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BÅDE FÄLLNING OCH FRIANDE FÖR MEDIETS GENOMSLAGSKRAFT 
Fem SVT-ärenden var uppe till beslut vid granskningsnämndens senaste möte. Idrottsgalan visade 

bilder med kraftiga sparkar och slag från en UFC-match. Då detta visades på en tid då barn kan tänkas 

se fälldes sändningen för att den stred mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft. Däremot 

friades ett inslag i Sverige Möts där mångkultur debatterades. Även om det förekom uppenbart 

kränkande och generaliserande uttalanden om islam så bemöttes dessa i debatten, inslaget friades 

avseende både mediets genomslagskraft, saklighet och opartiskhet. Likaså friades en intervju i 

talkshowen Carina Bergfeldt avseende opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande. Programserien 

15 minuter från Sápmi som tog upp samhällsfrågor inför valet till Sametinget friades avseende 

opartiskhet. Ett inslag i Rapport om hemlösa i Ungern friades vad gällde opartiskhet och saklighet. 

SPARKAR OCH SLAG I IDROTTSGALAN STRED MOT MEDIETS GENOMSLAGSKRAFT 
FÄLLT: Idrottsgalan, SVT1, 2021-01-18, kl. 20.00, inslag från UFC-match; fråga om 

våldsskildringar och mediets genomslagskraft. Dnr. 21/00220. 
Den aktuella sändningen var den årligen återkommande Idrottsgalan där idrottsliga prestationer 

uppmärksammas bland annat genom olika priser. Som första kategori denna kväll delades priset som 

bästa nykomling ut.  En speakerröst berättade om den första nominerade: NN blev klar för UFC bara 

sju dagar innan sin första match. NN dominerade och vann matchen i andra ronden. Tio dagar senare 

var det dags för nästa match. En sportreporter i bild kommenterade: Om vi ska snacka lite statistik 

här: Han delade ut 192 slag i de två första matcherna och tog bara emot två.   
Klippet om den nominerade MMA-idrottaren var 45 sekunder långt och under den tiden visades 

matchbilder under ca 20 sekunder där det visades att de tävlande brottades och utdelade slag och 

sparkar. Övriga bilder visade hur de tävlande var på väg in i ringen eller en sportreporter i bild som 

pratade om den nominerades insats.  

 

Sändningen anmäldes av en tittare som bland annat skrev att det utan förvarning tidigt i programmet 

visades otäcka scener med grov misshandel och med avsikt att slå sin motståndare medvetslös.  

 

SVT skrev i sitt yttrande att det var förståeligt att några av bilderna kunde uppfattas som obehagliga 

och väcka anstöt hos vissa tittare. Före sändningen hade dock bildmaterialet redigerats för att 

minimera det som kunde verka skrämmande eller våldsamt utan att sportens karaktär och idrottarens 

prestation skulle gå förlorad. Detta var viktigt för att publiken skulle förstå varför idrottaren var 

nominerad till ett pris. Även om det i ett kort klipp syntes blodfläckar så var dessa sekundkorta klipp 

inte av den karaktären att de tävlande gav uttryck för lidande eller smärta. Vid en sammantagen 

bedömning hade SVT funnit att innehållet i sändningen var av den art som tidigare friats av 

granskningsnämnden då sändning av kampsport och boxning i SVT granskats avseende mediets 

genomslagskraft och skildringar av våld. 

 

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att de matchsekvenser som visades i Idrottsgalan inte innehöll 

våld av sådant slag som faller under bestämmelsen i 5 kap. 2 § radio- och tv-lagen. De aktuella 

matchsekvenserna sändes dock vid en tidpunkt då varsamhet ska iakttas i fråga om våldsskildringar i 

enlighet med bestämmelsen om mediets genomslagskraft. Inslaget innehöll matchsekvenser där 

kraftiga sparkar och slag delades ut. Enligt nämnden var matchsekvenserna, speciellt de när en 

idrottsutövare fick ett slag mot huvudet så att han föll till marken, av sådan karaktär att de med hänsyn 

till sändningstiden stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. 

 



Två av nämndens ledamöter var skiljaktiga och ansåg att våldet var så grovt att inslaget även skulle 

fällas för att strida mot radio- och tv-lagen. 

  

KRÄNKANDE UTTALANDEN VÄCKTE REAKTIONER – SVERIGE MÖTS FRIADES 
FRIAT: Sverige möts, SVT1, 2021-03-09, debattprogram om mångkultur; fråga om 

opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 21/01229. 

Sverige möts är ett en timme långt direktsänt debattprogram där politiker, experter och andra berörda 

möts i diskussion om aktuella ämnen. Det nu anmälda programmet rörde mångkultur. Gäster var bland 

andra Leila Ali-Elmi, MP-riksdagsledamot, Réka Tolnai, aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund, Richard 

Jomshof, SD-riksdagsledamot, åkeriägaren Naveed Khan och Luai Ahmed, islamkritiker och hbtq-

flykting från Jemen. 

I programmet sade Luai Ahmed bland annat följande om islam: ”I Danmark pratar man alltid om hur 

islam är förkastligt, att islam är ett hot mot Danmark. Men i Sverige är vi väldigt extremistiska och vi 

är för rädda att prata om det.”  

Efter Ahmeds uttalande svarade Leila Ali-Elmi (MP), bland annat följande: 

”Jag förstår att du har erfarit den negativa sidan av islam på grund av att du är en hbtq-person som 

har bott i Jemen men det finns muslimer som faktiskt kämpar för hbtq-personer, bland annat jag. Jag 

är med i Miljöpartiet och har skrivit motioner för hbtq-personers rättigheter, bland annat hbtq-

flyktingar. Du kan inte stå där och påstå att alla muslimer är fanatiker och att de hatar kvinnor eller 

homosexuella. Du generaliserar något extremt här och det är det som är problemet i samhället. Man 

klumpar ihop en grupp och beskyller dem och fördömer en hel grupp. Jag begriper inte att du kan ha 

den ståndpunkten när du själv har varit med om förtryck och när du vet hur förtryck fungerar.” 

Även Naveed Khan reagerade på det Ahmed sade: 

”Du förkastar oss och generaliserar nu och säger att hela islam är emot mänskligheten, du har helt fel 

min vän. (…) Du kan inte komma in och säga att islam skadar mänskligheten med en mätning som du 

har läst någonstans. I Sverige – vi respekterar varenda en och alla respekterar islam. Så kom inte med 

det här att muslimer skadar människor för det stämmer inte.” 

I programmet uttalade sig även Richard Jomshof (SD) bland annat på följande sätt om islam: 

”Det finns knappt något muslimskt samhälle som fungerar någorlunda. Utifrån det att säga… Nej, man 

behöver inte dra alla muslimer över en kam. Jag lider med de människorna som tvingas födas i de här 

länderna under islam, som enligt mig är en avskyvärd ideologi och religion.” 

I direkt samband med Jomshofs uttalande om att islam var ”en avskyvärd ideologi” svarade 

programledaren: ”Avskyvärd är ju ett extremt hårt omdöme om en världsreligion.” 

Han överröstades dock av Jomshof som sade: ”Men jag känner också folk som är från muslimska 

länder. Många av dem är väldigt liberala människor för övrigt, inte minst människor jag träffat från 

Iran.” 

Därefter gick ordet till Réka Tolnai (C), som bland annat sade följande: ”Att i samma veva komma och 

säga att alla muslimska länder är si, alla muslimska länder är så? Vi ser ju att vi har väldigt många 

länder med väldigt auktoritärt styre: Polen, Ungern – otroligt katolska länderna, otroligt auktoritärt 

styre – begränsa kvinnors rättigheter, begränsa homosexuellas rättigheter, hbtq-fria zoner i Polen… 



Det är inte islam, det är religion i sin helhet. Men det är inte heller att varje religiös person är si eller 

så. Det är en sådan otrolig generalisering.” 

Flera personer anmälde programmet. Majoriteten hade reagerat på de uttalanden om islam som 

gjordes av Jomshof och Ahmed. Anmälarna menade sammanfattningsvis att uttalandena var 

generaliserande och kränkande mot muslimer och fick stå oemotsagda. Flera av anmälarna var också 

kritiska till valet av ämne och vilka gäster som bjudits in till programmet. Även andra uttalanden som 

gjordes av deltagarna i debatten ansågs osakliga av anmälarna. 

I sitt yttrande skrev SVT bland annat att islam i programmet belystes utifrån många olika perspektiv 

och att de uttalanden som gjordes av Jomshof och Ahmed inte fick stå oemotsagda. Eftersom 

riksdagsledamotens uttalande tydligt riktade sig mot en trosföreställning eller ideologi, och inte mot 

de personer som utövar den, bedömde SVT att programledarens markering var tillräcklig. 

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att Ahmed och Jomshof förmedlade en uppenbart kränkande 

och stereotyp bild av islam och muslimer i programmet. Nämnden konstaterar att uttalandena dock 

mötte reaktioner hos övriga medverkande och ledde till diskussioner dem emellan. Givet detta, och 

med hänsyn till programformen, anser nämnden att SVT tagit tillräcklig hänsyn till bestämmelsen om 

televisionens särskilda genomslagskraft. Programmet strider därför inte mot bestämmelsen. 

Gällande opartiskhet och saklighet skriver nämnden att utgångspunkten för debatten i Sverige möts 

ligger i linje med SVT:s uppdrag att stimulera till debatt och i sig inte strider mot kravet på opartiskhet. 

Nämnden konstaterar att flera av de av anmälarna kritiserade uttalandena gjordes av tillfälligt 

medverkande på vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än på företrädare för 

programföretaget. Mot ovanstående bakgrund strider programmet inte heller mot dessa krav. 

 

INSLAG OM HEMLÖSA I UNGERN VAR INTE OSAKLIGT 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-01-03, kl. 19:30, inslag om de hemlösas situation i Budapest; 

fråga om saklighet. Dnr. 21/00042. 

Inslaget var ett reportage från Ungerns huvudstad Budapest. Det påannonserades på följande sätt: 

Nu ska vi till Ungern där den ökande arbetslösheten i Corona-pandemins spår har lett till att allt fler 

människor vräks från sina hem, men enligt ungersk lag så är det kriminellt att vara hemlös. Hemlöshet 

straffas med böter eller till och med fängelse. SVT träffade hemlösa i Ungerns huvudstad Budapest 

strax före jul. 

I inslaget intervjuades tre hemlösa personer och en representant för ett härbärge för hemlösa 

personer. Reportern berättade bland annat att hemlöshet hade kriminaliserats i Ungern för två år 

sedan och att man bröt mot lagen om man sov på gatan.  

Tre anmälare hade en lång rad invändningar mot innehållet i inslaget, till exempel att uppgiften om att 

hemlöshet kriminaliserats i Ungern var fel. Så står det inte i lagen utan det råder ett förbud mot att 

bosätta sig på allmänna platser, vilket gäller alla, inte bara hemlösa. Anmälarna hade också flera 

konkreta invändningar mot andra sakuppgifter i inslaget. 

SVT skrev i sitt yttrande att det stämmer att formuleringen att hemlöshet blivit kriminellt inte är 

bokstavligen korrekt, men att det ändå borde kunna betraktas som en i sammanhanget förenklad 

beskrivning av sakförhållanden. SVT beskrev också den svårighet som redaktionen hade haft att få ta 

del av offentlig statistik eller intervjua representanter för statliga institutioner. Därför hade så kallade 



NGO:s (av regeringen oberoende organisationer) varit en viktig hjälp för att kunna kartlägga 

situationen. En central organisation i sammanhanget var Utcajogász Egyesület (Streetlawyer 

Association). Det är en ideell organisation som arbetar för att stärka de hemlösas rättigheter, ger 

juridisk rådgivning och representerar hemlösa i rätten i de fall där de eventuellt åtalas för att till 

exempel sova på gatan. I samband med arbetet med yttrandet hade redaktionen därför åter varit i 

kontakt med organisationen och bett den att kommentera innehållet i inslaget utifrån de omfattande 

invändningar som anmälarna kommit med. Organisationen hade då, på eget initiativ, sammanställt en 

skrivelse där de bemötte SVT:s sammanfattning av anmälarnas invändningar och närmare redovisade 

källor till uppgifterna. SVT bifogade den skrivelsen till sitt yttrande. 

Enligt granskningsnämndens mening var formuleringen i inslaget om att det enligt ungersk lag är 

kriminellt att vara hemlös en förenklad beskrivning av den aktuella lagstiftningen. Mot bakgrund av att 

det i inslaget belystes att påståendet gällde att det inte är tillåtet att sova på gatan anser nämnden att 

inslaget inte strider mot kravet på saklighet i den delen. Övriga uppgifter som anmälarna kritiserat 

anser nämnden att SVT visat stöd för genom de handlingar som SVT inkommit med i ärendet. Inslaget 

stred därför inte mot kravet på saklighet.  

 

INTERVJU OM VÅLDTÄKTSANMÄLAN MOT JULIAN ASSANGE FRIADES 
FRIAT: Carina Bergfeldt, SVT1, 2021-01-22, inslag med intervju om en polisanmäld händelse; 

fråga om opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande. Dnr. 21/00334. 

I inslaget intervjuades Anna Ardin i samband med att hon publicerat en bok som handlade om hennes 

upplevelser efter att ha polisanmält Julian Assange för sexualbrott för tio år sedan. Intervjun 

påannonserades på följande sätt.  

”I tio år så har Anna Ardin anklagats för att vara en del av en internationell konspiration mot Julian 

Assange. Hon har till och med levt med ett pris på sitt huvud. På nätet så lovar någon 40 000 kronor till 

den som dödar henne. Hon är en av två kvinnor som 2010 anklagade Julian Assange för sexuella 

övergrepp när han besökte Stockholm. Båda fallen är preskriberade och nu bryter Anna Ardin sin 

tystnad. ” 

Därefter följde ett bakgrundsinslag som handlade om Assange, den organisation han verkat i och vilken 

betydelse organisationen haft internationellt. I inslaget nämndes även den polisanmälda händelsen 

och att han därefter flydde till Ecuadors ambassad i London. I slutet av inslaget sa programledaren 

följande.  

”I USA riskerar Julian Assange fortfarande 175 års fängelse för spionage, men de misstänkta 

sexualbrotten här, är nu preskriberade.” 

Därefter intervjuades Anna Ardin, som berättade om sina upplevelser av den situation som uppstod 

till följd av händelserna. I samband med att hon hade skrivit en bok trädde hon för första gången fram 

och gav sin version av historien. 

 

Sju anmälare ansåg sammanfattningsvis att det var fel att låta en person anklaga en annan person för 

ett brott som inte var klarlagt i domstol, särskilt som anklagelsen har fått internationell betydelse. De 

menade också att Julian Assange inte har fått möjlighet att komma med något genmäle gentemot Anna 

Ardins uppgifter och att det uppstod reklam för en bok. En anmälare ansåg att programmet brast i 

saklighet när programledaren sa att det brottet nu är preskriberat men inte nämnde att åklagare innan 

dess lagt ned förundersökningen.  



SVT fick yttra sig över opartiskheten och sakligheten och påpekade att det framgick mycket tydligt i 

programmet att Anna Ardin intervjuades för att ge sin egen berättelse om hur hon upplevt händelserna 

i samband med polisanmälan mot Julian Assange. Programledaren betonade också att man inte skulle 

gå in på några konkreta uppgifter kring de påstådda brotten: ”Eftersom detaljerna inte har prövats i en 

domstol som en del av ett åtal så har vi ju valt att inte diskutera vad som hände den natten.” 

I stället handlade intervjun med Anna Ardin främst om hur hon hade upplevt att det bedrivits 

kampanjer emot henne, bland annat i sociala medier. Hon beskrev det som ett drev som pågick under 

två år utan att hon kunde försvara sig. 

SVT poängterade också att åklagarens nedläggningsbeslut visserligen kom innan preskriptionstiden 
gått ut, men att beslutet inte togs till följd av att målsägaren bedömdes som mindre trovärdig eller 
tillförlitlig. Beslutet att lägga ner förundersökningen togs för att bevisläget försvagats i huvudsak på 
grund av den långa tid som förflutit sedan händelsen.  SVT redogjorde också för hur redaktionen 
försökt få kontakt med Assange via hans advokater för att ge honom möjlighet till en kommentar eller 
ett uttalande i samband med intervjun med Ardin om hennes bok. Svaret, som kom i ett mejl från en 
talesperson, var att ingen gav intervjuer om det här ämnet för närvarande eftersom saken hade 
avslutats juridiskt. I inslaget framhöll programledaren också att Assange har förnekat och fortsätter att 
förneka brott. 
 
Granskningsnämnden ansåg inte att inslaget gynnade den nyutkomna boken på ett otillbörligt sätt, 
den bedömningen gjordes utan att SVT behövde yttra sig. Det gynnande som kunde ha uppkommit var 
motiverat av ett informations- och underhållningsintresse. 
 
När det gällde opartiskhet och saklighet ansåg nämnden att inslagets utgångspunkt var tydlig. 
Nämnden konstaterade att Ardin var en tillfällig medverkande för vilken kraven på opartiskhet och 
saklighet är lägre Det framgick också att SVT erbjudit Assange en möjlighet att medverka men att han 
tackat nej via en talesperson. Nämnden ansåg inte heller att programledarens formuleringar innebar 
något påstående att ett brott begåtts. Att programledaren inte i detalj redogjorde för 
omständigheterna kring varför förundersökningen lagts ned medförde inte heller inslaget blev osakligt. 
När det gällde inslaget som helhet ansåg nämnden att programledarens förhållningssätt inte innebar 
ett ställningstagande i strid med kravet på opartiskhet. 
 

URVAL AV GÄSTER I STUDION STRED EJ MOT KRAVET PÅ OPARTISKHET 
FRIAT: 15 min från Sápmi, SVT2, 2021-04-24, 05-01, 05-08 och 05-15, program om aktuella 

samiska samhällsfrågor; fråga om opartiskhet. Dnr. 21/02186. 

15 min från Sápmi var en programserie som handlade om aktuella samiska samhällsfrågor. De fyra 

programmen, som granskats, belyste olika ämnen och i varje program medverkade företrädare för två 

partier i Sametinget i studion. Det hade också inför varje program gjorts förinspelade intervjuer, 

kopplade till programmets tema, med de partier som inte fanns representerade i programmets 

studiosamtal. I programmen visades i bild en elektronisk skylt i vänstra övre hörnet med texten 

”Sametingsvalet 2021”. 

 

Anmälaren, som företräder Partiet Samerna, var sammanfattningsvis kritisk till att det var det enda 

partiet med representation i Sametinget som inte fick medverka i studion i programmen. Programmen 

sändes med ett särskilt fokus inför kommande Sametingsval. Anmälaren ansåg därmed att det var ett 

demokratiskt åsidosättande att inte låta Partiet Samerna få möjlighet att medverka på samma villkor 

som övriga partier. 

 



SVT skrev i sitt yttrande bland annat att en Novus-undersökning som SVT hade gjort visade vilka ämnen 
som var de främsta valfrågorna för väljarna och programmens syfte inte var att innehålla partipolitisk 
debatt i klassisk mening utan att vara mer resonerande och fördjupande i respektive ämne. 
 
När det gällde urvalet av gäster gjorde redaktionen val baserade på ett partis storlek, hjärtefrågor och 
bemötande av ifrågasättande. De partier som satt i majoritet i Sametinget hade ansvarat för den politik 
som förts under innevarande mandatperiod. Det leder ofta till ifrågasättande från oppositionen vilket 
bör få möjlighet att bemötas av rådande majoritet. Det betydde exempelvis att partiet 
Samelandspartiet, som var det största av de partier som bildade majoritet i Sametinget, oftare fanns 
representerat i studion än andra mindre partier. Då det var fem partier som bildade majoritet i 
Sametinget, varav Partiet Samerna var ett, ledde det också till det som anmälaren reagerat på, det vill 
säga att Partiet Samerna, som tillhörde de minsta partierna i Sametinget, inte var på plats i studion i 
något av programmen. Redaktionen var därför noga med att inför varje program också göra 
förinspelade intervjuer med de partier som inte fanns representerade i programmets studiosamtal. 
Det innebar att Partiet Samerna fick framföra sina bästa argument i samtliga fyra anmälda program 
och därmed i samtliga frågor som programmen behandlade. 
 
SVT Sápmi förde statistik som rörde hela valbevakningen för både nyhetsprogrammet Oddasat och 15 
minuter från Sápmi. Det gjorde redaktionen för att kontrollera hur representationen såg ut. Statistiken 
visade att Partiet Samerna fick likvärdigt utrymme i programmen som de andra partierna av samma 
storlek. 
 
Granskningsnämnden konstaterar att de granskande programmen som sändes i nära anslutning till 
Sametingsvalet, innehöll en elektronisk skylt med texten ”Sametingsvalet 2021” och utgick från de 
viktigaste väljarfrågorna inför Sametingsvalet. Även om programmen var en del av SVT:s valbevakning 
av Sametingsvalet 2021 anser nämnden att programserien inte var ett sådant valdebattprogram där 
det gäller att urvalet av deltagare sker på ett sätt som inte missgynnar ett parti. När det gäller SVT:s 
övriga bevakning i samband med allmänna val har nämnden tidigare uttalat att något krav på att alla 
politiska partier ska behandlas likvärdigt inte kan ställas, utan att denna bevakning måste kunna få 
göras utifrån redaktionella överväganden. Det förhållandet att ingen företrädare från Partiet Samerna 
medverkade i studion i programmen strider därför inte mot 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! 


