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ETT SVT-ÄRENDE PRÖVADES OCH FRIADES PÅ ÅRETS SISTA MÖTE 
Vid granskningsnämndens sista möte för året behandlades ett ärende som gällde SVT. Ett inslag i 

Rapport som handlade om utländska reaktioner på det svenska valet prövades gällande opartiskhet 

och saklighet och inslaget friades. 

ANALYS OM RYSKA MEDIER VAR INOM RAMEN FÖR KOMMENTARSSKYLDIGHETEN 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-09-12, kl. 19.30, inslag om hur utländska medier 

uppmärksammar det svenska valresultatet; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 

22/02834. 
 

I Rapports huvudsändning den 12 september dominerades nyheterna av det svenska valet och det 

ovissa valresultatet samt Sverigedemokraternas framgångar. Segmentet om utländska reaktioner på 

valet presenterades så här ifrån studion: Utländska medier följer med spänning det svenska valet och 

Sverigedemokraternas framgångar har fått stor uppmärksamhet internationellt.  

Sedan följde korta inslag från SVT:s korrespondenter i flera länder, som Tyskland, Finland och 

Ryssland. Den sista sekvensen var SVT:s reporter i Ryssland som berättade följande: Kommentarerna 

om valet i Sverige här i Ryssland är ganska sparsamma får man nog säga. Dels därför att 

valresultatet ju inte är helt klart i Sverige, och dels därför att här i Ryssland har det också varit val - 

regionala val – runt om i landet i helgen. Och dessutom pågår det ett krig i Ukraina som just nu inte 

går speciellt bra. Så man rapporterar och noterar, skulle jag säga, med viss tillfredsställelse att 

Sverigedemokraterna har gått mycket starkt framåt. 

I en anmälan av inslaget ifrågasattes den sakliga grunden till påståendet att Ryssland skulle vara nöjda 

med Sverigedemokraternas framgångar.  

 

SVT skrev i yttrande bland annat om sändningstillståndet skrivningar om uppdraget att kommentera 

och belysa händelser och skeenden. Med kommentarsskyldigheten följer ett visst utrymme för att 

göra värderande omdömen utan att det i sig strider mot kravet på opartiskhet. Vidare anförde SVT 

att det framgick tydligt att det var slutsatser ifrån korrespondenten.  

Inför sändningen synade korrespondenten ryska medier efter reaktioner. Ett exempel på 

rapportering var den artikel på den engelskspråkiga ryska nyhetssajten Sputnik News där det bland 

annat stod att Sverigedemokraterna efter valresultatet nu var en kraft att räkna med. Detta ansåg 

korrespondenten var täckning för analysen att framgången sågs som positiv. 

Granskningsnämnden konstaterade att utgångspunkten för den aktuella delen av inslaget var att 

SVT:s korrespondent skulle ge sin bild av hur det rapporterades om det svenska valresultatet i 

Ryssland. Enligt nämndens mening rymdes korrespondentens analys om hur det svenska 

valresultatet togs emot inom ramen för SVT:s kommentarsskyldighet och inslaget stred inte mot 

kraven på opartiskhet och saklighet. 
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