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UPPDRAG GRANSKNING FRIAT FÖR PROGRAM OCH UPPÖLJNING OM 

UPPMÄRKSAMMAT PERSONALÄRENDE 
 

Det blev friade SVT-ärenden vid nämndens senaste möte. Ett beslut handlade om två olika Uppdrag 

granskning, dels ett program som Uppdrag granskning sände i november 2019 som granskade 

Karolinskas hantering av ett personalärende, dels ett uppföljande inslag som sändes inom ramen för 

ett Uppdrag granskning i mars 2020. Det tredje friandet gällde ett inslag i Lokala Nyheter Örebro. 

GRANSKNING AV ANKLAGELSER OM ANTISEMITISM FRIADES PÅ ALLA PUNKTER  
FRIAT: Uppdrag granskning – Karolinska och judehatet, SVT1, 2019-11-06 och 2020-03-18, 

program och inslag om Karolinskas hantering av ett personalärende; fråga om opartiskhet, 

saklighet, respekt för privatlivet samt mediets genomslagskraft. Dnr. 19/03743 och 

20/01041. 
 

Den 6 november 2019 sände Uppdrag granskning ett program med underrubriken Karolinska och 

judehatet. Där granskades hur sjukhusledningen hade hanterat ett uppmärksammat personalärende. 

I inledningen av programmet sades bland annat följande:  
 ”En läkare på Karolinska sjukhuset omplaceras efter anklagelser om att ha trakasserat sina judiska 

kollegor. [---] Och händelsen hamnar på topplistan över de värsta exemplen på antisemitism i världen 

förra året. Men stämmer allt som påstås om läkaren? [---] I tidningarna har vi kunnat läsa om mycket 

allvarliga anklagelser om antisemitism och trakasserier mot judiska läkare inne på sjukhuset. Och det 

finns en utpekad person, en […] kirurg, som man nu har flyttat på och som inte längre får träffa 

patienter. Men vad händer när vi går till botten med anklagelserna mot läkaren?” 

I programmet undersökte redaktionen det skeende som lett till att Karolinska universitetssjukhuset 

hamnat på den världsberömda organisationen Simon Wiesenthalcentrets (SWC) lista över de tio värsta 

antisemitiska händelserna i världen 2018. Enligt SWC hade sjukhuset misslyckats med att hantera det 

faktum att en överläkare i neurokirurgi systematiskt hade trakasserat tre judiska läkare och spridit 

antisemitism i sociala medier. Uppgifterna hade uppmärksammats av flera tidningar. 

Den anklagade överläkaren som hade stängts av från alla kontakter med patienter under 

utredningstiden hade inte fått komma tillbaka trots att en extern advokatutredning inte hade hittat 

belägg för de allvarliga anklagelser som riktats mot honom. Det framkom också av utredningen att det 

endast hade varit en läkare som anmält sjukhuset.  

I ett uppföljande inslag som sändes inom ramen för programmet Uppdrag granskning den 18 mars 

2020 framkom det bland annat att den anklagade överläkaren sedan det förra programmet nu åter 

fått komma tillbaka i tjänst.  

Överläkaren intervjuades i båda publiceringarna. Den anmälande läkaren ville inte medverka, men 

citerades på flera punkter av redaktionen. Hans namn framgick inte och hans ansikte fanns inte med i 

bild. Däremot framkom hans religiösa tillhörighet, var han arbetade och vilka arbetsuppgifter han 

hade.  

 

Både programmet och uppföljningen anmäldes av flera personer, bland andra representanter för en 

aktionsgrupp mot antisemitism och rasism vid sjukhuset och den person som i programmen kallades 

för ”den anmälande läkaren”. Anmälarna ansåg bland annat att Uppdrag granskning på ett stötande 

sätt hade förminskat verkliga problem med antisemitism vid sjukhuset och att ”den anmälande 

läkaren” felaktigt hade beskrivits som en rättshaverist. Han ansåg också att hans privatliv hade kränkts 



på ett grovt sätt. Det blev en omfattande skriftväxling där SVT i flera yttranden beskrev bakgrunden till 

de publiceringsbeslut som tagits.  

 

En enig Granskningsnämnd friar publiceringarna på alla punkter. Granskningsnämndens beslut som är 

ovanligt utförligt fastslår inledningsvis att programmets och inslagets utgångspunkt tydligt framgick: 

Att undersöka om det fanns belägg för anklagelser om antisemitism vid den aktuella enheten och de 

specifika anklagelserna mot överläkaren samt att granska Karolinskas ledning och varför den agerat i 

strid med de slutsatser som en extern utredning kommit fram till i ett personalärende. Nämnden slog 

fast att utgångspunkten låg väl i linje med SVT:s skyldighet att belysa, granska och stimulera till debatt. 

Nämnden konstaterar också att den huvudsakliga kritiken i publiceringarna riktades mot Karolinska 

och dess ledning och att ingen direkt kritik uttalades mot den anmälande läkaren (NN). NN hade också 

fått tillfälle att kommentera uppgifter som framfördes om honom och hans ståndpunkter redovisades 

vid flera tillfällen. Inte heller skildringen av överläkarens version av händelserna stred mot kraven på 

opartiskhet och saklighet.  

 

Nämnden ansåg också att SVT:s förklaring i yttranden om att anmälarnas uppgifter om andra rasistiska 

och antisemitiska kommentarer från överläkarens sida inte hade kunnat verifieras av redaktionen var 

tillfredsställande. Det hade också framkommit i programmet att det fanns kritik mot 

advokatutredningen och att åsikterna gick isär på vissa specifika punkter, till exempel om vem vid 

enheten som skulle ha fällt den mycket kränkande kommentaren ”här kommer judeghettot”. 

Nämnden ansåg inte heller att det sätt som fyra Facebookbilder diskuterats och analyserats i 

programmet medförde någon brist i förhållande till kraven på opartiskhet och saklighet. Detta var 

några av de invändningar som nämnden tog ställning till mer i detalj gällande opartiskhet och saklighet. 

 

När det gällde respekt för NN:s privatliv ansåg nämnden att NN gick att identifiera. Nämnden ansåg 

dock att varken framställningen av NN eller de uppgifter som förekom i programmet och inslaget var 

av intrångskaraktär. Därför friades publiceringarna också på den punkten. 

 

Slutligen förklarade nämnden att den inte ansåg att vare sig programmet eller inslaget var utformade 

på så sätt att de var uppenbart kränkande mot människor med en viss religion. De friades alltså också 

avseende televisionens särskilda genomslagskraft. 

 

  

  

FELEKTIG UPPGIFT RÄTTADES – INSLAG OM TVIST FRIADES 
FRIAT: Lokala nyheter Örebro, SVT1, 2020-10-28, kl. 18.33, 19.55 och 22.15 samt 2020-11-

02, kl. 18.33, inslag om en tvist om nedgrävning av fiberkabel; fråga om opartiskhet och 

saklighet. Dnr. 20/05272. 

Inslaget handlade om en grävmaskinist (NN) som grävt upp en del av en fiberkabel för att han ansåg 
att han inte fått betalt för sitt arbete av ett företag som hade anlitat honom för ett par år sedan. Han 
berättade bland annat att han hade fått ekonomiska problem och upplevde att han försökt komma till 
rätta med dem, även med juridisk hjälp, vilket inte hade fungerat. Genom sitt agerande hoppades han 
få uppmärksamhet av Telia som äger nätet som kabeln tillhör och hoppades att ingen annan skulle 
råka ut för samma sak. I slutet av inslaget sades att ingen från företaget (A) som äger företaget (B) som 
anlitat grävaren hade velat ställa upp på intervju samt att avtalet med grävmaskinisten var 
upphävt. Detta gjordes efter att redaktionen nåtts av mejlsvar från bolag (B) ombud samma 



eftermiddag som inslaget skulle sändas och sammanfattades bland annat: ”Genom sin advokat svarar 
de skriftligt att avtalet med (NN) upphävdes bland annat på grund av förseningar. (…)”.  
 
Efter en inlaga från anmälaren rättades inslaget den 2 november 2020. Rättelsen löd: Så en rättelse. 
Den 28 oktober publicerade vi ett inslag om en grävmaskinist som grävt upp en fiberkabel i protest mot 
att han inte ansåg sig fått betalt för arbetet. Vi påstod där felaktigt att mannen hade en tvist med 
bolaget Telia. Företaget som beställt gräv-arbetet, (bolag B), påpekar i en kommentar efter 
publiceringen att den fordran som grävaren hade för arbetet har överförts till ett annat bolag och är 
reglerad i en förlikning i domstol och därmed inte existerar.   
Samtidigt byttes inslaget på webben ut mot det rättade och omredigerade inslaget. Den 
tillhörande artikeln rättades och det lades till ett förtydligande även där.  
 
Inslaget anmäldes av bolaget (B) som ansåg att rättelsen borde varit mer ingående och att redaktionen 
redan vid det första inslaget hade haft tillgång till rätt uppgifter från dem. 
SVT anförde bland annat i sitt yttrande att inslaget rättats så fort redaktionen fått information om de 
korrekta uppgifterna samt att ett bemötande fanns med redan i inslaget den 28 oktober. 
 
I sitt beslut bedömde Granskningsnämnden först sakligheten och skriver bland annat att inslagen den 

28 oktober 2020 innehöll sakfel. Eftersom det gjordes en rättades efter anmälarens begäran har SVT 

följt bestämmelsen om beriktigande. Därmed strider inte inslagen mot kravet på saklighet. Anmälaren 

ansåg att vissa felaktiga omständigheter inte rättades i rättelsen den 2 november 2020 till exempel 

uppgifterna om att grävmaskinisten driver egen firma samt vilket bolag advokaten som lämnat det 

skriftliga svaret företräder. I sitt yttrande hade dock SVT visat grund för beskrivningen att 

grävmaskinisten driver en egen firma. Nämnden anser vidare att uppgiften om att den skriftliga 

kommentaren skrivits av en advokat som företrädde företag (A), inte var av sådan avgörande betydelse 

för framställningen att den, oavsett riktigheten i anmälarens påpekande, medför att inslaget strider 

mot kravet på saklighet. Inslagen den 28 oktober strider därför inte heller i dessa delar mot kravet på 

saklighet.  

När det gäller opartiskheten bedömde nämnden att det framgick att SVT sökt de som skött 

upphandlingen och projekteringen av fiberläggningen åt Telia. SVT redovisade även anmälarens 

kommentar i inslagen. SVT anför även att de sökt ansvariga hos Telia. I den rättelse som sedan sändes 

den 2 november 2020 framgick det tydligt att bolag (B) beställt grävarbetet. Mot denna bakgrund 

krävdes det inte något ytterligare bemötande från något annat bolag i inslaget. Inslagen strider därför 

inte mot kravet på opartiskhet. Vad anmälaren anför i övrigt medför inte att inslagen strider mot kravet 

på opartiskhet och saklighet. 

En ledamot hade en skiljaktig mening och ville fälla inslagen när det gällde sakligheten. Ledamoten 

ansåg bland annat rättelsen inte var tillräckligt och att även den inte var helt korrekt men ville fria på 

opartiskheten.  
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