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FYRA FRIANDEN – MEN RÄTTELSE SÄNDES FÖR SENT 
Vid granskningsnämndens andra möte denna höst behandlades fem SVT-ärenden, varav tre hade 

koppling till coronapandemin. Fyra av ärendena friades. Ett av de ärendena handlade om hur ordet 

”flykting” användes i ett nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt.  Ett annat friande gällde Forum och ett 

uttalande av en programledare om dödsantalet i en vanlig influensa och även en granskning i Aktuellt 

gällande hur Arbetsmiljöverket tonat ned och backat i sin hållning i frågan om munskydd friades. Vidare 

friades en uppföljning av ett tidigare reportage i Uppdrag granskning om personer med svensk 

sjuksköterskelegitimation som inte närvarat under sin utbildning på utländska universitet. Fällningen 

gällde en felaktig uppgift i Rapport och där en rättelse gjordes men för sent enligt nämnden. 

 

ORDET ”FLYKTING” INTE OSAKLIGT I RAPPORTERING FRÅN GRÄNSÖVERGÅNG 

FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2020-03-01, och Rapport 2020-03-06, SVT1, kl. 16.00, inslag där ordet 

flyktingar används; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 20/00781 och 00876 

Inslagen i Rapport och Aktuellt handlade om att grekiska myndigheter uppgav att 10 000-tals 
människor hade samlats vid gränsen mellan Turkiet och Grekland för att försöka ta sig över 
gränsövergången. Detta efter att turkiska myndigheter några dagar tidigare meddelat att det nu var 
fritt fram att ta sig över gränsen.  SVT:s reporter var på plats vid övergången Pazarkule där han bland 
annat intervjuade en man som beskrev varför han hade gett sig av mot gränsen med sin familj.  

Reporter:  Ännu en familj på väg till den grekiska gränsen i hopp om att försöka komma över, men 
deras chanser ser mycket små ut. Väldigt många av de flyktingar som ger sig på det här hållet kommer 
tillbaka. De möts av tårgas och grekisk gränspolis. Samtidigt så fortsätter det komma fler flyktingar hit 
till gränsområdet.  Kritiker menar att Turkiet cyniskt använder flyktingarna som slagträn. Erdoğan vill 
ha stöd från väst i den våldsamt eskalerande konflikten med Syrien och Ryssland i Idlib. Men i Turkiet 
vänder många ilskan mot Europa.  

Abdulla Resul Demir, ordförande i flyktinghjälporganisationen UMHD (i svensk text):  Det kanske inte 
bara är Turkiet som ska kritiseras, utan även EU. Läget är spänt mellan Turkiet och EU men det är inte 
humant att göra flyktingarna till en del av det.  

Inslaget fortsatte med en rapport från en korrespondent som befann sig på den grekiska sidan av 
gränsen. 

I Rapportinslaget sade programledaren: Det är fortfarande oroligt vid gränsen mellan Grekland och 
Turkiet. I morse bröt nya oroligheter ut och de grekiska myndigheterna använde tårgas och 
vattenkanoner mot flyktingar som försökte ta sig in i landet. Migranter ska ha försvarat sig genom att 
kasta sten enligt nyhetsbyrån AFP. Tusentals flyktingar försöker nå Grekland och EU sedan Turkiet 
nyligen öppnade upp gränsen norrut.  

Inslagen anmäldes av två personer som båda ansåg ordet flyktingar är fel benämning på de migranter 

som rör sig mot Europa. En av anmälarna undrade hur SVT kan veta att alla dessa personer verkligen 

är flyktingar.  

SVT skrev i sitt yttrande att i månadsskiftet februari-mars 2020 rapporterade media över hela världen 

att tusentals människor hade samlats vid den turkiska gränsövergången Pazarkule, för att försöka ta 



sig över till Grekland. Det rådde kaos kring övergången och händelserna uppmärksammades även av 

bland andra UNHCR och Amnesty. 

De människor som reportern talade med, och även ställde kritiska frågor till, beskrev att de kommit dit 
med förhoppningen att ta sig till Grekland och Europa. Många berättade att de sålt allt vad de ägde i 
Turkiet och gett sig av mot gränsen efter att de hade fått höra att det plötsligt skulle vara “fritt fram” 
att ta sig till Europa.  

SVT skrev vidare att bevakningen syftade till att skildra ett dramatiskt nyhetsförlopp och att genom 
ögonblicksbilder beskriva de kaotiska scener som utspelade sig vid gränsövergången. Fokus i 
rapporteringen låg inte på om dessa individer i ett senare skede eventuellt skulle få flyktingstatus.  

Enligt Genèvekonventionen har ordet flyktingar en juridisk status men används i dagligt tal för 
"människor som är på flykt". Det språk som används i nyhetsrapportering skiljer sig från det juridiska 
språket och behöver vara friare för att värna språkvariation och begriplighet. 

När tusentals människor försöker ta sig till Europa kan SVT som nyhetsförmedlare inte veta om alla 

"hastigt lämnar en plats på grund av fara" eller inte.  I nyhetsspråket behövs samlingsord och därför 

används bägge begreppen i rapporteringen. I inslaget i Rapport användes både ”migrant” och 

”flykting”. Även i SVT:s fortsatta rapportering av händelseförloppet användes bägge begreppen, bland 

annat i en krönika om situationen vid den turkisk-grekiska gränsen.  

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att det stod klart att inslagen handlade om människor som 

utan tillstånd försökte ta sig in i Grekland och EU och ännu inte genomgått en asylprövning. Mot 

bakgrund av detta – och hur ordet flykting används i dagligt tal – gjorde nämnden bedömningen att 

inslagen inte stred mot kraven på opartiskhet och saklighet. 

 

RÄTTELSE SÄNDES FÖR SENT – INSLAGET FÄLLDES 
FÄLLT: Rapport, SVT1, 2020-15-18, kl. 19.30, inslag om Thailands besöksnäring; fråga om 

saklighet och beriktigande. Dnr. 20/02181. 

Inslaget handlade om att Thailands besöksnäring kommit att bli lidande på grund av covid-19-

pandemin. I påannonseringen sa programledaren: ”Och i dagarna öppnar Thailand igen efter den 

nästan totala nedstängningen. Och även om landet drabbats relativt lindrigt av coronapandemin så 

har förlusten av turister blivit förödande för ett land som nästan uteslutande får sina inkomster från 

besöksnäringen.” 

 

Enligt anmälaren var det grovt felaktigt att i inslaget påstå att Thailand nästan uteslutande får sina 

inkomster från besöksnäringen. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att uppgiften att Thailand nästan uteslutande får sina inkomster från 

besöksnäringen inte var korrekt och att SVT därför publicerade en rättelse i Rapport den 2 juli 2020 

som sa att turistindustrin står för cirka 20 procent av Thailands totala BNP. Vid det tillfälle när anmälan 

ankom redaktionen, efter att inslaget sänts den 18 maj, var arbetsbelastningen extrem, detta som en 

konsekvens av det exceptionella nyhetsläge som coronapandemin ledde till under våren 2020. Det fick 

till följd att en rättelse inte gjordes då. När en begäran om information från granskningsnämnden 

nådde redaktionen den 1 juli 2020 gjordes dock omgående en kontroll av uppgiften i den aktuella 

formuleringen. När det visade sig att uppgiften inte stämde publicerades direkt en rättelse. 

 



Granskningsnämnden konstaterar att det i inslaget som sändes den 18 maj 2020 felaktigt sades att 
Thailand nästan uteslutande får sina inkomster från besöksnäring. Av handlingar i ärendet framgår att 
SVT mottog information från anmälaren om den felaktiga uppgiften i samband med sändningen. Den 
2 juli, efter det att SVT mottagit en begäran om information från nämnden, sändes ett beriktigande av 
den felaktiga uppgiften. Enligt nämndens mening gjordes beriktigandet i det här aktuella fallet alltför 
sent för att kunna tillmätas avgörande betydelse. Mot denna bakgrund strider inslaget mot kravet på 
saklighet i sändningstillståndet. 
 
 

UTTALANDE OM DÖDSTAL VAR INTE OSAKLIGT 

FRIAT: Forum, SVT2, 2020-04-08, inslag om Folkhälsomyndighetens presskonferens; fråga 

om saklighet. Dnr. 20/01526. 

Inslaget var ett studiosamtal mellan en reporter och en programledare, som efter en av 

Folkhälsomyndighetens pressträffar pratade utifrån frågor från tittare. Vid ett tillfälle sa 

programledaren: ”varje år i en vanlig influensa så är det ju någonstans mellan tusen, femtonhundra, 

tvåtusen som dör”.  

 

Inslaget anmäldes av en person som skrev att det var felaktigt att en vanlig säsongsinfluensa tar så 
många liv, det genomsnittliga dödsantalet ligger snarare runt 200 per år. 
 

SVT skrev i sitt yttrande att kommentaren om att en vanlig säsongsinfluensa orsakar 1000 - 2000 

dödsfall bygger på en sammanställning av flera forskare, som publicerats av Socialstyrelsen och i 

Läkartidningen. Eftersom många som drabbas av influensa aldrig provtas syns inte alla 

influensarelaterade dödsfall i dödsorsaksregistret eller annan statistik. För att skatta det verkliga 

antalet dödsfall har forskare gjort modelleringar, som visar att det vissa år bara i åldersgrupper över 

65 år är så många som mellan 1000 och 2000 som dör till följd av influensa. Redaktionen ansåg att det 

var den mest korrekta och relevanta siffran i sammanhanget. 

 

Granskningsnämnden konstaterar att dödstalen för säsongsinfluensa varierar mellan de olika 

skattningsmetoderna och att det av handlingarna även framgår att mörkertalet när det kommer till 

konstaterade dödsfall i influensa troligtvis är stort. Nämnden kan mot den bakgrunden inte finna att 

programledarens svepande uttalande medför att inslaget strider mot kravet på saklighet. 

 

 

UG FRIAT FÖR GRANSKNING AV SJUKSKÖTERSKAS LEGITIMATION  

FRIAT: Uppdrag granskning – Sjuksköterskebluffen del 2, SVT1, 2020-02-22, program om 
sjukvården; fråga om saklighet och respekt för privatlivet. Dnr. 20/00921.  
  
Programmet var en uppföljning av en tidigare granskning som sändes hösten 2018. Uppdrag 
granskning avslöjade då att flera personer som fått svensk sjuksköterskelegitimation inte hade gått 
eller fullgjort sin sjuksköterskeutbildning i Rumänien. Det här var ett fusk som gjorts möjligt av skolor 
i Rumänien genom att ”eleverna” blivit inskrivna där, betalat skolorna och utan att ha genomgått 
fullständig utbildning erhållit ”äkta” examensbevis – och med hjälp av sina examensbevis fått 
sjuksköterskelegitimation. 
  
Legitimationen blev sedan biljetten till jobb som sjuksköterska i hela EU. UG avslöjade 2018 att flera 

av dessa ”sjuksköterskor” jobbade i Sverige idag. En omfattande research ledde till att UG kunde visa 

att personerna inte kunnat genomföra utbildningen - eftersom de under samma tidsperioder 



yrkesarbetat, i flera fall på heltid, som lastbilschaufför, hönsuppfödare, butiksbiträde, plattsättare, i 

Sverige och/eller Rumänien. Det här var i sig en omöjlighet, eftersom utbildningen, enligt skolorna 

själva, ges på heltid och det krävs att studenterna är på plats i skolan. Enligt gällande EU-direktiv måste 

en sjuksköterskeutbildning ske på heltid och innehålla minst 4 600 timmars undervisning för att 

patientsäkerheten ska garanteras, oavsett vilket land man studerar i. Dessa personer var alltså enkelt 

uttryckt falska sjuksköterskor men med äkta intyg.  

I del 2, som beslutet från GRN handlar om gick redaktionen vidare med avslöjandet för att ta reda på 

vad som hade hänt efter det förra reportaget. Man återvände till Rumänien där UG:s avslöjande väckt 

stor uppmärksamhet. Redaktionen redovisade också bland annat vad som hade hänt med de falska 

sjuksköterskor från Rumänien som avslöjats i det förra programmet. Det visade sig att alla hade kvar 

sina svenska legitimationer utom en, ”Petru” som hade lämnat tillbaka den frivilligt efter den förra 

granskningen. Socialstyrelsen hade inte kommit någon vart och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

hade avslutat samtliga ärenden som öppnats efter UG:s granskning. Åklagare i Sverige hade under sin 

utredning konstaterat att preskriptionstiden hade gått ut för det misstänkta brottet.  Redaktionen 

upptäckte att en av dem som fortfarande arbetade som sjuksköterska, ”Alex”, nu hade en mer 

kvalificerad tjänst på Neurokirurgen. 

En anmälare uppgav att han var den som kallades ”Alex” och återfanns med suddat ansikte och 

förvrängd röst i inslaget. Han skrev att han kände han var den som är mest utpekad, kritiserad, 

förnedrad och sedd som kriminell. Anmälaren sa sig förstå den första publiceringen 

(”Sjuksköterskebluffen 1”), ”men sedan hade det pågått en lång rad utredningar som ledde till att jag 

inte är misstänkt länge”. Han ansåg att UG har gett så tydliga detaljer, bland annat genom att avslöja 

arbetsplatsen, att var och en förstod vem han var. Han uppger att han har lidit skada i både arbets- 

och privatlivet av publiceringen.  

SVT beskrev i sitt yttrande och ett tilläggsyttrande bakgrunden och vilken research som låg bakom 

publiceringen. När det gällde anmälarens privatliv anförde SVT på att en legitimerad sjuksköterska har 

en sådan ansvarsställning att den publicering som gjordes var motiverad utifrån ett oavvisligt allmänt 

intresse.  

Granskningsnämnden noterade att anmälaren till viss del var anonymiserad i programmet, men ansåg 

att han trots detta gick att identifiera, ”bland annat genom vad som framkom om hans yrkestitel, vilket 

land han studerat i samt genom de detaljerade uppgifter som lämnades om hans dåvarande 

arbetsplatser”. Enligt nämnden framställdes anmälaren som klandervärd i sin yrkesroll, framför allt 

genom vittnesmål som fördes fram från tidigare kollegor. Det framkom även att anmälaren delgivits 

brottsmisstanke. Samtidigt framgick i programmet att arbetsgivaren försvarade anställningen av 

anmälaren och litade på de dokument som av reportern framställdes som missvisande. Nämnden 

sammanfattade på följande sätt ”Mot bakgrund av den ansvarsställning som anmälarens dåvarande 

yrkesroll som legitimerad sjuksköterska utgör och de uppgifter som framkom i programmet var de 

uppgifter som framkom om anmälaren motiverade av ett oavvisligt allmänt intresse. Programmet 

strider därför inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.”  

När det gällde sakligheten kunde nämnden inte finna att det anmälaren anfört om att han friats i 

samtliga utredningar medförde att programmet strider mot kravet på saklighet. Inte heller något annat 

som anmälaren anfört medförde att programmet ansågs strida mot kravet på saklighet. 

 



GRANSKNING OM ÄNDRAD INSTÄLLNING FRIADES 
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2020-05-01, inslag om beslut om skyddsutrustning; fråga om 

saklighet. Dnr. 20/01936. 
 

Inslaget hade rubrikerna ”Slopat krav på munskydd” och ”LO kritiska” och handlade om att 
Arbetsmiljöverket ändrat uppfattning om sitt eget krav på munskydd inom äldrevården. I inslaget sa 
en reporter att Arbetsmiljöverket, i ett beslut som gällde ett äldreboende i Stockholm, hade slagit fast 
att det inte räckte med endast ett visir för ansiktet när man jobbade nära en patient smittad med 
Covid-19, utan att det också krävdes ett munskydd. Reportern sa därefter att Arbetsmiljöverket ändrat 
och tonat ner sin uppfattning efter påtryckningar från bland annat arbetsgivarorganisationen Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Landsorganisationens (LO) ordförande intervjuades, han var kritisk och 
kallade agerandet en skandal. Därefter sa reportern bland annat att Regeringskansliet känt till att SKR 
skulle prata med Arbetsmiljöverket om beslutet som gällde det specifika äldreboendet i Stockholm. 
Avslutningsvis intervjuades Socialministern. 
 
Anmälaren anförde att det i inslaget utelämnades att förvaltningsrätten hade avslagit 
Arbetsmiljöverkets krav på att skyddsutrustning måste bäras på äldreboenden i Stockholms kommun. 
Anmälaren ansåg att det i inslaget framställdes som att Arbetsmiljöverket på eget bevåg hade ändrat 
sig när det i själva verket var i enlighet med ett utslag från förvaltningsrätten. 
 
SVT skrev i sitt yttrande bland annat att SVT:s rapportering handlade om hur Arbetsmiljöverket tonat 
ned och backat i sin hållning i frågan om munskydd under visir och redogjorde för de olika stegen som 
visade detta. Sammanfattningsvis uttryckte myndigheten först att munskydd under visir var den 
”minsta godtagbara nivån” men efter påtryckningar från olika håll som SVT rapporterat om mildrades 
detta till att frågan om munskydd skulle avgöras från fall till fall vid lokala riskbedömningar. Detta 
agerande var alltså inte avhängigt av domstolsutslaget då det skedde innan domstolen fattade sitt 
beslut. 
 
Granskningsnämnden skriver att inslaget handlade om hur Arbetsmiljöverket tonat ner sitt tidigare 
ställda krav på att personal inom äldrevården skulle bära både visir för ansiktet och munskydd när de 
jobbade nära patienter med Covid-19. Anmälaren är kritisk till att det inte framgick att det var i enlighet 
med förvaltningsrättens avgörande. Av handlingar i ärendet framgår det att Arbetsmiljöverket i ett 
pressmeddelande den 9 april 2020 skrev att det tidigare beslutet om skyddsutrustning på ett 
äldreboende inte skulle uppfattas som ett generellt krav och att förvaltningsrätten meddelade sitt 
avgörande först den 30 april 2020. Det förhållandet att det aktuella inslaget sändes dagen efter att 
förvaltningsrättens avgörande meddelades och att avgörandet inte redogjordes för i inslaget medför 
inte att det strider 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! 


