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CHERSON OCH SATIR I FOKUS VID NÄMNDENS DECEMBER-MÖTE 
Vid granskningsnämndens senaste möte var sex SVT-ärenden på dagordningen. Rapporteringen kring 

kriget i Ukraina berördes i två ärenden som båda handlade om staden Cherson. Ett inslag i Rapport och 

ett i Morgonstudion friades avseende opartiskhet och saklighet respektive saklighet. Även två 

uppmärksammade satir-inslag, i Herr Talman och Svenska nyheter, friades avseende saklighet, 

opartiskhet och mediets genomslagskraft. Även Valvakan där en vallokalsundersökning presenterades 

20.00 trots att det fortfarande var köer utanför vissas vallokaler friades. Däremot fälldes ett inslag i 

Morgonstudion där en fråga om Romani Kris blev missvisande. 

INSLAG OM UKRAINARE SOM FÅR RYSKT PASS INTE PARTISKT ELLER ”PROPAGANDA” 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-07-28, kl. 18.00, 19.30 och 22.45 inslag om staden Cherson; 

fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/02238. 
 

Inslaget sändes i tre Rapport-sändningar under samma dag och byggde på material från nyhetsbyrån 

Reuters. Inslaget i sändningen kl. 18.00 inleddes med bilder på tre personer som stod inomhus framför 

bland annat en rysk flagga och ett porträtt av Rysslands president Vladimir Putin. I bakgrunden hördes 

den ryska nationalsången, medan två av personerna läste en trohetsed till Ryssland i syfte att erhålla 

ryskt medborgarskap. En av dem gratulerades av en tjänsteman som bekräftade medborgarskapet. 

 

Reportern sade sedan: ”Utanför inrikesdepartementet i den ryskkontrollerade staden Cherson köar en 

liten grupp ukrainare för att få ryskt medborgarskap.” Samtidigt visades ett femtontal personer som 

stod i en klunga utanför departementet, följt av en mottagningslokal där funktionärer kontrollerade 

en besökares ukrainska pass. Därefter intervjuades två av personerna från den tidigare ceremonin som 

uttryckte glädje och tacksamhet över att få bli ryska medborgare. På detta följde ett längre parti om 

det senaste dygnets utveckling i kriget. 

 

Till de senare sändningarna hade inslagets inledning delvis omarbetats, och i stället för att spela upp 

trohetseden förklarade reportern i stället: ”Till tonerna av ryska nationalsången svär tre ukrainska 

medborgare i den ryskkontrollerade staden Cherson trohet till Ryssland.”  

 

SVT tog emot 50 anmälningar mot inslaget, med en gemensam övergripande kritik om att inslaget 

brast i opartiskhet och saklighet genom att ensidigt förmedla den pågående konflikten mellan Ryssland 

och Ukraina ur ett ryssvänligt perspektiv. Anmälarna menade att SVT underlät såväl att släppa fram 

ukrainska perspektiv som att bemöta eller kritiskt granska uppgifter som framfördes. Dessutom 

anmäldes ett antal ordval för att framställa Rysslands agerande som rättfärdigat gentemot Ukraina. 

 

SVT framförde i sitt yttrande framför allt att inslaget måste ses som en del i den löpande 

nyhetsrapporteringen. SVT visade med exempel hur man vid upprepade tillfällen i SVT Nyheter, 

Rapport, Aktuellt och Morgonstudion berättat om den ryska strategin att försöka legitimera 

invasionskriget och sin ockupation av ukrainska områden genom att hävda att de ukrainska invånarna 

egentligen är en del av den ryska nationen. Strategin går bland annat ut på att utfärda ryska 

medborgarskap till ukrainare eller att arrangera påstådda folkomröstningar, som fördömts av såväl 

Ukraina som stora delar av omvärlden. 

 

SVT Nyheter har i sin omfattande bevakning dessutom publicerat en rad kommentarer angående detta 

från ukrainskt håll. I de senare versionerna av det anmälda inslaget förklarade dessutom SVT Ukrainas 



ståndpunkt genom att berätta att ”Ryssland har börjat dela ut pass i områden ryska styrkor tagit 

kontroll över – i vad Ukraina säger är ett sätt att försöka rättfärdiga ockupationen”. 

 

Nämnden skriver i sitt beslut att skildrandet av invånare i Ukraina som vill ta emot ryska pass i sig inte 

strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Det kan dock enligt granskningsnämndens mening 

diskuteras om det i SVT:s framställning av detta i inslaget kl. 18.00 tillräckligt tydligt framgick för 

tittarna i vilken kontext detta skedde. Nämnden konstaterar samtidigt att reportern sa att det rörde 

sig om en liten grupp ukrainare som köade för att få ryskt medborgarskap i den ryskkontrollerade 

staden. I de senare inslagen förtydligade reportern att den ryska passutdelningen enligt Ukraina var 

ett sätt att försöka rättfärdiga ockupationen. 

 

Nämnden beaktar att det genom förtydligandet och av den löpande nyhetsrapportering som SVT 

hänvisar till i sitt yttrande har framgått att Ryssland har invaderat Ukraina och att Ryssland legitimerar 

ockupationen genom påstådda folkomröstningar, passutdelning och genom att hävda att de ukrainska 

medborgarna i de ockuperade områdena är ryska. Mot denna bakgrund bedömde nämnden att 

inslagen inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 

 

INGET FEL PRESENTERA VALUNDERSÖKNING 20.00 TROTS KÖER TILL VALURNORNA 
FRIAT: Val 2022: Valvakan, SVT1, 2022-09-11, kl. 20.00, inslag med presentation av resultat 

från SVT:s vallokalundersökning; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/02763. 

Valvakan i SVT sändes, med avbrott för nyheter, mellan 18.15 och 01.45 på kvällen 11 september. I 

programmet medverkade experter och representanter för de olika riksdagspartierna. Nedslag och 

intervjuer gjordes på partiernas valvakor, i Stockholm och andra platser i landet. Under kvällen 

rapporterades bland annat om köer utanför vallokaler på olika platser i landet. I programmet 

presenterades och analyserades SVT:s valundersökning Valu från kl. 20.00 och framåt. 

 

Två anmälare ansåg att det var fel att presentera Valu medan vallokalerna fortfarande var öppna på 

grund av köer. En anmälare ansåg dessutom att det inte framgick att det var en opinionsundersökning. 

Även andra anmälare var kritiska till olika delar av sändningen men granskningsnämnden har fokuserat 

på frågan kring Valu.  

 

Avseende hur Valu presenterades i sändningen så ansåg SVT att det tydligt framgick att det var just en 

vallokalundersökning och inte ett ”skarpt” valresultat. I samband med inledningen av presentationen 

stod det i grafiska skyltar bland annat ”SVT:s vallokalsundersökning presenteras” och ”Exit Poll”. I 

yttrandet redovisades exempel ur programmet på hur programledare och medverkande experter 

återkommande tydligt sa att det inte rörde sig om ett valresultat.  

 

Även tidigare val har det förekommit köer i samband med vallokalernas stängning 20.00. Det var alltså 

inte ett unikt beslut att denna gång offentliggöra valresultatet vid denna tidpunkt och med liknande 

omständigheter.  

 

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att varken radio- och tv-lagen eller sändningstillståndet för SVT 

innehåller någon reglering av tidpunkten för publiceringar av opinionsundersökningar i relation till 

allmänna val. Det förhållande att publiceringen av vallokalsundersökningen gjordes medan vissa 

vallokaler alltjämt var öppna för dem som stod i kö medförde därför inte i sig att publiceringen strider 

mot de bestämmelser som gäller för sändningsverksamheten. Det framgick även tydligt att det var just 

en opinionsundersökning och inte ett slutligt valresultat. Att det i presentationen av undersökningen 



klockan 20.00 uppgavs att vallokalerna i Sverige hade stängt, trots att vissa vallokaler fortfarande tog 

emot personer som stod i kö, var enligt nämndens mening inte heller missvisande på ett sätt som 

strider mot kravet på saklighet. Mot denna bakgrund kunde nämnden inte finna att publiceringen av 

vallokalsundersökningen stred mot kraven på opartiskhet och saklighet. 

 

”ARBETE GER FRIHET”-SKYLT I SATIRISKA HERR TALMAN FRIADES  

FRIAT: Herr Talman, SVT1, 2022-09-16, satirprogram om svensk politik; fråga om 

opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 22/02833. 

Avsnittet handlade om resultatet i riksdagsvalet. I inslaget satt dockorna föreställande partiledarna 

från högersidan i knät på en docka föreställande partiledaren för Sverigedemokraterna (SD) iklädd 

tomtekläder, för att berätta vad de önskade sig. Dockan som föreställde Kristdemokraternas (KD) 

partiledare sade: ”Ja, lite får man offra sig. Senast jag gjorde så här lurade jag till mig ett hus.”  

 

Avsnittet avslutades med en sång där dockorna som föreställde partiledarna på högersidan sjöng om 

valvinsten. Mot slutet av sången sjöng dockorna bland annat ”vår nya gyllene regel är att arbete ger 

frihet”. De sista sekunderna panorerade kameran uppåt så att det gick att se att dockorna stod under 

en skylt med texten ”Arbete ger frihet” skriven i snirklig stil på ett sätt som kunde ge associationer till 

en skylt som fanns vid ingången till koncentrationslägret Auschwitz.  

 

Anmälarna var i huvudsak kritiska till sången och skylten. Anmälarna ansåg att det var kränkande mot 

judar och förintelsens offer samt att betrakta som ett politiskt ställningstagande genom att det 

implicerades att högerpartierna gick att koppla samman med nazismen. En anmälare ansåg att det i 

programmet hävdades att KD:s partiledare “lurat sig till ett hus” och att det var ett osakligt påstående. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att det är tydligt för publiken att Herr Talman är ett hårt skruvat satirprogram 

om politik. SVT har strävat efter att varje vecka vara så vass och aktuell som möjligt. SVT har strävat 

efter en jämn fördelning av hårda skämt mellan alla partier i riksdagen, men har även bedömt att 

udden kan riktas särskilt hårt mot den med mest makt. 

 

Syftet med sången och den tillhörande skylten var aldrig att kränka någon eller att skoja om 

Förintelsen. Satiren riktades mot de olika partierna med avstamp i den kritik som riktats mot framför 

allt Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas beslut att samarbeta med SD. ”Arbete ger 

frihet”-skylten refererade bland annat till det faktum att SD skapades ur den rasistiska och 

nationalistiska kampanjorganisationen ”Bevara Sverige Svenskt” (BSS) på 90-talet och att SD:s egen 

vitbok slagit fast att flera personer med nazistiska kopplingar fanns med bland grundarna i partiet.  

 

Den korta repliken från dockan föreställande KD:s partiledare om att ha lurat sig till ett hus var en kort 

blinkning till någonting som var mycket omskrivet för ett par år sedan, där en äldre man uppgav att 

han känt sig lurad att sälja ett hus till partiledaren. 

 

Det framgick enligt nämndens mening tydligt att den satiriska udden var riktad mot de politiska 

partierna med utgångspunkt i de aktuella regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet. Mot bakgrund 

av detta och då vida ramar gäller för vad som får sägas i ett program av klar satirisk karaktär anser 

nämnden att programmet inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet eller mot bestämmelsen 

om televisionens särskilda genomslagskraft. 

 



FORMULERING OM ROMANI KRIS BLEV MISSVISANDE OCH OSAKLIG 
FÄLLT: Morgonstudion, SVT1, 2022-08-10, inslag om hederskultur; fråga om opartiskhet, 

saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 22/02389. 

Inslaget var en intervju med en forskare inom hedersrelaterat våld och gjordes med anledning av att 

en åklagare hade bedömt att det fanns hedersinlag i ett misstänkt mord som skett knappt två veckor 

tidigare. I början av intervjun sa en av programledarna, angående det aktuella fallet; ”Det här är ju då 

en familj i Göteborg, det är en romsk familj och enligt uppgift till SVT så ska det ha hållits en sån här 

Romani Kris, alltså en informell rättegång där man har diskuterat den här relationen. Vad händer på 

en sån rättegång?” Därefter fortsatte intervjun med fördjupande frågor och svar om hedersrelaterat 

våld. 

 

Inslaget anmäldes av tre personer, som bland annat skrev att uppgiften om att det hållits en Romani 

Kris gällande den avlidna kvinnans relation var felaktig. I sin begäran om yttrande gav 

granskningsnämnden SVT tillfälle att yttra sig över den specifika sakuppgiften. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att syftet med den aktuella intervjun var att fördjupa och öka kunskapen om 

hedersrelaterat våld, inte att klargöra vad som hänt i ett specifikt fall. Ämnet hade dock aktualiserats 

av att åklagaren i ett fall där en kvinna avlidit efter att blivit påkörd, hade sagt att det fanns hedersinslag 

i misstankarna mot kvinnans två söner. 

 

SVT hade rapporterat löpande om händelsen och under researcharbetet fått fram uppgifter om att 

den avlidna kvinnan under en kortare period träffat två män. En Romani Kris hade, enligt två 

oberoende källor som omfattas av källskyddet, hållits gällande den första av dessa två relationer. Detta 

kunde även styrkas av en mängd uppgifter i sociala medier, som bland annat publicerats av den avlidna 

kvinnan och närstående släktingar till henne. Av respekt för den avlidna kvinnan valde SVT att 

sammanfatta bakgrunden i nyhetsrapporteringen, genom att bland annat säga att en Romani Kris 

hållits kring kvinnans förhållande. Även för Morgonstudions redaktion var det relevant att lyfta fram 

att det hade hållits Romani Kris angående kvinnans relationer, för att lyfta fram och förtydliga det 

sammanhang som kvinnan befunnit sig i. Programledarens formulering "...ha hållits en sån här Romani 

Kris, alltså en informell rättegång där man har diskuterat den här relationen” blev dock något 

missvisande, då den Romani Kris som hållits inte gällt mannen som blev påkörd tillsammans med 

kvinnan. SVT skrev i sitt yttrande att man har förståelse för att anmälarna ansåg att sakuppgiften hade 

stor betydelse och beklagade misstaget. SVT ansåg dock inte att formuleringen var av sådan art att 

inslaget stred mot kravet på saklighet. 

 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att programledarens uppgift om att det hade hållits en 

Romani Kris avseende de påkörda personerna gav, mot bakgrund av forskarens redogörelse, intrycket 

att denna Romani Kris hade beslutat att de aktuella personerna skulle mördas. SVT har i sitt yttrande 

emellertid anfört att någon Romani Kris inte ägt rum i anslutning till det aktuella fallet, men att en 

sådan tidigare hållits avseende en relation som kvinnan haft med en annan man och som då 

utmynnade i ett krav på betalning. Nämnden konstaterar att programledarens uppgift om att en 

Romani Kris hållits i det aktuella fallet var felaktig. Den felaktiga uppgiften var av betydelse för 

framställningen och medförde att inslaget i väsentliga avseenden blev missvisande. Inslaget strider 

därmed mot kravet på saklighet. 

 



BILDSEKVENS FRÅN KRIGETS UKRAINA SKULLE TOLKAS SOM GENREBILDER – FRIAS 
FRIAT: Morgonstudion, SVT1, 2022-08-31, kl. 7.30, inslag om ukrainska styrkors 

motoffensiv i Cherson; fråga om saklighet. 22/02617. 

Inslaget var en del av de korta nyhetsuppdateringar som sänds i Morgonstudion. Programledaren läste 

följande telegram i studion: ”Nu till Ukraina där det pågår en stor offensiv i Cherson-området. Det 

kommer många uppgifter, framför allt från ryskt håll, men enligt våra utsända (…) är det svårt att få 

bekräftat vad som stämmer. Staden Cherson är symboliskt viktig och den pågående offensiven skulle 

kunna bli en vändpunkt i kriget, som de senaste månaderna stått ganska still vid frontlinjerna.” Från 

mitten av telegrammet visades bilder på en ukrainsk stad som till stor del förstörts till följd av kriget. 

Bilderna var markerade med en skylt som lydde ”ARKIVBILDER”. Denna skylt saknades dock i den allra 

första utsändningen av telegrammet. Därpå sändes en kort förinspelad intervju med SVT:s utsända 

reporter på plats i Ukraina. 

 

Inslaget anmäldes av en person som menade att inslaget var missvisande då bilderna som sändes ut 

visade staden Mariupol, medan man berättade om utvecklingen i området kring staden Cherson. Då 

förödelsen av kriget i Mariupol vid tillfället var mycket större än i Cherson samt att det inte redovisades 

vilken stad som bilderna kom ifrån, ansåg anmälaren att man i inslaget missledde publiken.  

 

SVT skrev i sitt yttrande att bilderna i inslaget mycket riktigt visade staden Mariupol. Bilderna var 

genrebilder avsedda att illustrera det pågående kriget i Ukraina och syftade inte till en specifik 

händelse, enligt ett arbetssätt som har varit vanligt i krigsrapporteringen då det ofta har varit mycket 

svårt att få tillgång till bekräftade dagsaktuella bilder från konflikten. Redaktionen menade att det är 

rimligt att anta att publiken är väl införstådd med den typen av bildsättning till korta 

nyhetsuppdateringar om kriget.  I samband med att bilderna visades syntes också tydligt en skylt som 

markerade att det rörde sig om just ”arkivbilder” från kriget. Redaktionen beklagar samtidigt att denna 

skylt föll bort i en enskild utsändning av inslaget. 

 

Granksningsnämnden ansåg i sin bedömning att det framgår av inslaget att det inte enbart handlade 

om staden Cherson och konstaterar att bilderna var korta ihopklippta bildsekvenser. Nämnden 

bedömer därför att det tillräckligt tydligt borde stått klart för tittarna att bilderna, trots att de var 

orubricerade, var genrebilder för att illustrera kriget i Ukraina snarare än enbart Cherson. 

Bildsättningen medför därför inte att inslaget strider mot kravet på saklighet. 

 
 

INSLAG OM TRANSVÅRDEN FRIADES – UDDEN VAR RIKTAD MOT VÅRDEN 
FRIAT: Svenska nyheter, SVT1, 2022-10-07, inslag om transvården; fråga om opartiskhet, 

saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 22/03143. 

Inslaget handlade om att en kontroversiell behandling fortfarande ibland ges till unga människor med 

könsdysfori. Metoden innebär att man ger barnet något som förenklat kallas för stopphormoner för 

att stoppa kroppens produktion av könshormoner. Behandlingen leder till att utvecklingen i kroppen 

avstannar, den unga personen kommer inte i målbrottet och får varken ansiktsbehåring, bröst eller 

mens. Behandlingen är kontroversiell eftersom den innebär risk för svåra biverkningar samtidigt som 

det vetenskapliga stödet för behandlingarnas effektivitet enligt läkare är svagt. Frågan om hur unga 

med könsdysfori behandlas i Sverige har granskats i flera avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning.  



 

Inslaget anmäldes av mer än 45 personer. Anmälarna ansåg sammanfattningsvis att inslaget var 

kränkande mot barn med könsdysfori. Anmälarna reagerade främst på vad man uppfattade som skämt 

om självmord och en sång som framfördes i slutet av inslaget. Flera anmälare ansåg att programmet 

var osakligt, ensidigt och partiskt då ingen som ansåg sig hjälpt av behandlingen fick uttala sig. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att man beklagar att människor upplevt inslaget som kränkande mot unga med 

könsdysfori. Detta var inte avsikten. Udden i inslaget var riktad mot vården och Socialstyrelsen, som 

fortsatt att tillåta behandlingen. Den övergripande frågan som redaktionen ville ställa var: Hur kan man 

erbjuda så oprövad behandling med så starka biverkningar till barn? Den frågan var tydligt riktad till 

läkarkåren och Socialstyrelsen, inte till barn med könsdysfori eller deras anhöriga. Flera anmälare 

ansåg att programmet har ”skämtat om självmord”. Det programledaren sa i den här delen var inget 

skämt. Tvärtom syftade uttalandet till att visa förståelse för att föräldrar kan vara förtvivlade och villiga 

att testa vad som helst när deras barn mår så dåligt att de riskerar att överväga självmord. 

 

Granskningsnämnden konstaterar i beslutet att det i programmet skämtades om transpersoner och 

transvård för barn på ett raljerande och tillspetsat sätt. I ett program som Svenska nyheter vars 

satiriska prägel får antas stå klar för tittarna gäller dock vida ramar för vad som får sägas innan ett 

uttalande eller skämt blir uppenbart kränkande. Nämnden, som även beaktar att den satiriska udden 

tydligt var riktad mot vården, anser att inslaget inte gick utöver vad som kan accepteras i ett satir- och 

humorprogram. Inslaget strider därmed inte mot bestämmelsen om televisionens särskilda 

genomslagskraft. Mot bakgrund av programformen strider inslaget inte heller mot kraven på 

opartiskhet och saklighet. 
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