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TRE SVT-ÄRENDEN PRÖVADE AV NÄMNDEN – SAMTLIGA FÄLLDES 
 

Ett Aktuellt-inslag om brexit, ett avsnitt av en turkisk dramaserie med en psykolog i centrum och en 

grafik om mäns våld mot kvinnor i Agendas partiledardebatt – tre SVT-ärenden prövades och fälldes 

vid nämndens senaste möte. Två inslag fälldes för bristande saklighet och ett för att ha visat 

våldsskildringar vid en tidpunkt då barn kan tänkas titta.  

SKRÄMMANDE AVSNITT AV SJÄLENS RÖDA RUM PÅ BARNTID 
FÄLLT: Själens röda rum, SVT2, 2021-07-20, kl. 19.30, sändning av en dramaserie. Dnr. 

21/03089. 
 

Programmet var ett avsnitt i den turkiska serien Själens röda rum som är en turkisk dramaserie i 143 

episoder och bygger på en psykologs verkliga patientberättelser. I avsnitten fick publiken följa cirka 

tjugo patienter när de bearbetar sina minnen av trauman i barndomen för att komma över dem i 

terapirummet. Deras minnesbilder gestaltas i tillbakablickar under terapisamtalens gång och 

kommenteras i dialog och berättande av den karaktär som gestaltar psykologen. De olika fallen följs 

genom hela serien i korta bågar i varje avsnitt och en längre båge i seriens slut.  

Det aktuella avsnittet handlade om en kvinna som bland annat hade vuxit upp med en psykotisk mor. 

Tillsammans med terapeuten bearbetade kvinnan sina minnen och var framme vid ett så kallat 

genombrott i terapin. Tillbakablickarna skildrade delar av hennes traumatiska minnen.  

En anmälare reagerade på en scen i avsnittet där bland annat en man och en kvinna slogs när ett barn 

tittade på och en flaska krossades mot en vägg. Anmälaren ansåg att avsnittet var våldsamt och 

framhöll att det sänts tidigt på kvällen.  

SVT yttrade sig och skrev bland annat att Själens röda rum (Kirmizi oda) är Turkiets mest sedda tv-

program under fredagarna 2020–2021 och att den köptes in bland annat för att även kunna erbjuda 

icke engelskspråkigt innehåll. Ämnet som serien behandlar är allvarligt och viktigt och visar också på 

hur människor får verktyg och lyckas bearbeta sina problem vilket troligen också är ett av skälen till 

seriens popularitet. Serien har även varit populär i Sverige. SVT hade bearbetat och klippt ner avsnitten 

för att de skulle kunna sändas kl. 19.30. I bearbetningen hade scener med våldsamt och skrämmande 

innehåll klippts bort. Vissa scener hade dock inte kunnat klippas bort utan att handlingen och syftet 

att belysa karaktärernas process, skulle ha gått förlorad. Redaktionen bedömde att seriens tema om 

hur människor bearbetar och hanterar trauman i barndomen för att läka dem – och hur våld kan 

motverkas genom att bearbeta trauman – var så viktigt även för en yngre publik att de nedklippta och 

bearbetade avsnitten kunde sändas klockan 19.30. Syftet med dramaserien framgår bland annat i 

seriens första avsnitt. En röst läste en text i bild på turkiska med svensk textremsa: Inget land i världen 

har lyckats stoppa våld med hjälp av enbart straff. För våld är nåt man lär sig som barn och som med 

tiden blir en vana. Många som upplever eller bevittnar fysiskt eller psykiskt våld kommer att använda 

våld mot andra eller välja en våldsam partner. Psykiskt våld är att av sina närmaste bli förnedrad, 

föraktad och förhånad och, värst av allt, oälskad. De som utövar våld är olyckliga, osäkra och 

lättkränkta. De är arga på en värld som aldrig älskat dem. De låter sin smärta gå ut över andra. Det 

kan vara obehagligt att se vad sår från barndomen kan leda till men låt oss säga ”stopp” till våldet. 

SVT skrev vidare i yttrandet att SVT har förståelse för att vissa tillbakablickar under kvinnans terapi i 

det aktuella avsnittet kunde vara skrämmande för barn vilket också framgick av en varningstext i början 



av avsnittet. Med tanke på att kvinnan fick tröst och avsnittet slutade hoppfullt bedömdes ändå att 

avsnittet kunde sändas vid den aktuella tidpunkten. 

I sitt beslut tog Granskningsnämnden sikte på några av tillbakablickarna i kvinnans terapi och beskrev 
dessa enligt följande:  
I en tillbakablick berättade kvinnan om en kväll då det utbrutit ett gräl i hennes familj. En flicka syntes 
ligga på en säng. Samtidigt hördes skrik och krasande ljud från ett annat rum. Flickans föräldrar sågs 
sedan gräla i ett kök. Det kastades köksgeråd och glas på golvet och föräldrarna drog och slet i 
varandra. Flickan sågs stå i dörröppningen och titta på. Därefter syntes kvinnan i terapirummet igen. I 
ytterligare en tillbakablick sågs flickan springa till sitt rum. Kvinnan berättade för terapeuten att hon 
trodde att mamman skulle kväva henne. Mamman sågs sedan sitta över flickan i sängen. Mamman 
drog av flickan ett armbandsur och gick ut ur rummet. I en tredje tillbakablick syntes mamman kasta 
en glasflaska mot pappan. Glasflaskan krossades mot väggen bakom honom. Pappan sågs ta tag i 
mammans hår. Mamman kastade ytterligare en flaska som krossades mot pappans ben. Pappan sågs 
sedan måtta sparkar och mamman bet tag i hans ben. Därefter syntes kvinnan återigen i terapirummet. 
I en fjärde tillbakablick sågs mamman prata med sig själv. Hon satte sin dotter på en stol i ett rum och 
la ett rep i hennes knä. Mamman sågs sedan hålla upp en kniv framför sitt ansikte samtidigt som hon 
skrattade. Kvinnan i terapirummet höll sig för halsen samtidigt som hon blev mer och mer upprörd. 
Hon syntes återuppleva det hon hade varit med om som barn. Flickan sågs sitta bunden vid en stol. 
Kvinnan i terapirummet gick upprört fram och tillbaka och gick rakt in i terapeuten som omfamnade 
henne. Kvinnan grät sedan ut i terapeutens armar. 
 
Nämnden konstaterar i sin bedömning att programmet sändes vid en tidpunkt då varsamhet ska iakttas 
i fråga om våldsskildringar. I programmet bevittnade och utsattes ett barn för våld i hemmet. Enligt 
nämndens mening kunde scenerna med slagsmål mellan mamman och pappan och en scen där 
mamman band barnet vid en stol verka skrämmande för barn. Med hänsyn till sändningstiden strider 
sändningen därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. 

 

OENIG NÄMND FÄLLDE INSLAG FÖR PÅSTÅENDE OM BREXIT OCH COVID-19-VACCIN 

FÄLLT: Aktuellt, SVT2, 2021-07-15, inslag om att det gått fem år sedan brexitomröstningen; 

fråga om saklighet. Dnr. 21/03065. 
 

Inslaget handlade om att det hade gått fem år sedan den folkomröstning i Storbritannien där britterna 

röstade för att lämna EU. Inslaget inleddes med en historisk återblick och röster för och emot utträdet, 

även känt som brexit, hördes. En reporter sa bland annat följande: ”På plussidan har landet i många 

frågor kunnat gå sin egen väg, utan att behöva följa EU:s regler. Så som exempelvis i frågan om 

godkännande av covid-19-vaccin, där Storbritannien var snabbare än resten av Europa.” 

 

Inslaget anmäldes av en person som menade att påståendet i inslaget, att brexit gjorde det möjligt för 

Storbritannien att gå före resten av Europa med att godkänna covid-19-vaccin och att landet inte 

behövde följa EU:s regler, var felaktigt. Enligt anmälaren var Storbritannien i en övergångsperiod efter 

brexit fortfarande bundet av EU:s regler på området. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att uppgiften om brexits roll för påskyndandet av covid-19-vaccin från början 

spreds av bland andra landets dåvarande hälsominister. Därefter spreds den vidare av andra brittiska 

regeringsföreträdare och medier både i Sverige och utomlands. Under våren fick påståendet mothugg 

från både andra politiker och medier, bland annat BBC. De som menade att påståendet var felaktigt 

har pekat på det faktum att Storbritannien vid tillfället befann sig i den så kallade övergångsperioden 

och fortfarande behövde följa EU:s regler. Andra EU-länder hade kunnat välja samma ”snabbspår” som 

britterna utan att bryta mot EU-regler, men valde i stället att samordna sig och gå långsammare fram.  



 

Fortfarande hävdade dock vissa att det var tack vare brexit som Storbritannien kunde få fram vaccinet 

så fort, bland annat tack vare att personalen på det brittiska läkemedelsverket MHRA kunde jobba 

snabbare då man inte längre behövde delta i några läkemedelsbedömningar på EU-nivå. 

Storbritanniens frånkoppling från europeiska läkemedelsmyndighet EMA i och med brexit lyfts av vissa 

fram som en anledning till den snabbare vaccineringen av flera skäl. Andra menar att det hade varit 

omöjligt för Storbritannien att ta fram ett vaccin så fort utan brexit av logistiska och diplomatiska skäl, 

eftersom Storbritannien före brexit var värd för EMA. Frågan om huruvida Storbritannien hade gått 

emot EU:s officiella linje om brexit inte hade varit aktuellt hade blivit en prestigefråga – både för många 

britter och för EU-företrädare – i vilken båda sidor anser att deras tolkning är den rätta. Det hade varit 

önskvärt om det i inslaget hade varit tydligare att brexits roll i den snabba vaccineringen var någonting 

som politiker och debattörer hävdade. Oavsett detta anser SVT inte att uppgiften var av sådan vikt att 

inslaget i sin helhet blev osakligt. 

 

Granskningsnämnden skriver att det i inslaget uppgavs att Storbritannien var snabbare än övriga 

Europa på att godkänna covid-19-vaccin tack vare att landet inte behövde följa EU:s regler. SVT har 

inte visat stöd för denna beskrivning. Inslaget strider därför mot kravet på saklighet. 

 

Två av nämndens ledamöter var skiljaktiga. De anser att inslaget borde frias och att bedömningen 

borde ha följande lydelse: Även om Storbritannien under övergångsperioden måste fortsätta att följa 

en del EU-regler på det aktuella området, innebar frånkopplingen från EMA:s regelsystem att landet 

stod friare i förhållande till andra EU-regler. Detsamma torde gälla i fråga om den logistik som var 

nödvändig för covid-19-vaccinet och som i flera avseenden tidigare säkert utgått från en EU-reglering. 

Mot den bakgrunden är det – inom ramen för den bedömning som granskningsnämnden ska göra – 

svårt att slå fast att SVT inte haft tillräcklig saklig grund för den ändå allmänt hållna och 

sammanfattande beskrivning som gjordes i inslaget. 

 

GRAFIK OM MISSHANDLADE KVINNOR INNEHÖLL FELAKTIG UPPGIFT 
FÄLLT: Agenda: Partiledardebatt, SVT2, 2021-05-02, inslag om partnervåld; fråga om 

opartiskhet, saklighet och beriktigande. Dnr. 21/01900. 

Ett inslag i programmet handlade om mäns våld mot kvinnor. En av programledarna läste inledningsvis 

upp statistik som illustrerades med grafik. I inslaget sade programledaren följande: ”Förra året 

anmäldes 23 000 fall där kvinnor misshandlats av närstående.” Samtidigt visades en grafik där det stod: 

”23 000 kvinnor misshandlas (Källa: BRÅ)”. 

 

En anmälare anförde att det ”redovisades att 23 000 anmälningar om partnervåld gjorts år 2020, vilket 

felaktigt i texten i grafiken beskrevs som att 23 000 kvinnor misshandlats”. Det var enligt anmälaren 

uppenbart att flera av dessa anmälningar handlade om samma kvinnor som anmält flera olika 

våldsincidenter. Inslaget var också partiskt eftersom det inte redovisades hur många män som dödats 

eller misshandlats av en kvinna i en nära relation. En annan anmälare kritiserade att programledarna 

använde ”regeringens skällsord om oppositionen”, den blåbruna oppositionen. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att den elektroniska skyltens syfte var att fungera som stödord till den text 

programledaren läste upp. Skyltens utformning kunde varit något tydligare, men möjligheterna att fylla 

sådana skyltar med ett omfattande innehåll under en kort exponering är starkt begränsad. Inslaget 

som helhet var korrekt. Uppgiften om antalet fall hämtades från Brottsförebyggande rådets ”Statistik 

över anmälda brott”. 



 

Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att programledaren visserligen uppgav att det handlade 

om 23 000 anmälningar. Men samtidigt visades en grafik med texten ”23 000 kvinnor misshandlas 

(Källa: BRÅ)”. Grafiken speglade inte vad den avsåg att illustrera, nämligen BRÅ:s statistik över antalet 

anmälda brott. Den grafik som användes innehöll alltså en felaktig uppgift, som inte heller blev rättad. 

Inslaget strider därmed mot kravet på saklighet i denna del.  

 

Det förhållandet att inslaget tog sin utgångspunkt i en duell mellan två partiledare om mäns våld mot 

kvinnor, och att statistiken som visades handlade om detta, innebär inte i sig att inslaget strider mot 

kraven på opartiskhet och saklighet. 

 

En anmälare har anfört att programledaren använde uttrycket blåbruna oppositionen om 

oppositionspartierna. Nämnden har inte hittat något inslag som motsvarar anmälarens beskrivning. 

Nämnden skriver därför av ärendet i denna del. 

 

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! 


