiegel.de/ausland/tuerkei-schweden-liefert-mutmassliches-pkk-mitglied-aus-mann-offenbar-verhaftet-a-2e2ef5e4-60b3-4cb6-96b4-4b0e2ce9967f
https://rp-online.de/politik/ausland/justiz-schweden-lehnt-von-tuerkei-geforderte-auslieferung-eines-journalisten-ab_aid-81649105
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-journalist-erdogan-101.html
https://www.fr.de/politik/tuerkei-schweden-auslieferung-exilanten-aussenminister-treffen-cavusoglu-billstroem-nato-news-91990953.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-tuerkei-nato-101.html
https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/nobelpreisverleihungen-101.html
https://www.sueddeutsche.de/kultur/annie-ernaux-literaturnobelpreis-rede-stockholm-1.5711519?reduced=true
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/luciafest-was-schweden-am-13-dezember-feiert-18531487.html
https://www.bz-berlin.de/ich-und-berlin/moellers-koettbullar-gewohnt-schwedisch
https://www.bz-berlin.de/ich-und-berlin/moellers-koettbullar-gewohnt-schwedisch
https://www.merkur.de/leben/wohnen/apfel-zimtschnecken-fuellung-hefe-schweden-brunch-kaffee-backofen-kardamom-zr-91996911.html
https://www.stern.de/politik/ausland/schweden--regierung-will-einen--kulturkanon----die-kultur-nicht-33044248.html
https://www.spiegel.de/ausland/ramsan-kadyrow-soll-in-mord-von-kritiker-in-schweden-verwickelt-sein-a-41b1b24f-1bc4-41c0-b1c9-ace93a275d11
https://www.bild.de/politik/inland/wirtschaft/von-russischem-killerkommando-kadyrow-kritiker-in-schweden-erschossen-82155562.bild.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/tschetschenen-blogger-gegner-kadyrow-abdurachmanow-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/bandenkriminalitaet-trauriges-rekordjahr-in-schweden-dlf-2c81c5a4-100.html
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- Under temat turism har ett fåtal artiklar publicerats om vinterresor i Sverige (Welt, 

Süddeutsche, Rheinische Post).    

 

- I övrig rapportering har ett fåtal artiklar kommenterat den politiska utvecklingen för 

högerpartier i Sverige (RND, Frankfurter Rundschau). Enstaka artiklar har även rapporterat 

om det svenska pensionssystemet (Frankfurter Allgemeine), utvecklingen kring inflation 

och höjda matvarupriser i Sverige (Spiegel) och den incident då ett antal schimpanser sköts 

ihjäl vid en djurpark i Sverige (Spiegel, Stern).  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.welt.de/reise/nah/article235432470/Weihnachten-Von-Schweden-bis-Island-im-Norden-gibt-es-besondere-Winterbraeuche.html
https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/reise/polarlichter-winterurlaub-reisen-mit-der-bahn-schweden-e666317/?reduced=true
https://rp-online.de/leben/reisen/europa/glamping-in-schweden-komfortabel-uebernachten-trotz-kaelte_aid-82032143
https://www.rnd.de/politik/von-italien-bis-schweden-driftet-die-eu-nach-rechts-WAKPVFVP7UNGWTMPC4Z32IMIBM.html
https://www.fr.de/meinung/kommentare/aufstieg-der-rechten-in-schweden-schriller-alarmruf-91967397.html
https://zeitung.faz.net/faz/wirtschaft/2022-12-17/eea98259e725062bc41989e09129679e/?GEPC=s3
https://www.spiegel.de/ausland/sozialsupermaerkte-in-schweden-armut-ist-ein-tabu-a-74bef431-4feb-497a-a4ec-1beb34814f8e
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/schweden-schimpansen-aus-gehege-entkommen-und-getoetet-a-aa9d2206-2295-401c-87f7-669826062675
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/schweden--drei-schimpansen-werden-nach-ausbruch-aus-gehege-erschossen-33007358.html
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Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 
  

 

- Under december var rapporteringen om Sverige betydligt mindre omfattande än under 

föregående månad. Det mest framträdande temat var internationella relationer, som främst 

berörde Sveriges Natoansökan. Ett par medier tog upp Sveriges ordförandeskap i EU. 

Däribland Le Monde i en kritisk artikel kring Sveriges attityd mot Europa, särskilt utifrån 

Sverigedemokraterna hållning. En liten del av rapporteringen rörde inrikespolitik och 

utvecklingen i det svenska samhället. Månadens mest delade artiklar tar upp fallet med en 

nioårig flicka som överfölls av en 15-årig pojke i Skellefteå förra sommaren (Fdesouche).  

 

- I rapporteringen om Nato lyfter Le Figaro att USA, Finland och Sverige förväntar sig att 

Sverige och Finland snart ska bli Natomedlemmar, då länderna anses ha vidtagit betydande 

åtgärder för att möta Turkiets krav. Det rapporteras även om att  Le Figaro, L’Express och 

Le Monde Högsta domstolen stoppat utlämningen av en turkisk exiljournalist. Av framgår 

att Regeringen understrukit att domstolarna i Sverige är självständiga och oberoende. 

 

- Le Monde berör i ett par artiklar utvecklingen i det svenska samhället. I en analys uppges 

den senaste tidens utveckling i Sverige kännetecknas av: ”en långsam nedgång…som mer 

och mer fördjupar de sociala orättvisorna”. Artikelförfattarens slutsats är att bilden av 

Sverige som ett jämställt land med stark välfärdsstat numera är felaktig och Sverige uppges 

ligga långt efter sina nordiska grannländer. Detta på grund av en nyliberal politik som 

främjar privatisering, avreglering och avyttring av staten. (Le Monde). Le Monde 

rapporterar även kritiskt om att tidigare regionpolischef i Stockholm, Mats Löfving, 

omplacerats på grund av grovt tjänstefel. Fallet uppges komma olägligt, samtidigt som 

polisen ska öka sin kamp mot kriminalitet.  

 

- France 24 rapporterar om Esrange Space Center, Kiruna, för första gången i Europa 

planerar att skjuta upp en satellit om några månader. Flera liknande europeiska projekt 

uppges konkurrera om att bli de första att skjuta upp en satellit, men Esrange Space Center 

anses vara den mest avancerade.  

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/31/la-suede-prend-la-presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne-sans-enthousiasme_6156156_3210.html
https://www.fdesouche.com/2022/12/29/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.lefigaro.fr/international/otan-washington-helsinki-et-stockholm-tablent-sur-un-feu-vert-d-ankara-bientot-20221208
https://www.lefigaro.fr/otan-la-cour-supreme-suedoise-rejette-l-extradition-d-un-journaliste-reclamee-par-erdogan-20221219
https://www.lexpress.fr/monde/otan-la-justice-suedoise-rejette-lextradition-dun-journaliste-reclamee-par-erdogan-HCLJRXBIFBAQXPEZEX6O3HRYZA/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/19/la-justice-suedoise-rejette-l-extradition-d-un-journaliste-reclamee-par-ankara-pour-valider-l-entree-de-stockholm-dans-l-otan_6155033_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/20/suede-le-lent-declin-d-un-modele-qui-n-en-finit-pas-de-creuser-les-inegalites-entre-riches-et-pauvres_6155123_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/13/scandale-au-sommet-de-la-police-suedoise_6154234_3210.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221208-dans-l-arctique-su%C3%A9dois-la-course-pour-lancer-des-satellites-depuis-l-europe
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Under december var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under tidigare 

månader (specas). De teman som var mest framträdande i rapporteringen var desamma som 

tidigare under året: militär och försvar, internationella relationer och brottslighet. Temat 

ekonomi och näringsliv var under december något mer framträdande än det var tidigare 

under hösten.  

 

- Temat militär och försvar dominerade rapporteringen om Sverige. Drygt hälften av all 

rapportering var på temat, men rapporteringen bestod huvudsakligen av relativt korta 

identiska notiser. Merparten av rapporteringen handlade om Turkiets inställning till 

Sveriges Natoansökan och de åtgärder Sverige vidtagit för att möta Turkiets krav. Turkiet 

skildras fortsatt som en Natomedlem som håller i taktpinnen i förhållande till Sverige. Det 

uppmärksammas att Sverige börjat utlämna personer som uppges haft samröre med bland 

annat PKK till Turkiet (t ex i TASS, Vedomosti). Turkiets utrikesminister Mevlut 

Cavusoglus uttalande om att Sveriges steg är otillräckliga (t ex Komsomolskaja Pravda och 

Izvestija) och försvarsminister Hulusi Akars kritik av ”provokativa handlingar” som pågår i 

Sverige och Finland och påstås hindra Turkiet från att godkänna ländernas 

Natoansökningar tas upp i flera medier (t ex RT och Vesti). Även USA:s utrikesminister 

Antony Blinken och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg citeras kring att Sverige 

kommer bli medlem i Nato (Izvestija, Lenta m fl). 

 

- Försvarsminister Pål Jonson, som under ett besök i Odessa annonserade ett nytt stort 

försvarsstödpaket till Ukraina, är den mest citerade officielle företrädaren under december 

(t ex TASS, NTV, RBC). Ungefär hälften av ett tjugotal artiklar betonar att Sverige säger nej 

till leverans av stridsflygplanet Jas Gripen till Ukraina (t ex Nezavisimaja Gazeta, Pravda). 

Även handels- och biståndsminister Johan Forssells uttalande om stöd till Ukraina för 

återuppbyggnaden omfattande 600 miljoner kronor uppmärksammas i bl a Izvestija och 

MK. Tonaliteten i rapporteringen är överlag relativt saklig.  

 

- RT skildrar i en sammanfattning av Expressens artikel Försvarets usla chefskap hotar 

Sveriges säkerhet (expressen.se) vad som uppges vara ett växande missnöje med det 

svenska försvarets ledarskap. 

 

- Liksom tidigare rapporteras om eventuella ”svarsåtgärder” som Ryssland uppges behöva 

vidta vid ett svenskt och finskt Natointräde. Under december lyfts detta av 

militärtidskriften Voennaja Mysl som citeras i ett tiotal större medier, t ex RIA och 

Rossijskaja Gazeta: ”Detta kommer från vår sida kräva en sammansättning av mark- och 

kuststyrkor, missilstyrkor och artilleri-, luftförsvars- och flygstyrkor i nordlig riktning, 

inklusive obemannade flygplan, samt planering av anfall med långdistansprecisionsvapen 

mot mål i Finland och Sverige”. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16492599
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/12/03/953534-shvetsiya
https://www.kp.ru/online/news/5068284/
https://iz.ru/1444929/2022-12-22/v-turtcii-zaiavili-o-bezdeistvii-shvetcii-v-ekstraditcii-terroristov
https://russian.rt.com/world/news/1082845-turciya-shveciya-nato
https://www.vesti.ru/article/3078386
https://iz.ru/1437797/2022-12-08/blinken-zaiavil-o-gotovnosti-shvetcii-i-finliandii-stat-chlenami-nato
https://lenta.ru/news/2022/12/26/stoltenbergannounces/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16564777
https://www.ntv.ru/novosti/2737822/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63967f4d9a79474f03e00886
https://nvo.ng.ru/news/755338.html
https://military.pravda.ru/news/1779055-shvecija_ukraina/
https://iz.ru/1439691/2022-12-12/vlasti-shvetcii-vydelili-okolo-58-mln-na-okazanie-pomoshchi-ukraine
https://www.mk.ru/politics/2022/12/12/shveciya-vydelila-eshhe-64-mln-dlya-ukrainy.html
https://www.expressen.se/ledare/forsvarets-usla-chefskap-hotar-sveriges-sakerhet/
https://www.expressen.se/ledare/forsvarets-usla-chefskap-hotar-sveriges-sakerhet/
https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html
https://rg.ru/2022/12/03/voennaia-mysl-rf-narastit-vojska-na-severnom-napravlenii-v-sluchae-vstupleniia-finliandii-i-shvecii-v-nato.html
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- Temat internationella relationer är nära länkat till temat militär och försvar, något 

som kännetecknat rapporteringen om Sverige under 2022. Månadens större nyheter är 

dels att den lilla ideella föreningen Ryska antikrigskommittén som första svenska 

organisation officiellt förklarats vara en oönskad organisation av Rysslands 

åklagarmyndighet (t ex Meduza) och dels ett kritiskt uttalande från utrikesminister Lavrov 

om könsneutrala toaletter i Sverige (t ex Gazeta). Lavrov yttrade sin kritik i samband med 

ett möte under Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021.  

 

- Brottslighet är ett tema i en sjättedel av rapporteringen som huvudsakligen handlar 

om gasläckorna på Nord Stream. Det hänvisas ofta till svenska myndigheter, som uttalat 

sig om vad som kan ha skett. T ex uppger Kommersant och Gazeta  att explosionerna kan 

ha utförts från ett ytfartyg medan RT, MK m fl citerar Säpos chef för kontraspionage Daniel 

Stenling som säger att det inte finns något bevis i målet. 

 

- Några artiklar tar upp den tjetjenske regimkritiske bloggaren Tumso Abdurakhmanov 

försvinnande (t ex Meduza). Abdurakhmanov har varit i exil i Sverige och påstås ha 

mördats av tjetjener eller akutevakuerats av svenska säkerhetsstyrkor. Det framgår av 

rapporteringen att ärendet förblir oklart. 

 

- Temat ekonomi och näringsliv rör ungefär en tiondel av rapporteringen och det 

framträder en bild av att Sverige närmar sig en recession. Temat är mer framträdande 

än tidigare under hösten. De flesta ryska medierna hänvisar till etablerade svenska källor. 

RT publicerar flera artiklar i vilka hänvisas till Tidningen Näringslivet (TN). Exempelvis 

sammanfattar RT tre artiklar från TN: Därför är Sverige extra sårbart i krisen | Tidningen 

Näringslivet (tn.se) (Hårt skuldsatta och räntekänsliga hushåll och fastighetsbolag anges 

vara orsaken); Ekonomerna: Så djup blir lågkonjunkturen – ”Sverige sticker ut” | 

Tidningen Näringslivet (tn.se) samt Regeringen spår långvarig lågkonjunktur | Tidningen 

Näringslivet (tn.se) (ett uttalande från finansminister Elisabeth Svantessons står i centrum) 

 

- RT rapporterar med hänvisning till SVT även om att inflationen steg till 9,5% i december. 

RT och Izvestija uppger att Regeringen varnar för eventuella strömavbrott under vintern 

och hänvisar till krisberedskapen under elkrisen. Det hänvisas till Aftonbladet och 

uttalanden från energi- och näringsminister Ebba Busch och minister för civilt försvar Carl-

Oskar Bohlin. Lenta hänvisar till SVT och uppmärksammar att statsminister Ulf 

Kristersson ber svenskarna att spara el, medan RBC rapporterar om nya svenska ord på 

Isof:s ordlista 2022: Putinpris, energikrig och energifattigdom. Det mest citerade uttalande 

på temat ekonomi och näringsliv (TASS m fl via SVT) kom från Handelsbankens analytiker 

Christian Kopfer som varnar för stigande oljepriser efter Putins förbud att sälja olja till 

länder som tillämpar pristakprincipen. 

 

- Rapportering på temat idrott förekommer i ungefär sex procent av rapporteringen. 

Personliga berättelser om svenskars liv i Ryssland, eller ryssar i Sverige, är en sedan 

tidigare känd genre och under december flera ryska medier upp den svenske 

ishockeyspelaren Kim Martin Hassons berättelse om livet i Ryssland där hon spelade för 

https://meduza.io/news/2022/12/22/genprokuratura-rossii-ob-yavila-nezhelatelnoy-organizatsiey-russkiy-antivoennyy-komitet-v-shvetsii-sozdannyy-posle-nachala-vtorzheniya-v-ukrainu
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/12/07/19213885.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/5695803
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/12/01/19171039.shtml
https://russian.rt.com/world/news/1091027-kontrrazvedka-shvecii-chp
https://www.mk.ru/politics/2022/12/26/kontrrazvedka-shvecii-ne-nashla-ulik-v-dele-o-podryve-severnykh-potokov.html
https://meduza.io/news/2022/12/03/v-shvetsii-propal-chechenskiy-bloger-tumso-abdurahmanov-izvestnyy-kritik-ramzana-kadyrova
https://russian.rt.com/inotv/2022-12-29/TN-v-krizis-ekonomika-SHvecii
https://www.tn.se/ekonomi/24584/darfor-ar-sverige-extra-sarbart-i-krisen/
https://www.tn.se/ekonomi/24584/darfor-ar-sverige-extra-sarbart-i-krisen/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/22911/ekonomerna-sa-djup-blir-lagkonjunkturen-sverige-sticker-ut/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/22911/ekonomerna-sa-djup-blir-lagkonjunkturen-sverige-sticker-ut/
https://www.tn.se/ekonomi/24504/regeringen-spar-langvarig-lagkonjunktur/
https://www.tn.se/ekonomi/24504/regeringen-spar-langvarig-lagkonjunktur/
https://russian.rt.com/inotv/2022-12-15/SVT-inflyaciya-v-SHvecii-v
https://russian.rt.com/world/news/1089177-shveciya-svet-zima
https://iz.ru/1444466/2022-12-21/vlasti-shvetcii-prizvali-naselenie-gotovitsia-k-otkliucheniiu-elektroenergii-zimoi
https://lenta.ru/news/2022/12/09/swedenonlowelectricity/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63aaf7a69a79474bc4609671
https://tass.ru/ekonomika/16701223
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en rysk klubb 2011/2012. Hasson pratar om tiden i Ryssland med värme men uppger att 

spelarna tvingades dricka alldeles för mycket alkohol (t ex RIA, Gazeta), något som hennes 

gamla ryska lagkamrater dock dementerar (t ex Lenta).  

 

- MK uppger att varannan lärare i Sverige minst en gång har utsatts för fysiskt våld och 

hänvisar till Lärarförbundets rapport "Håll käften kärring" som tagits upp av Expressen. 

Nyheten inte får någon stor spridning, men är ett exempel på rapportering om vad som 

uppges vara utmaningar i det svenska samhället.  

 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- Rapporteringen om Sverige var under december betydligt mindre omfattande än under 

november. Det mest framträdande temat var militär och försvar, som nästan hälften av 

rapporteringen handlade om och som ofta berörde även internationella relationer. Temat 

samhälle rörde ungefär en tredjedel av rapporteringen och brottslighet ungefär en femtedel.  

 

- Ett spår i rapporteringen på temana militär och försvar samt internationella relationer var 

Sveriges Natoansökan. Det tas bland annat upp att Sverige utlämnat en person som i 

Turkiet dömts för terrorbrott och samröre med PKK (TASS) och i rapporteringen kring 

utlämningen uppges Sverige fullfölja Turkiets krav (Russia Today). Det lyfts också att 

Högsta Domstolen stoppat utlämningen av en person, som Turkiet ville skulle utlämnas 

(Russia Today). En svensk domare citeras kring att fallet varit av politisk natur.  

 

- Det andra spåret i rapporteringen kring militär- och försvarsfrågor rörde försvarsutrustning 

i Sverige samt stöd till Ukraina. Sverige uppges bland annat beställa fler amerikanska 

Patriotmissiler, som uppges kunna bli den dyraste upphandlingen någonsin (Sputnik). 

Försvarsminister Pål Jonson citeras kring att Sverige inte har planer på att skicka Jas 

Gripen till Ukraina och Sverige uppges ha grusat Ukrainas förhoppningar (Russia Today).  

 

- På temat samhälle tas varierande frågor upp, vilket brukar vara fallet i den ryskengelska 

rapporteringen. Fertiliteten i Sverige uppges vara på rekordlåga nivåer, vilket uppges ha 

kompenserats med stor invandring (Sputnik), och svenskar uppges snart vara i minoritet på 

grund av invandring (Sputnik). Även det ekonomiska läget lyfts. Bland annat uppges den 

värsta ekonomiska nedgången i Europa ske i Sverige (Russia Today).  

 

- Rapporteringen kring brottslighet lyfter bland annat det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige 

och uppger att 2022 var det ”blodigaste året” (Sputnik). 

 

 

 

 

 

https://rsport.ria.ru/20221226/khasson-1841265181.html
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/26/19357717.shtml
https://lenta.ru/news/2022/12/27/otvet/
https://www.mk.ru/social/2022/12/29/expressen-v-shvecii-polovina-uchiteley-stala-zhertvoy-fizicheskogo-nasiliya-so-storony-uchenikov.html
https://tass.com/world/1545243
https://www.rt.com/news/567605-sweden-turkiye-extradition-nato/
https://www.rt.com/news/568519-sweden-blocks-extradition-turkey/
https://sputniknews.com/20221223/sweden-orders-more-us-patriot-missiles-in-potentially-priciest-deal-in-history-1105716612.html
https://www.rt.com/news/568107-sweden-fighter-jet-gripen-ukraine/
https://sputniknews.com/20221202/swedish-fertility-drops-to-record-low-in-decades-1104955823.html
https://sputniknews.com/20221213/swedes-will-soon-be-a-minority-in-their-own-country-politician-warns-1105407387.html
https://www.rt.com/business/568119-sweden-eu-economy-downturn/
https://sputniknews.com/20221212/sweden-sees-bloodiest-year-on-record-amid-horrible-spike-in-gun-violence-1105369053.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 

 

 

 

 


