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TVÅ INSLAG FÄLLDA – RÄTTELSER VAR OFULLSTÄNDIGA  
 

Dödstal, coronastöd och utlandsresor under pandemin – tre corona-relaterade publiceringar i SVT:s 

nyhetssändningar prövades av granskningsnämnden vid det senaste mötet. Två av inslagen, som 

sändes i Aktuellt och Corona Special, innehöll fel som hade fått redaktionerna att publicera rättelser. 

Inslagen fälldes trots det när det gällde saklighet, eftersom nämnden ansåg att de rättelser som 

sändes inte korrigerade felaktigheterna tillräckligt. Båda inslagen prövades och friades gällande 

opartiskheten. Den tredje publiceringen i Rapport ansågs av nämnden uppfylla kraven på saklighet.  

RÄTTELSE OM DÖDSTAL VAR OFULLSTÄNDIG – INSLAG FÄLLDES 
FÄLLT: Corona Special, SVT2, 2020-12-15, inslag om vaccineringen mot covid-19 i USA; 

fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 20/05837. 
 

Inslaget var en del i det direktsända programmet Corona special som gav svar   på   allmänhetens   

frågor kring coronapandemin. I avsnittet intervjuades SVT:s korrespondent i USA som bland annat sa: 

"Idag hörde jag att det var 150 döda ungefär i Sverige på en enda dag. Här i USA tvingas vi konstatera 

att 2400 ungefär dör i snitt varje dag men ställer man det i relation till folkmängden så är dödligheten 

just nu dubbelt så hög i Sverige som jämfört med det här landet." 

 

Lite senare i samtalet fick korrespondenten en fråga från programledaren om smittspridningen i USA. 

Korrespondenten: ”Nej, men det är ett förtvivlat läge. Smittspridningen ökar snabbt, dödligheten 

likaså, antalet som vårdas på sjukhus ökar brant. Vi hörde den stora experten här i USA, Anthony Fauci, 

säga häromdagen att vi kommer förmodligen få leva med restriktioner, och ansiktsmasker, under stora 

delar av nästa år också och jag får många frågor om Sverige när jag rör mig här ute. Från andra läkare 

som jag träffar, från kompisar. De frågar om experimentet i Sverige är över och de begriper inte varför 

vi inte har någon uppmaning att bära ansiktsmask i Sverige./.../ Jag kan inte gå någonstans på gatorna, 

jag kan inte gå  in  i  affärer,  åka  taxi,  tunnelbana,  ingenting  utan  ansiktsmask. Och för att återigen 

anknyta till Anthony Fauci, han är ingen småhandlare precis, en av världens främsta inom området. 

Han   är   79 år, har   jobbat under fyra administrationer, varenda gång han talar till det amerikanska 

folket säger han ”bär ansiktsmask”, och han påstår att tiotusentalsliv, kanske hundratusentals liv kan 

räddas om alla bär de här ansiktsmaskerna och jag begriper inte, varför händer det inte mer i Sverige 

– kan man få reda på mer om det från experterna i studion?” 

 

Anmälaren skrev bland annat att SVT:s korrespondent ”påstå att 150 dött "på en enda dag" i Sverige, 

vilket i förhållande till folkmängden skull vara dubbel så stor dödlighet som i USA.  Uttalandet är 

uppenbart osakligt.  Det antal döda som rapporterade tisdagen den 15 december avsåg tiden från och 

med fredagen veckan innan, dvs fyra dagar och genomsnittet blir då något under 40 per dag. 

Uttalandet fick framföras oemotsagt och okorrigerat och är således ett brott mot kravet på saklighet.” 

Gällande opartiskheten så pekade anmälaren på korrespondentens uttalande om ansiktsmasker där 

han sa: ”jag begriper inte varför det inte händer mer i Sverige". Anmälaren skrev att ”uttalandet 

innebär ett uppenbart ställningstagande av en reporter i en kontroversiell debattfråga och är således 

ett brott mot kraven på opartiskhet.” 

 

SVT skrev i sitt yttrande att när det gällde formulering om dödligheten i Sverige jämfört med 

dödligheten i USA så var den felaktig. Uppgiften ”150    döda    ungefär” baserades    på den    siffra    

som    gällde inrapporterade döda och som inkluderade också helgen som gått. Siffran gällde alltså inte    



det    faktiska    antalet    döda    en    viss    dag. Det    innebar    att slutsatsen, att Sveriges dödlighet i 

förhållande till folkmängd vid tillfället   var   dubbelt   så hög   som   den   i   USA, var   felaktig. Det 

gjorde därför i nästa sändning av Corona special, den 17 december, en rättelse som löd: "Och så ska 

jag också passa på att ge er en rättelse: I tisdagens program så sas det att Sverige har ett högre dödstal 

i Covid-19 per capita än USA. Det är fel. Rätt är att det är USA som har ett högre dödstal än Sverige per 

capita." 

 

Gällande frågan om opartiskhet skrev SVT i yttrandet bland annat att korrespondentens fråga utgick 

från ett amerikanskt perspektiv kring munskydd och byggde på att en av världens främsta 

smittskyddsexperter gjorde en annan bedömning än smittskyddsläkarna i Sverige. Frågan om 

munskydd har också under covid-19-pandemin varit omdebatterad i Sverige och att frågan varit svår 

att förstå har redaktionen sett inte minst genom den mängd frågor om munskydd som programmet 

fått från allmänheten. Korrespondenten gjorde sig med sin fråga till talesperson för många tittare och 

svenskar som tycker att munskyddsfrågan är svår att förstå med många olika budskap från olika 

experter. I detta fall så ska man med tanke på korrespondentens inledande resonemang kring Anthony 

Faucis kompetens och uppmaning tolka korrespondentens ”jag” som ett professionellt jag, det vill säga 

i betydelse ”jag (som journalist) begriper inte (får det inte att gå ihop)”. Att det var en generell, kritisk 

fråga, relevant också med tanke på en existerande debatt i Sverige, tydliggjordes vidare när 

programledaren sedan vidarebefordrade frågan till smittskyddsläkaren med formuleringen: ”…vad 

säger du? Hur ska man svara när folk frågar?”.  

 

Granskningsnämnden konstaterar att SVT:s korrespondent i inslaget felaktigt påstod att det var 

ungefär 150 döda i Sverige på en enda dag och att dödligheten i covid-19 i relation till folkmängden 

var dubbelt så hög i Sverige som i USA. Rättelsen som sändes två dagar senare den 17 december 2020 

innebar dock inte en korrigering av den felaktigt uppgivna siffran över antalet döda i Sverige. Mot 

denna bakgrund strider inslaget den 15 december 2020 mot kravet på saklighet. 

 

Nämnden konstaterar vidare att utgångspunkten för inslaget var att SVT:s korrespondent skulle ge sin 

bild av situationen i USA. Nämnden anser att korrespondentens uttalande om munskydd visserligen 

var tillspetsat, men att det framgick att det gjordes utifrån en amerikansk kontext och mot bakgrund 

av bland annat Anthony Faucis påstående om att tiotusentals liv skulle gå att rädda om alla bar 

munskydd. Mot denna bakgrund anser nämnden inte att korrespondentens uttalande om munskydd, 

eller inslagets utformning i övrigt, strider mot kravet på opartiskhet. 

  

OFULLSTÄNDIG RÄTTELSE KORRIGERADE EJ FELSÄGNING 
FÄLLT: Aktuellt, SVT2, 2020-12-10, inslag om EU:s långtidsbudget; fråga om opartiskhet och 

saklighet. Dnr. 20-05712. 

Inslaget handlade om att EU hade nått en uppgörelse om unionens långtidsbudget och en 

återhämtningsfond, det så kallade coronastödet. Av inslaget framgick att det i uppgörelsen ingick att 

ta fram ett system för att förhindra att EU-medel betalas ut till länder som inte följer grundläggande 

demokrati- och rättsstatsprinciper och att godkännandet av uppgörelsen hade försenats sedan Polen 

och Ungern inledningsvis motsatt sig rättstatssystemet. I inslagets påannons sades en felsägning av 

misstag, att långtidsbudgeten och återhämtningspaketet gällde 18 000 miljoner kronor, istället för 

18 000 miljarder kronor. Detta rättades i en senare sändning.  

 

Efter detta följde ett resonemang kring kravet om att länder som skulle få ta del av stödet också skulle 

åta sig att följa grundläggande demokrati- och rättstatsprinciper. Därefter intervjuades SVT:s 



europakorrespondent på länk från Bryssel bland annat om reaktioner på uppgörelsen från olika EU-

länder. Sedan ställde programledarna frågor till en utrikesreporter på plats i Budapest i vilken 

uppgörelsen kommenterades utifrån reaktioner i Ungern.   

 

Inslaget anmäldes av två personer. En anmälarna framhöll att siffran i påannonsen var felaktig. Den 

andra anmälaren ansåg att den ungerska regeringen svartmålades utan att tillfälle gavs till bemötande. 

Vidare att en hänvisning till ett demokrati-index från en internationell organisation gav intryck av att 

Ungern inte är någon riktig demokrati. 

 

SVT framhöll i sitt yttrande att siffran, 18 000 miljoner kronor, i påannonsen var en felsägning och att 

detta rättats, den 13 december 2020.  Rättelsen löd enligt följande: ”Så har vi en rättelse att göra. I 

torsdagens sändning sa vi att EU:s långtidsbudget omfattar 18 000 miljoner kronor. Rätt siffra är 18 

000 miljarder kronor, inget annat. Vi beklagar det felet.” 

 

Vidare framhöll SVT att det av inslaget framgick att det fanns olika uppfattningar om toppmötets 

resultat. Bland annat att Ungerns premiärminister såg toppmötets resultat som en seger och att skälen 

till detta redovisades. SVT:s korrespondent i Budapest förtydligade att frågan om huruvida 

uppgörelsen var en framgång eller ett misslyckande helt berodde på vem man talade med i Ungern. 

Analysen var således en bedömning och en analys utifrån det politiska läget som korrespondenten 

gjorde i direktsändning som utsänd på plats och som står väl överens med SVT:s kommentarskyldighet 

och en korrespondents uppdrag. 

 

När det gällde demokratiutvecklingen i Ungern och Polen hänvisade korrespondenten till ett 

demokrati-index från Freedom House som utgår från tydligt angivna kriterier, där Ungern betecknas 

som ”delvis fritt”. Freedom House är en väl ansedd och etablerad internationell organisation som 

sedan år 1941 har rangordnat världens länder utifrån demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. 

 

Granskningsnämnden konstaterade att det i SVT:s rättelse tre dagar efter det aktuella inslaget sades 

att EU:s långtidsbudget omfattar 18 000 miljarder kronor men bedömer att rättelsen gav intrycket att 

den korrekta summan enbart omfattade EU:s långtidsbudget och inte återhämtningsfonden. Eftersom 

rättelsen därmed inte var fullständig, korrigerade den inte felet i inslaget. Inslaget strider därför mot 

kravet på saklighet i denna del. 

 

Enligt nämndens mening gick reporterns uttalanden i inslaget inte utöver vad som kan accepteras inom 

ramen för SVT:s kommentarskyldighet. Vad anmälaren anfört i övrigt medför därför inte att inslaget 

strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i dessa delar. 

 

 

FÖRENKLAD BESKRIVNING FRIADES 

FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-01-03, inslag om utlandsresor under coronapandemin; fråga 

om saklighet. Dnr. 21-00041. 
 

Inslaget var ett bildsatt telegram och löd enligt följande: ”Moderaternas utrikespolitiska talesperson, 

riksdagsmannen Björn Wallmark, går idag ut på sin Facebook-sida och erkänner att även han firade jul 

på Kanarieöarna. Han anser sig inte ha brutit mot några regler men skriver att han brustit i omdöme. 

Sedan tidigare har det varit uppmärksammat att MSB:s generaldirektör Dan Eliasson firade jul där. En 

resa som han i en intervju med Expressen, anser var nödvändig. Folkhälsomyndigheten avråder från 

alla icke nödvändiga utlandsresor.”  



Inslaget anmäldes av två personer. Den ena anmälaren ansåg att det felaktigt uppgavs att 

Folkhälsomyndigheten avrådde från alla utlandsresor. Den andra anmälaren ansåg att formuleringen 

"Folkhälsomyndigheten avråder från alla icke nödvändiga utlandsresor" var felaktig dels eftersom det 

bara är regeringen via UD som kan avråda från utlandsresor, dels för att det vid tillfället inte fanns 

någon avrådan att resa inom EU. Anmälaren anser även att formuleringen kunde ge intryck av att Dan 

Eliasson hade brutit mot regeringens regler.   

SVT framhöll i sitt yttrande att det framgick att inslaget handlade om att riksdagsmannen Björn 

Wallmark hade gått ut på sin Facebook-sida och skrivit att även han hade firat jul i Spanien och därmed 

inte brutit mot några regler men att han ansåg sig ha brustit i omdöme. Detta efter att MSB:s 

generaldirektör sagt att han bedömt sin resa till Spanien som en nödvändig resa. I detta sammanhang 

sades att Folkhälsomyndigheten ”avråder från alla icke nödvändiga utlandsresor”. Det sades alltså inte 

att man avråder från alla utlandsresor. Detta var inte heller inslagets huvudsakliga innehåll och var en 

sammanfattning av information som fanns på bland annat Folkhälsomyndighetens- och UD:s 

webbsidor. Rekommendationerna kring utrikes resor hade beskrivits ingående och mer i detalj i andra 

publiceringar i rapporteringen under perioden. Där framgick tydligt att UD fortsatt avrådde från icke-

nödvändiga resor till alla länder med undantag för länderna inom EU/EES/Schengen/Storbritannien till 

exempel. UD uppmanade dock alla som tänkt resa till länder inom EU, där det alltså inte fanns någon 

formell avrådan, ”att noga överväga om resan behöver göras”.  

Under den aktuella perioden stod bland annat på Folkhälsomyndighetens webbsida om resor under 

julhelgerna: ”Från den 14 december gäller nya råd för hela landet. (…) Råd 3: Res på ett säkert sätt. 

Försök att inte resa till andra platser. Om du ändå reser, så ska du bara träffa dem du reser med. (…)” 
I pressmeddelande från Regeringskansliet framgick: ”Vid resor till länder där det för närvarande inte 

finns någon avrådan, uppmanar UD alla att noga överväga om resan behöver göras…” 
Utrikesminister Ann Linde sade bland annat under samma period: ”UD har hävt avrådan för större 

delen av Europa. Detta innebär inte att det är riskfritt att resa till dessa länder. Ett stort eget ansvar 

faller på den enskilde resenären att överväga om det verkligen är rätt tid att resa, förbereda och 

genomföra resan på ett säkert sätt.”   

Inslaget friades av granskningsnämnden som i sitt beslut konstaterade att uppgiften i inslaget om att 

Folkhälsomyndigheten avråder från alla icke nödvändiga utlandsresor var en förenklad beskrivning av 

de vid sändningstillfället aktuella reserekommendationerna som SVT hänvisade till i sitt yttrande. 

Med beaktande av att inslaget var ett kort nyhetstelegram anser nämnden att förenklingen inte 

medför att inslaget strider mot kravet på saklighet. 
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