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FÖRENKLING I LILLA AKTUELLT FRIADES – THRILLERSERIE FÄLLDES 
 

Tre SVT-ärenden prövades vid granskningsnämndens senaste möte. Ett inslag i Lilla Aktuell om 

orsakerna till höga elpriser friades avseende opartiskhet och saklighet och på samma områden 

prövades och friades ett inslag i lokala nyheter Stockholm om en betongmur. Tre avsnitt ur den turkiska 

thrillerserien Lögnen prövades och fälldes. Programmen, som sändes kl. 19.30, innehöll scener som 

kunde verka skrämmande för barn och med hänsyn till sändningstiden stred sändningarna mot 

bestämmelsen om televisions särskilda genomslagskraft.  

 

REPRIS AV THRILLERSERIE 19.30 FÄLLDES – SCENER MED VÅLD RIKTAT MOT BARN 
FÄLLT: Lögnen, SVT2, 2022-07-27, 2022-08-02 och 2022-08-11, kl.19.30, turkisk 

thrillerserie; fråga om mediets genomslagskraft. Dnr. 22/02239, 22/02314 och 22/02382. 

 
De nu prövande programmen är tre avsnitt ur den turkiska thrillerserien Lögnen som sändes i SVT2 

under sommaren 2022 (episod 42, 46 och 49). De aktuella episoderna var en del av seriens dramatiska 

upplösning.   

Serien sändes första gången 2013 i SVT och bearbetades för sändning kl. 19.30 och klipptes om till 49 

avsnitt. Ambitionen var att nå en så stor publik som möjligt men också att nå tittare som vanligtvis inte 

såg på SVT. För att uppnå detta bedömdes att serien skulle sändas klockan 19.30. Bedömningen var 

att serien inte karakteriserades av våld eller skrämmande innehåll utan en mängd detaljerade intriger. 

Dramatiken består främst av relationsspänningar, maktspel, kärlek, svek och lögner. Scenerna var 

långa med ett stort antal återblickar och dialogerna är dominerande.  De scener som kunde uppfattas 

som skrämmande och våldsamma kunde klippas ner och det bedömdes att serien då kunde sändas 

klockan 19.30.  

2015 prövade Myndigheten för radio och tv på eget initiativ fyra avsnitt i serien utifrån bestämmelsen 

om mediets särskilda genomslagskraft. De avsnitt som då prövades var episoderna 12, 17, 23 och 25 

som hade sänts under våren och sommaren 2014. SVT yttrade sig och beskrev bland annat hur 

avsnitten hade klippts ner och bearbetats för sändning klockan 19.30. SVT ansåg att det kunde 

diskuteras om vissa scener i de då aktuella avsnitten kunde ha klippts ner ytterligare men att 

sändningen ändå sändes så pass sent på kvällen att små barn inte kunde förväntas finnas med i 

publiken och att sändningarna sammantaget inte var så skrämmande att det bröt mot bestämmelsen. 

Granskningsnämnden bedömde att några av scenerna säkert kunde uppfattas som skrämmande för 

barn men att sändningarna inte var utformade på ett sådant sätt att de kan anses strida mot 

bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (Dnr 14/01562). 

I samband med reprisering under sommaren 2022 anmäldes episod 42, 46 och 49 till 

granskningsnämnden. Anmälaren ansåg att avsnitten var skrämmande för barn och ifrågasatte 

sändningstiden.  

SVT fick yttra sig och förklarade hur serien bedömts tidigare och att man utgick från att repriseringen 

därmed kunde ske med sändningstid 19:30 eftersom avsnitten redan var nedklippta och bearbetade 

för att passa sändningstiden sedan tidigare. SVT konstaterade dock att vissa scener i de anmälda 

episoderna 2022 som var del av seriens upplösning var mer skrämmande än de scener i de tidigare 

episoderna i serien som SVT yttrat sig över 2014 (Granskningsnämndens beslut 2015). SVT 



konstaterade att vissa av dessa scener borde ha bearbetats ytterligare och att SVT nu har skärpt 

rutinerna kring reprisering av inköpt utländsk dramaproduktion.  

Enligt granskningsnämndens mening innehöll de aktuella sändningarna flera våldsamma och ofta 

utdragna bildsekvenser av sådan karaktär att de kunde verka skrämmande för barn. Nämnden beaktar 

särskilt att sändningarna innehöll scener med dödligt våld och våld riktat mot ett barn. Mot denna 

bakgrund borde programmen inte ha sänts klockan 19.30 då barn kan tänkas titta på tv. Med hänsyn 

till sändningstiden strider sändningarna grovt mot bestämmelsen om televisionens särskilda 

genomslagskraft. 

 

SAKLIGT OCH OPARTISKT OM LÅNG MUR I KASSMYRA 
FRIAT: Lokala nyheter Stockholm, SVT1, 2022-07-11, kl. 9.34, 18.14, 19.54, inslag om en 

betongmur; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/02050. 

Inslagen handlade om den senaste utvecklingen i industriområdet Kassmyragropen i södra 

Stockholm, där ett företag byggt upp en lång mur av betongblock och bakom den lagt stora högar av 

betongmassa. Kommunen hade krävt företaget på straffavgifter eftersom muren saknade bygglov 

och ärendet var nu överklagat till mark- och miljödomstolen. I inslaget intervjuades en representant 

för Naturvårdsverket angående ett förslag om att olika myndigheter i högre grad ska vägleda 

kommunerna i tillsynsärenden. I slutet av inslaget sa reportern att SVT varit i kontakt med företaget 

som byggt upp muren och att de hävdade att kommunen for med osanning. Reportern filmades på 

plats framför muren och inslaget var i övrigt bildsatt med bilder från Kassmyragropen. 

Inslagen anmäldes av företaget som byggt muren, som sammanfattningsvis menade att 

rapporteringen var ensidig utifrån kommunens ståndpunkt. Anmälaren ansåg att bolaget inte fått 

komma till tals, eftersom innehållet i en kommentar som sänts till reportern inte framkom i inslaget. 

Anmälaren ansåg också att SVT gav en felaktig bild av bolagets spridning genom att använda 

bildmaterial från andra verksamhetsutövare. 

SVT skrev i sitt yttrande att det utan tvekan, åtminstone lokalt i Stockholm, fanns ett allmänintresse 

för att en mur av den här storleken byggts upp på den aktuella platsen. Allmänintresset för 

utvecklingen just i Kassmyragropen förstärks ytterligare av att det är ett av de områden som berörs 

av en större utredning om miljöbrott som pågår angående avfallsföretaget Think Pinks verksamhet. 

Samtliga klippbilder i inslaget var från området och de bilder anmälaren var kritisk till visades under 

den del av inslaget som berörde Naturvårdsverkets förslag och var relevanta i sammanhanget. Vidare 

kontaktade SVT företaget inför sändningen för att ge dem chans att bemöta kritiken som framkom i 

inslaget. SVT fick då det mejl som anmälaren hänvisat till, där det tydligt framgick att mejlet inte fick 

citeras. Redaktionen valde därför att sammanfatta företagets inställning.  

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att företaget fått möjlighet att bemöta uppgifterna i 

inslagen, och att det framgick att anmälaren ansåg att kommunen for med osanning. Det framgick 

också att ärendet inte var slutligt avgjort, vilket enligt nämndens mening får anses tillräckligt för att 

inslagen inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Inte heller bildsättningen medför att 

inslagen strider mot kravet på saklighet. 

 

 



FÖRENKLING VAR INTE ETT STÄLLNINGSTAGANDE – INSLAG I LILLA AKTUELLT FRIAT 
FRIAT: Lilla Aktuellt, SVT Barn, 2022-08-18, inslag om orsaker till höga elpriser; fråga om 

opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/02464. 
 

Inslaget som sändes i Lilla Aktuellt mitten av augusti handlade om de stigande elpriserna, orsakerna 

bakom dem och prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige. I inslaget sades att prisökningarna 

har flera förklaringar, genom följande formulering: “För elen har nämligen varit ovanligt dyr. Och det 

finns flera orsaker till det här, men en av dem är kriget i Ukraina. En annan orsak till att elen är extra 

dyr just nu är att Sverige inte har kunnat göra tillräckligt mycket vindkraft.” 

Flera anmälningar inkom mot inslaget. Anmälarna ansåg att inslaget brast i kravet på saklighet, då 

man enbart tog upp kriget i Ukraina och vindkraften som förklaringar till prisutvecklingen. Anmälarna 

anser att även nedskärningarna av kärnkraftsproduktion och de politiska beslut som föregått dessa 

borde ha lyfts. Dessutom menade en del anmälare att inslagets formulering kunde ge uttryck för 

åsikten att det fanns för få vindkraftverk installerade i Sverige, vilket skulle strida mot kravet på 

opartiskhet. 

SVT poängterade i sitt yttrande att inslaget sändes i Lilla Aktuellt, vars målgrupp är barn i åldern åtta 

till tolv år. Redaktionen strävar därför efter, och lägger stor vikt vid, att använda ett så enkelt och 

intresseväckande språk som möjligt, för att kunna förklarande komplicerade nyhetshändelser för 

målgruppen på ett lättbegripligt sätt.  

Där en nyhetsförmedlare som riktar sig till en vuxen publik hade valt att säga att ”Sverige inte 

producerat tillräckligt med vindkraft” valde Lilla Aktuellts redaktion att undvika ordet “producera” 

och i stället med ett enklare språk säga att ”Sverige inte kunnat göra tillräckligt med vindkraft.” 

Redaktionen antydde alltså inte att tillräckligt många nya vindkraftverk inte hade installerats. I 

inslaget uppgavs dessutom varför elen var extra dyr “just nu”, och det var därför man tryckte just på 

dessa två aspekter. Vindkraftsproduktion var, enligt den nordiska elbörsen, ovanligt låg vid detta 

tillfälle. 

Även Granskningsnämnden konstaterar, som grund för sitt beslut, att Lilla Aktuellt är ett 

nyhetsprogram som vänder sig till barn, och beaktar att syftet med inslaget var att på ett pedagogiskt 

sätt presentera ett aktuellt ämne. Nämnden delar SVT:s förklaring att uttalandet om att ”Sverige inte 

har kunnat göra tillräckligt mycket vindkraft” syftade på att Sverige vid sändningstillfället haft låg 

produktion av el från vindkraft och att uttalandet var en förenkling som gjordes med hänsyn till 

programmets målgrupp. Nämnden anser att det inte ska ses som ett ställningstagande för fler 

vindkraftverk. Uttalandet medför därmed inte att inslaget strider mot kravet på opartiskhet. 

Nämnden anser också att man i inslaget tydligt uppgav att det fanns flera orsaker till de höga 

elpriserna och lyfte sedan fram två av dessa. Att nedskärningar av kärnkraftsproduktion inte togs upp 

som ett exempel medför inte enligt nämndens bedömning att inslaget strider mot kraven på 

opartiskhet och saklighet. 

 
 

Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, 105 10 Stockholm  
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