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PARTISKT ATT ILLUSTRERA INTEGRATIONSDEBATT MED UPPLOPP 
Höstens andra möte i granskningsnämnden tog upp sex ärenden som berörde SVT. Agendas 

partiledardebatt 8 maj hade utgått från de uppmärksammade så kallade påskupploppen när ämnet 

integration skulle debatteras. Detta gjordes enligt nämnden på ett sådant sätt att det kunde uppfattas 

som ett ställningstagande i kontroversiell fråga. I ett nyhetsinslag i Rapport sas att en stad i Ukraina 

uppgavs ha omringats av ryska trupper. Nämnden ansåg att det inte framgick tydligt att uppgifterna 

var motstridiga och inslagen blev därför missvisande på ett sätt som strider mot kravet på saklighet. 

Ett inslag i Lokala nyheter Norrbotten innehöll en intervju med en försvarsadvokat gjord framför en 

skylt med advokatbyråns namn och logotyp. Detta ansåg nämnden var en exponering som innebar ett 

otillbörligt gynnande.  

 

Friades gjorde däremot två inslag i Morgonstudion och ett i Rapport, alla tre frianden berörde saklighet 

och inslaget i Morgonstudion om livsmedelskris även opartiskhet. Läs mer nedan! 

 

ÄMNESPRESENTATION I PARTILEDARDEBATT VAR PARTISK 

FÄLLT: Agenda, SVT2, 2022-05-08, inslag i partiledardebatt; fråga om opartiskhet. Dnr. 

22/01569. 
I inledningen av Agendas partiledardebatt presenterades kvällens ämnen. Till rubriken Integrationen 

visades en stillbild av en brinnande polisbil, samtidigt som en av programledarna sa: ”Ef ter påskens 

våldsamma upplopp, med nära 200 skadade poliser, brända och kapade polisbilar. Vad behöver göras 

för att det inte ska hända igen?” 

 

Inslaget anmäldes av tre personer, som alla var kritiska till att ämnet integration bildsattes med en bild 

från påskupploppen. De skrev sammanfattningsvis att det var kränkande att koppla ihop integration 

och upplopp samt att SVT tog ställning genom att göra den kopplingen. En anmälare skrev också att 

SVT:s ställningstagande befästes genom att debatten huvudsakligen handlade om upploppen och inte 

integration. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att integration är ett av flera breda ämnen som ofta återkommer i 

partiledardebatterna, och som får olika fokus beroende på aktualitet. Det aktuella programmet sändes 

tre veckor efter de så kallade påskupploppen och så väl nyhetsrapportering som debatt hade varit 

massiv. Många politiker, oavsett partitillhörighet, hade på olika sätt kopplat ihop upploppen med 

integrationsfrågan. Syftet med påannonseringen av ämnet integration var att belysa en befintlig 

debatt. Partiledare från alla partier i Sveriges riksdag deltog, vilket gjorde den 30 minuter långa 

debatten om integration väl balanserad och innefattade många olika aspekter av frågan.  

 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att bildsättningen, i kombination med ämnespresentationen 

i övrigt, ensidigt utgick från att upplopp skulle vara en direkt följd av bristande integration. På så vis 

reproducerade SVT en värderande syn på integration som riskerades att uppfattas som ett 

ställningstagande i en kontroversiell fråga. Inslaget strider därmed mot kravet på opartiskhet. 

 

En ledamot var skiljaktig och ansåg att inslaget bör frias, då det framgick av SVT:s yttrande att 

ämnespresentationen utgick från den pågående samhällsdebatten i syfte att tydliggöra 

riksdagspartiernas ståndpunkter. 

 



  

SVT KUNDE VISA GRUND FÖR PÅSTÅENDE OM SKROTAT NEDRUSTNINGSAVTAL  
FRIAT: Morgonstudion, SVT1, 2022-05-16, inslag om kärnvapenpolitik; fråga om saklighet. 

Dnr. 22/01625. 

Inslaget handlade om vad ett medlemskap i Nato skulle kunna innebära för Sverige, enligt en före detta 

chef för FN:s vapeninspektörer i Irak, Rolf Ekéus. I inslaget sade Ekéus bland annat att ”vi då är med 

och planerar förstöring av det ryska samhället”. Därefter sa reportern bland annat följande: 

”Ett medansvar som dessutom innebär en risk för Sverige, menar Ekéus. När ett nedrustningsavtal 

skrotades av president Trump placerade ryssarna kärnvapen i Kaliningrad. Och blir vi medlemmar i 

Nato – ja, då utgör vi ett hot mot Ryssland.” 

 

Inslaget anmäldes av en person som var kritisk mot reporterns uttalande om att Ryssland placerade 

kärnvapen i Kaliningrad efter att ett nedrustningsavtal skrotades av president Donald Trump. Enligt 

anmälaren var ordningsföljden den motsatta, det vill säga att det var Ryssland som först placerade 

kärnvapenkapabla robotar i Kaliningrad och USA som därefter sade upp nedrustningsavtalet.    

 

I yttrandet skrev SVT att Ekéus i intervjun med SVT berättade att Ryssland, enligt uppgifter han tagit 

del av, fört in kärnvapenstridsspetsar i Kaliningrad efter att USA ensidigt dragit sig ur INF-avtalet. Ekéus 

är en av Sveriges främsta nedrustningsexperter och har tillgång till källor som journalister eller 

allmänhet inte har.  

 

Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att SVT i sitt yttrande har visat grund för reporterns 

påstående. Inslaget strider därmed inte mot kravet på saklighet. ”Av ärendet framgår att reportern i 

inslaget refererade till den medverkande expertens påstående”, skriver nämnden. 

 
 

INSLAG OM KONSTGÖDSELFABRIK ANMÄLT MEN FRIAT PÅ SAKLIGHET 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-06-12, kl. 19.30, inslag om etablering av en fabrik i Luleå; fråga 
om saklighet. Dnr. 22/01829. 
Inslaget handlade om att det spanska industribolaget Fertiberia bestämt sig för att etablera sig med en 

fabrik som skulle producera konstgödsel i Luleå. I inslaget belystes olika aspekter på verksamheten 

som skulle komma att bedrivas där, till exempel att etableringen skulle innebära 500 nya jobb och att 

konstgödseln som skulle produceras på anläggningarna skulle tillverkas fossilfritt men också att 

konstgödsel i sig är mycket energikrävande att producera. Reportern sade också bland annat att 

konstgödsel som produkt medför ”en del miljöproblem” med hänvisning till kväveläckage från åkrar 

som angavs vara ”en av huvudorsakerna till övergödningen av Östersjön”.   I inslaget intervjuades 

Fertiberias hållbarhetschef som bland annat sade att man beslutat att placera en fabrik i Norrbotten 

som skulle producera konstgödsel för att ”det finns utmärkta möjligheter för förnybar energi där” och 

”vi måste placera våra fabriker i konkurrenskraftiga områden. Norra Sverige har åtminstone potential 

för att vara ett av de bättre lägena i världen.”  

 

Granskningsnämnden gav SVT möjlighet att yttra sig över en anmälares invändningar. Anmälaren 

ansåg att inslaget var vilseledande när det gällde att konstgödsel medför miljöproblem och anförde att 

”Alla forskare inom jordbruk vet att konventionellt jordbruk medför mindre läckage av näringsämnen 

jämfört med ekologiskt.” Anmälaren hävdade även att benämningen ”konstgödsel” är politiskt och för 



tankarna till konstigt, konstgjort och onaturligt och att det heter ”handelsgödsel” eller 

”mineralgödsel”.  

 

SVT framhöll i sitt yttrande bland annat att det framgick av inslaget att det handlade om de stora 

projekt som var aktuella i Luleå och Boden och att det i detta sammanhang belystes olika aspekter på 

verksamheten både positiva och negativa. I inslaget gjordes inte någon jämförelse mellan 

konventionellt och ekologiskt jordbruk. Vidare att ordet ”konstgödsel” användes beskrivande i dagligt 

tal och som vedertaget begrepp utan att gå in specifikt på de olika sorter konstgödsel som finns. 

Eftersom inslaget inte handlade specifikt om olika sorters gödsel eller vilka sorters konstgödsel (till 

exempel mineral- eller handelsgödsel) fabriken skulle producera användes ordet för begriplighetens 

skull.  I inslaget användes ordet språkligt på samma sätt som andra vedertagna ord eller begrepp som 

konstsnö, konstgräs eller till exempel konstbevattning.  

 

Granskningsnämnden bedömer att inslaget handlade om att ett spanskt bolag skulle etablera en 

konstgödselfabrik i Luleå och att det i inslaget inte gjordes någon jämförelse mellan konventionellt och 

ekologiskt jordbruk. Inslaget strider därmed inte mot kravet på saklighet i denna del. Vidare anser 

nämnden att användningen av det generella begreppet ”konstgödsel” inte heller medför att inslaget 

strider mot saklighet. 

 

INTE TYDLIGT ATT UPPGIFT OM OMRINGAD STAD VAR MOTSTRIDIG – INSLAG FÄLLDES 
FÄLLT: Rapport, SVT1, 2022-05-27, kl. 16.00, 18.00, 19.30 och 22.00, inslag med uppgift om 
att en stad i Ukraina uppges ha omringats av ryska trupper; fråga om saklighet. Dnr. 
22/01703. 
Inslagen handlade om att striderna i Donbas-regionen i östra Ukraina hade intensifierats. I inslagen 

som sändes i Rapport kl. 16.00 och kl. 18.00 sades bland annat följande av en reporter: ”Mest allvarligt 

är läget i Donbas-regionen i östra Ukraina, där ryska trupper uppges ha omringat den sista staden i 

Luhansk-regionen som fortfarande är under ukrainsk kontroll, Sievjerodonetsk, där fyra personer har 

dödats det senaste dygnet, enligt AP som pratat med en guvernör i området.” Inslagen innehöll också 

ett uttalande av Ukrainas utrikesminister om att landet behövde fler tunga vapen. 

 

I Rapport kl. 19.30 påannonserades det aktuella inslaget enligt följande: ”I Ukraina pågår det intensiva 

strider i Donbas-regionen i de östra delarna av landet. Regionerna innefattar de båda provinserna 

Donetsk och Luhansk och nu uppges ryska styrkor ha omringat staden Sievjerodonetsk, som ska vara 

den sista staden i Luhanskprovinsen som fortfarande kontrolleras av Ukraina.” 

 

Påannonseringen av inslaget i Rapport kl. 22.00 hade en snarlik lydelse : ”I östra Ukraina intensifieras 

nu striderna. De ryska styrkorna avancerar och uppges nu ha omringat staden Sievjerodonetsk som ska 

vara den sista staden i Luhansk-provinsen som kontrolleras av Ukraina.” Inslagen kl. 19.30 och kl. 22.00 

innehöll också uppgifter om bland annat situationen för de boende i Sievjerodonetsk och ett uttalande 

av Ukrainas president. 

 

Anmälaren skrev bland annat: ”SVT Rapport rapporterade i sina sändningar igår att Severodonetsk 

omringats. Jag hittade ingenting som styrkte detta från oberoende källor”./…/ ”Det tycks alltså som 

SVT okritiskt har återgett rysk propaganda utan att tydligt ange att man använt en partisk källa. Vidare 

nämnde man inget om att flertalet andra källor inklusive officiella ukrainska källor hävdar motsatsen. 

Därmed tycker jag att inslaget strider mot kravet både på opartiskhet och saklighet.” 

 



SVT skrev i sitt yttrande bland annat att det vid denna tidpunkt inte fanns oberoende källor som kunde 

verifiera om staden var omringad eller inte.  AFP rapporterade om situationen och om motstridiga 

uppgifter. I inslagen sas att ryska trupper ”uppges” ha omringat staden. Det slogs alltså inte fast att så 

var fallet.  SVT konstaterade också att med tydligare källhänvisning kunde det ha underlättat för 

tittarna att förstå vem som var avsändare av informationen och att det fanns svårighet att värdera 

sanningshalten i uppgifterna. Men i sak framkom det av sammanhanget att uppgifterna inte var 

fastställda. Ordet “uppges” användes i påannonser och i inslagen i stället för “är”, just för att 

understryka att det handlade om obekräftade uppgifter. 

 

Granskningsnämnden konstaterar att SVT i sitt yttrande anfört att det inte fanns oberoende källor på 

plats som kunde verifiera om staden Sievjerodonetsk var omringad eller inte. Det framgår vidare av 

yttrandet att vid tidpunkten för inslagen i Rapport var uppgiften fortfarande motstridig. SVT anför att 

ordet ”uppges” i inslagen användes för att understryka för tittarna att  uppgiften inte var bekräftad. 

Nämnden anser dock att det inte blev tillräckligt tydligt för tittarna vem som var avsändare av 

informationen och att uppgiften var motstridig. Därför anser nämnden att inslagen blev missvisande 

på ett sätt som strider mot kravet på saklighet. 

 

SAKLIGT OCH OPARTISKT ATT RYSSLAND BLOCKERAR UKRAINSKA HAMNAR 
FRIAT: Morgonstudion, SVT1, 2022-06-14, inslag om global livsmedelskris till följd av kriget 

i Ukraina; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/01830. 
En av gästerna i den aktuella sändningen av Morgonstudion var David Beasley, chef för FN:s World 

Food Programme, som intervjuades med anledning av situationen i Ukraina och ett uppmärksammat 

tal han hållit i FN. I påannonseringen sa programledaren bland annat ”Sen kriget inleddes i februari så 

blockerar Ryssland Ukrainas Svarta havskust och över 20 miljoner ton vete, majs och andra grödor 

sitter fast i överfulla silos i ukrainska hamnar.” En snarlik formulering användes även i den förkortade 

version av inslaget som sändes i flera av morgonens nyhetssändningar. 

Inslaget anmäldes av en person som sammanfattningsvis skrev att det inte stämmer att Ryssland 

blockerar Ukrainas hamnar. Anmälaren skrev att det enligt flera källor är Ukraina som omöjliggör 

export eftersom de har minerat hamnarna samt att sanktioner hade hindrat de alternativa 

transportvägar som Ryssland erbjudit. 

SVT skrev i sitt yttrande att Ryssland under hela kriget på olika sätt har hindrat Ukrainas export och 

import, vilket SVT rapporterat om löpande. Problemen med att skeppa spannmål från hamnarna beror 

i detalj på flera faktorer, orsakade av de olika stridande parternas agerande för att säkra sina 

positioner, men i grunden är Rysslands invasion av Ukraina orsak till det rådande läget. I de aktuella 

inslagen redogjordes inte för problematikens hela komplexitet, eftersom fokus var gästen David 

Beasley och det tal han tidigare hållit i FN samt den globala livsmedelskris som exportproblemen 

förväntades orsaka.  

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att utgångspunkten för inslagen var att chefen för FN:s 

matprogram varnat för att kriget i Ukraina kommer leda till en global livsmedelskris. Att det i inslagen 

inte redogjordes för hela bakgrunden till att skepp inte kan lämna ukrainska hamnar medförde därför 

inte att inslagen strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 

 

INTERVJU FRAMFÖR UPPLYST TAVLA MED LOGOTYP VAR OTILLBÖRLIGT GYNNANDE 
FÄLLT: Lokala Nyheter Norrbotten, SVT1, 2022-06-22, inslag om en hovrättsdom; fråga om 
otillbörligt gynnande. Dnr. 22/01907. 



Inslaget handlade om en dom i hovrätten och innehöll två intervjuer, en med åklagaren och en intervju 

med en försvarsadvokat. Parterna kommenterade domen utifrån sina olika perspektiv.  Intervjun med 

försvarsadvokaten gjordes på advokatbyråns kontor. Under intervjun stod försvarsadvokaten bredvid 

en slags upplyst elektronisk tavla/affisch med firmans namn och logotyp.   

En anmälare ansåg att advokatbyrån gynnades av att namnet på advokatbyrån syntes när 

försvarsadvokaten intervjuades i inslaget.  

SVT framhöll bland annat i sitt yttrande att den intervjuade försvararen var välkänd advokat i Luleå och 

ofta figurerade i de lokala sändningarna, speciellt som försvarare i det så kallade ”Notvikenmålet” som 

det hade rapporterats mycket om i media senaste året. Även den lokala advokatfirma i Luleå som 

försvarsadvokaten driver tillsammans med en kollega är väl känd för publiken. Försvararens namn är 

ett av de två namnen som utgör advokatfirmans namn. I det här fallet presenterades han som ”19-

åringens försvarare” men advokatfirmans namn hade lika gärna, av informationsintresse, kunnat stå 

med i försvararens namnskylt eftersom inte bara försvarsadvokaten utan även advokatfirman får anses 

stå bakom försvaret. SVT ansåg att det kunde diskuteras om delar av intervjun hade kunnat täckas av 

andra klippbilder så tavlan hade synts lite kortare i bild. Enligt redaktionen hade kommentarerna från 

åklagaren och försvaret ett stort nyhetsvärde lokalt och namnet på advokatbyrån var relevant för 

sammanhanget. Samtidigt syntes namnet på advokatbyrån relativt kort i bild och var inte i fokus.  

Granskningsnämnden fällde exponeringen av tavlan för otillbörligt gynnande av kommersiella 

intressen och skriver bland annat i sitt beslut: I inslaget exponerades den aktuella advokatbyråns namn 

och logotyp genom en upplyst bildskärm som upptog en stor del av bilden och som var placerad snett 

bakom den intervjuade försvarsadvokaten. Mot bakgrund av att exponeringen därtill skedde under 

hela intervjun och i närmare 40 sekunder utan annan bildsättning, anser granskningsnämnden att det 

uppstod ett gynnande som inte var motiverat av ett tillräckligt informationsintresse. Inslaget strider 

därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.  

Nämnden beslutar att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT ska påföras en särskild avgift och anser 

att överträdelsen av bestämmelsen motiverar en avgift om 25 000 kronor.  

 

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! 


