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ENBART FRIANDEN VID NÄMNDENS SENASTE SAMMANTRÄDE 
Coronapandemin fortsätter vara i fokus både i SVT:s nyhetsrapportering och granskningsnämndens 

arbete. Tre av fyra SVT-ärenden vid nämndens senaste möte rörde bevakningen av pandemins 

effekter. De fyra besluten rörde sig om prövning av saklighet eller opartiskhet och saklighet i tre 

nyhetsinslag samt opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet i ett reportage i 

Vetenskapens värld. Samtliga inslag friades då SVT kunde visa på sakligt underlag, felaktiga uppgifter 

rättats och att utpekad part fått bemöta kritik genom intervjuer eller på annat sätt.  

GRANSKNING AV FORSKNING UTAN ETIKTILLSTÅND FRIADES PÅ ALLA PUNKTER 
FRIAT: Vetenskapens värld, SVT2, 2020-11-02, program om covid-19; fråga om saklighet, 

opartiskhet och respekt för privatlivet. Dnr. 20/05499. 
 

I programmet som hade rubriken ”Corona – hopp och förtvivlan” berättades bland annat om 

patienter med långvariga symtom. En reporter besökte en klinik och bland annat följande sades av en 

speakerröst: Det finns också andra sjukdomar där symtomen liknar långtidscovid. Det gäller ME, 

kroniskt trötthetssyndrom. I [kommun] utanför Stockholm finns en privat klinik som behandlar de 

patienterna redan och nu också erbjuder en experimentell behandling till covidsjuka. Här bedrivs även 

forskning. Utan tillstånd, ska det visa sig. 

 

Klinikens grundare, NN, presenterades och det sades att han även arbetade som immunolog på ett 

universitetssjukhus. Reportern sa att människor reste från hela landet för att få behandling och att 

vissa patienter sagt att de blivit lovade att bli botade inom två år. Det framgick att kliniken inte 

tecknat avtal med den offentliga sjukvården utan att patienterna fick betala tusentals kronor för att 

bli undersökta och behandlade. Reportern sa även: [NN] skriver ut symtomlindrande läkemedel och 

antivirusmedicin, men inte mot covid, utan ett annat virus han tror spelar in. Hans idé, som inte är 

vetenskapligt bevisad, är att de som drabbats av coronaviruset har en ärftlig sårbarhet i sitt 

immunsystem. 

 

Reportern redogjorde för NN:s hypotes samtidigt som den illustrerades med rörlig grafik. Det sas 

även att NN drog igång forskningsprojekt på kliniken för att pröva sin hypotes om långtidscovid-

behandling. Sedan sa reportern: Men när vi kontrollerar om han fått godkänt av 

etikprövningsmyndigheten för forskningen, den myndighet som bedömer att inte försökspersoner 

kommer till skada, så saknas sådant etiktillstånd. Forskning på patienter utan etiktillstånd kan leda 

till åtal. 

 

Reportern frågade NN om detta och han svarade att det fanns ett etiktillstånd och att han vände sig 

emot anklagelserna. Därefter avbröt NN intervjun. Reportern berättade därefter följande: [NN] har 

berättat i flera intervjuer med Vetenskapens värld att han samlat in prover till sina covidstudier, vilket 

även försökspersoner bekräftat. Dagen därpå står plötsligt, på klinikens webbsida, att studien har 

lagts ner, för att de saknar tillstånd. [NN] ringer upp och säger att han ska polisanmäla sig själv. Men 

några dagar senare skickar [NN] ett brev där han påstår att han aldrig inlett sina covidstudier. Eller 

brutit mot lagen. 

 

Därefter intervjuades en immunolog på ett universitetssjukhus om vad det betydde att forskning 

bedrevs utan etikgodkännande. Han sa att det var oroväckande och riskfyllt med tanke på 

biverkningar. Han sa att han heller inte trodde på NN:s hypotes om långtidscovid.  



 

Programmet anmäldes av flera personer som sammanfattningsvis ansåg att det gavs en felaktig bild 

av kliniken. Reportern insinuerade enligt anmälarna att verksamheten på kliniken saknade etisk och 

moralisk grund och tittarna gavs ingen bakgrundsinformation om klinikens inriktning och arbete. 

Kliniken bedrevs ideellt och patienternas kostnad för provtagning var på självkostnadsnivå. Det fanns 

även info på klinikens webbplats om att de sökt etiksprövning för sin studie den 20 augusti 2020 och 

att ansökan godkändes den 23 november 2020. Anmälarna ansåg vidare att NN utsattes för förtal 

och grova övertramp genom intervjuns utformning. Inga andra hypoteser som presenterades i 

programmet ifrågasattes på samma sätt.  

 

SVT skrev i sitt yttrande bland annat granskning av ett angeläget forskningsområde och även problem 

som till exempel att forskning bedrevs på ett sätt så att patientsäkerheten riskerades låg väl inom 

SVT:s granskande uppdrag. 

 

Avseende sakligheten 

SVT anförde bland annat att det i programmet korrekt sas att NN inte fått tillstånd beviljat vid 

sändningstillfället, inte att han inte sökt tillstånd. Vidare var det NN själv som i sin inbjudan till 

redaktionen att besöka kliniken sagt att forskning bedrevs, vilket även bekräftas av klinikens 

information på webbplatsen samt i intervjun som gjordes.  

 

Avseende opartiskheten 

Till skillnad från de flesta andra forskare som medverkande i programmet hade NN inte stöd i 

vetenskapligt publicerade studier och var den ende som bedrev studier utan etikgodkännande. Därav 

ansåg redaktionen att det var relevant att en annan expert fick kommentera NN:s hypoteser.  

 

SVT anförde att NN gavs utrymme att ge sina bästa argument vad gäller bristen på 

etikprövningstillstånd, både i intervju och återgivande av mejlsvar i inslaget. 

 

Avseende respekt för privatlivet  

SVT kunde inte finna att inslaget innehöll uppgifter som skulle innebära att ett intrång skett i NN:s 

privatliv. En läkare som agerar i sin yrkesroll har en sådan ansvarsposition att det måste gå att kritiskt 

rapportera om ett forskningsprojekt där denne är ansvarig. Det fanns ett stort allmänintresse att 

fördjupa bilden, både av den hypotes som forskningen bygger på, och de frågetecken som fanns om 

tillstånd och forskningsetik. 

 

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att programmets utgångspunkt låg i linje med SVT:s 

granskningsskyldighet och det faktum att inslaget om kliniken hade en kritisk infallsvinkel medförde 

inte i sig att programmet stred mot kravet på opartiskhet. Vidare ansåg nämnden att SVT visat grund 

för påståendet att kliniken bedrev forskning utan tillstånd. Programmet stred inte mot kravet på 

saklighet i denna del. Vad anmälarna i övrigt anfört medförde inte heller att programmet stred mot 

kraven på opartiskhet och saklighet. 

NN medverkade i programmet och berättade om sitt arbete som läkare på den aktuella kliniken. 

Nämnden ansåg inte att programmet innebar ett intrång i NN:s privatliv. Programmet stred därför 

heller inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 

 



RAPPORTERING OM MISSTÄNKT MORDBRAND PÅ ÖLAND VAR INTE OSAKLIG 
FRIAT: Lokala nyheter Småland, SVT1, 2020-10-20, kl. 22.15, 2020-10-22, kl. 18.30 och 2020–

10–30, kl.19.55, inslag om en anlagd brand; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 

20/04857. 

Inslagen handlade om en rättegång där en 19-årig man stod åtalad, misstänkt för grov mordbrand på 

Öland. SVT ombads att yttra sig över ett av inslagen, som sändes den 22 oktober 2020. I inslaget sade 

reportern följande i en ståuppa utanför tingsrätten: 

I det som skulle ha varit den sista rättegångsdagen här i Kalmar tingsrätt berättade flera av den 

åtalade nittonåringens vänner att han ska ha erkänt att det var han som startade branden i 

Färjestaden den fjortonde juli. Och det genom att tända på ett skynke som täckte en av bilarna i 

bostadsområdet.  Det framkom också efter vittnesförhören i dag att han hotat att ta sitt eget liv efter 

att han förstått konsekvensen och omfattningen av branden. Efter vittnesförhören i dag blir det 

såklart svårare att fortsätta hävda att han inte minns någonting på grund av att han var för 

berusad. Rättegången här i Kalmar tingsrätt kommer att återupptas i nästa vecka igen.  

Rubriken på inslaget (text i bild) var: Garagebrand – misstänkt pekas ut av vänner vid rättegång.  

Inslaget anmäldes av en person som ansåg att det förekom flera sakfel i rapporteringen. Anmälaren 

menade bland annat att det var felaktigt att säga att flera av 19-åringens vänner sagt att han erkänt 

att han tänt på ett skynke som täckte en av bilarna. Rätt var att en av vännerna vittnade om att 19-

åringen hade sagt att han hade tänt på ett däck. Skylten i bild var också osaklig då det inte fanns 

ytterligare vänner som hade hört 19-åringen berätta att han hade tänt på ett däck eller skynke. 

SVT refererade i sitt yttrande till andra mediers rapportering från rättegången samt tingsrättsdomen, 

där det framgick att två personer berättat att 19-åringen eldat på en bils kapell med hjälp av en 

tidning. SVT:s rubrik var därmed korrekt.  

En person vittnade under rättegången att 19-åringen för henne erkänt att han startat branden. 

Ytterligare en person vittnade om att 19-åringen och flera andra unga män skojat och skrattat om 

branden på vägen hem från Öland. SVT:s avsikt var att i nära anslutning till rättegången kortfattat 

redogöra för ett stort antal vittnesmål. Att sammanfatta och förenkla komplicerade skeenden är ett 

vanligt journalistiskt förvarande, inte minst av utrymmesskäl.  

Granskningsnämnden konstaterar att det av ärendet framgår att flera personer vittnat om att den 

åtalade antänt ett bilkapell. Vidare framgår av ärendet att ett vittne sagt att den åtalade erkänt för 

henne att han startat branden. Nämnden kan inte finna att uppgiften om att den åtalade hade erkänt 

för flera vänner blev så missvisande att inslaget strider mot kravet på saklighet. Granskningsnämnden 

friar också inslagen som sändes den 20 och 30 oktober 2020 avseende både saklighet och 

opartiskhet. 

 

PROGRAMLEDARES FORMULERING OM ”SKANDAL” VAR INTE PARTISK 
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2021-12-10, inslag om vaccination; fråga om opartiskhet och 

saklighet. Dnr. 21/00033. 

Inslaget handlade om vaccination mot covid-19 och fokus var på hur säkra och effektiva de vaccin 
som inom kort förväntades godkännas av EU skulle komma att vara. Därefter följde en studiointervju 
med en vaccinforskare på Karolinska Institutet. I intervjun sas bland annat följande: (Programledare) 
– Alltså, många minns ju skandalen med svininfluensan 2009 som fick så förödande följder för många 



barn och unga människor som fick narkolepsi, kan något liknande hända här igen? (Forskaren) – När 
det gäller narkolepsi så kan vi, så är det nog ganska så uteslutet, därför att det var, både influensan i 
sig och vaccinet kan orsaka, eller svininfluensavaccinet, kunde trigga då en autoimmun reaktion, som 
då triggade den här narkolepsin. Det finns ingen koppling idag till det här vaccinet. 
 
En anmälare ansåg att programledarens beskrivning av svininfluensavaccinationen som en skandal 
var missvisande och grundad i personlig aktivism. 
 
SVT anförde att Aktuellt och andra nyhetsredaktioner löpande rapporterat om den planerade 
massvaccineringen ur ett flertal vinklar. Det fanns hos allmänheten många frågor om bland annat 
biverkningar och säkerhet. 
 
Redaktionen ansåg det vara relevant att ställa frågor kring konsekvenserna efter den förra 
massvaccinationen. Narkolepsi talades det om i åratal i den allmänna debatten och den fick en rad 
följdverkningar där de drabbade och anhöriga förde långa skadeståndsprocesser mot staten. Det 
uttalande som gjordes i studiodiskussionen var programledarens sätt att gestalta att det var just 
”många (som) minns skandalen” och skulle inte tas för att det var ett personligt ställningstagande. 
 
Ordet skandal i anslutning till svininfluensavaccineringen hade även använts av andra medier, 
exempelvis Sveriges Radio och tidningen ETC. 
 
Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att programledarens förhållningssätt eller ordval i inslaget 
inte gick utöver vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet. Inslaget stred därför 
inte mot detta krav. Vad anmälaren i övrigt anfört innebar inte heller att inslaget stred mot kravet på 
saklighet. 
 
 

FELAKTIG Y-AXEL I COVID-KURVA FRIADES TACK VARE RÄTTELSE 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-01-05, inslag om antalet smittade och avlidna i covid-19; fråga 

om saklighet. Dnr. 21/00065. 

Inslaget var ett kort nyhetstelegram där nyhetsuppläsaren sade följande: 

I dag kom siffrorna över antalet rapporterade fall av covid-19 sedan den 30 december. Och det är 32 

369. Här ser vi kurvan över antalet bekräftade fall per dag i Sverige sedan i mars. I dag rapporterades 

det också om 258 nya dödsfall och även här handlar det om antal dödsfall som rapporterats in sedan 

den 30 december. Här ser vi kurvan över antalet inrapporterade dödsfall per dag. 

Samtidigt som nyhetsuppläsaren sade detta visades två olika diagram på skärmen bakom honom. 

”Utveckling av bekräftade fall” och ”Utveckling av rapporterade dödsfall.” Under diagrammen 

framgick att källan till grafiken var Folkhälsomyndigheten (FHM). 

Anmälaren ansåg att inslaget stred mot kravet saklighet och anförde följande: 

Kurvan som visar antalet bekräftade fall av covid-19 var felaktig. Det som visades var inte bekräftade 

smittade per dag utan ett 7-dagars medelvärde. Det medförde att det maximala värdet på antalet 

bekräftade smittade per dag endast visades som cirka 7 000 personer när det verkliga maximala 

antalet bekräftade smittade var 11 379 personer från den 23 december 2020. Kurvan som visade 

antalet rapporterade dödsfall i covid-19 var också felaktig. Första halvan av december där Rapport 

bara redovisade cirka 40 avlidna per dag redovisade FHM flera dagar med drygt 80 avlidna per dag. 



SVT anförde följande: Eftersom FHM rapporterade fyra av sju dagar varierade varje enskild dag stort. 

Från noll under lördagen, söndagen och måndagen – till väldigt många då eftersläpningen i 

statistiken kom i kapp och istället hamnade på en enskild dag. SVT bedömde att kurvorna över 

utvecklingen av smittade och döda var det mest relevanta att rapportera i Rapport. Kurvorna i det nu 

anmälda inslaget visade alltså ett sju dagars medelvärde, där varje punkt i den röda linjen var snittet 

av de senaste sju dagarnas inrapporterade fall. Detta gjorde att den röda linjen ibland låg högre, 

ibland lägre, än antalet rapporterade smittade och döda en viss enskild dag. 

Det stämde såsom anmälaren skrev att grafiken i det nu anmälda inslaget gällande antalet 

rapporterade dödsfall inte var korrekt. Kurvan som visade utvecklingen var korrekt, men y-axeln i 

bilden var felaktig vilket gjorde att kurvan visade ett lägre antal än vad som var korrekt. Bakgrunden 

till felet var att en gammal mall, där y-kurvan var lägre, hade använts när kurvan ritades in. När 

redaktionen blev varse om felet sändes därför en rättelse i Rapport den 13 januari kl. 19.30: 

Och så vill vi rätta en uppgift i kurvan över antalet rapporterade dödsfall som vi publicerade den 

femte januari. Y-axeln i bilden var felaktig, vilket gjorde att hela kurvan över antalet rapporterade 

dödsfall visade ett lägre antal än vad som var korrekt. 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att man anser att det var rimligt att rapportera kring covid-

utvecklingen så som Rapport gjorde, givet de anförda omständigheterna. Enligt nämndens mening 

blev inte inslaget missvisande på ett sätt som strider mot kravet på saklighet. 

Nämnden konstaterar också att de siffor som angavs i y-axeln i grafiken över medelvärdet av antalet 

dödsfall var fel och visade ett lägre antal dödsfall än det verkliga. Den uppgiften rättades dock åtta 

dagar senare. Inslaget strider därför inte heller på den grunden mot kravet på saklighet. 

 

Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, 105 10 Stockholm  
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Om du fått detta infobrev står du även på e-postlistan för nästa.  
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