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FYRA RAPPORT-ÄRENDEN FRIADE PÅ ÅRETS FÖRSTA MÖTE 
 

Vid granskningsnämndens första möte i år prövades fyra SVT-ärenden. Samtliga ärenden gällde 

nyhetsinslag i Rapport och samtliga ärenden friades. Två ärenden gällde enbart saklighet och friades 

för att fakta hade varit tillräckligt kontrollerade respektive att redaktionen kunde visa grund för fakta 

i SVT:s yttrande. Ett inslag om klimatpolitik prövades både när det gällde opartiskhet och saklighet och 

ett inslag som handlade om fascismen i Italien prövades och friades när det gällde kravet på 

opartiskhet. 

 

DELVIS MISSVISANDE UPPGIFT FRIAD TACK VARE TILLRÄCKLIG SAKLIGHETSKONTROLL 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-10-16, kl. 18.00, inslag om salt i mat; fråga om saklighet. Dnr. 

22/03284.  

Inslaget handlade om att många lunchportioner innehåller för mycket salt, enligt analyser gjorda av 
Livsmedelsverket. I påannonseringen sades bland annat att ungefär var femte hjärtinfarkt och vart 
tionde fall av stroke i Sverige orsakas av för mycket salt.  
 
Inslaget anmäldes av en person som menade att påståendet om att var femte hjärtinfarkt och vart 
tionde fall av stroke orsakas av för mycket salt var osakligt eftersom det i studien som det refererades 
till inte finns bevis för kausalitet och att det kan finnas andra bakomliggande orsaker. 
 
I yttrandet uppgav SVT att den kritiserade uppgiften kom från Livsmedelsverket, som både på 
hemsidan, i en rapport och i pressmeddelande använt formuleringen orsakas av. Livsmedelsverket 
hänvisade i sitt material till beräkningar gjorda av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). I 
SVT:s påannonsering framgick också tydligt att beräkningarna gjorts av IHE. Livsmedelsverket betraktas 
av SVT som en trovärdig källa och SVT såg inga skäl att ifrågasätta faktauppgifterna. 
 
I samband med yttrandet var SVT i kontakt med huvudförfattaren till den IHE-rapport som 
Livsmedelsverket citerade i sitt faktaunderlag. I mejl till SVT skrev han följande: ”Det är inte helt rätt 
eftersom vi har gjort en korrelationsstudie. Rätt är att XX fall kan KOPPLAS till för högt intag av salt.” 
SVT beklagade om ordvalet orsakas av i stället för kopplas till inte var helt rätt och riskerade att kunna 
missförstås. Orsakas av var dock det begrepp som användes löpande av Livsmedelsverket.  
 
Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att det av handlingarna i ärendet framgår att uppgiften i 
påannonseringen delvis var missvisande eftersom en studie av IHE hade kommit fram till att var femte 
hjärtinfarkt och vart tionde fall av stroke kan kopplas till för högt intag av salt. Mot bakgrund av att 
Livsmedelsverket i sitt material använt uttrycket orsakas av anser nämnden att SVT får anses ha gjort 
en tillräcklig saklighetskontroll. Inslaget strider därmed inte mot kravet på saklighet. 
 

FORMULERING I INSLAG FRIADES – REDAKTIONEN KUNDE VISA GRUND  

FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-10-20, kl. 19.30, inslag om matprisinflation, fråga om  

saklighet. Dnr. 22/03330. 
 

Inslaget handlade om de ökande matpriserna och ämnet belystes ur flera perspektiv. I påannonsen 

sades: ”Matpriserna fortsätter att stiga i snabb takt och livsmedelshandeln redovisar stora vinster. 

Enligt branschen blir låga priser allt viktigare för konsumenterna.” I bild syntes texten: 



”MATPRISÖKNINGEN/ Handlarna gör storvinster”. Vd:n för Axfood intervjuades och framhöll att det 

inte förekommit en sådan kraftig matprisinflation sedan 80-talet samtidigt som Axfood, med bland 

annat Willys och Hemköp ”växer väldigt bra”.  Vidare ”… våra marginaler är ner något. Vi har högre 

inpriser från våra leverantörer än som är till konsument”. Inslaget avslutades med en intervju med vd:n 

för en branschorganisation för livsmedelshandlare och livsmedelsproducenter som bland annat sade 

att den svenska livsmedelsindustrin, som redan är en lågmarginalbransch, befinner sig i en extremt 

tuff situation. Hans bild var att det under hösten och vintern skulle ske fler kostnadsökningar mot 

konsument. 

En anmälare vände sig mot de inledande beskrivningarna till inslaget om att matpriserna fortsatte att 

öka och formuleringen ”storvinster” i rubriken. Anmälaren ansåg att det faktum att Axfoods 

omsättning togs upp i inslaget kunde uppfattas som att det togs upp som en beskrivande orsak till 

vinsterna och påpekade att ökad omsättning inte är det samma som ”storvinst”.   

SVT yttrade sig och framhöll att det av inslaget framgick att branschen gav uttryck för stora utmaningar 

av olika karaktär både för branschen och för konsumenterna, samtidigt som det största börsnoterade 

livsmedelsföretaget, Axfood, för tillfället gjorde stora vinster. De medverkande exemplifierade och 

förklarade sina olika perspektiv och olika aspekter på situationen. Utifrån redaktionens research fanns 

grund för bedömningen att livsmedelshandeln, trots utmaningar, sammanfattningsvis gjorde stora 

vinster. De sammanfattande formuleringarna i löpsedel och påannons fördjupades och nyanserades 

tydligt i inslaget både i bakgrundsinformation och i intervjuerna med branschens företrädare. Av 

redaktionens faktaresearch framgick att Axfood redovisat högre vinster 2022 jämfört med 

motsvarande perioder föregående år. Livsmedelsjätten Ica (numera ej börsnoterat) visade liknande 

siffror med höga vinster under 2022.  

Granskningsnämnden bedömde att det framgick av inslaget att handlarna under den aktuella perioden 

har haft högre inköpspriser med lägre vinstmarginaler som följd. Vidare att det av SVT:s yttrande 

framgår också att det aktuella livsmedelsföretaget samt flera andra företag redovisat högre vinster år 

2022 jämfört med motsvarande period föregående år. Mot den bakgrunden anser 

granskningsnämnden att beskrivningen om att handlarna gör storvinster inte blev missvisande och att 

inslaget därmed inte strider mot kravet på saklighet. 

SD-LEDAMOT NOG FÖR ATT FRAMFÖRA REGERINGENS IFRÅGASÄTTANDE AV SIFFROR 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-10-20, kl. 18.00 och 19.30, inslag om klimatpolitik; fråga om 

saklighet och opartiskhet. Dnr. 22/03271. 

Inslaget handlade om den tillträdande regeringens klimatpolitik, som den var formulerad i 
Tidöavtalet. Det påannonserades med skylten ”Klimatpolitik: Naturvårdsverket ifrågasätts” medan 
programledaren sade följande: ”Sverige kommer troligen att missa sina egna klimatmål. Det menar 
Naturvårdsverket kan bli konsekvensen av de förslag som den nya högermajoriteten presenterade i 
går. Den nya majoriteten i riksdagen ifrågasätter Naturvårdsverkets uträkningar.”   
 

Reportern berättade att de fyra partier som utgjorde det nya regeringsunderlaget hade enats om att 
göra stora minskningar i reduktionsplikten. Naturvårdsverkets chef för klimatanalys intervjuades och 
sa att reduktionsplikten står för en stor del av utsläppsminskningarna inom den svenska 
transportsektorn och att de föreslagna förändringarna skulle innebära en ökning av Sveriges totala 
utsläpp.  
 

Reportern sade sedan att uträkningarna inte accepteras av alla inom regeringsunderlaget. En ledamot 
för Sverigedemokraterna i näringsutskottet intervjuades: “Det är vad de säger. Jag tycker att det är 
tveksamt, om man tittar vad som faktiskt ingår.” 



SVT:s reporter: “Men du ifrågasätter lite Naturvårdsverkets sätt att räkna där?”  
SD-politikern: “Ja, det gör jag faktiskt.”  
 
I inslaget hördes därefter uttalanden av ledarna från ett par av oppositionspartierna och även en 
drivmedelsproducent som bland annat kritiserade förslaget om sänkt reduktionsplikt för att leda till 
missade klimatmål och förlorade arbetstillfällen och för att försvåra investeringar inom biodrivmedel.  
Analyschefen på Naturvårdsverket intervjuades igen och sa bland annat: “Vi ser att med de styrmedel 
som finns på plats i dag, om vi skär ner så mycket på reduktionsplikten så kommer vi inte att nå målen.”  
SVT:s reporter: “Då missar Sverige sina klimatpolitiska mål?”  
Naturvårdsverkets analyschef: “Det kommer vi att göra om ingen ytterligare styrning kommer på 
plats.”  
 
Inslaget anmäldes av två personer. Den första ansåg att inslaget på ett partiskt sätt bidrog till ett 
ifrågasättande av Naturvårdsverket genom att föra fram en enskild politikers kritik mot myndighetens 
uträkningar. Samma anmälare saknade också fler kritiska följdfrågor till den ifrågasättande politikern.  
 
Den andra anmälaren ansåg att inslaget var miljöpartistisk propaganda då det inte går att konstatera 
att en regering som ännu inte tillträtt inte kommer att nå upp till klimatmålen.  
 
I sitt yttrande framförde SVT att Sveriges klimatmål är beslutade av riksdagen och att kritisk granskning 
av hur väl regeringen lever upp till målen är ett journalistiskt grunduppdrag och inte ett ideologiskt 
ställningstagande. Redaktionen hade bedömt det som nyhetsmässigt relevant att medlemmar ur ett 
regeringsunderlag ifrågasatte sin expertmyndighet på klimat- och naturfrågor. Vidare sades det tydligt 
flera gånger att kritiken mot Naturvårdsverket kom från flera håll inom regeringsunderlaget, och SD-
politikern som intervjuades fick representera dessa samlade röster, på så sätt som är praxis i politisk 
nyhetsbevakning. SVT svarade också att man kunde förstå önskemålet efter fördjupande följdfrågor, 
men att dessa rimligtvis inte kunde förväntas rymmas i varje kort nyhetsinslag. SVT menade att det 
viktigaste i politikerns budskap framgick.   
 
I yttrandet förklarades också att man i inslaget aldrig konstaterade att Sverige skulle missa några 
klimatmål. Såväl i påannonsen som i intervjun med chefen på Naturvårdsverket sades att det “kan bli 
konsekvensen” och att det kan ske “om ingen ytterligare styrning kommer på plats”.  
 
Granskningsnämnden skriver i sin bedömning att löpet och påannonseringen till inslaget kunde ge 
uppfattningen att hela det nya regeringsunderlaget ifrågasatte Naturvårdsverkets uträkningar. I 
inslaget medverkade endast en sverigedemokrat och SVT har i sitt yttrande inte heller påvisat hur 
utbrett ifrågasättandet var inom den tillträdande regeringen. Mot bakgrund av att den medverkande 
sverigedemokraten får anses företräda Sverigedemokraternas åsikt i frågan, som är det största partiet 
i regeringsunderlaget, anser nämnden dock att varken löpet eller påannonseringen blev så missvisande 
att inslaget strider mot kravet på saklighet. Vad anmälarna i övrigt anför medför inte heller att inslaget 
strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.  
 

POSITIVA RÖSTER OM FASCISM KRÄVDE INGEN LÄNGRE GENOMGÅNG AV IDEOLOGIN 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-10-20, kl. 18.00 och 19.30, inslag om fascism i Italien; fråga om 

opartiskhet. Dnr. 22/2923. 

Inslaget var ett reportage från den italienska orten Predappio och sändes dagen innan parlamentsval 
skulle hållas i Italien, och påannonserades enligt följande: ”I morgon går Italien till val. Italiens bröder 
som leder i opinionsmätningarna har sina rötter i post-fascismen. Och enligt en mätning så tycker två 
tredjedelar av Italiens unga att fascistregimen hade vissa fördelar. SVT har besökt byn där 
fascistledaren Mussolini föddes.”  



 
Inslaget hade spelats in vid den tidigare italienske fascistledaren Benito Mussolinis mausoleum. SVT:s 
reporter berättade att tusentals människor vallfärdar dit varje år, samt att den politiska turbulensen i 
Italien hade föranlett en utbredd längtan efter en historisk stabilitet hos det italienska folket. 
Reportern sade bland annat: ”Italien har haft en politisk och ekonomisk kris länge nu och det finns en 
slags utbredd nostalgi, även bland unga. Många menar att visst var fascismen en diktatur men saker 
funkade i alla fall.”  
 

Ett antal besökare intervjuades utanför byggnaden om sin syn på fascismen och Mussolini, samt det 
stundande parlamentsvalet. Den ena personen sade, i svensk översättning, bland annat följande: ”Inte 
ens på tusen år kan dagens politiker lyckas med allt som Mussolini gjorde. Han fick ordning på vården, 
pensionerna och skolan.”  
 

Inslaget avslutades på en intilliggande museiutställning om Mussolini och fascismen. En föreståndare 
för utställningen visade runt och pekade bland annat på en batong som han beskrev som ”det mest 
berömda verktyget, fascismens symbol” och berättade att ”när man pratar om fascism i Italien tänker 
man osökt på batongerna som användes av milisen”.  
 

Reportern sa att föreståndaren kallade sig extremhöger och hade varit aktiv i Italiens bröder men 
tyckte att partiet på sistone hade svikit, genom att bli för moderat i sin politik.  
 

En person anmälde inslaget och anförde att det stred mot kravet på opartiskhet genom att ensidigt 
skildra fascisttiden i Italien som positiv genom intervjuer med personer som uttalade sig positivt om 
Mussolini och uttryckte stöd för fascistiska partier. Anmälaren ansåg att det saknades ett kritiskt 
perspektiv i inslaget.  
 

SVT skrev i sitt yttrande att syftet med inslaget var att bevaka det italienska valet och särskilt det 
politiska partiet Italiens bröder som låg i topp i flera opinionsmätningar. Partiet ligger långt ut på 
högerkanten i politiken och har av politiska kommentatorer beskrivits som ett parti med rötter i 
efterkrigstidens postfascism. En del av den rapporteringen var SVT:s besök i Mussolinis födelseort.  
 

Den italienska fasciströrelsen under första hälften av 1900-talet och dess ledare Benito Mussolini är 
en viktig del av modern europeisk historia. SVT bedömde därför att det var rimligt att förutsätta att en 
majoritet av den svenska publiken har en åtminstone grundläggande kunskap om detta, bland annat 
genom grundskolans läroplan i historia. SVT bedömde samtidigt att det inte var möjligt att begära att 
man i Rapports korta, dagliga nyhetssammanfattning skulle försöka ge en heltäckande bild av den 
fascistiska ideologin och dess historia och gärningar.  
 

Inslaget handlade om att visa på hur många italienare än i dag ser positivt på Mussolini och att partier 
med postfascistiska rötter har medvind i landet. Genom att påannonsera inslaget med att ”två 
tredjedelar av Italiens unga tycker att fascistregimen hade vissa fördelar” gjordes det tydligt att dessa 
åsikter också delas i någon mån av många italienare.  
 

När reportern berättade om att fascismen var ett diktatoriskt statsskick framgick dess 
antidemokratiska egenskaper. Genom att man lät föreståndaren för utställningen berätta om 
batongen och dess våldskapital kopplat till fascistiska miliser förstärktes också detta.  
 

Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att inslaget var en del i bevakningen av det stundande 
parlamentsvalet i Italien och tog avstamp i en undersökning som visat att två tredjedelar av landets 
unga tycker att det fanns fördelar med fascistregimen. Att med den utgångspunkten skildra invånare 
som yttrar sig positivt om fascistledaren Mussolini strider i sig inte mot kravet på opartiskhet. Att det 
i det korta nyhetsinslaget inte gavs ett heltäckande perspektiv eller redogjordes ytterligare för 
fascismens historia medför inte heller att inslaget blev ensidigt. Inslaget frias därför.  



 

 
 

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! 


