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TURKISK DRAMASERIE FÄLLD, UPPMÄRKSAMMAD GRANSKNING 
FRIAD 
 

Vid höstens första möte med granskningsnämnden ägnades alla beslut åt publiceringar i SVT. 
Uppdrag granskning och SVT Skåne friades helt för en uppmärksammad granskning av en 
upphandling inom vården. Två inslag i Rapport respektive Aktuellt friades också. Däremot fälldes SVT 
för att ha sänt avsnitt av en dramatisk turkisk tv-serie på tidig sändningstid, där det fanns en 
uppenbar risk att barn kunde ta del av våldsamma och skrämmande scener. 

TURKISK DRAMASERIE FÄLLD – VAR SKRÄMMANDE FÖR BARN 
FÄLLT: Modern och dottern, SVT2, 2020-08-19, kl. 19.30, 2020-08-22, kl. 9.00, kl. 9.30, kl. 
10.00, kl. 10.30 och kl. 11.00, 2020-09-10, kl. 19.30, 2020-12-07, kl. 19.30, 2020-12-09, kl. 
19.30, 2021-02-11, kl. 19.30, 2021-02-19, kl. 19.30, 2021-02-27, kl. 7.30, kl. 8.00, kl. 8.30 
och kl. 9.00, turkisk dramaserie, fråga om mediets genomslagskraft.  Dnr. 20/03741, 
21/00645, 739 och 1046. 
 
Modern och dottern var en turkisk dramaserie om en ung flicka som bodde med sin mamma och 
hennes pojkvän. I handlingen förekom också en lärare från flickans skola som kämpade för att rädda 
flickan undan ett liv av misär. Serien anmäldes av flera personer som var kritiska till skildringen i serien 
av hur flickan och mamman utsattes för psykiskt och fysiskt våld av flickans styvfar. Anmälarna var 
även kritiska till våld som förekom mot andra personer i serien. Enligt anmälarna kunde flera av 
scenerna verka skrämmande för barn och borde inte sändas på en tid då barn kunde tänkas titta på tv. 
 
SVT skrev i sitt yttrande att serien kretsade kring en viktig samhällsfråga. Bedömningen var att serien 
skulle gå att sända dagtid efter viss bearbetning. För att iaktta varsamhet i fråga om våldsskildringar 
anlitade SVT ett produktionsbolag vars uppdrag var att i möjligaste mån redigera bort det mer 
utstuderade eller närgångna våldet. Bland annat hade scener klippts så att själva slaget inte syns. 
Scener där det hade förekommit blod hade också bearbetats. 
 
Enligt granskningsnämndens mening var dramaseriens tema och flera av de våldsamma och ofta 
utdragna bildsekvenser som förekom i kombination med dramatiska ljud av sådan karaktär att de 
kunde verka skrämmande för barn. Nämnden beaktade särskilt att flera sändningar innehöll psykiskt 
och/eller fysiskt våld direkt riktat mot ett barn. Mot denna bakgrund borde samtliga granskade 
sändningar, förutom två som sändes den 22 augusti 2020 klockan 9.30 och 11.00, inte ha visats vid en 
tidpunkt då barn kan tänkas titta på tv. Med hänsyn till sändningstiden stred sändningarna mot 
bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. 
 

GRANSKNING AV UPPHANDLINGEN AV VÅRDEXPRESSEN FRIAD PÅ ALLA PUNKTER 
FRIAT: Uppdrag granskning, Vården och AI-verktyget, SVT 1, 2020-03-04, program om 
upphandlingen av ett vårdverktyg; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för enskilds 
privatliv. Dnr. 20/02294. 
Programmet var en granskning av en av de vid tidpunkten viktigaste upphandlingarna i Vårdsverige. 
Företaget Vårdinnovation vann upphandlingen med verktyget Vårdexpressen som beskrevs som ett 
AI-verktyg för att digitalisera primärvården. Bara för Skånes del uppskattades värdet av avtalet med 



Vårdexpressen till drygt 400 miljoner kronor. Eftersom Västra Götalandsregionen delegerade sin 
upphandling till Region Skåne steg det potentiella avtalsvärdet till uppskattningsvis en miljard. Även 
andra regioner stod i kö för att inleda upphandlingar. Affären var i det läget i huvudsak finansierad 
med offentliga medel och stod på tröskeln till att påverka vardagen för en stor del av Sveriges 
befolkning då systemet, efter pilottestning, skulle införas på 30 procent av landets offentligt drivna 
vårdcentraler.  

SVT:s granskning visade på brister i evidens för verktygets prestanda och felaktigheter kring vissa av 
företagets vd:s titlar som lämnats i till exempel bidragsansökningshandlingar till EU. Granskningen 
visade även på nära kontakter och informationsdelning mellan företaget Vårdinnovation, dess vd och 
personer som fanns på den upphandlande sidan före, under och efter upphandling. Granskningen 
visade även på kontakter, engagemang och anställningar när det gällde företaget och anhöriga till 
personer i nyckelpositioner inom Region Skåne under olika delar av processen. Enligt källor gavs 
Vårdinnovation även en avgörande fördel som innebar att företaget, inför de hearings som 
genomfördes, skulle ha fått vara med och välja ut de patientfall som låg till grund för de tester som de 
konkurrerande företagen fick genomföra. 

I programmet intervjuades bland andra vd:n för Vårdinnovation, personer med ansvar för 
upphandlingen, företrädare för Region Skåne, läkare, professorer, en medarbetare som arbetat med 
vd:n för Vårdinnovation, en utredare på Läkemedelsverket och flera experter. Vidare presenterades 
en rad dokument, bland annat några som fanns på ett USB-minne och ett som av en källa kallades för 
företagets ”bibel”. Vidare presenterades en rad chatt-konversationer och meddelanden mellan de 
inblandade.  

Granskningen ledde till att AI-verktyget stoppades både i Skåne och Västra Götaland och att avtalen 
sades upp samt att Region Skåne inledde en oberoende utredning av upphandlingen. Utredningen som 
avslutades efter att programmet sändes identifierade bland annat att intressekonflikter och 
jävssituationer hade förelegat i samband med upphandlingen och att det hade förekommit otillbörliga 
gynnandemoment. De misstänkta oegentligheterna i samband med upphandlingen polisanmäldes och 
ledde till prövning i domstol med fällande domar.   

Programmet anmäldes av Vårdinnovation och dess dåvarande vd (A) och personerna (B) och (C) som 
ansåg att programmet stred mot kraven på opartiskhet och saklighet samt bestämmelsen om respekt 
för enskilds privatliv. Ytterligare tre personer gav sitt medgivande till prövning av intrång i deras 
privatliv. 

I SVT:s yttrande och i tilläggsyttranden till anmälarnas kommentarer beskrevs redaktionens 
granskning och research ytterligare.  

Granskningsnämnden friade programmet på alla punkter och går närmare in på avgörande delar i det 
som följer. 

Kravet på opartiskhet 
När det gällde opartiskheten framhåller granskningsnämnden i sitt beslut att programmet var en kritisk 
granskning av en upphandling av ett digitalt vårdverktyg, Vårdexpressen, som bland annat Region 
Skåne genomfört. Kritiken handlade främst om att B och C på Region Skåne inför upphandlingen av 
verktyget haft kontakter med A, vd:n för företaget bakom verktyget, som skulle ha otillbörligt gynnat 
bolaget. Vidare var programmet en kritisk granskning av företaget Vårdinnovation, dess produkt 
Vårdexpressen och vd:n A. Denna utgångspunkt ligger väl i linje med SVT:s granskningsskyldighet och 
strider enligt nämndens mening inte i sig mot kravet på opartiskhet. Vad A anfört om att 



framställningen saknade fokus på andra anbudsgivare i upphandlingen innebär inte heller att 
programmet strider mot detta krav. 
 
Programmet innehöll kritik mot A, B och C av sådant slag som dessa ska få möjlighet att bemöta. Av de 
uppgifter som lämnats i ärendet framgår att anmälarna getts möjligheter att bemöta och kommentera 
kritiken som riktades mot dem inför sändning. Vidare konstaterar nämnden att kommentarer från 
anmälarna genomgående redovisades i programmet. Programmet strider därför inte mot kravet på 
opartiskhet. 
 
Kravet på saklighet 
Granskningsnämnden skriver att anmälarna har fört fram ett antal punkter som de anser visar att 
programmet beskriver sakförhållanden på ett felaktigt sätt. Det gäller uppgiften om att A hade tillgång 
till dokument rörande den kommande upphandlingen på ett USB-minne och att detta skulle vara en 
känslig handling samt att de fyra patientfallen som användes för att utvärdera de olika leverantörernas 
tekniska lösningar hade valts ut av Vårdinnovation. Som stöd för att förhållandena beskrivits sakligt 
har SVT bland annat hänvisat till att uppgifterna kommer från källor på Vårdinnovation som skyddas 
av det grundlagsfästa meddelarskyddet. 
Nämnden konstaterar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta SVT:s påstående om att 
uppgifterna kommer från grundlagsskyddade källor. Med hänsyn till detta – och eftersom anmälarna 
inte tydligt visat att uppgifterna är osakliga – kan nämnden inte finna att SVT har åsidosatt kravet på 
saklighet i dessa delar. 
Anmälarna har anfört att påståendet i programmet om att ett delat dokument skulle vara företagets 
”bibel” var felaktigt. Det är enligt anmälarna en enkel produktbeskrivning som kan likställas med en 
broschyr ämnad för marknadsföring som inte innehöll några företagshemligheter. Av handlingarna i 
ärendet framgår dock att A i ett mejl till SVT inför sändning beskrivit dokumentet som 
produktinformation som ”varken fanns på webben eller i tryckt form” och en ”beskrivning av 
systemet” som endast delades till ytterst få personer för att begränsa risken för plagiat. Mot denna 
bakgrund anser nämnden att SVT:s benämning av dokumentet inte medför att programmet strider 
mot kravet på saklighet i denna del. 
A anser att flera påståenden som gjordes en tidigare kollega till honom som medverkade i programmet 
var felaktiga. Nämnden konstaterar att denne var en tillfälligt medverkande person för vilken kravet 
på saklighet kan ställas lägre än på företrädare för programföretaget. Den tidigare kollegans 
påståenden medför därför inte att programmet strider mot kravet på saklighet i denna del. 
A har anfört att det i programmet felaktigt framstod som att Vårdinnovation inte betalat in sin moms 
i tid. Av ärendet framgår att uppgiften att bolaget inte hade betalat moms i tid baserades på en 
beräkning av bolagets storlek och inte på att det skulle ha funnits någon förfallen momsfordran. Enligt 
SVT ska ett företag av Vårdinnovations storlek, enligt Skatteverkets regler, redovisa moms kvartals- 
eller månadsvis vilket inte hade skett. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden att 
framställningen i programmet inte blev så missvisande att det strider mot kravet på saklighet i den 
delen. 
A har anfört att det i programmet felaktigt framställdes som att Läkarexpressen och Vårdexpressen 
var samma medicintekniska produkter. Av SVT:s yttrande framgår dock att A i vissa mejl till SVT hävdat 
att Läkarexpressen och Vårdexpressen var vitt skilda produkter medan han i andra sammanhang 
hänvisat till data som kommer från användningen av Läkarexpressen när han talat om Vårdexpressen. 
A har även enligt SVT framhållit att verktyget Vårdexpressen bygger på systemet Läkarexpressen i en 
opublicerad del av intervjun med honom. Nämnden har tagit del av intervjun. Mot denna bakgrund 
anser nämnden att programmet inte var missvisande på det sätt som anmälaren anfört. 



A har anfört att uttalandet från Läkemedelsverkets utredare om patientunderlaget byggde på att han 
av reportrarna fått den felaktiga informationen att breddinförandet baserades på 3000 patienter. 
Enligt A skulle breddinförandet baseras på att 11 959 patienter använt verktyget Vårdexpressen. SVT 
har i sitt yttrande anfört att det var mot bakgrund av antalet patienter som testat Läkarexpressen som 
Region Skåne inledde upphandlingen av vårdverktyget och att det var dessa uppgifter som 
Läkemedelsverkets utredare uttalade sig om i programmet. Utredaren var medveten om att det även 
hade förekommit pilotförsök med verktyget efter att det hade upphandlats men att han ansåg att 
underlaget var litet oavsett pilotförsök. Nämnden konstaterar att utredaren var en tillfälligt 
medverkande person för vilken kravet på saklighet kan ställas lägre än på företrädare för 
programföretaget. Hans påstående medför därför inte att programmet strider mot kravet på saklighet 
i denna del. 
Vidare anser nämnden att SVT, mot bakgrund av de handlingar som inkommit i ärendet, visat grund 
för att C:s namn förekom i Vårdinnovations ansökan om EU-bidrag, att A inte haft titeln som medicinsk 
direktör, att A presenterats som allmänläkare, att A tjänstgjort som legitimerad läkare i endast en 
månad i Region Skåne och att omdömena om Vårdexpressen på vårdcentralerna som testat verktyget 
var negativa. Programmet strider inte mot kravet på saklighet i detta avseende. 
Vad anmälarna i övrigt anfört medför enligt nämnden inte heller att programmet strider mot kravet 
på saklighet. 
 
Respekt för privatlivet 
Nämnden konstaterar att A, B och C förekom i programmet med både namn och bild och att de 
framställdes som klandervärda. Det kan diskuteras om skildringen av dem har varit av intrångskaraktär. 
Enligt nämndens mening var under alla förhållanden det intrång som kan ha uppkommit motiverat 
med hänsyn till ett oavvisligt allmänintresse att rapportera om förhållanden kring den aktuella 
upphandlingen, särskilt som den innefattar användandet av allmänna medel. Vid den bedömningen 
har nämnden beaktat att A var vd för det företag som vann upphandlingen och att B och C hade klart 
framträdande offentliga roller i processen kring upphandlingen. Programmet strider därmed inte mot 
bestämmelsen om respekt för privatlivet. Programmet utgör inte heller något intrång i övriga 
anmälares privatliv. 
  
LOKALA SÄNDNINGAR OM VÅRDEXPRESSEN FRIADE PÅ ALLA OMRÅDEN 
FRIAT: Lokala nyheter Skåne, SVT1, 2020-02-04, kl. 18.10, 2020-03-03, kl. 18.15, 19.55 och 
21.46, 2020-03-06, kl. 18.15, 2020-04-05, kl. 18.10 och 19.55 och 2020-04-08, kl. 18.15 och 
21.39, inslag om ett vårdverktyg; fråga om opartiskhet, saklighet, respekt för privatlivet, 
genmäle och beriktigande. Dnr. 20/01954, 20/02385, 20/02439, 20/02800, 20/02838. 

Upphandlingen av vårdverktyget Vårdexpressen (se ovan) granskades även i en rad inslag i Lokala 
nyheter Skåne som också prövades vid granskningsnämndens senaste möte:  
 
Lokala nyheter Skåne den 4 februari 2020, kl. 18.10 (Dnr. 20/01954) 
Inslaget inleddes med att nyhetsuppläsaren sa följande samtidigt som en skylt med texten ”Läkare 
sågar Vårdexpressen” visades. Men vi börjar alltså med SVT:s granskning av Vårdexpressen, ett verktyg 
som skulle revolutionera primärvården med artificiell intelligens. Vår granskning har redan lett till att 
Region Skåne stoppat samarbetet med it-företaget bakom verktyget och nu vittnar en rad läkare om 
hur dåligt de tycker att det intelligenta verktyget fungerar i praktiken. Sedan sades följande. (Reporter 
1) – Vårdexpressen skulle spara tid och pengar åt vårdcentralerna i Skåne och Västra Götaland. Men 
redan när systemet testades på den första vårdcentralen, Södertull i Lund, blev det starka protester 
från läkarna. Redan efter ett par dagar stoppades försöket. Efter det har Vårdexpressen testats på åtta 



olika vårdcentraler runt om i Skåne. Vi har pratat med flera läkare som har berättat hur dåligt det har 
fungerat. (Läkare 1) – Det är ingenting som vi tycker sparar tid för oss i vårt arbete som doktorer det 
kan jag inte säga, varken jag eller mina kollegor. (Läkare 2) – Nej, jag var inte imponerad. Jag var 
tvärtom ganska förvånad att det var så, jag skulle vilja kalla det för amatörmässigt. (Reporter 2) – 
Patienterna ska fylla i sina symptom på en läsplatta. En sjukdomsbeskrivning, en så kallad anamnes, 
som sedan förs in i journalen. Tanken är att med hjälp av artificiell intelligens så ska vårdcentralerna 
hinna ta emot fler patienter. (Läkare 3) – Vi har ju tvärtom fått minska ned på antalet patienter som vi 
kan ta emot. (Reporter 1) – Varför då? (Läkare 3) – Det tar längre tid, det är ett. Först ska man få en 
överblick av den skrivna anamnesen, som är väldigt rörig. Sen ska man ju, måste man ofta upprepa 
anamnestagandet nästan från början och sedan så ja, det tar längre tid i hela förloppet tycker jag. 
(Reporter 1) – Och ibland blir det rent av fel. (Läkare 3) – Ja, till exempel så hade jag någon äldre kvinna 
som kom, och det stod i anamnesen att hon hade slagit i tån. Och så var det mycket följdfrågor på det 
och jag tänkte ’oj, vad har hänt här’. Så kom jag in och pratade med henne och då sa hon ’nej, jag tror 
jag har gikt precis som min man har för det är precis samma symptom. Men har du inte slagit i tån? 
Nej, det har jag inte gjort men det, jag fick skriva det för det var svårt att hitta något annat som kunde 
passa’. Då blev det ju en helt annan, inte alls traumadiagnos. (Reporter 2) – Efter att vi under en intervju 
avslöjat dokument som visar på att upphandlingen kan ha varit riggad bestämdes det i fredags att 
Vårdexpressen skulle stängas efter beslut av regiondirektören. Region Skåne ska nu tillsätta en 
oberoende granskning av upphandlingen men först måste den oberoende granskaren nu upphandlas. 
Inslaget avslutades med att nyhetsuppläsaren sa att Sveriges Television AB (SVT) upprepade gånger 
hade sökt bolaget bakom vårdverktyget för en kommentar. 
 
Inslaget anmäldes av Vårdinnovation och A. Anmälaren anser att det strider mot kraven på opartiskhet 
och saklighet. A:s kritik mot inslaget är i huvudsak densamma som riktats mot Uppdrag granskning. 
 
SVT yttrade sig och framförde grund för publiceringen och framhöll att inslaget överensstämde med 
kraven på opartiskhet och saklighet samt med bestämmelsen om respekt för privatlivet. SVT anförde i 
huvudsak vad som angavs i yttrandet gällande Uppdrag granskning. 
 
Granskningsnämnden friade inslaget på samtliga grunder med hänvisning till motiveringen i den 
friande bedömningen av Uppdrag granskning. 
 
Lokala Nyheter Skåne den 3 mars 2020, kl. 18.15, 19.55 och 21.46 (Dnr. 20/02385) 
I inslaget sades följande av nyhetsuppläsaren. Med hjälp av artificiell intelligens så skulle vårdcentraler 
lösa personalbristen och spara miljoner i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Men efter att 
Uppdrag granskning börjat ställa frågor så har AI-verktyget stoppats. Läkare vittnar om att 
patientsäkerheten kan hotas och Läkemedelsverket reagerar nu på uppgifterna. En extern utredare 
ska granska upphandlingen. Reportaget ”Vården och AI-verktyget” sänds imorgon kl. 20.00 i SVT1. En 
infogad skylt med texten ”AI-verktyg. Mer på svt.se/skane” visades under hela inslaget.  
 
Inslaget är anmäldes av Vårdinnovation som företräddes av A. Anmälaren anser att det strider mot 
kraven på opartiskhet och saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet och bestämmelsen 
om beriktigande. A:s kritik mot inslaget är i huvudsak densamma som riktats mot Uppdrag granskning 
i de delar som gäller omdömen från vårdpersonal, uttalandena från utredaren på Läkemedelsverket 
samt vad som anförs om intrångsuppgifter. 
 
Granskningsnämnden friade inslaget på samtliga grunder med motsvarande motivering som i den 
friande bedömningen av Uppdrag granskning. 



 
Lokala nyheter Skåne den 6 mars 2020, kl. 18.15 (Dnr. 20/02439) 
I påannonseringen av inslaget sa nyhetsuppläsaren att A blivit utsedd som adept i Prins Daniels 
Fellowship. Sedan sades följande. (Reporter 1) – Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne avslöjade 
misstänkta felaktigheter i samband med att Region Skåne upphandlade ett digitalt vårdverktyg värt 
hundratals miljoner kronor. Och nu visar det sig att mannen bakom det vinnande bolaget, [A], har blivit 
utsedd som adept i Prins Daniels Fellowship. (Reporter 2) – Det är ett nätverk för några unga 
framgångsrika företagare och näringslivstoppar i landet. Därefter spelades en kommentar av A upp 
samtidigt som en stillbild på A visades. A sa följande. Jag har inte gått ut med något officiellt uttalande 
om detta och jag tänker att det är mer och mest lämpligt att det är Prins Daniel Fellowship själva som 
kommenterar. Sedan sades följande. (Reporter 1) – [A] och hans bolag har hamnat i blåsväder efter 
reportaget i Uppdrag granskning och Region Skåne har tillfälligt stoppat införandet av vårdverktyget. 
På Prins Daniels Fellowship avböjer man en intervju men skriver så här i ett mejl. (Speakerröst) – Vi ser 
allvarligt på de uppgifter som framkommer i Uppdrag granskning. Därför tycker vi att det är positivt 
med den oberoende utredningen Region Skåne tillsatt. Vi kommer att följa den och även kontakta [A] 
för en dialog. Därefter intervjuades reporter 1 och reporter 2 i nyhetsstudion om vilka reaktioner de 
hade fått på granskningen samt om vad som hänt och eventuellt skulle ske i den fortsatta processen 
på Region Skåne. Bland annat sades följande. (Nyhetsuppläsare) – Hur har regionen agerat efter 
avslöjandet? (Reporter 1) – Ja, de reagerade ju redan för ett tag sedan när vi gjorde en 
ansvarsutkrävande intervju med primärvårdsledningen i Skåne. Samma kväll så fick regiondirektören 
då [personnamn] veta vad vi hade för material och han beslutade omedelbart om att stoppa då 
samarbetet, pausa samarbetet. Och man har ju då tillsatt en oberoende utredning, en revisionsbyrå 
som nu ska då granska den här upphandlingen och försöka se vad som har hänt. Ett problem är ju att 
vi har ju så många källor och så mycket material som Region Skåne inte har. Så vi får se vad de kommer 
fram till. (Reporter 2) – Så det är många på Region Skåne då som inväntar nu den här utredningen 
innan de agerar. (Nyhetsuppläsare) – Just det. Då har ju Region Skåne avbrutit det här samarbetet med 
Vårdinnovation. Men framöver då, de inväntar det här resultatet, vad kan man tänka sig händer? 
(Reporter 1) – Ja, det som har hänt nu är att en tjänsteman har ju idag skilts från sina arbetsuppgifter. 
Och när man sen blir färdig med den här utredningen, visar det sig då att den här upphandlingen har 
gått till på ett felaktigt sätt som vi visar i programmet, så kommer man väl avbryta då. Men det kan ju 
också vara så att man kommer fram till att man inte kan bevisa att något felaktigt har skett. 

Inslaget anmäldes av Vårdinnovation som företräddes av A. Anmälaren anser att inslaget strider mot 
kraven på opartiskhet och saklighet samt bestämmelsen om respekt för privatlivet. A:s kritik mot 
inslaget är i huvudsak densamma som riktats mot Uppdrag granskning. 

I sitt yttrande framhöll SVT bland annat att A:s svar i inslaget och att han fått möjlighet att ge sin syn 
på saken. Vidare att hänvisat till Prins Daniels Fellowship som citerades. Uppgiften var en nyhet och 
intervjun med reportrarna var en del av den löpande rapporteringen i granskningen i Lokala nyheter 
Skåne.  

Granskningsnämnden friar även detta inslag på samtliga punkter och hänvisar till motsvarande 
motivering som i den friande bedömningen av Uppdrag granskning. 

Lokala nyheter Skåne 2020-04-05, kl. 18.10 och 19.55 (Dnr. 20/02800) 
Inslagen var likalydande och under påannonseringen visades en infogad skylt med texten 
”Vårdinnovation. Vd:n uppgavs felaktigt ha doktorsexamen” och programledaren sa följande: ”SVT 
Nyheter Skåne fortsätter sin granskning av företaget Vårdinnovation som Region Skåne stoppat 
samarbetet med efter misstänkta brister i upphandlingen. Nu visar det sig att bolagets vd felaktigt 
uppgetts ha en doktorsexamen i en ansökan om EU-bidrag.” 



 
I inslagen visades därefter en sekvens med bilder på bland annat företagets digitala vårdverktyg och 
företagets vd, A. Följande sades av reportern: ”Avtalet mellan Region Skåne och Vårdinnovation är värt 
maximalt 400 miljoner kronor och gäller ett datasystem som skulle införas på Skånes offentliga 
vårdcentraler. Men efter SVT:s granskning har samarbetet mellan regionen och bolaget avbrutits. 
Däremot beviljades Vårdinnovation i fjol ett EU-bidrag på omkring 20 miljoner kronor. Men EU:s beslut 
kan ha fattats på felaktiga grunder. I ansökan står det att bolagets vd [A] har en doktorsexamen i 
medicinsk vetenskap, men det stämmer inte enligt Lunds universitet. [A] är inskriven doktorand, men 
har ännu inte disputerat. [A] säger att en person försökt sabotera EU-projektet, men att bolaget lämnat 
korrekt information till EU. EU-kommissionen säger att man tagit del av SVT:s avslöjanden och att man 
tittar närmare på uppgifterna.” 
 
Inslaget är anmält av A som anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet samt 
bestämmelserna om respekt för privatlivet, beriktigande och genmäle. A anför sammanfattningsvis 
bland annat följande: ”Inslaget anklagar mig och Vårdinnovation för att ha baserat ansökan till EU på 
felaktiga uppgifter. Inslaget presenterar faktamässigt inkorrekta uppgifter på ett sätt som inte kan 
anses vara sakligt, undanhåller relevant information som skapar en vilseledande presentation och 
kränker min rätt till privatliv.” 
 
SVT beskrev i sitt yttrande på vilket sätt anmälaren hade sökts och hur anmälarens syn hade redovisats. 
Vidare beskrevs grunderna för uppgifterna i inslaget. Gällande bestämmelsen om respekt för 
privatlivet så angav SVT i huvudsak samma argument som i yttrandet gällande Uppdrag granskning 
(Dnr 20–02294). 
 
Granskningsnämnden skriver i sitt beslut följande: 
 
Kravet på opartiskhet 
Det framgår av SVT:s yttrande att A gavs möjligheter att inför sändning kommentera inslagen. 
Nämnden noterar vidare att A:s inställning redovisades i inslagen. Inslagen strider därför inte mot 
kravet på opartiskhet. 
 
Kravet på saklighet  
A har anfört att det felaktig sades i inslagen dels att det i EU-ansökan hade angetts att A hade en 
doktorsexamen i medicinsk vetenskap, dels att EU betalat ut bidrag till Vårdinnovation på felaktiga 
grunder. Det var vidare enligt A inte relevant för EU-bidraget om A hade en doktorsexamen eller inte. 
Nämnden konstaterar att det av en version av EU-ansökan från augusti 2019 framgår att A har en PhD 
och att han genomfört doktorandstudier vid Lunds universitet och forskningsstudier för en 
doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Mot den bakgrunden anser nämnden att det kunde uppfattas 
så som SVT anfört, nämligen att A uppgett att han hade en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från 
Lunds universitet. Inslagen strider inte mot kravet på saklighet i den delen. Vad anmälaren i övrigt 
anfört innebär inte heller att inslagen strider mot detta krav. 
 
Respekt för privatlivet 
Inslaget frias med motsvarande motivering som i den friande bedömningen av 
Uppdrag granskning. Enligt nämndens mening var det intrång som kan ha uppkommit under alla 
förhållanden motiverat med hänsyn till ett oavvisligt allmänintresse att rapportera om förhållanden 
kring det aktuella EU-bidraget, särskilt som det innefattar användandet av allmänna medel. 
 



Lokala nyheter Skåne 2020-04-08, kl. 18.15 och 21.39 (Dnr. 20/02838) 
Inslagen var likalydande. Under påannonseringen av inslaget visades en infogad skylt med texten 
”Vårdexpressen. Upphandling granskad”. Programledaren sa följande: ”Nu ska vi återvända till Region 
Skånes upphandling av dataprogrammet Vårdexpressen, där patienter själva ska kunna ange sina 
symptom på en skärm på vårdcentralen eller i mobilen. Vi har tidigare berättat hur Region Skåne 
stoppade processen, efter SVT:s granskning av företaget Vårdinnovation, som vann den tidigare 
upphandlingen. Regionen tillsatte också en utredning för att undersöka om upphandlingen gått rätt 
till.” Därefter visades en infogad skylt med texten ”Vårdexpressen. Utredning drar ut på tiden” och 
programledaren sa följande: ”Och Region Skånes externa utredare har redan hunnit se att det finns 
tecken på brister i upphandlingen. Men längre än så har utredningen inte kommit, och det kan dröja 
innan den blir klar.” Därefter uttalade sig en ekonomidirektör på Region Skåne om utredningen och sa 
bland annat följande: ”Deras initiala bedömning ger vid handen att det var rätt att stoppa och tillsätta 
en extern utvärdering. Och det finns signaler som tyder på att upphandlingen inte har gått rätt till.” 
Efter inslaget följde ett samtal i studion mellan programledaren och en av reportrarna som granskade 
upphandlingen. Gällande frågan om en ny upphandling sas bland annat följande: Programledaren: ”De 
kan alltså få vara med i den nya upphandlingen?” Reportern: ”Ja, sen om man kommer ta hänsyn till 
alla felaktiga uppgifter om det här verktyget, eller forskning, titlar på vd:n, det här EU-bidraget man 
verkar ha fått på felaktiga grunder, det får vi väl se men…dessutom är det ju så att Region Skåne har 
redan betalat många miljoner för att utveckla ett verktyg online, primärvården online i Skåne, ja, ska 
man betala en gång till då om de skulle vinna?” 
 
Inslagen anmäldes av Vårdinnovation som företräds av A. Anmälaren ansåg att inslagen strider mot 
kraven på opartiskhet och saklighet. 
 
I sitt yttrande anförde SVT i huvudsak vad som angavs i yttrandet gällande Uppdrag granskning 
och Lokala Nyheter Skåne den 5 april 2020, kl. 18.10 och 19.55. SVT skrev också bland annat att 
reporterns kommentar var en sammanfattning av tidigare publicerade uppgifter och SVT ansåg att 
inslagen överensstämmer med kraven på opartiskhet och saklighet. 
 
Granskningsnämnden skriver i beslutet att inslagen frias med motsvarande motivering som i den 
friande bedömningen av Lokala Nyheter Skåne den 5 april 2020, kl. 18.10 och 19.55 och den friande 
bedömningen av Uppdrag granskning. 
 

SAKLIGT ATT THAILAND HAR ETT MILITÄRSTYRE 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-02-01, kl. 19.30, inslag om en militärkupp i Myanmar; fråga om 
saklighet. Dnr. 21/00624. 

Inslaget handlade om en militärkupp i Myanmar. I inslaget sa SVT:s Asienkorrespondent bland annat 
följande om hur omvärlden reagerat på militärkuppen: ”Grannländerna i sydöstra Asien har reagerat 
betydligt mera avvaktande. Flera länder som till exempel Thailand som ju har ett eget 
militärstyre, har sagt att man inte bör lägga sig i interna angelägenheter.”  
 
Inslaget anmäldes av en person som ansåg att korrespondentens uttalande kunde uppfattas som att 
Thailand styrs av en militärregim, trots att landet höll allmänna val 2019. 
 
SVT skrev i sitt yttrande att det som påstods i inslaget, att Thailand har en form av militärstyre, var 
korrekt. Landet är formellt en monarki, men militären har stort inflytande över politiken. En omstridd 



ny grundlag har drivits igenom och befäst militärens makt. Alla senatens medlemmar utses av 
militären.  
 
Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att SVT i sitt yttrande visat grund för korrespondentens 
uttalande i det aktuella inslaget om att Thailand har ett militärstyre. Inslaget strider därför inte mot 
kravet på saklighet. 
 

SVT VISADE GRUND FÖR UPPGIFTER OM VARMT VÄDER PÅ ARKTIS – FRIADES  
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2021-02-21, kl. 21.00, inslag om Golfströmmen; fråga om saklighet. 
Dnr. 21/00746. 

Inslaget handlade om Golfströmmen och hur denna enligt forskare påverkas av den globala 
uppvärmningen. I inslaget sa en klimatkorrespondent bland annat följande: ”Ja, vintern i Sverige i år är 
ju väldigt kall. Och faktum är att det uppe i Arktis just nu är varmare än i Stockholm. Det har varit upp 
till åtta grader varmare. Och det här, säger forskarna, det är också ett problem för golfströmssystemet, 
som behöver kylan uppe i Arktis för att kunna svalna av för att sedan sjunka ner och cirkulera tillbaka.”   
 
Inslaget anmäldes av flera personer som menade att korrespondentens uttalande om att det var 
varmare i Arktis än i Stockholm den aktuella dagen var felaktigt. 
 
SVT skrev i sitt yttrande att inslaget spelades in den 17 februari 2021. Den dagen var det tre grader 
Celsius varmare i Arktis än i Stockholm, enligt en klimatforskare vid tyska klimatforskningsinstitutet 
Climate Service Center Germany. Uppgifterna om att det den 17 februari 2021 var kallare i Stockholm 
än nära Svalbard Airport framgick också på den norska tids- och vädersajten www.timeanddate.com. 
Det aktuella datumet var det i genomsnitt -4 grader i Stockholm och +1 grader i Longyearbyen. Via 
samma webbplats framgick att det också funnits tillfällen under vintern då det varit upp till åtta grader 
varmare på Arktis. Morgonen den 16 februari 2021 var det exempelvis -12 grader i Stockholm och 
mellan 0 och -3 grader i Longyearbyen. 
 
Granskningsnämnden konstaterar att det framkom av SVT:s yttrande att det var varmare i Arktis än i 
Stockholm dagen då inslaget spelades in den 17 februari 2021. Mot bakgrund av att uttalandet var ett 
exempel på vad som påverkar Golfströmmen strider inte uppgiften ”just nu” mot kravet på saklighet. 
 
 
 

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.  

Nya SVT-prenumeranter kan anmäla sig till programetik@svt.se! 
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