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PERSONA NON GRATA FRIADES MEN FEL OM BROMMA FÄLLDES 
 

Vid sitt senaste möte tog Granskningsnämnden sex beslut om program i SVT. Bara ett av ärendena 
fälldes. Det gällde två nyhetssändningar i Lokala nyheter Stockholm där ett oförankrat regeringsförslag 
om att lägga ned Bromma flygplats kallades för ett beslut. Alla ärenden utom ett gällde opartiskhet 
och/eller saklighet. Kulturnyheterna friades från misstanken om att ha gynnat kommersiella intressen 
på ett otillbörligt sätt i ett inslag om affischer. Läs mer alla besluten här nedan. 

 

OENIG NÄMND FRIADE PERSONA NON GRATA – SORAN ISMAIL 
FRIAT: Persona non grata – Soran Ismail, del 1 och 2, SVT2 program om en brottsanklagad 
komiker; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 21/01725. 
 
Persona non grata – Soran Ismail sändes i två avsnitt efter varandra samma kväll. De handlade om 
komikern Soran Ismail som blivit anklagad för bland annat våldtäkt och sexuella övergrepp men där 
förundersökningarna lagts ner. Båda avsnitten inleddes med en text där det stod följande:  
Soran Ismail polisanmäldes hösten 2017 för flera våldtäkter och sexuella ofredanden. Men 
misstankarna avskrevs i brist på bevis.  
Den här historien handlar om en anklagad som inte dömts men där anklagelserna lever kvar. 
Programmet skildrar Soran Ismails perspektiv.  
Programmen utgjordes till stor del av intervjuer med Soran Ismail. Han berättade bland annat om när 
han blev en framgångsrik komiker i tjugoårsåldern och att han hade väldigt många projekt på gång 
fram till hösten år 2017. Därefter redogjordes för att Soran Ismail under hösten år 2017 blev anklagad 
för våldtäkter i samband med ”Metoo”. Av intervjuerna framgick det att han mått väldigt dåligt efter 
anklagelserna och att han inte hade arbetat på tre år. I programmen redovisades vidare att Soran Ismail 
hade anklagats av flera kvinnor för olika typer av brott mellan åren 2015 och 2017 och att han hade 
anmält en person som anklagat honom för sexuella övergrepp i en Facebookgrupp för förtal. I 
programmen medverkade även Soran Ismails flickvän, två journalister och tre komiker. En av 
journalisterna som medverkade sa bland annat att hon hade pratat med två kvinnor som anmält Soran 
Ismail och att hon ansåg att de var trovärdiga, att Soran Ismail inte hållits ansvariga för sina handlingar 
och att sexualbrott generellt sett inte tas på allvar av det svenska rättsväsendet.  
 I slutet av båda avsnitten visades följande text:  
Vi har via målsägarbiträdena sökt kvinnorna som polisanmälde Soran Ismail. Två har inte återkommit. 
En har meddelat att hon inte vill medverka.  
 
Tio anmälare ansåg sammanfattningsvis att programmen var ensidiga och att Soran Ismail fick stort 
utrymme att hävda sin oskuld och rentvå sig själv. De ansåg också att programmen var vinklade och 
ifrågasatte själva syftet med programmen. 
 
SVT skrev bland annat i sitt yttrande att syftet med programmen var att skildra en situation där en 
person i lagens mening ska betraktas som oskyldig men ändå upplever sig som dömd i allmänhetens 
ögon. Tanken var att belysa händelserna utifrån ett tydligt personligt perspektiv. Programmen 
medverkade också till att stimulera till debatt liksom att bredda och problematisera diskussionen kring 
hur sexualbrott hanteras i vårt rättssystem. SVT:s utgångspunkt var inte att granska rättsfallen eller ta 
ställning i skuldfrågan. 



 
Granskningsnämnden, som prövade opartiskheten och sakligheten, friade programmen med följande 
bedömning: 
”Ämnet för programmen var av sådant känsligt slag som kräver att programföretaget iakttar 
försiktighet så att de inte riskerar att framstå som partiska till förmån för endera sida. I prövningen av 
om det valda programupplägget innebär att den ena partens syn dominerar på ett sätt som är 
oförenligt med kravet på opartiskhet konstaterar granskningsnämnden att programmen inte gjorde 
anspråk på att reda ut sakförhållandena eller sanningshalten i anklagelserna mot komikern. I stället 
var utgångspunkten för de aktuella programmen att skildra hans upplevelse av att vara anklagad för 
våldtäkt och sexuella ofredanden utan att anklagelserna hade prövats av domstol. Denna 
utgångspunkt redovisades på ett tydligt sätt i inledningen av respektive program. Till detta kommer 
att det tydligt framgick att komikern var anklagad för flera brott och att en medverkande journalist gav 
sin syn på trovärdigheten hos två av kvinnorna som polisanmält komikern samt kritiserade såväl 
komikerns förhållningssätt som rättsväsendets generellt bristfälliga hantering av sexualbrott. 
Sammantaget anser nämnden att programmen inte givits en utformning som strider mot kraven i 
sändningstillståndet.” 
 
Bakom det friande beslutet stod nämndens majoritet, fyra ledamöter inklusive nämndens ordförande 
som är ett justitieråd. Tre ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att programmen borde fällas för 
bristande opartiskhet med följande motivering: 
”Att som utgångspunkt för två hela program skildra hur det var för en enskild person att vara anklagad 
för grova brott som inte prövats av domstol ställer höga krav på programföretaget att iaktta 
försiktighet så att programmen inte riskerar att framstå som partiskt till förmån för endera sida. 
Granskningsnämnden anser att de aktuella programmen skildrade starkt ensidigt och utan kritiskt 
granskande frågor den ene partens perspektiv och utsagor i en kontroversiell fråga. Att SVT kortfattat 
i början angett att ´programmet skildrar Soran Ismails perspektiv´ befriar inte programföretaget från 
kravet på opartiskhet i dessa program som behandlade ett ämne av sådant känsligt slag.”  
 

FÖRSLAG SOM KALLADES BESLUT FÄLLDE INSLAG OM BROMMA FLYGPLATS 
FÄLLT: Lokala nyheter Stockholm, SVT1, 2021-04-22, kl. 18:33 och 19:55, inslag om Bromma 
flygplats; fråga om saklighet. Dnr. 21/01785. 

Inslagen var likalydande i båda sändningarna. I påan sa programledaren följande:  
Men först om gårdagens besked om att Bromma flygplats ska läggas ned. Nu planeras det för att bygga 
nya bostäder. Inte bara på själva flygfältet utan också i kommunerna runt omkring.  
I reportaget som följde visades en rubrik med texten ”Bostadsbyggande på höjden – Möjligt när 
Bromma läggs ner” samtidigt som en reporter sa bland annat följande:  
Men om flygplatsen läggs ner finns det planer på att byggas upp mot 50 000 nya bostäder här.  
Därefter intervjuades Stockholms trafikborgarråd (MP) som bland annat sa att det var bra mark för att 
bygga bostäder till stockholmare. Sedan intervjuades en bostadsexpert på Länsstyrelsen som bland 
annat sa att det skulle kräva stora satsningar på infrastruktur och ökat bostadsbyggande i 
grannkommuner.  
En anmälare ansåg att det felaktigt hävdades i inslaget att Bromma flygplats skulle läggas ned. 
Anmälaren var kritisk till att det inte sades i inslaget att regeringens beslut inte var förankrat i riksdagen 
och i praktiken därmed bara var ett förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 



I sitt yttrande förklarade SVT att inslaget var en del i en löpande nyhetsrapportering och att det dagen 
innan hade framgått i både Rapport och Aktuellt att detta enbart var ett förslag som mötte kritik och 
inte var förankrat i riksdagen. 

Enligt Granskningsnämnden framställdes det felaktigt i inslagen som att det var klart att flygplatsen 
skulle läggas ned. Felaktigheten uppkom genom påannonsen och skylten. Det fanns inte heller någon 
hänvisning i inslagen till den löpande rapportering som SVT nämnt i sitt yttrande. Därför fälldes 
inslagen för bristande saklighet. Att det i Rapport och Aktuellt dagen innan framkommit att det endast 
var ett förslag från regeringen ändrade inte nämndens bedömning.  

KRITISK DOKUMENTÄR OM TRUMPS RETORIK VAR INTE PARTISK 
FRIAT: Dokument inifrån: Ett amerikanskt blodbad, SVT2, 2021-02-28, program om USA:s 
före detta president; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 21/01052 och 1064. 

Programmet var ett avsnitt av dokumentärserien Dokument Utifrån. Det påannonserades av en 
presentatör som sa: Nu ska vi återvända till de fyra åren under president Trumps styre i USA. 

Programmet inleddes med bilder från våldsamma demonstrationer och flera citat från president 
Donald Trump som bland annat sa att ”Vi slåss av bara helvete”. Därefter sa en berättarröst följande: 
Donald Trumps tid som president slutade i en våldsam attack på den amerikanska demokratin. Bara 
fyra år tidigare hade han stått på samma plats och tänt en gnista som skulle leda till uppror. 

Sedan spelades sekvenser upp från president Donald Trumps installationstal där han bland annat sa 
”Det amerikanska blodbadet slutar här, och det slutar nu”. Berättarrösten sa därefter ”Dokument 
utifrån, historien om ett amerikanskt blodbad”. En berättarröst sa därefter bland annat: Donald Trump 
gick ut hårt tidigt i sin kandidatur. […] Han spred misstro och ilska mot staten. […] Mot politikerna i 
Washington. 

I programmet varvades sekvenser från president Donald Trumps tal och offentliga framträdanden med 
nyhetsinslag, bilder från våldsamma demonstrationer och intervjuer med bland annat Trumps 
kampanjchef, rådgivare, republikanska kongressledamöter och journalister. Det sas och redogjordes 
för i programmet att Donald Trump stöttades av nationalister och högerextrema grupperingar. 

I slutet av programmet togs stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 upp. Flera journalister och 
företrädare för det Republikanska partiet sa att Donald Trumps retorik hade uppviglat folkmassan till 
stormningen. Berättarrösten sa bland annat följande i slutet av programmet: Donald Trump hade 
förorsakat ett blodbad i nationens huvudstad. Efter sig lämnar han ett sargat republikanskt parti och 
ett djupt splittrat Amerika. 

Programmet anmäldes av flera tittare som sammanfattningsvis ansåg att programmet gav en ensidigt 
och negativ beskrivning av Donald Trumps tid som president. Flera anmälare ansåg att programmet 
var fullt med lögner som aldrig blev bemötta. Donald Trump hade exempelvis aldrig befunnits skyldig 
för uppvigling till uppror. Donald Trumps visioner och framgångar presenterades heller inte i 
programmet. Det redogjordes heller inte för Demokraternas valfusk i presidentvalet 2020. En anmälare 
ansåg att det felaktigt framstod som att stormningen av Kapitolium var ett blodbad. 

SVT skrev i yttrandet till granskningsnämnden bland annat följande: Programmets premiss var tydligt 
presenterad – att skildra hur president Donald Trump, genom att vägra att kritisera och ta avstånd från 
organisationer eller medlemmar i den så kallade vit-maktrörelsen, byggt upp en allians med 
våldsbenägna högerextremister vilket skapade ett samhällsklimat där händelserna vid Kapitolium 
kunde ske. SVT ansåg att det är utom tvivel att en kritisk utgångspunkt i en dokumentär skildring inte 
i sig är ett partiskt ställningstagande. SVT och andra nyhetsmedier hade återkommande rapporterat 



om de skeenden som skildrades i dokumentären. SVT ansåg att de uppgifter som framfördes i 
dokumentären om presidentvalet år 2020 var väl belagda och att anmälarnas kritik om valfusk från 
Demokraternas sida granskats och avfärdats av såväl amerikanska myndigheter som etablerad 
nyhetsmedia. 

SVT ansåg att det framgick av innehållet att filmens titel var ett citat från president Donald Trumps 
installationstal i januari 2017 där han talade om ett amerikanskt blodbad som skulle stoppas. De 
politiker och rådgivare som intervjuades var tillfälligt medverkande och som sådana friare i att uttrycka 
kritiska åsikter om Donald Trumps politik. SVT ansåg avslutningsvis att filmen gav en fördjupad bild av 
skeenden som vid sändningstillfället bara låg en knapp månad tillbaka i tiden och att den bild som gavs 
inte var partisk. 

Granskningsnämnden konstaterade i sitt beslut att dokumentären hade en kritisk infallsvinkel och 
handlade om president Donald Trumps retorik och hur den kan ha bidragit till polarisering och 
våldsamheter vid flera tillfällen, men också till hans popularitet i vissa läger. I programmet medverkade 
republikanska politiker och andra tillfälligt medverkande som gav uttryck för sina personliga 
uppfattningar om ämnet i fråga. För dessa kan kraven på opartiskhet och saklighet ställas lägre än på 
företrädare för programföretaget. Det förhållandet att programmet handlade om Donald Trumps 
retorik eller vad anmälarna i övrigt anfört innebar inte att det stred mot kraven på opartiskhet och 
saklighet. 

SAKLIGT ATT PÅSTÅ ATT MÖTE I RYSSLAND UPPLÖSTES AV POLITISKA SKÄL 
FRIAT/FÄLLT: Rapport, SVT1, 2021-03-24, kl. 19:30, inslag om upplösningen av ett politiskt 
möte i Ryssland; fråga om saklighet. Dnr. 21/01484. 

Inslaget handlade om ett politiskt möte i Ryssland som stoppades och där många deltagare greps. I 
löpet sades: ”I Ryssland hårdnar regimens tryck. Nu angrips även demokratiskt valda politiker.”  

I påannonseringen sades: ” [I Ryssland har det] länge varit riskfyllt att demonstrera mot makthavare. 
Men för första gången på decennier har polisen slagit till även mot demokratiskt valda politiker som 
inte går i Kremls ledband. Ett möte i Moskva stoppades och nära 200 deltagare fördes bort.”  

Därefter visades flera bilder på mötesdeltagare och poliser samt personer som fördes bort från vad 
som framstod som ett politiskt möte. En polis uttalade sig och sa ”Nu är det slut på den här 
sammankomsten”, enligt den svenska textningen. Reportern sa bland annat följande: ”Ryska 
regionalpolitiker försöker prata politik i Moskva. [---] Sådant här går inte för sig tycker polisen. [---] De 
är nära 200 från Kaliningrad i väst till Vladivostok i öst. Alla grips och förs bort. [---] Att folk som 
demonstrerar fängslas det är standard, men att demokratiskt valda politiker grips när de håller ett 
öppet utlyst möte visar att trycket från Kreml nu hårdnar betydligt.” 

En oppositionspolitiker medverkade i inslaget och sade: ”Vi skulle ha pratat om allt, skakat hand och 
åkt hem var och en till sitt. Men nej, de var tvungna att gripa 200 folkvalda. [---] De är rädda för 
personer som gör anspråk på makt och som har kompetensen att leda. Allt är förutbestämt. Det behövs 
inga utifrån. En snäv krets har tillskansat sig makten i landet och tänker inte släppa in några fler.” 

Inslaget innehöll också en intervju med en statsvetare som sade: ”Folk som samlades fredligt för att 
diskutera politik skingrades och greps. Det tyder på att Putins auktoritära regim är på väg att bli en 
uttalad diktatur där det inte längre finns ett behov av att fabricera åtal. Det är bara att gripa, förtrycka 
och förbjuda.” 



Anmälaren ansåg att inslaget var både partiskt och osakligt och menade bland annat att det borde ha 
framgått att deltagarna på det politiska mötet greps för överträdelser av de kraftfulla inskränkande 
restriktionerna som införs i Ryssland med anledning av covid-19-pandemin. 

SVT skrev i sitt yttrande att händelsen med det upplösta politiska mötet som kommenterades i inslaget 
ägde rum den 13 mars 2021. Just när det skett rapporterades det om mötet i Rapport samma kväll. 
Det aktuella inslaget sändes den 24 mars 2021 och skildrade reaktionerna på händelsen bland 
statsvetare, oppositionspolitiker och ”folk på gatan”. Det var mycket länge sedan demokratiskt valda 
politiker greps vid ett politiskt möte i Ryssland. Den officiella förklaringen att det berodde på covid-19-
restriktioner och att arrangemanget organiserats av en ”oönskad” organisation fanns inte med i 
inslaget eftersom det handlade om reaktionerna på det inträffade och inte i huvudsak var en 
beskrivning av själva händelsen utan ett uppföljande reportaget om efterreaktionerna. Det berodde 
också inte minst på att covid-19-restriktionerna vid andra politiska möten inte hade lett till åtgärder 
från myndigheternas sida. Den 18 mars 2021 stod Rysslands president själv värd för ett möte med cirka 
80 000 deltagare på Luzjnikovstadion, där sjuårsdagen av annekteringen av Krim firades. Detta 
rapporterades det om i ett stort antal medier och rysk statlig tv. Som framgick av inslaget gjorde inga 
av de politiker som greps den 13 mars 2021 våldsamt motstånd och en majoritet av mötesdeltagarna 
bar ansiktsmask. SVT rapporterade återkommande om Ryssland när det gäller covid-19-pandemin, 
även om restriktionerna och om smittoläget. Att det pågick en pandemi och att det fanns restriktioner 
i Ryssland på grund av pandemin var något som fick anses vara väl känt för SVT:s publik. 

Granskningsnämndens skriver i sitt beslut att SVT i programföretagets yttrande, och genom uppgifter 
från oppositionspolitikern och statsvetaren som medverkade i inslaget, visat stöd för framställningen 
att det aktuella mötet avbröts av politiska skäl. Inslaget strider därmed inte mot kravet på saklighet i 
denna del. Vad anmälarna anfört i övrigt medför inte att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och 
saklighet. 

KULTURREPORTAGE OM ALGORITMAFFISCHER VAR INTE OTILLBÖRLIGT GYNNANDE  
FRIAT: Kulturnyheterna, SVT Play, 2021-05-27, inslag om ett företag som använder 
algoritmer för att skapa affischkonst; fråga om otillbörligt gynnande. Dnr. 21/02267. 

Det aktuella inslaget handlade om ett företag som använder algoritmer i produktionen av affischkonst. 
Företagets vd och designchef intervjuades om vilka trender de ser i sina dataanalyser och hur 
resultaten sedan är grunden för designen av nya affischer. Det framgick av reportaget att konceptet 
var framgångsrikt och att det gick bra för det aktuella företaget.   

Inslaget anmäldes av en tittare som ansåg att det var utformat som ett reklaminslag.  

SVT skrev i sitt yttrande att inslagets syfte var att belysa ett nytt och samtida fenomen, nämligen hur 
datadriven utveckling används inom design och inredning på samma sätt som exempelvis Netflix 
använder det i sin tv-produktion. Exponeringen av företagets namn var mycket liten och förekom 
endast i de medverkandes namnskyltar. Inslaget innehöll inte heller några köpuppmaningar eller 
positiva omdömen om företaget eller deras produkter. SVT ansåg inte att inslaget var utformat som 
ett reklaminslag, eller på något annat sätt innebar ett otillbörligt gynnande.  

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att det gynnande som uppkom i inslaget var motiverat av ett 
tillräckligt informations- och underhållningsintresse. Med andra ord stred det inte mot bestämmelsen 
om otillbörligt gynnande. 



RÄTTELSE FRIADE AKTUELLT EFTER FELAKTIGT PÅSTÅENDE OM STUDIEFÖRBUND 
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2021-05-11, inslag om våldsbejakande islamism; fråga om 
opartiskhet, saklighet och beriktigande. Dnr. 21/02151. 

Inslaget handlade om att våldsbejakande islamism ökat i Sverige. I början av inslaget visades ett 
reportage där anhöriga till personer som rest till Syrien för att ansluta sig till IS berättade sin historia. 
Efter reportaget intervjuades inrikesministern i studion. En bit in i intervjun sades bland annat följande. 

(Inrikesministern) – Att jobba systematiskt mot de miljöer där radikalisering sker, 
skolor, vissa föreningar, men också i den nätmiljön, det är helt avgörande för att lyckas. 
[...] (Programledare) – Ja, och nu nämner du ju föreningar här och där säger ju SÄPO att 
ett jättestort problem det är ju att de med statliga pengar med bidrag från 
studieförbund till exempel sprider den här propagandan, hat mot det västerländska 
samhället och så vidare. Vad tänker du om det? (Inrikesministern) – Att inte en 
skattekrona ska gå till verksamhet... (Programledare) – Men det gör det ju. 
(Inrikesministern) – Det har ju också betalats tillbaka när det har påvisats att vissa 
föreningar har gjort fel. De har fått betala tillbaka. Men det vi gör nu det är att vi har 
tre olika utredningar som tittar på hur man ska införa ett nytt demokrativillkor, ett 
skärpt demokrativillkor, så att statliga pengar och våra skattepengar aldrig ska kunna 
gå till den här typen av verksamhet. 

Intervjun fortsatte sedan med ytterligare diskussion om hur det skulle förhindras att pengar gick till 
islamism. 

Inslaget anmäldes av företrädare för organisationerna Studieförbunden i samverkan och 
Folkbildningsrådet. De anförde bland annat att SÄPO inte hade uttalat sig om ett samband mellan stöd 
till studieförbund och islamistisk extremism. Anmälarna kände heller inte till något som tyder på att 
det skulle finnas ett sådant samband. Det felaktiga påståendet presenterades som ett faktum av 
programledaren. SVT hade varken i programmet eller på förfrågan efteråt kunnat ge något belägg för 
sitt mycket allvarliga påstående. Påståendet utgjorde också allvarlig kritik mot såväl 
Folkbildningsrådets som studieförbundens verksamhet. Organisationerna borde därför ha givits 
tillfälle att bemöta anklagelsen under sändningen. 

SVT skrev i sitt yttrande att påståendet att SÄPO särskilt pekat ut studieförbund när det kom till att 
statliga pengar använts för att sprida propaganda var felaktigt. SÄPO skriver i sin rapport om 
”organisationer” som får statliga pengar men preciserar inte vilka organisationer det är. Efter sändning 
var anmälarna i kontakt med SVT angående den felaktiga sakuppgiften och den 18 maj 2021 sände 
Aktuellt en rättelse som korrigerade den felaktiga uppgiften. Rättelsen löd som följer: 

Och så en rättelse i Aktuellt. I en intervju i Aktuellt den 11 maj så angav vi felaktigt att SÄPO i en rapport 
skrivit att statliga pengar till studieförbunden i vissa fall används för att sprida antidemokratiska åsikter 
om våldsbejakande islamism. Det korrekta är att SÄPO skriver att statligt stöd i vissa fall gått till 
organisationer som stödjer våldsbejakande islamism, men SÄPO skriver inte vilka organisationer det 
är. Och det var därför fel att koppla ihop just studieförbunden och SÄPO:s rapport.  

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att de konstaterat att programledaren i intervjun felaktigt sa 
att SÄPO uttryckt att det var ett jättestort problem att föreningar som får statliga bidrag från 
exempelvis studieförbund sprider propaganda och hat mot det västerländska samhället. Mot bakgrund 
av att SVT en vecka senare sände en rättelse där det framgick att det var felaktigt att koppla samman 
SÄPO:s rapport med studieförbunden ansåg nämnden att inslaget inte stred mot kravet på saklighet. 



Nämnden ansåg inte heller att någon part pekades ut på ett sådant sätt som krävde ett bemötande av 
påståendena i inslaget. Inslaget stred därmed inte heller mot kravet på opartiskhet.  

 
 

Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, 105 10 Stockholm  

E-post: programetik@svt.se, Tel: 08-784 56 78  

Om du fått detta infobrev står du även på e-postlistan för nästa.  
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