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TRE FRIANDEN OCH EN GYNNANDEFÄLLNING FÖR SVT VID 

NÄMNDENS SISTA MÖTE FÖR ÅRET  
Ett inslag om ett beslut av Svenska kyrkans överklagandenämnd i Lokala nyheter Norrbotten, ett 

inslag i Rapport om en man som skjutits av polis i USA och Utrikesbyrån om Trumps lögner friades. 

Ett inslag i Lokala nyheter Stockholm om en idrottsklubb som jobbade med tekniklektioner för 

ungdomar för att motverka kriminalitet fälldes för loggor på de medverkandes kläder.    

 

INSLAG OM PRÄST I NORRBOTTEN FRIADES 
FRIAT: Lokala nyheter Norrbotten, 2020-05-22, kl. 18.15 och 19.55, inslag om ett beslut av 

Svensk kyrkans överklagandenämnd; fråga om saklighet och respekt för privatlivet. Dnr. 

20/02245. 
 

Inslagen var två korta nyhetsinslag med i stort sett samma innehåll. I sändningen kl. 18:15 

påannonserades det på följande sätt av programledaren: 
 Det har varit flera turer runt den präst i länet som fördömde homosexuella under ett 

konfirmationsläger. Prästen är nu tillbaka som präst i stiftet, men biskopen vill ha klargörande.  

Inslaget hade rubriken med texten ”Kyrkan och homosexuella – Biskopen vill ha förtydligande”. I 

inslaget sa reportern följande:  

Domkapitlet sa att prästen inte kunde fortsätta vara präst efter uttalandena och hänvisade till beslut 

från kyrkomötet. Men överklagandenämnden sa emot och tyckte att Bibeln vägde tyngre. Enligt 

nämnden är det alltså okej för en präst att fördöma homosexuella. Biskopen i Luleå stift, Åsa Nyström, 

tycker att det behöver redas ut vad en präst egentligen kan säga.  

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift: Det som kvarstår för oss är ju att kunna tolka och förstå vad 

kyrkomötets beslut 2005 egentligen betyder. För det är så tydligt att vi har beslutat att det är förbjudet. 

Vi ska inte fördöma homosexuella, vi ska inte skuldbelägga homosexuell orientering och vi ska aktivt 

motverka diskriminering.  

Johan Munch, ordförande i Svenska kyrkans överklagandenämnd: Då är Bibeln viktigare än 

kyrkomöten, speciellt som det har varit fram och tillbaka. För ett eller annat decennium sedan så tyckte 

alla ungefär som den här prästen.  

Biskopen i Luleå stift: Det som jag är glad för i överklagandenämndens beslut är att de är tydliga med 

att varje konfirmand ska få höra att Svenska kyrkan viger samkönade par och det betyder att vi kan 

fortsätta att jobba tydligt med det budskapet. Men om samkönad kärlek med respekt, det säger Bibeln 

ja till. Välkommen, du som vill vigas som samkönat par! 

 

I sändningen kl. 19:55 var inslaget något förkortat genom att biskopens sista uttalande klippts bort. 

Anmälaren ansåg att inslagen var osakliga och djupt kränkande. Det framgick bland annat av 

överklagandenämndens beslut att prästen inte fördömt homosexuella utan sagt att hen tror att 

homosexualitet kom in i världen med syndafallet, men att Gud självklart älskar alla människor, oavsett 

sexuell läggning. Anmälaren menade att det var utifrån detta som prästen friats och att inslagen därför 

blev missvisande. Inslagen hade också kränkt prästens enskilda privatliv enligt anmälaren. 

SVT skrev ett yttrande och lämnade bland annat in överklagandenämndens beslut så att nämnden 

kunde bilda sig en egen uppfattning om innehållet. När det gällde privatlivet framhöll SVT att 



redaktionen varit mycket försiktig i sin rapportering. Prästens namn, bild, kön, ålder, hemvist eller 

detaljer var hen tjänstgör fanns inte med. Rapporteringen handlade dessutom bara om 

yrkesutövningen. 

 

Nämnden konstaterade att utgångspunkten för inslagen var att Svenska kyrkans överklagandenämnd 

upphävt ett beslut av domkapitlet som gällde en präst som fråntagits rätten att verka som präst efter 

påståenden om att prästen uttalat sig kränkande mot homosexuella under ett konfirmationsläger. 

Fokus för inslagen var att biskopen i Luleå stift kände en osäkerhet inför hur beslutet från kyrkomötet 

år 2005 nu skulle tolkas efter att Svenska kyrkans överklagandenämnd kommit fram till att bibeln är 

viktigare är kyrkomöten. I kyrkomötets beslut från år 2005 bestämdes att verksamma inom Svenska 

kyrkan inte får fördöma eller skuldbelägga människor på grund av deras sexuella läggning. 

 

Av handlingarna i ärendet hade det framkommit att biskopen och domkapitlet i Luleå stift ansett att 

prästens uttalande varit kränkande och förbjudet enligt kyrkomötets beslut från år 2005. Mot 

bakgrund av inslagens utgångspunkt och att de av anmälaren kritiserade uttalandena speglade 

biskopens uppfattning friade granskningsnämnden när det gällde sakligheten. 

I frågan om respekt för privatlivet ansåg nämnden att SVT hade ”gjort vad som rimligen kan krävas för 

att prästen inte ska kunna identifieras för andra än dem som redan känner till de aktuella 

omständigheterna.” Inslagen stred alltså inte heller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 

 

INSLAG FÄLLDES FÖR LOGGA PÅ KLÄDER – MEN NÄMNDEN ANSÖKER EJ OM AVGIFT 
FÄLLT: Lokala nyheter Stockholm, SVT1, 2020-09-24, inslag om elektronik för unga; fråga 

om otillbörligt gynnande. Dnr. 20/04221. 
 

Inslaget handlade om hur en idrottsklubb valt att satsa på teknik-lektioner för att bekämpa kriminalitet 

i förorterna genom att erbjuda alternativ för den som annars riskerade att hamna snett. I inslaget 

besökte reportern en lokal där en så kallad tech-coach höll i tekniklektioner med ungdomar. Förutom 

tech-coachen intervjuades flera av ungdomarna som var med på lektionerna samt vice ordförande för 

idrottsklubben. Tech-coachen och två av ungdomarna bar i inslaget varsin t-shirt med texten ”nRF 

SERIES 53” tryckt på bröstet. Trycket på tröjan syntes i korta klipp där tech-coachen och ungdomarna 

interagerade under en lektion samt när två av ungdomarna intervjuades. I intervjusituationerna syntes 

trycket på tröjan i drygt 20 sekunder. På lärarens rygg syntes under en kort stund även en 

företagslogotyp med texten ”Nordic”. Inslaget var över tre och en halv minut långt. 

 

Inslaget anmäldes av en person som var kritisk till att flera deltagare bar tröjor med ”reklam för 

komponenter från Nordic Semiconductor”. Enligt anmälaren var trycket tydligt och “utan tvekan valt 

för att visa företaget i ett positivt sammanhang.” Det som marknadsfördes var enligt anmälaren 

“nRF series 53”. 

 

Nordic Semiconductor är ett internationellt tech-företag med säte i Norge och tillverkare av den 

aktuella komponenten ”nRF series 53”. SVT anförde i sitt yttrande att företaget, så vitt SVT kunde 

avgöra, inte vänder sig till svenska konsumenter utan säljer komponenter till tillverkare av 

elektronikprodukter. Företaget har varken kontor, tillverkning eller support i Sverige.  

Inslaget spelades in i en befintlig miljö som SVT inte helt kontrollerade. Redaktionen ville i inslaget visa 

miljön där lektionerna hölls och visa hur lärare och elever interagerade med varandra. Redaktionen 

ansåg inte att det var onaturligt att deltagarna bar den här typen av kläder i den aktuella miljön. Trycket 

på tröjan exponerades i huvudsak i mycket korta klipp där den så kallade tech-coachen och 

ungdomarna interagerar under en lektion. Trycket var inte i fokus och var ofta delvis skymt. När tech-



läraren intervjuades, vilket gjordes flera gånger under inslaget, hade redaktionen valt ett utsnitt där 

trycket inte syntes alls. Det förekom inte någon direkt fokusering på logotypen och trycket 

exponerades under en relativt kort del av inslaget. Varken företaget eller deras produkter nämndes 

vid namn i inslaget. Det förekom inga positiva kommentarer om företaget eller dess produkter. 

I en kommentar till SVT:s yttrande skrev anmälaren att Nordic Semiconductor, trots att de inte har ett 

säljkontor i Sverige, har sex olika distributörer i landet och alltså inte är obefintliga på denna marknad. 

 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att det av handlingarna i ärendet framgår att ”nRF SERIES 53” 

är ett varumärke som finns på den svenska marknaden. När två av ungdomarna intervjuades var 

varumärket på deras tröjor ”mycket framträdande” och det exponerades under drygt 20 sekunder.  

Varumärket syntes även på tech-coachens tröja när han under lektionen interagerade med 

ungdomarna. Genom exponeringen av varumärket på tröjorna uppkom ett gynnande av nRF SERIES 53 

som inte var redaktionellt motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Inslaget strider 

därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Vad SVT anfört om inspelningsmiljön ändrar inte 

den bedömningen.  

Granskningsnämnden finner dock inte skäl att denna gång ansöka om att SVT ska påföras en avgift för 

överträdelsen. 

 

NYHETSINSLAG DÄR MAN BLEV SKJUTEN FRIADES  
FRIAT: Rapport, SVT1, 2020-08-25, kl. 19.30, inslag som visade när en man blev skjuten; fråga 

om våldsskildringar och om mediets genomslagskraft. Dnr. 20/03835, 20/03836. 

Inslaget handlade om att det uppstått protester på flera håll i USA efter en polisskjutning där en svart 

man skjutits av en vit polisman. Programledaren varnade i sin påannonsering för starka bilder i inslaget. 

Därefter visades en kort filmsekvens filmad på avstånd. I klippet såg man en man som rörde sig längs 

med förarsidan av en bil och öppnade bildörren med två polismän tätt bakom sig. När mannen satte 

sig i bilens förarsäte drog en av poliserna i hans vita linne och sköt honom i ryggen. Sju skott hördes. 

Människor hördes skrika i bakgrunden och en kvinna i närheten av bilen skrek och hoppade upp och 

ner på gatan. Senare i inslaget visades filmsekvensen med skjutningen igen, i en något längre version.  

Avslutningsvis intervjuades SVT:s USA-korrespondent i direktsändning om skjutningen. Han berättade 

bland att mannen sköts samtidigt som hans tre barn befann sig i bilen, att läget var spänt och hur 

händelserna kunde tänkas påverka det kommande presidentvalet. 

 

Inslaget anmäldes av två personer som var kritiska till att filmsekvensen med mannen som sköts 

visades i inslaget. En anmälare ansåg att programledarens varning för starka bilder kom för nära inpå 

filmen. Hon hann inte stänga av teven. En annan anmälare anförde att inslaget visades när barn och 

ungdomar tittar på tv och att det var respektlöst mot barnen i bilen att visa filmsekvensen. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att man inte kunde finna att innehållet i sekvensen var av karaktären ”ingående 

våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär” och därmed inte var sådant våld som avses i radio- och 

tv-lagen. Bilderna var varken detaljerade genom närbilder eller långvarigt och upprepat exponerade. 

Den aktuella mobilfilmen var filmad på avstånd. I bild syntes bilen på gatan samt poliserna, men det 

gick inte att se in i bilen. Varken den skottskadade mannen eller några barn syns i bild.  

 

Redaktionen bedömde att det i det här fallet var avgörande att visa bilderna för förståelsen av vad som 

verkligen ägt rum. Bilderna som hade spridits efter händelsen var en direkt orsak till de våldsamma 

protester som sedan följde. Man visade inga närbilder och mannen visades inte efter att ha blivit 

skjuten. Bilderna bedömdes dock som obehagliga och redaktionen valde att varna i påannonseringen.  



 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att man anser att det våld som förekom i inslaget inte var en 

sådan ingående våldsskildring av verklighetstrogen karaktär som avses i 5 kap. 2 § radio- och tv-lagen. 

Vid sin bedömning har nämnden bland annat beaktat att det var korta filmsekvenser som visades, att 

skjutningen var filmad på avstånd och att mannen som blev skjuten enbart delvis var synlig. 

 

Enligt granskningsnämndens praxis gäller som huvudregel att programföretag ska visa återhållsamhet 

i framställningen av våldsskildringar i nyhetssändningar före kl. 19.00. Det aktuella inslaget sändes i 

Rapport kl. 19.30 och föregicks av en varning. Mot bakgrund av sändningstidpunkten strider inslaget 

inte mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.  

 

PROGRAM OM DONALD TRUMPS LÖGNER BRAST INTE I OPARTISKHET 

FRIAT: Utrikesbyrån: Ljuga som Trump, SVT2, 2020-09-23, program om USA:s president; 

fråga om opartiskhet. Dnr. 20/04205. 

Det aktuella avsnittet av Utrikesbyrån handlade om Donald Trump inför det stundande presidentvalet. 

Det sas bland annat: Donald Trump ljuger som ingen amerikansk president tidigare, visar granskningar. 

Men trots att han så ofta blir påkommen med lögner står både parti och hans väljare bakom honom. 

Hur kommer det sig att Donald Trump kommer undan med alla sina lögner? 

 

Medverkade gjorde en amerikansk PR-strateg och före detta republikan som nu bodde i Sverige, en 

konservativ bloggare som beskrevs som Trumpanhängare samt en av SVT:s utrikeskorrespondenter. 

 

I programmet diskuterades bland annat Trumps bakgrund som entreprenör och reality-tv-stjärna och 
hur Trump själv beskrivit sitt säljande sätt som ”sanningsenliga överdrifter”. Att han var affärsman och 
inte politiker i grunden var en nyckel till hur han skulle tolkas menade en av deltagarna till exempel. 
Bloggaren Ronie Berggren menade också att Trump må ljuga i detaljfrågor men att han talade sanning 
i det stora, som t ex när det gäller USA:s krigsmakt och frihandelsavtal. 
 
Två anmälningar gjordes av programmet. Anmälarna ansåg sammanfattningsvis att programmet 
innebar ett ställningstagande mot Donald Trump. Agendan med programmet var att skapa opinion 
mot USA:s president genom att bland annat upprepade gånger kalla honom för lögnare. 
 
SVT anförde att det fanns en saklig grund till påståendet att Donald Trump ljuger och att detta 
nyanserades och fördjupades i programmet. Den tillspetsade rubriken på avsnittet var inte unik, till 
exempel hade avsnittet om demokraternas presidentkandidat Joe Biden betitlats ”Sleepy Joe” efter 
ett tillmäle om honom och hans ålder.  
 
Utrikesbyråns program om Trump gav sett till helheten en fördjupande bild av den sittande 
presidenten. Detta ligger i linje med SVT:s uppdrag att kommentera och belysa händelser och 
skeenden. De möjligen värderande omdömen som förekom från programledaren i det aktuella 
programmet anser SVT är i linje med kravet på opartiskhet utifrån kommentarsskyldigheten. 
 
Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att Utrikesbyrån är ett diskussionsprogram med tillfälligt 

medverkande gäster för vilket kravet på opartiskhet kan ställas lägre än på företrädare för 

programföretaget. Utgångspunkten för det aktuella programmet var ett antal granskningar som visat 

att USA:s president Donald Trump ljugit mer än någon annan amerikansk president. I programmet 

redovisades statistik som illustrerade hur ofta Donald Trump ljugit under sin mandatperiod och flera 

uttalanden av Donald Trump problematiserades av gästerna. Det förhållandet att programmet utgick 



från denna tydligt redovisade premiss medförde inte att det strider mot kravet på opartiskhet. Mot 

bakgrund av ovanstående anser nämnden inte heller att programmets tillspetsade rubriksättning eller 

programledarens förhållningssätt innebar en överträdelse av kravet på opartiskhet. 

 

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! 


