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TRE FRIANDEN – MEN TVÅ INSLAG OM COVID-19 FÄLLDA 
 

Fem ärenden togs upp vid nämndens senaste möte. UG:s uppföljande granskning om ett bygge av en 

vindkraftspark friades på alla punkter. Ett inslag från en chokladbollsfabrik i Veckans Ord om emballage 

friades då ett konditoriföretag i och för sig gynnades men inte på ett otillbörligt sätt. En 

sammanfattning av ett sjukdomsförlopp i en beskrivning av en fällande dom om diskriminering i 

Aktuellt bedömdes som korrekt. Två inslag som rörde statistik om Covid-19, ett i Aktuellt och ett i 

Rapport, fälldes på sakligheten.  

UPPFÖLJNING AV GRANSKNING AV VINDKRAFTSBYGGE FRIADES 
FRIAT: Uppdrag granskning: Borta med vinden – vad hände sen?, SVT1, 2021-02-17,  

program om bygge av en vindkraftpark; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 

21/00723. 
 

Inslaget var en uppföljning av Uppdrag granskning: Borta med vinden som sändes i SVT1 den 29 april 

2020. Programledaren presenterade programmet enligt följande: 

I lilla Viksjö skulle det göras en enorm satsning på vindkraft och mångmiljardinvesteringar var ett 

drömuppdrag för många småföretagare som lockades dit. Men när vi tillsammans med SVT Nyheter 

Västernorrland var där för ett år sedan så stod bygget stilla och fakturorna betalades inte. I dag är 

projektet igång igen, men för många har det slutat i personlig katastrof. 

Därefter sa en reporter följande: 

Polisanmälningar om miljöbrott, berättelser om hot och kriminella kopplingar. Ja, senast vi var här så 

hade det stora bygget här utanför byn stått stilla i månader på grund av interna tvister. 

Underentreprenörer hade inte fått betalt och flera hotades av konkurs. 

Därefter visades glimtar av intervjuer från det första reportaget, bland annat med en 

underentreprenör som sa att alla inblandade blivit lurade. Därefter berättade reportern om företaget 

Active Works och systerföretaget NLC som var de som kontrakterat ett 30-tal små underentreprenörer 

till vindkraftsbygget. Active Works och dess uppdragsgivare, vindkraftsföretaget Nordex hade hamnat 

i konflikt och sen det första inslaget sändes så hade en ny entreprenör tagit över bygget. NLC och Active 

Works hade gått i konkurs med många miljoner i skulder till underleverantörerna.  

Reportern ställde frågan vad som hänt med pengarna som skulle gått till underleverantörerna. Det sas 

att mycket av de fasta inventarierna i Active Works och NLC uppgavs vara stulna, sålda eller 

borttappade. Huvudpersonerna i Active Works var aktiva i nya bolag och ett av bolagen jagades av 

Kronofogden för stora skatteskulder.  

Det talades vidare om en tvist om 239 miljoner kronor mellan Active Works och Nordex där Nordex 

hävdade att pengarna betalats ut till Active Works. Nordex hade ändå lämnat ett förlikningsbud för att 

slippa en utdragen rättsprocess. Kravet på Nordex hade räknats som en tillgång i Active Works 

konkursbo och hur denna tillgång flyttats mellan bolag kunde vara brottsligt enligt en medverkande 

expert.  

Därefter berättades om överföringar av pengar mellan olika bolag och att den gemensamma nämnaren 

var att deras högste företrädare var samma namngivna person (NN). En bild ur det förra reportaget på 



personen visades och det sas att han fått ta del av programmets innehåll och ombetts att svara på 

frågor men att han inte ville medverka.  

Inslaget anmäldes av NN som bland annat ansåg att det var fullt av felaktigheter om honom och hans 

företag och att han visst svarat på redaktionens frågor i mejl. Han menade att skatteskulderna reglerats 

och att inventarier som sas var borttappade senare återfunnits. Det var även fel att kalla bolagen Active 

Works och NLC för systerföretag.  

I flera skriftväxlingar redogjorde SVT för den sakliga grunden till uppgifterna i inslaget. Bland annat 

hade anmälaren endast sagt att uppgifter var felaktiga, men utan att precisera eller lämna underlag 

som motbevisade redaktionens research. I detalj redovisades för underlag kring skatteskulder, 

kopplingar mellan de olika företagen och möjligheterna till bemötande.  

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att inslaget inte stred mot kravet på opartiskhet vad gäller 

anmälarens kritik om att inte beställaren Nordex ställdes till svars eller att underleverantörer uttalade 

sig negativt om Active Works. Nämnden ansåg vidare att SVT gjort vad som rimligen kunde krävas för 

att ge anmälaren NN möjlighet att bemöta uppgifterna om honom och företaget.  

Uppgiften i inslaget om att NN ”jagades” av Kronofogden gav visserligen en negativ bild av NN och 

hans företag men de konstaterade att det fanns sakligt underlag för uppgifterna om skatteskulder vid 

sändningstillfället. Även gällande de andra punkter där anmälaren framförde kritik mot inslaget så fann 

nämnden att han givits möjlighet att kommentera inslagets påståenden och sakuppgifter. Inslaget 

friades därför gällande saklighet och opartiskhet på alla punkter. 

Det ursprungliga reportaget Uppdrag granskning – Borta med vinden som sändes i april 2020 anmäldes 

även det för bristande saklighet och opartiskhet och friades också på alla punkter. 

BESÖK I CHOKLADBOLLSFABRIK – GYNNANDET VAR INTE OTILLBÖRLIGT 
FRIAT: Veckans ord med Kristian Luuk, SVT1, 2021-04-30, program om emballage med ett 

inslag från en chokladbollsfabrik; fråga om otillbörligt gynnande. Dnr. 21/01874. 

Inslaget sändes i nöjesprogrammet Veckans ord som den gången handlade om ordet emballage. Ordet 

behandlades ur alla tänkbara synvinklar som till exempel emballagets syfte, emballage som konst, olika 

miljöaspekter, musik om emballage, olika sorters förpackningar, transporter av paket osv. Programmet 

innehöll även flera sketcher i ämnet och inslag ur bland annat nöjesprogram med Lill Babs (i 

lyxförpackning) Karl Bertil Jonssons jul (Karl Bertil skickar paket), Simma lugnt, Larry! (Larry blir arg på 

en förpackning) och inslag med Andy Warhol och Mike Tyson mm. I programmet intervjuades bland 

annat en brevbärare, chefredaktören på en branschtidning, en språkvetare, en filmrecensent och 

vinylälskare och en designhistoriker om olika aspekter på emballage. Inslaget från det som benämndes 

som ”chokladbollfabriken” belyste olika aspekter rent praktiskt när det gällde förpackningen av 

chokladbollar och var ett slags studiebesök. Programledaren visades runt i fabriken och fick se hur 

chokladbollarna tillverkades, förpackades och transporterades. Varumärket för ett konditoriföretag 

syntes vid olika tillfällen bland annat på förpackningar i olika moment, när programledaren höll i en 

förpackning, när han hjälpte till i att packa förpackningar i lådor och när lådorna lastades på en lastbil. 

I slutet av inslaget sade programledaren bland annat:  ”innehållet är viktigt – emballaget är ännu 

viktigare” samtidigt som han åt en chokladboll. I avannonsen till inslaget sade han: ”Den där lastbilen 

kommer göra många lyckliga – det kan jag lova. Och inte bara chokladbollarna – själva emballaget är 

en stor källa till glädje för många.” 



Inslaget anmäldes av två personer som vände sig mot att företagslogotypen Delicato syntes på ett 

antal förpackningar i slutet av inslaget. En anmälare ansåg även att detta kunde ge intryck av att det 

förekom produktplacering i inslaget.  

Granskningsnämnden gav SVT tillfälle att yttra sig både över om det skett ett otillbörligt gynnande och 

ifall det förekommit någon produktplacering i inslaget. I sitt yttrande framhöll SVT bland annat att alla 

loggor undveks vid filmningen av intervjun med den produktchef som visade runt teamet, samt under 

den inledande processen av förpackningsprocessen som visades och även vid olika löpandeband-

moment och olika plock- och sorteringsmoment. I slutet av processen när chokladbollarna skulle in i 

förpackningarna syntes chokladbollarnas verkliga förpackning och det transportemballage där också 

företagslogotypen fanns. För att undvika att logotypen skulle synas för mycket klipptes det vid flera 

tillfällen in arkivmaterial och intervjubilder under den delen av processen. I en större del av denna 

sekvens förekom logotypen enbart på avstånd. Några närbilder på logotypen förekom inte. SVT 

framhöll att samtidigt som redaktionen vidtagit flera åtgärder för att minska förekomsten av logotypen 

i bild, var syftet att skildra en verklighet och en process där logotypen inte helt kunde undvikas. SVT 

framhöll att detta uppvägdes av ett stort underhållnings- och informationsintresse. När det gällde 

frågan om produktplacering klargjorde SVT att det inte förkom någon sådan och att SVT inte tagit emot 

någon ersättning för att visa inslag, bilder eller logotyp. 

Granskningsnämnden friade inslaget. Nämnden anser att det uppkom ett gynnande av 

konditoriföretaget när dess varumärke vid flera tillfällen exponerades på olika förpackningar under 

inslaget i chokladbollsfabriken. Exponeringen skedde dock under en relativt kort tid av inslaget och 

varumärket var sällan i fokus. Med hänsyn till detta och mot bakgrund av syftet med inslaget – som 

var att fördjupa sig i ämnet emballage – anser nämnden att det gynnande som uppkom genom 

exponeringen av varumärket, och de uttalanden som gjordes av programledaren i samband därmed, 

inte gick utöver vad som får anses motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. 

Exponeringen av varumärket innebar därför inte ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 

Vad anmälarna i övrigt anfört innebär inte heller att programmet strider mot bestämmelsen om 

otillbörligt gynnande. 

FÖRENKLING AV LÄNGRE SJUKDOMSFÖRLOPP BLEV INTE MISSVISANDE 
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2021-05-26, inslag om en dom; fråga om saklighet. 21/02236. 

Inslaget var ett kort telegram där en nyhetsuppläsare sade följande:  

I dag fälldes Västra Götalandsregionen för diskriminering efter en händelse som inträffade på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset i november 2017. En man som drabbats av stroke fick inte sina 

symptom tagna på allvar. Sjukvårdspersonalen trodde att han överdrev och kallade det för kulturell 

svimning. Det gjorde att mannen inte prioriterades som han borde och han avled senare i sviterna av 

stroken. 

Inslaget anmäldes av en person som ansåg att det var felaktigt att påstå att mannen i fråga senare 

avled “i sviterna av stroken”, då mannen dog i lunginflammation. Anmälaren poängterade också att 

tingsrätten konstaterat att det inte gick att visa att diskrimineringen lett till vårdskador för mannen. 

SVT redogjorde i sitt yttrande för det händelseförlopp som beskrivits i domen från Göteborgs tingsrätt. 

I domen framgick bland annat att mannen efter sin stroke försattes i en medicinskt framkallad koma. 

Han återfick gradvis en begränsad rörelse- och varseblivningsförmåga, men kunde varken prata eller 

svälja. Han genomgick ett flertal ytterligare kirurgiska ingrepp i hjärnan och drabbades också av en ny 

hjärnblödning under tiden på sjukhuset. 1,5 år efter stroken avled han efter att ha drabbats av en 

lunginflammation.  



Syftet med inslaget var att rapportera om att Västra Götalandsregionen fällts för diskriminering. I 

inslaget gjordes en kort redogörelse av ett komplicerat skeende. Att mannen ”avled senare” och att 

det var ”i sviterna av stroken” var en förenklad men korrekt sammanfattning. I publiceringen uppgavs 

inte heller att diskrimineringen av mannen lett till vårdskador som delvis kunnat undvikas. 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att nyheten, mot bakgrund av vad som framkommit i SVT:s 

yttrande, inte framställdes på ett missvisande sätt. Inslaget strider därför inte mot kravet på saklighet. 

Vad anmälaren i övrigt anfört medför inte heller att inslaget strider mot detta krav. 

MISSVISANDE DIAGRAM RÄTTADES INTE TILLRÄCKLIGT – FÄLLDES FÖR OSAKLIGHET 
FÄLLT: Aktuellt, SVT2, 2021-04-12, inslag om smittspridning av covid-19 i Europa; fråga om 

saklighet. Dnr. 21/01666. 

Inslaget var en del av bevakningen av covid-19-pandemin i Europa och föregicks av två reportage om 

läget i Storbritannien och Tjeckien. Nyhetsuppläsaren sa följande:  

Om vi tittar på smittspridningen i Europa så skiljer den sig ganska mycket åt mellan länderna. Tjeckien 

som vi såg här med sina 809 fall per 100 000 invånare, ja det är bland de länder med högst 

smittspridning, men vi ser också att kurvan pekar nedåt så det går ju åt rätt håll. Sverige däremot 

befinner sig i en uppåtgående trend, smittspridningen ligger något över EU-genomsnittet med 739 fall 

per 100 000 invånare. Och bland de länder som har då lägre smittspridning så ser vi då Storbritannien 

som vi ju såg nyss, man har gått över från över 1000 fall till att nu ligga under 100 fall per 100 000 

invånare. Och Tyskland, ja de ligger också bättre till än genomsnittet, men där ser ni också att kurvan 

pekar åt fel håll. 

Samtidigt som nyhetsuppläsaren presenterade statistiken visades grafik med ett diagram med fyra 

kurvor som representerade de fyra länder som omnämndes. 

Anmälarna ansåg sammanfattningsvis att grafen som visades över antalet smittade per 100 000 

invånare där Tjeckien och Sverige jämfördes var fel. De antal som nämndes, 809 respektive 739, 

stämde inte överens med y-axelns gradering, där visades cirka 220–250. Däremot så stämde det när 

Storbritanniens antal visades, på under 100. Skillnaden mellan Sverige och Storbritannien var mycket 

större än vad som framgick av grafen. 

En anmälare skrev att det var fel av programledaren att säga att smittspridningen i Sverige låg ”något 

över EU-genomsnittet”. Information från sajten ”Our World in data” visade att Sverige låg i absoluta 

toppen. 

SVT anförde att det blivit ett fel i den grafiska framställningen och att detta rättades dagen efter. Den 

formulerades enligt följande:  

Och så vill vi be om ursäkt för felaktiga uppgifter i grafiken över smittspridningen i ett antal länder i 

Europa som vi visade i Aktuellt igår. Diagrammet blev tyvärr fel vilket bland annat ledde till att 

smittspridningen i länderna såg ut att vara lägre än vad den är i verkligheten. 

Vad gällde uppgiften om att Sverige hade en smittspridning som låg ”något över EU-genomsnittet” så 

kunde SVT inte finna att källan ECDC som var grunden till uppgiften gav stöd för anmälarens uppgifter 

om att Sverige låg i topp vad gäller spridning. Dock kunde SVT i efterhand heller inte återskapa 

underlaget till vad EU-genomsnittet var den aktuella dagen.  

Granskningsnämnden tog del av den rättelse som SVT sänt men ansåg inte att denna tillräckligt väl 

korrigerade den felaktiga uppgiften. Y-axelns felaktiga värden i inslaget innebar att uppgifterna blev 



särskilt missvisande för två av länderna vilket medförde att skillnaden mellan de två länderna med 

högre smittspridning och de två länderna med lägre smittspridning såg ut att vara mindre än den var i 

verkligheten. Eftersom rättelsen dels saknade information om vilka två länders smittspridning som 

illustrerades på ett särskilt felaktigt sätt, dels saknade information om på vilket sätt y-axeln i 

diagrammet var fel, korrigerade den inte felet i inslaget. Nämnden ansåg vidare att SVT inte visat grund 

för uppgiften om att smittspridningen i Sverige låg något över EU-genomsnittet eftersom SVT vare sig 

i inslaget eller i ärendet redogjort för den genomsnittliga smittspridningen i EU. Därför stred inslaget 

mot kravet på saklighet. 

FELAKTIGA COVID-SIFFROR GJORDE INSLAG OSAKLIGT 
FÄLLT: Rapport, SVT1, 2021-03-29, kl. 19.30, inslag om antalet inlagda på sjukhus med covid-

19; fråga om saklighet och beriktigande. Dnr. 21/02083. 

Inslaget handlade om att allt fler vårdades på sjukhus med covid-19. Samtidigt som en skylt med texten 

”COVID-19 – Allt fler vårdas på sjukhus” visades påannonserades inslaget så här: Antalet covid-

smittade som läggs in på sjukhus ökar kraftigt i flera regioner. I Västra Götaland har antalet patienter 

stigit med 27 procent sen i fredags. 

 

Sedan sa reportern att antalet patienter som vårdas för covid-19 i Västra Götaland hade ökat och en 

överläkare på Skaraborgs sjukhus intervjuades om den nuvarande situationen i regionen. 

Avslutningsvis sa reportern:  

 

I Skåne har antalet patienter ökat med 100 stycken på en knapp vecka, från 403 förra tisdagen till 503 

idag enligt Kvällsposten och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala intensivvårdas just nu 23 personer. 

Det kan jämföras med toppen i mitten av april förra året när 26 personer fick intensivvård på sjukhuset. 

 

En anmälare anförde att det uppgavs felaktig information om antalet inlagda patienter i Skåne. 

 

SVT skrev i sitt yttrande bland annat att inslaget, som var drygt en minut långt, var en kort rapportering 

om ökningen av antalet covid-smittade som var inlagda på sjukhus. Fokus i påannonsen låg dels på 

helheten, dels på ökningen i Västra Götaland. Anmälaren har rätt i att siffrorna som uppgavs gällande 

Region Skåne var fel. Det var inte antalet patienter som lagts in på sjukhus som hade ökat med 100 

stycken på en knapp vecka utan siffrorna och ökningen som nämndes gällande Region Skåne avsåg 

genomsnittligt antal covid-fall de senaste sju dagarna. SVT beklagade detta misstag. Samtidigt 

handlade inte inslaget specifikt om antalet som vårdades på sjukhus just i Region Skåne utan 

övergripande om att allt fler vårdas på sjukhus, vilket var korrekt. 

 

Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att det i inslaget felaktigt sades att antalet patienter som 

vårdas för covid-19 i Skåne hade ökat med 100 stycken på en knapp vecka, från 403 till 503 stycken. 

Av handlingarna i ärendet framgår att siffrorna i själva verket avsåg genomsnittligt antal covid-fall i 

Region Skåne de senaste sju dagarna. Inslaget strider därmed mot kravet på saklighet. 

 

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! 


