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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 oktober 2022 

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

där Sverige nämns i rubrik eller ingress. 
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Under oktober var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under september i alla länder 

förutom Ryssland och Tyskland. Mest rapporterades det om Sverige i Finland, följt av Ryssland. 

Gasläckorna på Nord Stream var den händelse som fick störst utrymme i rapporteringen, som 

huvudsakligen består av redogörelser för händelseförloppet. Sveriges agerande utgör sällan fokus i 

rapporteringen, som sker mot bakgrund av ett spänt säkerhetsläge mellan å ena sidan USA och EU 

och å andra sidan Ryssland. Likaså finns en skiljelinje mellan hur västliga respektive ryska medier 

rapporterar om händelseutvecklingen genom att samma händelser ofta tas upp, men belyses på 

olika sätt. Det rapporteras om den utredning som i början av oktober genomfördes av svenska 

myndigheter och som drog slutsatsen att läckorna orsakats av sabotage. I den ryska rapporteringen 

antyds att USA ligger bakom läckorna. Ett annat spår i rapporteringen handlar om vilka länder 

Sverige samarbetar med i utredningsarbetet och hur utredningsresultat delas. Sverige uppges ha 

avvisat bildandet av en formell gemensam utredningsgrupp, en så kallad Joint Investigation Team 

(JIT), med hänvisning till nationell säkerhet. Officiella svenska företrädare dementerar dock att 

Sverige inte önskar samarbeta med andra länder och bland de som citeras kring att Sverige 

samarbetar med Danmark och Finland finns dåvarande statsminister Magdalena Andersson och 

kammaråklagare Mats Ljungqvist. Av rapporteringen i både västliga och ryska medier framgår att 

Ryssland vill delta i utredningsarbetet, något som Sverige uppges avvisa. Det framgår också att 

Sverige inte heller på rysk begäran vill dela utredningsresultat, även det av säkerhetsskäl och med 

hänvisning till utredningssekretess. Mot slutet av månaden rapporteras om att Sverige genomför en 

kompletterande utredning, som inkluderar Försvarsmakten. 

Överlag är det svenska valet ett litet tema i månadens rapportering om Sverige, men det får något 

mer utrymme i t ex Tyskland och Frankrike. Rapporteringen är främst återrapporterande och utgörs 

i liten utsträckning av analyser. Fokus är på regeringsbildningen, innebörden av Tidöavtalet och 

den nya politiska inriktningen i Sverige. I rapporteringen lyfts Sverigedemokraternas krav för att 

stödja regeringen, som framförallt uppges ha rört reformer inom migrationsområdet och 

kriminalpolitiken. Det förekommer fortsatt rapportering om Sverigedemokraternas politiska 

ursprung och partiledaren Jimmie Åkessons uttalande om ett ”paradigmskifte” i svensk 

invandrings- och migrationspolitik citeras. Liksom tidigare förekommer jämförelser med andra 

europeiska länder där skiftet inom svensk politik uppges vara en del av en internationell trend. Att 

den nya regeringen har för avsikt att arbeta för jämställdhet men frångår den feministiska 

utrikespolitiken lyfts i en del länder. Detsamma gäller att klimat- och miljöminister Romina 

Pourmokhtari är regeringens yngsta minister. I en del länder rapporteras också om att regeringens 

energipolitiska mål gått från förnybart till fossilfritt. 

Även rapporteringen om Sveriges Natoansökan har minskat och utgör i de flesta länder en mindre 

andel av rapporteringen om Sverige än under föregående månader. Störst är andelarna i Ryssland 

och Finland. Rapporteringen om Nato fokuserar överlag på händelseutvecklingen, däribland att 

statsminister Ulf Kristersson har besökt Finland och att de turkiska kraven på Sverige kvarstår. Det 

framgår också att utrikesminister Tobias Billström meddelat att Sverige har för avsikt att fullfölja 

avtalet med Turkiet. 

Rapportering om ekonomi, näringsliv och energi utgör en liten del av rapporteringen. I 

amerikanska medier rapporteras om den gröna industrialiseringen i norra Sverige och i Finland 

uppmärksammas energifrågan och t ex Sveriges investeringsprojekt i elkabel till Finland.  
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USA och Storbritannien 

Nyhetsrapporteringen i USA 

Under oktober var de mest framträdande temana i nyhetsrapporteringen om Sverige 

militär- och försvarsfrågor, brottslighet och internationella relationer följt av rapportering 

om svensk inrikespolitik, som utgjorde knappt en femtedel. På temana militära- och 

försvarsfrågor, brottslighet och internationella relationer handlar rapporteringen dels om 

Nato dels om gasläckorna på Nord Stream. Nord Stream (Reuters, 6 okt, 10 okt, 14 okt, 

Fox News) och Sveriges Nato-ansökan (Reuters, AP) är i fokus även i månadens mest 

delade publiceringar om Sverige. Även teman som ekonomi och näringsliv, internationella 

relationer, kultur samt utbildning och forskning, med fokus på Nobelpriset, har förekommit 

i nyhetsrapporteringen. Dessa teman utgjorde vardera ungefär tio procent av 

rapporteringen. Rapportering om Nobelpriset i medicin förekommer även bland de mest 

delade publiceringarna. 

- Rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan tar dels upp det planerade mötet mellan 

statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Erdoğan (AP), dels Erdoğans uttalande 

om möjliga separata Natoanslutningar av Finland och Sverige (bl.a. AP, Reuters). Det 

framgår att Erdoğan anser att länderna har olika förhållningssätt till de krav som Turkiet 

ställt för att godkänna medlemsansökningarna, liksom att Sveriges och Finlands hållning är 

att länderna ska ansluta sig gemensamt. AP  uppger att den nya regeringen har för avsikt att 

fullfölja överenskommelsen med Turkiet för att kunna gå med i Nato, samt inom 

utrikespolitiken kommer fokusera på närområdet. 

 

- Rapporteringen om läckorna på Nord Stream tar bl.a. upp att den svenska utredningen ger 

stöd åt att det handlar om sabotage (bl.a. AP, Forbes, The Hill, NY Times), liksom att också 

Danmark konstaterat att det handlar om en medveten handling (The Hill). Uttalanden från 

ryska företrädare om att en utredning där Ryssland inte ingår inte kommer vara objektiv 

återges liksom tidigare försvarsminister Peter Hultqvist svar ”att utländsk makt inte brukar 

involveras i [svenska] brottsutredningar” (Fox News). Även uttalanden från tidigare 

statsminister Magdalena Andersson, med anledning av Rysslands officiella förfrågan om 

att delta i undersökningen, om att det råder förundersökningssekretess återges (AP). Det 

framgår också av rapporteringen att Sverige initierat en kompletterande 

brottsplatsundersökning (AP). 

 

- På temat inrikespolitik har rapporteringen handlat om regeringsbildningen (AP, bl.a. 14 

okt, 17 okt). I rapporteringen uppges Liberalerna ställt som krav för regeringssamarbete att 

Sverigedemokraterna inte ska ingå i regeringen (NY Times) och avtalet som slutits mellan 

regeringspartierna och Sverigedemokraterna uppges ge partiet exakt vad de önskat – ”the 

strongest possible influence without the accountability of sitting in the new government”, 

enligt statsvetaren Sverker Gustavsson vid Uppsala universitet. NY Times rapporterar 

vidare att avtalet får det att framstå som att Liberalerna gjort de största eftergifterna – sett 

till kriminalpolitik och individuella friheter – vilka tidigare utgjort ”röda linjer” för partiet. 

Sverigedemokraternas ordförandeposter i justitie-, utrikes-, näringslivs- och 

arbetsmarknadsutskotten tas upp (AP). I rapporteringen uppges valresultatet i Sverige 

understryka trenden där partier långt till höger gör sitt intåg i europeisk politik (AP). 

https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-not-invited-nord-stream-investigation-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-wont-share-nord-stream-investigation-findings-with-russia-pm-2022-10-10/
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-shuns-formal-joint-investigation-nord-stream-leak-citing-national-2022-10-14/
https://www.foxnews.com/world/swedish-investigative-team-finds-detonations-damaged-nord-stream-pipeline
https://www.reuters.com/world/europe/finnish-swedish-pms-assure-commitment-join-nato-together-2022-10-28/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-finland-middle-east-turkey-a579e4c4db35c6d2d868caf7a247c094
https://apnews.com/article/nato-sweden-europe-ankara-recep-tayyip-erdogan-1b295c57f05a5d7537981fb3ae2b986c
https://apnews.com/article/nato-middle-east-turkey-sweden-6a7f50e3798a330cdf3d65bb20386ca9
https://www.reuters.com/world/europe/finnish-swedish-pms-assure-commitment-join-nato-together-2022-10-28/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-finland-middle-east-turkey-a579e4c4db35c6d2d868caf7a247c094
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-crime-denmark-security-services-500536a756145a82a13925bb73ad5583
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2022/10/06/pipeline-sabotage-suspicions-strengthen-swedish-probe-finds-detonations-caused-nord-stream-leak/?sh=2dd6383130d9
https://thehill.com/policy/international/3676358-sweden-says-nord-stream-leak-evidence-pointing-to-deliberate-act/
https://www.nytimes.com/2022/10/06/world/europe/nord-stream-pipeline-leaks-sweden.html
https://thehill.com/policy/international/3676358-sweden-says-nord-stream-leak-evidence-pointing-to-deliberate-act/
https://www.foxnews.com/world/swedish-investigative-team-finds-detonations-damaged-nord-stream-pipeline
https://apnews.com/article/russia-ukraine-explosions-germany-denmark-6d563e380e6834caff36d7daeb0124d4
https://apnews.com/article/europe-business-explosions-crime-germany-882b71a975dc240f0f4627595810f94c
https://apnews.com/article/elections-immigration-migration-sweden-87f12257e2a879c000e54363e5fb2418
https://apnews.com/article/elections-immigration-migration-sweden-87f12257e2a879c000e54363e5fb2418
https://apnews.com/article/elections-sweden-government-and-politics-945104209e78dd5722aacbfe9eebbf2c
https://www.nytimes.com/2022/10/17/world/europe/sweden-democrats-government-immigration.html
https://apnews.com/article/business-elections-general-sweden-23be530858f6a14c01b0e782ebff4b8a
https://apnews.com/article/elections-immigration-migration-sweden-87f12257e2a879c000e54363e5fb2418
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Sveriges migrationspolitik fram till åren 2015–2016 liksom utvecklingen inom 

gängkriminalitet i Sverige lyfts i rapporteringen, liksom att regeringen aviserat ett 

”paradigmskifte” i invandringspolitiken (AP, Fox News). 

 

- På temat ekonomi och näringsliv rapporteras dels om den gröna industrialiseringen i 

Sverige, svenska startup-företag inom clean-tech och hållbara transporter (Bloomberg, 11 

okt, 24 okt), dels om de ekonomiska utsikterna bl.a. sett till energipriser och utvecklingen 

på bostadsmarknaden, vilken förutspås försämras ytterligare (Bloomberg). 

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien 

- Under månaden handlade ungefär 15 procent av rapporteringen om Sverige om 

inrikespolitik, med tyngdpunkt på valet och den nya regeringen. Sport var ett tema i en 

ungefär lika stor andel av rapporteringen, medan ungefär tio procent av handlade om 

brottslighet, med fokus på gasläckorna på Nord Stream. Internationella relationer var ett 

tema i ungefär 10 procent av rapporteringen, men Sveriges Nato-ansökan togs endast upp i 

par artiklar. 

 

- På temat inrikespolitik rapporteras om det svenska riksdagsvalet, regeringsbildningen och 

den nya regeringens politiska inriktning. Irish Times och The Guardian uppger att 

Tidöavtalet har fokus på lag och ordning och The Times uppger i en längre artikel att SD 

har gått från ett parti med rötter från vitmaktrörelsen till att bli det andra största partiet i 

Sverige. I samma artikel uppges det vara att gå händelserna i förväg att avskriva den 

”svenska exceptionalismen”, utifrån att Sverige fortfarande är ett lyckligt, rikt och jämlikt 

samhälle med mycket hög tillit till politiken och offentliga institutioner. Något den svenska 

strategin för att hantera coronapandemin anses ha visat. The Times uppger att Sverige ska 

överge den tidigare förda utrikespolitiken till förmån för att mer bestämt driva sina 

nationella intressen. Det lyfts i rapporteringen att utrikesminister Tobias Billström sagt att 

regeringen frångår den feministiska utrikespolitiken, men alltid kommer ”stå för 

jämställdhet" (t ex BBC). Billström citeras kring att ”jämställdhet är en grundläggande 

värdering i Sverige och även en grundläggande värdering för denna regering” (The 

Guardian). The Guardian uppger också att även om den feministiska utrikespolitiken 

kopierades av flera andra länder fick det diplomatiska konsekvenser, särskilt i 

Mellanöstern. I artikeln konstateras det att den nya regeringen i stället ska koncentrera sig 

på att "främja svenska intressen på alla områden". Av rapporteringen framgår också att 

Romina Pourmokhtari utnämnts till klimat- och miljöminister och hon uppges vara den 

yngsta personen att ha en ministerpost i ”klimataktivisten Greta Thunbergs hemland” (The 

Guardian, BBC). 

 

- I rapporteringen om Nord Stream, som berör både brottslighet och internationella 

relationer, framgår i början av månaden att den brottsplatsundersökning som flera 

myndigheter i Sverige genomförde stärkte misstankarna om grovt sabotage (t ex Daily 

Mail, Independent). Det lyfts i rapporteringen att Ryssland kräver en ”komplett och 

transparent” utredning (The Irish Times), men Sverige uppges avvisa de ryska kraven på 

insyn i utredningen (Independent) samt undvika en gemensam utredning med andra länder 

(Daily Mail, Express). Rapporteringen på temat brottslighet tar även upp att delar av 

fartkameror stulits i Sverige och att snarlika kameror har hittats i ryska drönare, vilket har 

lett till att Ryssland anklagas för stöld av kameror (t ex Daily Mail).     

https://apnews.com/article/nato-middle-east-business-elections-immigration-445c55a4efb410e079b5c12ca9d021cd
https://www.foxnews.com/world/incoming-swedish-pm-introduces-new-center-right-coalition-government
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-11/sweden-becomes-electric-car-battery-and-green-tech-hub
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-11/sweden-becomes-electric-car-battery-and-green-tech-hub
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-24/mercedes-backed-h2-green-steel-gets-4-55-billion-debt-financing
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-07/swedish-housing-market-slump-deepens-on-rate-energy-worries
https://www.irishtimes.com/world/europe/2022/10/14/sweden-far-right-populists-to-support-taboo-shattering-coalition/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/14/swedish-parties-agree-coalition-with-backing-of-far-right
https://www.thetimes.co.uk/article/swedish-right-is-capitalising-on-fears-over-immigration-drhprk5vz
https://www.thetimes.co.uk/article/swedish-right-is-capitalising-on-fears-over-immigration-drhprk5vz
https://www.bbc.com/news/world-europe-63311743
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/swedish-government-scraps-countrys-pioneering-feminist-foreign-policy
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/swedish-government-scraps-countrys-pioneering-feminist-foreign-policy
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/swedish-government-scraps-countrys-pioneering-feminist-foreign-policy
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/swedish-government-scraps-countrys-pioneering-feminist-foreign-policy
https://www.bbc.com/news/world-europe-63311743
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11287213/Nord-Stream-pipeline-Inspection-shows-signs-sabotage-multiple-detonations-Sweden-reveals.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11287213/Nord-Stream-pipeline-Inspection-shows-signs-sabotage-multiple-detonations-Sweden-reveals.html
https://www.independent.co.uk/news/sweden-ap-copenhagen-denmark-baltic-sea-b2196915.html
https://www.irishtimes.com/world/europe/2022/10/07/swedish-investigation-confirms-nord-stream-detonation-suspicion/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-ap-denmark-baltic-sea-copenhagen-b2200127.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-11317133/Sweden-shuns-formal-joint-investigation-Nord-Stream-leak-citing-national-security.html
https://www.express.co.uk/news/world/1684410/russia-news-Sweden-shuns-formal-joint-investigation-Nord-stream-leak
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11347965/Russians-blamed-spate-SPEED-CAMERA-thefts-Sweden-stripped-drones.html
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- På temat internationella relationer rapporteras om att den svenska EU-parlamentarikern 

Abir Al-Sahlani klippt av sitt hår under ett framträdande i EU-parlamentet, i solidaritet 

med iranska kvinnor. Sky News uppger att Sahlani solidaritetshandling var riktad mot 

”gamla, trötta” världsledare som inte har tagit ställning för stöd till de iranska kvinnorna. 

 

- I övrigt rapporterar Independent  på temat turism om det svenska ishotellet i Lappland. Att 

Svante Pääbo tilldelades 2022 års Nobelpris i fysiologi eller medicin lyfts fram av flera 

olika nyhetsmedier (t ex The Guardian). 

  

https://news.sky.com/story/swedish-mep-cuts-her-hair-during-eu-parliament-speech-in-solidarity-with-iranian-women-after-mahsa-amini-death-12712740
https://www.independent.ie/life/travel/chilling-out-in-style-in-swedish-lapland-42048414.html
https://www.theguardian.com/science/2022/oct/03/nobel-prize-physiology-medicine-svante-paabo
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Norge, Danmark och Finland1 

Nyhetsrapporteringen i Norge 

- I jämförelse med föregående månader rapporterades det under oktober mindre om Sverige. 

Rapporteringen präglades av det oroliga omvärldsläget och tar i hög utsträckning upp olika 

internationella händelser och processer där Sverige är inblandat. Sammantaget utgjordes 

rapporteringen om Sverige under oktober nästan uteslutande återrapportering av händelser 

och skeenden. Analyserande texter förekommer medan opinionsartiklar i stort sett inte 

förekommer alls. Ett särskilt stort fokus i rapporteringen har varit på sabotaget mot Nord 

Stream samt de efterföljande undersökningarna och uttalanden från Ryssland. Sabotaget 

kopplas till Sverige främst på grund av att svenska myndigheter genomför undersökningar 

av havsbottnen vid läckan (abcnyheter, vg.no). 

 

- Det har under månaden även rapporterats om bland annat Sveriges Nato-ansökan, med 

särskilt fokus på Turkiets krav på Sverige (vg.no, abcnyheter.no, abcnyheter.no) svenska 

protester mot den iranska regimen, den svenska bojkotten av VM i skidåkning 

(Aftenposten), och utvisningen av svenskar som deltagit i en högerextremistisk 

demonstration i Oslo (Aftenposten, TV2). 

 

- Brottslighet är ett tema i drygt en tiondel av rapporteringen om Sverige och liksom under 

tidigare månader läggs inom temat stor uppmärksamhet på gängrelaterad brottslighet i 

Sverige. Merparten av rapporteringen utgörs av nyhetsnotiser om skjutningar och mord i 

den gängkriminella miljön (vg.no, Dagbladet). Det förekommer också enstaka artiklar som 

på ett mer analyserande sätt rapporterar om gängkriminalitet och kommenterar 

problematiken i förhållande till svensk politik, bland annat beskrivs den nya regeringens 

kriminalpolitik (vg.no, Nettavisen). En annan ingång togs i en debattartikel som fått relativt 

stor spridning. Artikeln resonerar kring att det är problematiskt att se islam som religion 

som en orsak bakom gängkriminalitet. Det antyds att detta sker i Sverige och riskerar att 

ske i större utsträckning med den nya svenska regeringen (Nettavisen). 

 

- Vidare har det rapporterats om den svenska regeringsbildningen och den nya regeringen. 

Regeringens mandat och de olika samarbetspartiernas position och frågor diskuteras – 

Sverigedemokraterna får särskild uppmärksamhet och det noteras att det största 

högerpartiet inte får plats i regeringen (NRK, vg.no). Sverige uppges i rapporteringen gå 

mot höger (Dagsavisen, vg.no). 

 

 

 

 
1 Underlag om nyhetsrapporteringen i Danmark kommer att läggas till i den rapport som publiceras på si.si 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/10/10/195876818/svensk-nei-til-russisk-krav-om-innsyn-i-nord-stream-etterforskning
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige-nekter-russland-innsyn-i-nord-stream-undersoekelser.f4TDeQWOQ
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/afp-erdogan-truer-med-aa-stoppe-svensk-og-finsk-nato-medlemskap-igjen.rffSqYH2n
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/10/05/195875734/tyrkisk-raseri-mot-svensk-tv-satire
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/10/24/195879773/sveriges-utenriksminister-deler-tyrkias-bekymring-over-pkk
https://www.aftenposten.no/sport/langrenn/i/APLaxr/svenske-langrennsstjerner-vil-boikotte-vm
https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=63395
https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/635ec3ea4632460e3edf97d6
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/sverige16-aaring-funnet-skutt-paa-sykkelbane.oIgardqwt
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=110103
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Q77xR4/tre-menn-tiltales-for-drapet-paa-svenske-adriana-12
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/volden-i-sverige-kan-ikke-forklares-med-ungdommens-muslimske-bakgrunn/o/5-95-685711
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/volden-i-sverige-kan-ikke-forklares-med-ungdommens-muslimske-bakgrunn/o/5-95-685711
https://www.nrk.no/urix/sverigedemokraterna-fikk-ikke-plass-i-den-svenske-regjeringen-1.16138986
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kEE3pA/sverigedemokraterna-ikke-med-i-ny-svensk-regjering
https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2022/10/14/det-lengste-steget-til-hoyre-i-svensk-politikk-pa-100-ar/
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/kEE3xQ/sveriges-ytre-hoeyre-sving
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Nyhetsrapporteringen i Danmark 

 

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

kategoriserats efter teman, varefter ett urval av 20 artiklar om regeringsbildningen och 

den nya politiska riktningen samt brottslighet har närlästs. Urvalet har bestått av längre 

artiklar med syftet att hitta ingående information om hur Sverige porträtteras. 

- Under oktober handlade en femtedel av rapporteringen om Sverige om den nya 

regeringen och deras politiska riktning inom ett antal områden. I ett flertal artiklar 

(Ekstrabladet, Politiken och Berlingske) används  begreppet ”paradigmskifte”, som 

används av regeringen i relation till hur de vill föra den nya politiken. Även att den så 

kallade feministiska utrikespolitiken avskaffas samt utrikesminister Tobias Billströms 

uttalande om förbjuda PKKs aktiviteter på svensk mark uppmärksammas (Berlingske och 

DR). I likhet med tidigare görs i rapporteringen om Sverige jämförelser mellan Danmark 

och Sverige. Denna gång gällande invandringspolitiken och det förekommer att slutsatsen 

dras att den nya regeringens beslut hittills tycks ligga nära den danska linjen (Politiken).  

Ibland uppges Sveriges och vissa svenskars självgoda bild av att vara en humanistisk 

stormakt vara  förbi nu och  den nya regeringen ”skal hente Sverige tilbage til realiteternes 

verden” (Jyllands-Posten). Det uppmärksammas också att Sverigedemokraterna inte sitter i 

regeringen utan agerar som ett stödparti. De uppges ha mycket inflytande över den nya 

regeringens inriktning av utrikes- och invandringspolitiken.  I mindre utsträckning 

uppmärksammas även den nya kulturministern Parisa Liljestrands mittstag att benämna den 

svenske filmregissören Ruben Östlund som en författare bland Selma Lagerlöf och Stieg 

Larsson i en tv-intervju (Politiken).  I ett fåtal artiklar rapporteras om klimat och miljö och 

den nya regeringen uppges vilja satsa på mer kärnkraft (TV2). 

 

- Brottslighet upptar en tredjedel av artiklarna om Sverige under oktober. 

Rapporteringen rör främst gängskjutningar i Sverige i allmänhet under 2021, och mer 

specifikt de skjutningar som drabbat Södertälje senaste månaderna. Situationen i Sverige 

jämförs även med den i Danmark, där man har betydligt färre skjutningar även per capita. 

Det rapporteras ingående om problem i Södertälje under flera års tid och mängden grov 

brottslighet på kort tid den senaste tiden omnämns som “Södertäljes 'sorte uger'” 

(Berlingske och Ekstrabladet). Avgående statsminister Magdalena Anderssons besök i 

Södertälje uppmärksammas också och hennes uttalande om att gängen ”udgør en fare for 

vort sammenhold og vort samfund” citeras. 

 

Andelen artiklar om brottslighet dras upp av ett relativt stort antal artiklar om gasläckorna 

på Nord Stream. Dessa artiklar bedöms primärt vara återrapporterande av nya 

händelseutvecklingar kring läckorna samt att SÄPO har konstaterat att sabotage mot Nord 

Stream är ”meget alvorlig” (TV2). 

 

 

 

 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/sverigedemokraterna-holdes-ude-af-blaa-regering-i-sverige/9469358
https://politiken.dk/udland/art9033747/Ulf-Kristersson-valgt-som-ny-svensk-statsminister
https://www.berlingske.dk/internationalt/ny-svensk-regering-vil-naa-nato-maalsaetning-syv-aar-foer-danmark
https://www.berlingske.dk/internationalt/sveriges-regering-vil-forbyde-pkk-aktiviteter-paa-svensk-jord
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sveriges-udenrigsminister-kalder-pkk-terrororganisation-vil-forbyde-gruppens
https://politiken.dk/udland/art9044966/Sverige-har-droppet-sin-feministiske-udenrigspolitik
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE14495871/ny-regering-skal-hente-sverige-tilbage-til-realiteternes-verden/
https://politiken.dk/udland/art9044966/Sverige-har-droppet-sin-feministiske-udenrigspolitik
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-14-ny-svensk-regering-vil-investere-i-mere-atomkraft
https://www.berlingske.dk/europa/i-en-svensk-by-er-bandekrigen-gaaet-i-arv-nu-er-tre-blevet-draebt-paa-blot
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/svensk-statsminister-udgoer-en-fare-for-hele-sverige/9463956
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-06-svensk-mistanke-om-grov-nord-stream-sabotage-styrket
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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 22 artiklar om regeringsbildningen, Sveriges 

ansökan om Nato-medlemskap och brottslighet har närlästs. Urvalet har bestått av längre 

artiklar med syftet att hitta ingående information om hur Sverige porträtteras. 

- Regeringsbildningen efter riksdagsvalet samt den nya regeringens politik är det som 

får störst uppmärksamhet under oktober, med en fjärdedel av alla artiklar om 

Sverige. Händelseförloppet kring regeringsbildningen följs men relativt få artiklar 

analysera den nya regeringens sammansättning. Den analys som görs kretsar kring 

Sverigedemokraterna vilka bedöms ha fått “en nyckelroll” (Iltalehti). I en artikel dras 

paralleller inför valet i Finland 2023 där spekulationer kring vilket inflytande partiet 

Sannfinländarna, ett systerparti till Sverigedemokraterna, kan tänkas komma att få (Ilta-

Sanomat). I en artikel rapporteras om uppmärksamheten som den svenska 

regeringsbildningen fått internationellt med rubriker om samarbete med “extremhögern” 

(Kauppalehti). 

 

- Ett större fokus i rapporteringen om regeringsbildningen ligger på Tidöavtalet och de 

sakpolitiska förändringar det innebär. Det uppmärksammas bland annat att mest utrymme i 

Tidöavtalet ägnas åt migrationspolitik och att politiken innebär en “rejäl skärpning” av 

invandringspolitiken (Iltalehti). Inriktningen i politiken beskrivs vidare som “ett 

paradigmskifte” (Kauppalehti) och innebär att “Kristerssons regering genomför nu 

Sverigedemokraternas invandringspolitik” (Helsingin Sanomat). 

 

- Utöver migrationspolitiken uppmärksammas även en förändring i klimat- och 

miljöpolitiken. Främst handlar det om reaktioner på att Miljödepartementet avskaffas, 

vilket bedöms vara “ett oroande misstag” (Kauppalehti). Representanter för det finska 

näringslivet tycker å andra sidan att fokus på att korta handläggningstiderna för 

miljötillståndsprocesser är positivt men är skeptiska till att det verkligen kommer att kunna 

realiseras (Kauppalehti). Beslutet att lägga ner Miljödepartementet föranledde också en 

inrikespolitisk diskussion i Finland om hur man bör göra, där tidigare förslag om att slå 

ihop miljödepartementet med exempelvis Jord- och skogsbruksdepartementet ansågs 

innebära fördelar men också att ha kvar och stärka miljödepartementet (Yle). Det 

uppmärksammas även att den nya regeringen vill satsa på kärnkraft (Helsingin Sanomat). I 

en opinionsartikel från finska Samlingspartiet anses att detta är ett tillfälle för Finland att 

gå i samma riktning (Helsingin Sanomat). 

 

- Även en förändring i utrikespolitiken uppmärksammas. Beslutet att lägga ner den 

feministiska utrikespolitiken diskuteras särskilt. Exempelvis beskrivs det som att 

“Socialdemokraternas så kallade feministiska utrikespolitik var alltså bara en variant på 

Sveriges långa tradition av utrikespolitisk självgodhet. Sveriges ibland glödande tonfall 

har irriterat inte bara Turkiet.” (Helsingin Sanomat). 

 

- Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato har återigen utgjort en 

större del av rapporteringen, en femtedel. Det tycks både ha genererats av nya 

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8873c835-6d79-499e-8d00-6525c1a41156
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009139748.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009139748.html
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruotsin-hallituksen-yhteistyo-aarioikeiston-kanssa-nousi-kansainvalisiin-otsikoihin-muuttuuko-nyt-maakuva/0f387019-e546-4258-a7fa-f9cd296d8253
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8873c835-6d79-499e-8d00-6525c1a41156
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ulf-kristersson-aikoo-tehda-tayskaannoksen-ruotsin-maahanmuuttopolitiikkaan-paradigmamuutos/423191f4-f44a-4feb-98fa-98d57aa7d565
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009140354.html
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruotsi-laukkauttaa-ymparistoministerion-paatos-ihmetyttaa-suomessakin-huolestuttava-virhe/81014b48-fe43-419e-9ee8-ebd281953ebb
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruotsi-lakkautti-ymparistoministerion-elinkeinoelama-toivoo-silti-offensiivista-ilmastopolitiikkaa/276dbeaa-4af1-48aa-80a3-094211c62c9f
https://yle.fi/uutiset/3-12663721
https://www.hs.fi/talous/art-2000009136057.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009139617.html
https://yle.fi/uutiset/3-12661804
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009145615.html
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utvecklingar i processen kring Sveriges och Finlands medlemskap i Nato, men också av att 

Sverige har en ny regering på plats och intresse för eventuella förändringar i samarbetet 

mellan länderna, kopplat till Nato. I rapporteringen beskrivs Finland fortsatt vara en 

mycket viktig samarbetspart för Sverige. Att det första officiella besöket utomlands gick 

till Finland uppmärksammas, vilket den finska försvarsministern också påpekar: “det är 

fint att det första officiella besöket riktas specifikt till Finland. Det beskriver det nära 

samarbete vi har” (MTVuutiset). I rapporteringen framkommer även att det tycks råda en 

samstämmighet mellan länderna och en försäkran från både Sverige och Finland om att 

man kommer att fortsätta processen mot medlemskap i Nato i samma takt (Ilta-Sanomat 

och Helsingin Sanomat).  

 

- Brottslighet utgör en tiondel av rapporteringen, men andelen har ökat jämfört med 

tidigare. Problem med gängkriminalitet i Sverige, kallat “den svenska vägen”, befaras 

sprida sig till Finland. Situationen i Sverige beskrivs som “exceptionell” och tjänar som 

exempel på hur illa det kan gå om Finland inte sätter in åtgärder redan nu. Det sägs både av 

representanter för den finska polisen och politiker i Sannfinländarna (Savon Sanomat, 

Kauppalehti och Ilta-Sanomat). Bilden som ges i rapporteringen är dock samtidigt att 

Sverige besitter värdefulla kunskaper att dela med sig av i form av projekt genom vilka 

man minskat antalet skjutningar och kriminella gäng (Iltalehti och Yle). 

På temat brottslighet har även gasläckorna på Nord Stream och utredningarna kring dem 

uppmärksammats i rapporteringen som överlag bedöms vara återrapporterande om 

händelseförloppet. 

- Sport var ett framträdande tema, med ungefär 15 procent av artiklarna. Energifrågan får 

också fortsatt uppmärksamhet, bl.a. med anledning av Fortums och Vattenfalls planer på 

nya kärnkraftverk i Sverige och Sveriges investeringsprojekt i elkabel till Finland. 

  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsin-tuore-puolustusministeri-ylistaa-suomea-maan-tarkeimmaksi-yhteistyokumppaniksi-turvallisuus-ja-puolustuspolitiikassa/8555758#gs.hn0u4v
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009166305.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009166305.html
https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/5418806
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/maahanmuuttajien-kanssa-valtettava-ruotsin-virheet/902b4318-89a6-4704-a2c6-8c55342ccc79
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009136686.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9ecaeddc-6fde-49fa-9af3-b5c5b99909a3
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Tyskland 

Nyhetsrapporteringen i Tyskland 

- Under oktober månad har rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier till stor del 

handlat om sport, inrikespolitik och kultur. Sport är ett tema i nästan hälften av alla artiklar, 

som framför allt kretsat kring fotboll och mötet mellan Malmö FF och FC Union Berlin i 

UEFA Europa League. Inrikespolitik utgör ungefär 25 procent av den totala 

artikelmängden och kultur 15 procent. Mindre teman är brottslighet, ekonomi/näringsliv 

samt militär- och försvarsfrågor. Rapporteringen är till övervägande del redogörande och 

bedöms ha en neutral tonalitet. 

 

- Kring temat inrikespolitik har det framför allt rapporterats om regeringsbildningen. Det 

lyfts att regeringsunderlaget består av en trepartiregering med stöd från 

Sverigedemokraterna. Det poängteras att minoritetsregeringar inte är ovanligt i Sverige 

men stödet från Sverigedemokraterna uppges markera ett trendbrott i svensk politik 

(Handelsblatt, Süddeutsche). Stundtals lyfts att flera partiledare i oppositionen uttryckt att 

Sverigedemokraternas inflytande markerar ett negativt politiskt skifte (Tageszeitung, 

Frankfurter Rundschau, Süddeutsche). Jimmie Åkessons uttalande om ett ”paradigmskifte” 

i svensk invandringspolitik plockas upp av flera medier (Tagesspiegel, Frankfurter 

Allgemeine, Berliner Morgenpost). Stundtals lyfter man även att den kriminella 

utvecklingen med gängvåld och skjutningar starkt påverkat svenska väljare och förändrat 

det politiska landskapet i Sverige under senare tid (Tagesspiegel, Welt). 

 

Mycket fokus i rapporteringen är på Sverigedemokraternas krav för att stödja regeringen, 

som uppges framförallt ha rört reformer kring migration och kriminalitet (Süddeutsche, 

Der Spiegel, Berliner Morgenpost). Reformförslagen i Tidöavtalet lyfts fram, med särskilt 

fokus på det innehåll som rör nya direktiv för migrationspolitiken, nya förslag på 

brottsbekämpning och nya mål för energipolitiken i Sverige (Tagesschau, Süddeutsche, 

Frankfurter Allgemeine). Man lyfter även upp att den nya regeringen inte kommer använda 

begreppet ”feministisk utrikespolitik” men att Sverige fortsatt kommer driva 

jämställdhetsfrågor internationellt (Frankfurter Allgemeine, Der Spiegel, Tagesschau). Det 

rapporteras även om att Romina Pourmokhtari blivit utsedd till klimat- och miljöminister 

(Der Spiegel, Tagesspiegel) och att den nya regeringen valt att lägga ner 

Miljödepartementet (Tageszeitung) vilket det i ett fåtal artiklar riktats kritik mot 

(Frankfurter Rundschau). 

 

- På temat brottslighet har det främst rapporterat om utredningsarbetet kring gasläckorna på 

Nord Stream. Der Spiegel och Tagesschau uppgav att Sverige inte velat delta i en 

gemensam utredningsgrupp med Danmark och Tyskland eller delge information kring den 

egna utredningen på grund av säkerhetsskäl. I en uppföljande artikel rapporterade Der 

Spiegel att dåvarande statsminister Magdalena Andersson dementerat uppgifterna om ett 

avbrutet samarbete och menade att Sverige fortsatt samarbetade med Tyskland och 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/regierung-ulf-kristersson-neuer-ministerpraesident-in-schweden/28750614.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-regierung-rechtspopulisten-1.5674938
https://taz.de/Ministerpraesident-in-Schweden-gewaehlt/!5888405/
https://www.fr.de/politik/schwarzer-tag-fuer-schweden-91851700.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-kristersson-neuer-ministerpraesident-in-schweden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221016-99-150924
https://www.tagesspiegel.de/politik/im-parlament-mit-rechtspopulisten-schweden-bereitet-sich-auf-wahl-von-konservativem-ministerprasidenten-vor-8759362.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-ulf-kristersson-zu-neuem-ministerpraesidenten-gewaehlt-18392802.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-ulf-kristersson-zu-neuem-ministerpraesidenten-gewaehlt-18392802.html
https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article236687533/Schweden-Ulf-Kristersson-vor-Wahl-zum-Ministerpraesidenten.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/koalition-in-stockholm-will-plane-verkunden-schwedens-neue-regierung-offenbar-ohne-rechtspopulisten-8752165.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus241621055/Schweden-So-gross-ist-jetzt-der-Einfluss-der-Rechtspopulisten.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-rechtspopulisten-stuetzen-neue-schwedische-regierung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221014-99-125503
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-neue-regierung-setzt-auf-unterstuetzung-von-rechtspopulisten-a-a04e3633-173b-4cae-8694-1e55a82bcaa9
https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article236668581/Kristersson-meldet-Erfolg-bei-Regierungsbildung.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-regierungsbildung-109.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-regierung-moderate-schwedendemokraten-1.5675123
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-einigung-auf-regierung-mit-unterstuetzung-der-rechtspopulisten-18386842.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-neue-rechte-regierung-kippt-feministische-aussenpolitik-18396886.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-neue-regierung-streicht-den-ausdruck-feministische-aussenpolitik-a-39326d14-4103-40d8-bf21-760abb1b803e
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/regierung-schweden-101.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-26-jaehrige-romina-pourmokhtari-wird-klimaministerin-a-0ebd3b18-4390-4e61-b6f9-94d741fa915d
https://www.tagesspiegel.de/politik/jungstes-kabinettsmitglied-des-landes-26-jahrige-wird-klimaministerin-in-schweden-8765725.html
https://taz.de/Rechte-Regierung-in-Schweden/!5885627/
https://www.fr.de/politik/schweden-neue-regierung-koalition-klima-politik-sprit-preis-91881228.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-schweden-laesst-zusammenarbeit-bei-pipeline-ermittlungen-platzen-a-490b359c-1508-458a-bb57-954e4ce11050
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/nordstream-pipelines-ermittlungen-101.html
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-andersson-dementiert-alleingang-in-nord-stream-2-untersuchung-a-20c7a7ba-7b66-4305-8f56-235b12ed108d
https://www.spiegel.de/ausland/schweden-andersson-dementiert-alleingang-in-nord-stream-2-untersuchung-a-20c7a7ba-7b66-4305-8f56-235b12ed108d
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Danmark. På temat brottslighet har det även rapporterats om den skjutning då en 16-åring 

blivit skjuten på en cykelbana i Sandviken (Süddeutsche, Merkur, Berliner Morgenpost). I 

rapporteringen lyfter man upp att Sverige haft ett ”långvarigt problem med 

gängkriminalitet och skjutningar”. 

 

- Inom nyheter relaterade till militär- och försvarsfrågor har det bland annat rapporterats 

om att Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan fortsatt uttryckt invändningar mot 

Sveriges ansökning om medlemskap på grund av vad man anser vara terroristklassade 

organisationers verksamhet i Sverige (Berliner Zeitung, Franfkurter Rundschau). Det har 

även rapporterats att det förekommit misstankar i Sverige kring att Ryssland ska ha stulit 

svenska fartkameror och använt delar i drönare som använts i Ukraina (Focus). 

 

- På temat kultur har man framför allt rapporterat om det ”sensationella fyndet” av Vasas 

systerskepp Äpplet utanför Stockholm och flera artiklar kring upptäckten har fått stor 

spridning (Tagesschau, Focus, Frankfurter Allgemeine). Det har även rapporterats om 

Nobelpriset och framför allt priset i medicin till svensken Svante Pääbo (Tagesschau, Welt, 

Süddeutsche). 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-schuesse-in-schweden-16-jaehriger-auf-radweg-getoetet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221026-99-267069
https://www.merkur.de/welt/schuesse-in-schweden-16-jaehriger-auf-radweg-getoetet-zr-91875529.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article236759271/Schuesse-in-Schweden-16-Jaehriger-auf-Radweg-getoetet.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/erdogan-will-nato-beitritte-von-schweden-und-finnland-erneut-blockieren-li.272622
https://www.fr.de/politik/erdogan-nato-beitritt-schweden-blockieren-tuerkei-griechenland-news-91835081.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/flut-von-diebstaehlen-schweden-spekuliert-ob-gestohlene-blitzer-in-russischen-drohnen-landen_id_170594561.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/stockholm-schweden-sensationsfund-vasa-schwesternschiff-101.html
https://www.focus.de/panorama/welt/sensationsfund-vor-schweden-taucher-entdecken-kriegsschiff-aus-dem-17-jahrhundert_id_169937236.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/schwesterschiff-der-vasa-in-schweden-entdeckt-18411315.html?premium=0xfd4c412b6ac76a7575252495e6d82787
https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/medizin-nobelpreis-129.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article241388793/Evolutionsforscher-Medizin-Nobelpreis-geht-an-Schweden-Svante-Paeaebo.html
https://www.sueddeutsche.de/wissen/nobelpreis-svante-paeaebo-medizin-1.5667590


 

 

 14 (20) 

 

 

Frankrike 

Nyhetsrapporteringen i Frankrike 
  

- Under månaden har drygt en tredjedel av rapporteringen om Sverige handlat om 

inrikespolitik där fokus varit på regeringsbildningen. Ungefär en femtedel av 

rapporteringen om Sverige handlar om läckorna på Nord Stream (t ex Le Monde, Le 

Figaro). Le Figaro uppger att Sverige inte ger Ryssland tillgång till utredningen. Le Figaro 

rapporterar också om att Turkiet fortsatt blockerar Sveriges och Finlands Nato-anslutning 

eftersom länderna inte anses leva upp till det avtal länderna kommit överens om. Ungefär 

15 procent av rapporteringen tar upp Nobelpriset i medicin som tilldelades den svenska 

professorn Svante Pääbo. Inget enskilt tema är framträdande bland periodens mest delade 

publiceringar. 

 

- I rapporteringen på temat inrikespolitik är ett spår Sverigedemokraternas stora 

inflytande över den nya regeringen (t ex Le Figaro). I rapporteringen förekommer ibland 

en kritisk ton, där Sverigedemokraternas inflytande sätts i en europeisk kontext som 

uppges karaktäriseras av en tydligare närvaro av högerpopulism. I viss rapportering 

resoneras kring att bilden av Sverige och uppfattningen om landet som socialdemokratisk 

förebild och pionjär i klimatfrågan kan komma att påverkas. 

 

- Flera medier uppger att valet och den nya regeringen innebär en ”ny politisk era” i Sverige 

(Le Monde, L'Express och Libération) med hänvisning till exempelvis förslagen på 

visitationszoner och strängare straff för återfallsförbrytare. Le Monde rapporterar om 

Sverigedemokraternas politiska program med satsningar på skattebetalare och mindre 

pengar till utvecklingsbistånd, migration och klimat liksom att Sverigedemokraterna 

uppfattas befinna sig utanför den traditionella höger-vänster skalan genom att vilja sänka 

vissa skatter men samtidigt öka vissa socialförsäkringar. I Le Monde analyseras 

Sverigedemokraternas och slutsatsen dras att partiets fortsatt har en nynazistisk och 

migrationskritisk grund. Anledningen till att partiet vuxit uppges inte vara en normalisering 

av partiet utan att det svenska samhället har förändrats. Le Monde tecknar ett kritiskt 

porträtt av Ulf Kristersson, som uppges ha blivit vald till statsminister med minst antal 

röster sedan 1978 och vara mindre populär än tidigare statsminister Magdalena Andersson. 

Artikeln uppger att Kristersson svikit sitt löfte inför valet 2018 att inte samarbeta med 

Sverigedemokraterna. I Le Monde framställs regeringsbildningen som en seger för 

Sverigedemokraterna genom att det avtal som överenskommits mellan de fyra partierna 

inkluderar stora delar av Sverigedemokraternas krav. 

 

  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/03/selon-la-suede-le-gaz-a-cesse-de-s-echapper-de-nord-stream-1-mais-pas-de-nord-stream-2_6144222_3244.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-gaz-a-cesse-de-s-echapper-de-nord-stream-1-mais-pas-de-nord-stream-2-selon-la-suede-20221003
https://www.lefigaro.fr/international/le-gaz-a-cesse-de-s-echapper-de-nord-stream-1-mais-pas-de-nord-stream-2-selon-la-suede-20221003
https://www.lefigaro.fr/international/nord-stream-berlin-enquete-sur-un-possible-sabotage-la-suede-refuse-de-donner-acces-a-moscou-a-son-enquete-20221010
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-erdogan-menace-de-nouveau-de-bloquer-l-adhesion-de-la-suede-et-de-la-finlande-20221001
https://www.lefigaro.fr/international/suede-le-conservateur-kristersson-elu-premier-ministre-avec-les-voix-de-la-droite-radicale-20221017
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/17/suede-le-conservateur-ulf-kristersson-elu-premier-ministre-avec-l-appui-des-voix-de-l-extreme-droite_6146141_3210.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suede-le-conservateur-kristersson-elu-premier-ministre-avec-le-soutien-inedit-de-l-extreme-droite_2182031.html
https://www.liberation.fr/international/europe/suede-qui-est-ulf-kristersson-le-nouveau-premier-ministre-elu-avec-les-voix-de-lextreme-droite-20221017_UGNPTXMVZBBW5B6SUCBYSSDRRA/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/06/l-aide-internationale-et-le-climat-dans-le-viseur-des-democrates-de-suede_6144656_3234.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/10/les-democrates-de-suede-un-parti-nationaliste-aux-racines-fascistes_6145155_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/18/suede-ulf-kristersson-un-premier-ministre-mal-elu_6146219_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/15/l-emprise-de-l-extreme-droite-sur-le-gouvernement-suedois_6145940_3210.html
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Ryssland 
 

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier 

- Det mest framträdande temat i rapporteringen om Sverige var brottslighet och fokus var 

huvudsakligen på gasläckorna på Nord Stream, som ungefär hälften av rapporteringen om 

Sverige handlade om. En femtedel av rapporteringen om Sverige handlade om militär- och 

försvarsfrågor och behandlade Sveriges Nato-ansökan. I övrigt har det rapporterats om 

bland annat inrikespolitik, sport, näringsliv och kultur, men endast i liten utsträckning. 

 

- Rapporteringen om gasläckorna på Nord Stream utgörs huvudsakligen av likartade 

notiser, men Sveriges agerande och Rysslands reaktioner på det synliggörs i 

rapporteringen. Det framgår att svenska myndigheter i början av oktober startar en 

utredning enligt vilken sabotage är orsaken bakom läckorna (Vesti m fl). Ryska UD:s 

talesperson Maria Zakharova citeras kring att en utredning endast kan anses tillförlitlig och 

objektiv om företrädare från Ryssland deltar (t ex Ruptly, Gazeta). Att Sverige inte vill att 

Ryssland deltar i utredningen eller tar del av utredningsresultat är återkommande spår 

rapporteringen och det uppmärksammas bland annat att den svenska Åklagarmyndigheten i 

förundersökningen om misstänkt grovt sabotage fattade beslut om att spärra av området för 

att kunna göra en brottsplatsundersökning (bl.a. RIA, Kommersant, 1Kanal). Det 

rapporteras också om att Nord Stream AG inte får påbörja en inspektion av de skadade 

områden av rörledningen eftersom det saknar tillstånd från svenska och danska 

myndigheter (NTV). Nezavisimaja Gazeta hänvisar till tidigare justitieminister Morgan 

Johansson som bekräftar att förundersökningen sker under svensk lag och 

utredningssekretess gäller. I rapporteringen uppges tidigare statsminister Magdalena 

Andersson neka Ryssland tillgång till utredningens resultat trots begäran från den ryska 

premiärministern Mikhail Misjustin (Kommersant) och Sverige uppges agera osjälvständigt 

och lyda USA:s order (Inosmi). Att Rysslands UD kallar upp Sveriges, Danmarks och 

Tysklands ambassadörer och överlämnar en protest mot uteslutning av Ryssland och 

Gazprom AG från utredningen skapar rubriker i flera medier (bl a TASS, RBC, KP, Life). 

RT med flera uppger att Sverige inte ens delar utredningsresultat med Europeiska byrån för 

straffrättsligt samarbete (Eurojust), Tyskland eller Danmark - och hänvisar till Der Spiegel. 

Senare citeras Magdalena Andersson då hon dementerar uppgifterna och säger att Sverige 

samarbetar med andra länder (t ex i RIA och Life.) Mot slutet av månaden sprids 

Expressens fotoreportage från brottsplatsen i flera medier (se t ex TASS). 

 

Rapporteringen om Nord Stream tar även upp vad som uppges vara reaktioner från Kina på 

bl,a, att Ryssland inte får delta i utredningsarbetet. RIA och Komsomolskaja Pravda uppger 

att kommentarer från följare till den kinesiska tidningen Guanchas speglar Kinas 

folkopinion. Artikelrubrikerna lyder ”Kineser anklagar Sverige” i RIA och ”Kineser 

upprörda över Sveriges beslut” i KP. 

 

 

https://www.vesti.ru/article/2977625
https://www.ruptly.tv/ru/videos/20221006-017-Russia-Nord-Stream-investigation-will-only-be-objective-with-participation-of-Russia-Zakharova-
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/10/06/18737695.shtml
https://ria.ru/20221003/potok-1821279135.html
https://www.1tv.ru/news/2022-10-04/438932-shvetsiya_zakryla_zonu_v_baltiyskom_more_v_rayone_vzryvov_na_severnyh_potokah
https://www.ntv.ru/novosti/2726622/
https://www.ng.ru/news/750195.html
https://www.kommersant.ru/doc/5607034
https://inosmi.ru/20221011/severnyy-potok-256675087.html
https://tass.ru/politika/16043191
https://www.rbc.ru/politics/13/10/2022/6347d8969a7947d089cf1011
https://www.kp.ru/online/news/4962369/
https://life.ru/p/1531210
https://russian.rt.com/world/news/1061394-shveciya-rassledovanie-nord-stream
https://ria.ru/20221015/shvetsiya-1824225535.html
https://life.ru/p/1531680
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16083009
https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html
https://www.kp.ru/online/news/4949269/
https://www.guancha.cn/internation/2022_10_04_660571.shtml
https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html
https://www.kp.ru/online/news/4949269/
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- På temat militär- och försvarsfrågor är fokus på ratificeringen av Sveriges Nato-

ansökan och på Ungerns (t ex RT) och Turkiets ställning i frågan. I rapporteringen lyfts 

t ex att president Erdoğan uttryckt att statsminister Ulf Kristersson är ”i kamp mot 

terrorism och terrorister” (Lenta). På temat lyfts även Sveriges fortsatta militära stöd till 

Ukraina. Både tidigare utrikesminister Ann Linde (Gazeta), hennes efterträdare Tobias 

Billström (RIA) samt försvarsminister Pål Jonson (TASS) citeras kring Sveriges fortsatta 

stöd och samtliga understryker dess vikt. 

 

- Drygt 10 procent av rapporteringen handlar om sport och tar huvudsakligen upp 

uttalanden från svenska och ryska idrottare och idrottsfunktionärer om att Ryssland 

inte tillåts delta i internationella tävlingar. Exempelvis rapporterar Vesti och TV Zvezda 

från Europeiska Olympiska kommitténs seminarium där SOK:s chef Peter Reinebo 

kritiserade ryska och belarusiska delegationers deltagande. RIA uppmärksammar att UD:s 

avrådan för resor till Ryssland gäller även för ishockeyspelare, vilket leder till kritik från 

dumaledamöter och UD:s agerande uppges handla om russofobi (Gazeta). Även svenska 

längdskidåkares hot om att bojkotta VM ifall ryska idrottare får delta uppmärksammas 

kritiskt i den ryska Duman, vilket bl.a. Gazeta rapporterar om. En personlig berättelse om 

livet i Sverige av en pensionerad sovjetisk fotbollsspelare som numera bor i Sverige, 

plockas upp i flera medier. Den ursprungliga intervjun, där han ger Sveriges sociala system 

både ris och ros, publiceras i Championat. 

 

- Enstaka artiklar på temat näringsliv handlar liksom under föregående månader om 

svenska företag som lämnar eller har lämnat Ryssland. Det rapporteras bl.a. om 

IKEA:s nedmonterade skyltar i staden Samara (Tsargrad), Bonavas 

verksamhetsförsäljning (Gazeta) samt vad som uppges vara Volvos planer för ett liknande 

beslut (Lenta). 

 

- Rapportering om regeringsskiftet i Sverige utgör en mycket liten andel av 

rapporteringen om Sverige, ungefär två procent. Moskovsky Komsomolets 

uppmärksammar Sveriges yngsta minister, klimat- och miljöminister Romina 

Pourmokhtari (L), Izvestija rapporterar bl.a. om att regeringen inte kommer använda 

begreppet feministisk utrikespolitik. Rapporteringen på temat är överlag neutral. 

 

- Även temat kultur är litet i rapporteringen, ett par procent. Den präglas av ett uttalande från 

Maria Zakharova om den ryske dirigenten Valerij Gergievs uteslutning från Kungliga 

musikakademin i vilket hon kritiserar akademin: ”Ett fantastiskt motbjudande steg togs 

mot Ryssland, allt detta gjordes i spåren av den västerländska russofobiska politiken” (t ex 

i Rossijskaja gazeta och KP) Det förekommer även en viss rapportering om det svenska 

samhället, men temat är litet (ett par procent). En debattartikel i Expressen ”Ukrainska 

flyktingar kan inte leva på 71 kronor” plockas av bl a av RIA, MK och RT som rapporterar 

om vad som uppges vara omänskliga levnadsvillkor för flyktingar från Ukraina i Sverige. 

En intervju från TV4 med Stadsmissionens verksamhetschef i Karlstad återpubliceras, där 

hon pratar om barnfamiljernas svårigheter på grund av inflationen, ger ringar på vattnet i 

Izvestija, Gazeta, Lenta, Izvestija där situationen omnämns som omfattande svält. 

 

- För första gången på flera månader ligger fokus bland de mest delade artiklarna inte 

uteslutande på krigsrelaterade händelser. Den mest delade artikeln handlar om ”Hur bor en 

https://russian.rt.com/world/news/1063552-nato-finlyandiya-shveciya
https://lenta.ru/news/2022/10/21/naborbu/
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/17/18813361.shtml
https://ria.ru/20221019/shvetsiya-1825125666.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16148421
https://www.vesti.ru/article/2968960
https://tvzvezda.ru/news/20221011313-NFsqn.html
https://rsport.ria.ru/20221002/khokkey-1820972426.html
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/02/18702433.shtml
https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/10/18765169.shtml
https://www.championat.com/football/news-4845669-u-menya-2000-olimpijskij-chempion-kuznecov-rasskazal-ob-urovne-zarplat-v-shvecii.html
https://samara.tsargrad.tv/news/ikea-vsjo-v-samare-s-tc-mega-demontirovali-vyvesku-shvedskogo-retejlera_653401
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/09/18755695.shtml
https://lenta.ru/news/2022/10/19/volvo/
https://www.mk.ru/politics/2022/10/18/v-shvecii-poyavilsya-samyy-molodoy-ministr-v-istorii-pravitelstva-strany.html
https://iz.ru/1412035/nataliia-portiakova/vot-pravyi-povorot-kakim-budet-kurs-shvetcii-pri-novom-premere
https://rg.ru/2022/10/20/mariia-zaharova-schitaet-pozornym-lishenie-valeriia-gergieva-zvaniia-chlena-shvedskoj-muzykalnoj-akademii.html
https://www.kp.ru/online/news/4973053/
https://www.expressen.se/debatt/ukrainska-flyktingar-kan-inte-leva-pa-71-kronor/
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://iz.ru/1411259/2022-10-17/v-shvetcii-pozhalovalis-na-nevozmozhnost-prokormit-detei-iz-za-rosta-infliatcii
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/10/17/18811819.shtml
https://lenta.ru/news/2022/10/17/shvedy/
https://iz.ru/1411259/2022-10-17/v-shvetcii-pozhalovalis-na-nevozmozhnost-prokormit-detei-iz-za-rosta-infliatcii
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vanlig svensk familj? (Trustload). Rapporteringen om Nord Stream återkommer, t ex DW, 

Golos Ameriki och Meduza. Endast artiklar publicerade i västerländska eller oberoende 

medier finns med bland de mest delade. 

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier 

- De två händelser som fick mest uppmärksamhet i rapporteringen om Sverige under oktober 

var regeringsbildningen samt Sveriges agerande i samband med gasläckorna på Nord 

Stream. Även bl.a. det ekonomiska läget i Sverige har tagits upp i rapporteringen. 

 

- Rapporteringen om regeringsbildningen efter valet lyfter framförallt den nya 

politiska inriktningen. Sputnik tar upp att regeringen har stöd av Sverigedemokraterna 

och uppger att den politiska inriktningen troligen kommer innebära bl.a. hårdare straff för 

organiserad brottslighet, ett minskat antal asylsökande och minskat bistånd. Detta uppges 

utgör en stor förändring från tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts ambition om att göra 

Sverige till en ”humanitär stormakt”. Det framgår av rapporteringen att Miljödepartementet 

kommer att läggas ner och regeringen uppges ”först och främst behöva lösa ekonomiska 

frågor, eftersom Sverige, liksom många andra europeiska nationer, är belastat med 

rekordhög inflation och en växande energikris” (Sputnik). Kristersson uppges vara ett stort 

fan av kärnkraft, till skillnad från Socialdemokraterna (Sputnik). Även utrikespolitiken lyfts 

fram. Det framgår att den nya regeringen överger den feministiska utrikespolitiken; ett 

begrepp som uppges ha fått mycket kritik i Sverige. Utrikesminister Tobias Billström 

citeras kring att ansatsen har varit kontraproduktiv för Sverige internationellt (Sputnik). 

 

- I rapporteringen om Nord Stream framträder en bild av att Ryssland misstror 

Sveriges agerande. Rapporteringen speglar dock framförallt det spända säkerhetspolitiska 

läget och det framgår att Ryssland antyder att det ”kollektiva väst” är skyldigt till läckorna. 

Under månaden uppges inledningsvis den svenska flottan, i oklart syfte och bara dagar 

innan läckorna uppstod, ha besökt området för Nord Stream 1 och 2. Det lyfts i samma 

rapportering att den ryska underrättelsetjänsten, SVR, anser att de explosioner som ledde 

till skador på ledningarna var en ”internationell terroristhandling” och det kollektiva väst 

uppges vara skyldigt (Sputnik). Den ryskengelska rapporteringen tar också upp att den 

utredning som genomförts av svenska myndigheter kom fram till att läckorna sannolikt 

uppstått genom sabotage och det framgår att Ryssland antytt att Washington och London är 

skyldiga (Sputnik). Sverige uppges i rapporteringen om Nord Stream ignorera Rysslands 

önskan att delta i utredningsarbetet samt ta del av utredningsresultat, trots en formell 

begäran till dåvarande statminister Magdalena Andersson (Sputnik). Sverige uppges inte 

heller vilja samarbeta med andra länder, vilket dementeras av Magdalena Andersson 

(Russia Today). När det mot slutet av månaden rapporteras om att Sverige inleder en ny 

undersökning citeras bl.a. ryska UD:s talesperson Maria Zacharova kring att 

undersökningarna bara kan anses vara tillförlitliga och objektiva om Moskva får delta 

(Sputnik). 

 

- Rapportering om vad som uppges vara utmaningar i det svenska samhället är 

återkommande i den ryskengelska rapporteringen. Under månaden rapporteras bl.a. om 

att svenska kyrkor kommer behöva stänga under vintern, på grund av de höga elpriserna. 

Detta uppges aldrig ha hänt tidigare och energipriserna i Europa uppges ha stigit sedan EU 

införde ”självskadande” sanktioner mot Ryssland (Sputnik). Samma påstående lyfts även i 

http://trustload.com/kak-zhivet-obychnaya-semya-v-shvecii-pokazyvayu-ix-2-komnatnuyu-kvartiru/
https://www.dw.com/ru/svecia-severnye-potoki-razrusili-prednamerennye-vzryvy/a-63357155
https://www.golosameriki.com/a/sweden-nord-stream-leaks-investigation/6783703.html
https://meduza.io/news/2022/10/14/shvetsiya-germaniya-i-daniya-otkazalis-ot-sovmestnogo-rassledovaniya-utechek-na-severnyh-potokah-v-germanii-schitayut-chto-proboiny-sledstvie-primeneniya-vzryvchatki
https://sputniknews.com/20221018/who-is-swedens-new-pm-kristersson--what-can-be-expected-from-him-1101992371.html
https://sputniknews.com/20221027/new-swedish-government-under-fire-for-shutting-down-environment-ministry-1102748916.html
https://sputniknews.com/20221018/who-is-swedens-new-pm-kristersson--what-can-be-expected-from-him-1101992371.html
https://sputniknews.com/20221019/new-swedish-govt-scraps-countrys-feminist-foreign-policy-1102077800.html
https://sputniknews.com/20221003/swedish-surveillance-vessel-in-nord-stream-area-days-before-pipeline-sabotage-1101448512.html
https://sputniknews.com/20221006/swedens-completed-probe-into-nord-stream-terrorist-acts-increases-suspicions-of-sabotage-1101570066.html
https://sputniknews.com/20221010/sweden-ignores-moscows-proposal-to-join-nord-stream-probe-so-far-russian-embassy-says-1101697381.html
https://www.rt.com/business/564697-sweden-reject-nord-stream-probe/
https://sputniknews.com/20221027/swedish-military-conducting-new-investigation-at-nord-stream-bombing-site-1102748015.html
https://sputniknews.com/20221006/never-done-that-before-swedish-churches-facing-closure-amid-rocketing-heating-bills-1101558029.html
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en artikel om att svenskar kommer behöva acceptera en lägre levnadsstandard och att en 

hård och kall vinter väntar. Svenska experter inom särskilt banksektorn citeras i 

rapporteringen. (Sputnik, Sputnik). 

 

- Russia Today rapporterar om den våg av fartkamerastölder som skett i Sverige. I artikeln 

nämns det att det misstänks att stölderna kan vara kopplade till ”den pågående konflikten 

mellan Moskva och Kiev.” 

  

https://sputniknews.com/20221010/sweden-must-accept-lower-living-standard-ex-central-bank-chief-says-1101664586.html
https://sputniknews.com/20221026/hard-and-cold-winter-ahead-major-swedish-bank-warns-1102660034.html
https://www.rt.com/news/565063-sweden-roadside-cameras-theft/
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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 

 

 

 

 


