
Onlinerejse til Sverige – onsdag den 23. november 2022

PROGRAM
Rejsen ledes af 

Rasmus Nørlem Sørensen 
der er Sekretariatsleder 
og chefanalytiker i DEO.

MAD

“Klassiska köttbullar med potatismos, 
lingon och inlagd gurka” – Sveriges nationalret

Populært kaldt Sveriges nationalret, og en ret, som har en 
speciel plads i alle svenskeres hjerte. Kødbollerne laves 
af ‘blandfärs’ (blandet fars), som røres op med omtrent 
de samme ingredienser til danske frikadeller, dog tilføjer 
mange svenskere en anelse dijonsennep til kødfarsen. 

Kødbollerne rulles og formes, og traditionelt set serve-
res de med kartoffelmos, fl ødesovs, syltede agurker og 
tyttebærsyltetøj (svensk: lingonbär).

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig på 
rejsen til løs samtale.

14.00 Velkomst ved Finn Ellegaard.

14.05 Introvideo om Sverige

14.25 Hvordan ser Sverige ud – set fra Danmark? Kr. 
Dagblads journalist Johan Varning Bendtsen har 
lige udgivet bogen Det svenske eksperiment - mellem 
foregangsland og skræmmebillede.  

14.50 Strækkeben pause

14.55 Hvilken rolle har Sverige i Europa? Chefanalytiker i 
DEO, Rasmus Nørlem Sørensen, fortæller om Sverige 
i forhold til EU og europæisk politik og zoomer ind på 
den nordiske arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og 
mysteriet om det manglende parløb mellem Danmark 
og Sverige.

15.20 Sverige som ligestillingens land. Kønsforsker, politi-
ker og forfatter Drude Dahlerup fortæller om, hvorfor 
hendes forskning og dermed også liv og engagement 
måtte helt til Sverige for at kunne realiseres. Drude har 
boet mange år i Sverige og fortæller også om svensk 
politik og samfund.

15.45 Er det nemt at blive svensk? Stephane Barbou des 
Places har dansk og fransk statsborgerskab, har boet i 
Helsinki, København og Bruxelles og fl yttede for fem år 
siden til Sverige med sin svenske kone og to børn. Her 
arbejder han for den danske ambassade i Stockholm 
med arkitektur og særligt med børneinstitutioner, skoler 
og klimasikring.

16.15 Pause med genvisning af introvideoen

16.30 Ingen over, ingen ved siden af Sverige i Melodi 
Grand Prix. Popmusik og Melodi Grand Prix spøger man 
ikke med i Sverige. Det er stort og identitetsbærende 
for svenskerne at være i den globale superliga med mu-
sikken. Michelle Padul Jensen, studentermedhjælper 
i DEO, forsker i og ved alt om Eurovision og fortæller 
om den passion, hun deler med svenskerne.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard



GEOGRAFI OG SYSTEM
Sverige er Nordens største land, og folkerigeste land med 
omkring 10,4 millioner indbyggere (2021). Bemærkelsesværdigt 
er det dog, at næsten 2,4 millioner af dem bor i og omkring 
Stockholm, hvilket gør den nordlige del af landet betydeligt 
tyndere befolket, end den sydlige del, hvor de to næststørste 
byer, Malmø og Gøteborg, også ligger. 

Sverige grænser op til Norge mod vest med en landegrænse 
på hele 1.619 km, og til Finland mod nordøst, hvor de deler 
en grænse på 586 km. 

Desuden deler Sverige også søgrænse til de andre nordiske 
lande: Danmark og Åland og igen, Norge og Finland. Sverige 
er specifi kt forbundet til Danmark via bro- og tunnelforbindelse 
over Øresund i sydvest. 

Søer og store elve udgør næsten 10 procent af Sveriges areal, 
og tilmed har landet også enorme områder med nåleskov, men 
alligevel er omtrent 27.000 km² af landet dyrkbar jord.
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Sveriges geografi  i tal:

Sverige er opdelt i de tre landsdele Svealand, Götaland og 
Norrland, hvor hovedstaden Stockholm ligger i Svealand, og 
de næststørste byer, Gøteborg og Malmø, ligger i Götaland. 
Sverige er en enhedsstat, som er inddelt i 21 län (provinser). 

I hvert län er der en såkaldt länsstyrelse, som er udnævnt af 
regeringen. Länsstyrelsen ledes af en ‘landshøvding’, som 
udpeges for seks år ad gangen. Historisk har Länene rødder 
tilbage til år 1634, hvor de blev indstiftet af Axel Oxenstierna, 
som af mange betegnes som en af de største statsmænd i 
svensk historie. Länsstyrelsernes hovedansvar er at koordinere 
udviklingen af länene ud fra de retningslinjer, der afstikkes i 
landspolitikken. I hvert län er der også et landsting, som vælges 
ved direkte valg af länets befolkning. Yderligere er hvert län 
opdelt i en række kommuner, i alt 290 stk. (2005). 

Den politiske ledelse af kommunerne ligger hos de ‘kommun-
fullmäktige’ (kommunefuldmægtige), der træffer beslutninger 
om kommunale spørgsmål. Der kan være mellem 31 og 101 
kommunfullmäktige i en kommune, afhængig af kommunens 
størrelse. 

Kommunerne er opdelt i 2.512 församlinger (sogne), hvor 
denne opdeling oprindeligt har rødder tilbage fra Svenska 
kyrkan (Svensk Kristent trossamfund), men fortsat anvendes i 
forbindelse med valg og folketællinger. Som i stil med, hvad vi 
så i Danmark under pandemien, hvor sognene blev afgørende 
for smittetal, eksempelvis.

Kystlinje, fastlandet: 

11.530 km

Samlet areal: 

447.435 km²

Skov og plantager: 

280.640 km²

Dyrkbart areal og haver: 

25.970 km²

Søer og vandløb: 40.124 km²

Indlandsis og gletsjere: 

283 km²

Grænser: 

2.205 km

Største sø: Vänern 5.648 km²



ØKONOMI OG SVENSK ANERKENDELSE

For mange er Sverige synonymt med saml-selv-møbler og den store møbel-
gigant IKEA, men også innovation og produktion af jern og stål udgør en stor 
andel af den svenske økonomi. Eksportmæssigt har landet en stor eksport 
af varer og tjenesteydelser, hvor de største eksportområder er elektronik, 
maskiner, biler, papir, jern og stål. 

Sverige bruger 3 procent af landets bruttonationalprodukt (BNP) på forskning 
og udvikling, en prioritering, som også kommer til udtryk i ‘svensk anerken-
delse’. Nobelprisen er en international hæderspris, som uddeles årligt inden 
for seks områder som anerkendelse for en væsentlig videnskabelig eller 
kulturel indsats. 

Nobelprisens historie udspringer i Sverige, idet prisen er opkaldt efter dy-
namittens svenske opfi nder, Alfred Nobel, der i sit testamente indstiftede de 
fem oprindelige Nobelpriser; i fysik, kemi, medicin, litteratur og fredsprisen. 
Udvælgelsen foregår i Sverige, hvor prismodtagerne i fysik, kemi og økonomi 
vælges af Kungliga vetenskapsakademien (Kongelig videnskabsakademi), i 
fysiologi eller medicin af Nobelförsamlingen vid Karolinska Instituttet og i 
litteratur af Svenska akademien (bygning ses kort i introvideoen). 

Den eneste pris som ikke vælges af svenske akademiske kredse er Nobels 
fredspris, da den vælges af Den Norske Nobelkomité, som er udpeget af det 
norske Storting (Norges Parlament). Nobelpriserne 
bliver altid delt ud i koncerthuset i Stockholm, 
på nær Nobels fredspris, som uddeles i Norge. 
Grunden til dette er den historiske årsag, at, 
da Nobel skrev sit testamente, var Sverige og 
Norge i union, hvor Sverige styrede udenrigs-
politikken. Nobel mente derfor, at risikoen 
for politisk korrumpering ville være mindre, 
hvis Norge stod for fredsprisuddelingen.

Nobelpris medalje.

    Gennemsnitlig   
  Land  Folketal Areal indkomst efter skat Arbejdsløshed

Sverige 10.327.589 447.435 km2 20.745 kr. 9,0 %

 Danmark 5.873.419  43.098 km2 23.544 kr. 5,1 %

Norge* 5.391.369 323.781 km2 26.308 kr. 4,5 %

Island 368.792 103.492 km2 26.698 kr. 6,2 %

Finland 5.533.793 338.430 km2 19.791 kr. 7,8 %

 Danmark 5.873.419  43.098 km Danmark 5.873.419  43.098 km

Sverige sammenlignet med resten af norden statistisk:

*Uden Svalbard og Jan Mayen

KULTUR

Aktuelle fi lm 
af svensk 
fi lmskaber: 
Triangle of 
Sadness 
(2022) af 
Ruben 
Östlund

Vinder af Den Gyldne Palme 
ved Cannes Filmfestival 2022,

Med ‘Triangle of Sadness’ mener mange 
anmeldere at fi lmskaber, Ruben Östlund, 
har gentaget kunststykket fra ’The Square’. 

Og atter med dansk islæt. I førstnævnte 
gjorde han en stjerne af Claes Bang, og 
nu er turen kommet til dansk/kroatiske 
Zlatko Burić, der sætter markant præg på 
begivenhedernes gang i en nådesløs sam-
fundssatire over modeverdenen, alverdens 
jet-settere og de super-rige. 

En stor del af handlingen foregår på en 
luksus-yacht, hvor modellerne Carl og 
Yaya og et antal super-rige er ombord. 
Luksus-yachten rammes af en storm, og 
gæsterne på båden begynder at brække 
sig i lårtykke stråler som følge af den høje 
bølgegang. Båden rammes af endnu fl ere 
(ironiske) kræfter, og de alle strander på 
en øde ø. 

I kampen om overlevelse bliver hierarkiet 
vendt rundt, og pludselig står alle i en 
nærmest postapokalyptisk situation, hvor 
al civilisation er væk og andre samfunds-
strukturer opstår. 

(Kan fortsat ses i biograferne)

Dildkogte krebs – en ret, som har fået sin egen fest i Sverige
Den 7. august hvert år, dækker mange svenskere op til kräftskiva 
(krebsegilde) – en sjov fest, som lader dem gå fuldt ind på traditioner 
og pynt, og som er den svenske variant af den danske julefrokost. 
Den specifi kke dato er nemlig dagen, hvorfra det er tilladt at fange 
krebs i de svenske søer, hvis du har fi sketegn, og herefter starter den 
såkaldte svenske krebsesæson. Til festlighederne spises krebs, der 
er kogt i en lage af saltet vand, eventuelt tilsat lidt øl, rigeligt med dild 
og salt, sukker og citronskiver. Krebsene koges i 10 minutter. Mange 
serverer krebsene med brød, knækbrød, lidt ost eller en tærte, så 
selskabet ikke kun skal spise sig mætte i krebs. Og typisk drikkes 
der øl, snaps, brændevin eller hvidvin til. 



Svensk Melodi Grand Prix
/Eurovision:

For mange er Eurovision, eller Det 
Europæiske Melodi Grand Prix, syno-
nymt med Sverige. Landet har nemlig 
vundet konkurrencen hele seks gange, 
og er kun overgået af Irland som det 
mest vindende land i konkurrencen. 
Sverige havde sin debut i konkur-
rencen tilbage i 1958, to år efter den 
allerførste konkurrence havde fundet 
sted, og har kun misset konkurrencen 
tre gange siden. 

Grundet Sveriges seks sejre, er landet 
efterhånden en garvet vært for konkur-
rencen: tre gange i Stockholm (1975; 
som følge af ABBAs sejr med sangen 
“Waterloo”, 2000; hvor danske Brødre-
ne Olsen som bekendt vandt og i 2016; 
hvor man for første gang, alvorligt, 
kunne mærke de russisk-ukrainske 
spændinger, da Ukraine vandt med 
den historiske, minderige og, hvad fl ere 
vil kalde, en aktivistisk sang: “1944”). 

Andre steder, hvor svenskerne har 
afholdt grand prix var i Malmø (1992 
og 2013; hvor Danmark igen hev sejren 
over på den anden side af Øresund) og 
i Gøteborg én enkelt gang (1985; hvor 
værtinden, Lill Lindfors, mindeværdigt 
‘tabte sin kjole’ på scenen). 

Generelt placerer Sverige sig godt i 
konkurrencen, og er det land med 
fl est top fem resultater i det 21. år-
hundrede. I alt har Sverige opnået 26 
top 5 resultater, hvor 12 af gangene 
har været fra år 2000 og frem. Det 
vidner om en solid kvalitet i de sven-
ske bidrag til konkurrencen, og de 
svenske musik- og sangskriverskoler 
fremhæves også som en særlig årsag 
til de højtliggende placeringer. 

ABBA med sejren i engelske Brighton, 
i 1974 med sangen ’Waterloo’.

POLITIK:
Sverige, EU og nu NATO:
Sverige er et konstitutionelt monarki, hvor Kong Carl XVI Gustaf ikke har nogen 
reel politisk magt, og Riksdagen er landets højeste myndighed, ligesom vi kender 
det fra Folketinget i Danmark.

Sverige har været medlem af EU siden den 1. januar 1995, men har, ligesom 
Danmark, beholdt kronen som valuta. Sverige var, indtil tidligere i år, et ud af 
de seks EU-medlemslande, som ikke var medlem af NATO, men påvirket af den 
russiske invasion af Ukraine, i februar 2022, valgte Sverige at søge medlemskab 
i NATO. Dette skete den 18. maj i år, og er et kæmpeskridt efter 200 år med først 
neutralitet og derefter allianceløshed for vores svenske naboer. 

Allerede i juli måned, i år, tilsluttede Danmark sig, som et af de første lande 
i NATO, at Finland og Sverige blev medlemmer af Nato. Modsat stillede den 
tyrkiske præsident, Erdo�an, sig meget skeptisk over for Finland og særligt 
Sverige, som han blandt andet beskyldte for at beskytte militante kurdere og 
for at være for forhandlingsdygtige over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK), 
som både Tyrkiet og EU har på sin terrorliste. Dette afviste den svenske regering 
dog prompte, og en aftale mellem Sverige og Tyrkiet, med et krav om, at Sverige 
stopper samarbejdet med en række kurdiske partier i Mellemøsten, blev indgået. 
I august 2022 godkendte USA offi cielt Sverige og Finlands NATO-medlemskab, 
da et overvældende fl ertal i Senatet gav sit tilsagn til, at de to lande kan blive 
medlemmer. Siden aftalen med Erdo�an blev indgået, og papirerne underskrevet, 
har den svenske og fi nske forsvarsminister haft lov til at deltage i Nato-møder 
og fået adgang til fælles efterretningsarbejde.

Tilbage står nu blot fi re EU-medlemslande uden for NATO; Østrig, Cypern, Irland 
og Malta.

Lederne af Tyrkiet, Sverige og Finland med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Svensk valg 2022:
Den 11. september 2022 blev der afholdt valg til det svenske parlament, 
Riksdagen, samtidigt med kommunal- og regionsvalg. Sverige har en fast 
valgperiode, således at der skal afholdes valg hvert fjerde år på den anden 
søndag i september. Denne valgdato står fast, uanset om der i mellemtiden 
har været udskrevet et yderligere valg til Riksdagen.

Regeringsforhandlingerne efter valget i år betød, at Sverige den 18. oktober 
2022 fi k en borgerlig regering med Ulf Kristersson (Moderaterna) som stats-
minister. Han afl øste dermed Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) 
på posten. Konkret kommer regeringen til at bestå af de fi re borgerlige 
partier; Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna, mens det om-
stridte højrefl øjsparti, Sverigedemokraterna, står udenfor som støtteparti.




