
Innehållsförteckning för nyheterna från SVT:s årskrönika 2015 
Intro: Klimatet blir varmare – Charlotte Kalla vinner VM-guld – Zlatan skjuter Sverige till fotbolls-EM – Flyktingar på väg genom 
Europa (samtidigt som Löfvén säger: ”Mitt Europa bygger inte murar”) – Terroristattack i Paris – Prinsessdop – Skolskjutning i 
Trollhättan – Flyktingfrågan: den syriska treåriga pojken Alan Kurdi hittas död, uppspolad på en strand i Turkiet. Han blev en 
symbol för ”Döden på Medelhavet” och flyktingars desperata försök att fly från nöd till ett liv i säkerhet i Europa. – Ett nytt 
klimatavtal – Prinsessbröllop – Terrorn i Europa. 

1. 13 november: terrordåden i Paris. 130 människor döda. Självmordsbombare utanför Stad de France, där Frankrike möter Tyskland; 
attacker mot två restauranger; attack mot teatern Le Bataclan. IS/islamistisk terrorism kommer till Frankrike och Europa.  

2. 7 januari, Paris: två bröder – jihadister – går in på satirtidningen Charlie Hebdó och dödar 12 människor. Detta för att de ritat 
skämtteckningar om profeten Mohammed. Två dagar senare dödar de fyra judar i en affär. 

3. Terrorn kommer även till Danmark. Den svenske konstnären Lars Vilks besöker en tillställning där en människa dödas. Senare 
samma kväll skjuter samma man nattvakten vid en judisk synagoga. 

4. 18 mars i Tunisien dödar terrorister 20 stycken utländska turister och två tunisier. Senare, på sommaren, skjuts 38 människor ihjäl i 
turistorten Sos. Även denna gång är de flesta offren turister.  
 Gemensamt för nyhet 1-4 är att gärningsmännen tillhört islamistiska terrororganisationer.  

5. Hela världen visar sympati för parisarna och fransmännen genom att ”klä sig” i den franska flaggans färger. 
6. I Sverige höjs beredskapen för terrordåd. 
7. En man efterlyses i Sverige, trots att han inte försöker leva dold eller vara anonym. Han grips, men det visar sig snart att han är 

oskyldig.  
8. Den 11 december kommer sex av riksdagspartierna bland annat överens om att förbjuda terroristresor och skärpa reglerna för vilka 

som ska få pass.  
9. Terror i Sverige: 21-åriga Anton Lundin-Pettersson tar sig in på en skola i Trollhättan maskerad och utrustad med svärd och kniv. 

Han dödar en elev, en assistent och en lärare, samt skadar ytterligare en elev. Ett brev hemma hos gärningsmannen visar att det 
hela är ett rasistiskt hatbrott.  

10. Lisa Holm: i början av juni försvinner 17-åriga Lisa Holm efter att ha jobbat klart för dagen på kaféet i Blomberg. Fem dagar senare 
deltar 900 personer i Missing people och letar efter henne. Hennes kropp hittas - Lisa har mördats. En 35-årig litauer misstänks, 
häktas, åtalas och fälls för brottet. 

11. Svenska medborgare döms för terrorbrott begångna i Syrien. Filmer visar hur de skär halsen av två män.  
12. Efter 23 år och många skandaler invigs järnvägstunneln genom Hallandsåsen. Det var 1997 som tunneln blev rikskänd efter att 

tätningsmedlet ”Rocca-Gil” läckte ut, och fiskar dog och kreatur förlamades. Till en kostnad av 10 miljardet kronor minskas restiden 
mellan Malmö och Göteborg med 13 minuter. 

13. #ettsverige: SVT gjorde en satsning på att visa hur det är i Sverige, och vilka skillnader som finns. De utgick från sina tittare och vad 
dessa tyckte var intressant. Bland annat jämförde de skillnaden på bredbandstäckning beroende på om man bor på landet eller i 
stan; hur människor på flykt har det; fusk med handikapptillstånd; varför rumänska tiggare kommer till Sverige; samt mobbing.  

14. Måns Zelmerlöw vinner Eurovision Song Contest (och dövtolken Tommy Krångh hyllas för sin tolkning av låten). 
15. Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist gifter sig 13 juni. 
16. Prinsessan Madeleine får sitt andra barn, Nicolas Paul Gustav, som föds den 15 juni. 
17. Kända svenskar som dött: barnsångsförfattaren Lennart Hellsing och skådespelaren Magnus Härenstam. 
18. Inbördeskriget i Syrien fortsätter, och är nu inne på sitt femte år. Regeringsstyrkor, ledda av presidenten Bashar al-Assad, slåss mot 

tusentals olika rebellgrupper, islamister och IS. Närmare åtta miljoner syrier är på flykt i sitt eget land, och cirka hälften av dem är 
barn. Många civila dör då den syriska regimen släpper bomber mot rebellgrupperna. 

19. USA, Ryssland och Frankrike har utökat sina bombningar mot olika IS-mål i framförallt Syrien och norra Irak. De riktar in sig på 
viktiga inkomstkällor för IS, som deras oljekällor. 

20. Efter fem års inbördeskrig i Syrien kommer äntligen medlemmarna i FN överens om hur de ska kunna jobba för att lösa situationen i 
Syrien: president Assad behöver avgå och en övergångsregering tillsättas. 

21. Flyktingkatastrofen 2015: 60 miljoner människor är på flykt under året – många i sina egna länder. Cirka 1 miljon flyktingar kom till 
Europa. Det är en folkvandring som inte skådats sedan det andra världskriget. Bara till öar i Grekland har det kommit 
hundratusentals människor, ofta från Syrien, men även t.ex. från Afghanistan. Det är stökigt vid många gränser. 

22. EU-länderna kommer överens om att hjälpas åt att fördela 120 000 flyktingar som kommit.  
23. Samtidigt finns det ett motstånd mot att ta emot flyktingarna: flyktingförläggningar bränns ner, och taggtråd och stängsel sätts upp 

mellan länders gränser, där man tidigare varit stolt över att ha haft öppna gränser.  
24. Turkiet får 30 miljarder kronor från EU för att behålla de flyktingar som kommit till landet. 
25. Flyktingmottagandet i Sverige sattes på hårda prov då det efter ett tag kom 10 000 nya flyktingar i veckan. Boendeplatserna tog 

slut. 160 000 flyktingar beräknas ha kommit till Sverige under året.  
26. Flyktingfråga delar Sverige: runt 40 tilltänkta flyktingförläggningar brinner i landet.  
27. En motdemonstration arrangeras av flyktingar i Överkalix, och de tackar Sverige för att de fått komma hit. 
28. 14-åriga Ahmad kommer hit till Sverige med sin farbror. Mamma, pappa och tre syskon är kvar hemma i Syrien. Efter ett halvår i 

Sverige har han inte ens fått prata med Migrationsverket. Han saknar sin familj mycket. 



29. Sveriges försvar: partierna kommer överens om att satsa många miljarder på försvaret och frågan om vi ska gå med i 
försvarsalliansen NATO väcks på nytt. Alliansen och SD röstar ja till NATO. 

30. Anna Kinberg Batra blir Moderaternas nya partiordförande efter Fredrik Reinfeldt. Ebba Busch Thor från Uppsala blir KDs nya 
partiordförande, vilket innebär att hälften av Alliansens ledarskap har bytts ut under året. KD-ledaren Göran Hägglund avgår efter 
11 år som partiledare och 23 år i riksdagen. 

31. Decemberöverenskommelsen hävs: regeringens budget går dock ändå igenom, då Alliansen inte presenterar någon egen 
gemensam budget. 

32. I Stefan Löfvéns sommartal talar han om ett svenskt ansvarsfullt flyktingmottagande, men under hösten pratar först KD, sedan FP 
och M – samt SD förstås – om att vi måste begränsa flyktingmottagandet till Sverige. Men Sverige tar emot flest antal flyktingar i 
Europa (sett till folkmängd) och i september och oktober kommer så många flyktingar hit att vi tvingas strama åt reglerna och 
införa en hårdare flyktingkontroll för att få ordning på situationen. 

33. Sverigedemokraterna blir det enda svenska partiet som ökar i storlek under 2015. 
34. Sveriges utrikesminister Margot Wallström hamnar i konflikt med Saudiarabien och Israel.  
35. Folkpartiet (FP) byter namn till Liberalerna (L). 
36. Upp och ner för Miljöpartiet (MP): partiet, som är för öppna gränser och flyktingmottagande, är i kris efter att ha tvingats vara med 

om att ”stänga” gränsen för flyktingar, samt att sälja brunkolsgruvor i Tyskland. Bra är dock att det beslutas om att fyra stycken 
kärnkraftverk ska stängas. Den vackra Ojnareskogen på Gotland skyddas också. 

37. Svenskt näringsliv (den svenska ”företagsvärlden”): direktörer åker på jaktresor och häftiga sportevenemang på aktieägarnas 
bekostnad, något som inte uppskattas. 

38. TeliaSonera har haft fler affärer med diktaturer: företaget har hjälpt landet Azerbadzjan att få tag i sex miljarder kronor. Efter det 
beskedet upphör TeliaSoneras alla affärer med länder i den regionen. 

39. Biljätten Volkswagen har fuskat med hur mycket avgaser deras bilar släpper ut, och hur mycket bensin som bilarna drar: 11 miljoner 
Volkswagen-, Skoda-, Audi- och Seatkunder har blivit grundlurade.  

40. I Kina säger regeringen åt kineserna att spara i aktier. Men under året så kommer den kinesiska ekonomin i gungning. Den får 
problem och försvagas. Kina, som är en ekonomisk stormakt, påverkar andra länders ekonomier på ett negativt sätt runt om i 
världen.  

41. De svenska bostäderna blir allt dyrare. Det beror på att bankernas styrränta (reporäntan) hamnar på en minusnivå, samt att 
ränteavdraget fortfarande finns kvar, som innebär att staten betalar 30 % av räntan för bostadslån. Flera partier öppnar nu upp för 
att minska detta ränteavdrag. 

42. Upp och ner i USA: äktenskap mellan homosexuella tilläts, och landet blev ”kompis” med Cuba igen. Samtidigt dödades 37 
människor av en IS-sympatisör, och det blev fler skolskjutningar. Diskussionen om hårdare vapenlagar togs upp igen, men ledde 
inte särskilt långt, även om president Obama ville skräpa dem.  

43. En tysk pilot låser in sig i cockpiten på planet från Barcelona till Düsseldorf 24/3 och kör in i ett berg. 150 dör. 
44. Nepal drabbas av två kraftiga jordbävningar i april och maj. 100 000-tals människor miste sina hem och runt 9000 människor dog. 
45. Det grekiska partiet Syriza vinner två val – i januari och september – trots att de gått emot vad folket röstat om i en folkomröstning 

mellan de båda valen. 
46. Striderna i Ukraina mellan regeringsstyrkor och separatister trappas ner under hösten. I områden kontrollerade av separatister är 

det dock livet hårt och fattigt. 
47. I Burmas parlamentsval vann den förra fredspristagaren Aung San Suu Kyis parti NLD en storseger. Det är dock långt till välstånd 

och riktig demokrati i landet.  
48. Svensken Tomas Lindahl var en av tre personer som delade på Nobelpriset i kemi. Han fick det för sina studier av DNA-reparation, 

som kan leda fram till ett botemedel mot cancer.  
49. Delfiner i Östersjön! Delfinerna ”Selfie” och ”Delfie” är på besök. 
50. Nytt klimatavtal i Paris. Det är ett historiskt möte, eftersom ett globalt miljöavtal klubbades igenom – ett bättre avtal än vad någon 

hade kunnat hoppas på blir resultatet. Men: år 2015 blev också det varmaste året på jorden… 3000 poliser är på plats då 150 stats- 
och regeringschefer kommer till klimatmötet.  

51. Klimatavtalet: innehåller inte orden olja eller kol. Inga siffror nämns. Det är frivilligt om man vill följa det eller inte. Men: kraven ska 
höjas vart femte år, länderna vill inte bara hålla temperaturökningen till två grader utan till en och en halv, och ”klimatbistånd” har 
lovats av de rika länderna till de fattiga för att de ska kunna utvecklas på ett mer miljövänligt sätt. Frankrikes president kallar denna 
”revolution” för den vackraste: ”Klimatförändringens revolution”. 

52. Klimatförändringen: jordens medeltemperatur har stigit med en grad och FN:s klimatpanel slår fast att det är människans påverkan 
som ligger bakom. Grönlands isar smälter, en del av Amazonas flodsystem torkar ut och i Indien dör tusentals människor när 
temperaturen når 47 grader Celsius. Smogen i Peking når nya rekordnivåer. 

53. Två stora fotbollsledare, FIFAs Sepp Blatter och Michel Platini, stängs av under lång tid för att ha tagit emot mutor. 
54. Längdskidor: Charlotte Kalla vinner guld på 10 kilometer och Johan Olsson på 15 kilometer. 
55. Zlatan Ibrahimovic skjuter Sverige till EM-slutspelet efter att ha besegrat Danmark i två stycken Playoff-matcher. Under året gjorde 

Zlatan 10 av Sveriges 14 mål i de tävlingsmatcher som spelades. 
56. Simning: Jennie Johannson vinner VM-guld på 50 meter bröstsim. Sarah Sjöström satte två världsrekord och vann två VM-guld. 

Totalt tog Sjöström fem VM-medaljer och vann det svenska sportpriset ”Bragdguldet”. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyis

