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FYRA SVT-ÄRENDEN PRÖVADE I NÄMNDEN – SAMTLIGA FRIADES 
 

Dokument inifråns uppmärksammade serie ”Att rädda ett barn” togs upp vid granskningsnämndens 

senaste möte. Serien prövades utifrån opartiskhet, saklighet, respekt för privatlivet och mediets 

genomslagskraft – och friades på samtliga punkter. 

Nämnden tog också upp Rapports granskning av en mobilhärva, rapporteringen om bankernas 

kickback-upplägg och Kulturnyheternas rapportering om 50 Cents uppmärksammade tweet.  

Samtliga publiceringar friades. 

UPPMÄRKSAMMAD GRANSKNING AV VÅRDNADSTVIST FRIAD PÅ ALLA PUNKTER 
FRIAT: Dokument inifrån: Att rädda ett barn, SVT1, 2020-05-20, 05-27 och 06-03, 

dokumentärserie om en vårdnadstvist och en barnrättsorganisation; fråga om opartiskhet, 

saklighet, respekt för privatlivet och mediets genomslagskraft. Dnr. 20/02231 m fl. 
 

Programmen var en dokumentärserie i tre delar som handlade om en konflikt mellan en mamma och 

en pappa som grundade sig i en vårdnadstvist, vad som hänt barnet som tvisten handlade om och en 

barnrättsorganisation, BRY, som var engagerade i fallet. I den tre timmar långa skildringen följde 

kameran Dokument inifråns reporter i arbetet att klarlägga vad som hänt i konflikten där det både 

förekom anklagelser om övergrepp och där mamman försvunnit med barnet. Fokus var på 

barnrättsorganisationens opinionsbildande arbete i ärendet, bland annat i sociala medier och 

gentemot politiker.  I serien medverkade bland annat barnets pappa och ett antal personer med 

koppling till barnrättsorganisationen. Genomgående användes de fingerade namnen Elias och Anna 

när det talades om barnet och mamman, medan pappan framträdde öppet med namn och ansikte. 

Programmet anmäldes av flera personer som framträdde i filmen, såsom ordföranden i BRY, och andra 

engagerade i BRY, som en pensionerad polis och mammans juridiska ombud. Flera anmälare ansåg att 

reportern tog ställning för pappan och att syftet med dokumentären var att rentvå honom från skuld. 

De ansåg att inga kritiska frågor ställdes till pappan och han fick stå helt oemotsagd. Det ställdes inte 

heller några kritiska frågor till barnets juridiska företrädare, som tydligt tog ställning för pappan i stället 

för att opartiskt företräda barnet. Reportern använde då, enligt anmälarna, barnets juridiska 

företrädare för att stödja sin egen, och programmens, partiska utgångspunkt. 

En anmälare ansåg att SVT i programmen tog ställning i en kontroversiell fråga som rörde en 

vårdnadstvist. Flera anmälare var starkt kritiska till socialtjänstens och polisens utredningar av ärendet 

och ansåg att reportern hade fel när han påstod att ärendet hade hanterats korrekt av myndigheterna 

och att alla anklagelser om övergrepp hade utretts. En anmälare ansåg att en medverkande 

psykoterapeut uttalat sig rasistiskt när han pratade om pappans ursprung från Sicilien och att pappan 

pekades ut som pedofil och psykopat, programmen skulle därför strida mot bestämmelsen om mediets 

genomslagskraft.  

Även mamman till ”Elias” anmälde dokumentären, bland annat för ett antal brister i sakligheten och 

att den var ett intrång i hennes privatliv. Även flera medverkande representanter för BRY ansåg att 

skildringen innebar ett intrång i deras privatliv. Flera av anmälningarna var mycket omfattande, med 

hänvisningar till de olika utredningar som gjorts av socialtjänsten och sjukvården. Flera anmälare var 

kritiska mot reporterns arbetsmetoder och ansåg bland annat att det funnits en person på SVT med 

koppling till pappan som varit inblandad i arbetet med programmen. Flera anmälare ansåg att 

programmen innebar ett brott mot barnkonventionen och att programmen innebar förtal. 



SVT skrev i yttrandet till granskningsnämnden bland annat att det framgick av programmen att det var 

en granskning av en lobbyorganisation, dess centrala företrädare och organisationens 

påverkansarbete. Programmen baserades på gedigen research av tusentals dokument och intervjuer 

med ett stort antal personer. 

I programmen fick de centrala företrädarna för organisationen BRY, samt mammans juridiska ombud, 

ett mycket stort utrymme att ge sin version av händelserna. Redaktionen hade även haft ett kritiskt 

förhållningssätt mot pappan. Trots att flera myndighetsutredningar och domstolar konstaterat att 

anklagelserna mot honom saknat grund, granskade redaktionen de uppgifter som kunde tyda på att 

myndigheterna begått misstag. Redaktionens granskning visade att det inte fanns något som talade 

för att pappan gjort något av det han anklagades för. Det är en allmän rättsprincip att den som inte är 

fälld för ett brott ska betraktas som oskyldig. BRY:s utsagor stred således mot oskuldspresumtionen 

och grunderna i en modern rättsstat. Det låg i linje med SVT:s uppdrag att skildra och granska sådana 

företeelser. Då yttrandet utförligt besvarade anmälarnas detaljerade kritik går det inte att i detta 

sammandrag återge allt. Sammanfattningsvis ansåg SVT att programmen var i linje med kraven på 

opartiskhet och saklighet.  

Angående mediets genomslagskraft: SVT hade förståelse för att anmälaren reagerade på det svepande 

och fördomsfulla uttalandet om pappan. SVT ansåg dock att det inte var ett uppenbart kränkande 

uttalande om människor av en viss etnicitet på så sätt att det skulle krävt ett bemötande eller 

avståndstagande. 

Avseende respekt för privatlivet anförde SVT att redaktionen varit mycket återhållsamma med 

uppgifter om mamman. SVT valde att avidentifiera mamman. Hennes namn byttes ut och SVT avstod 

även från att visa bilder där hon var identifierbar. Det lämnades heller ingen information om hennes 

nuvarande bostadsort, ålder eller andra omständigheter som kunde vara identifierande. SVT framhöll 

dock att det också var relevant att mamman själv, för en vid krets, offentliggjort sin roll i det aktuella 

fallet. Ett och ett halvt år innan sändningen publicerade mamman en lång text på Facebook om det 

aktuella fallet som spreds till tiotusentals personer. Hon hade även medverkat i podcasts och YouTube-

klipp där hon anklagat pappan för misshandel och övergrepp mot barnet. I vissa av medierna har hon 

framträtt öppet med namn och bild. I den mån ett intrång uppkommit i mammans privatliv genom 

programmet, var det motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse. 

Vad gällde andra medverkande så betonade SVT att all rapportering om exempelvis ordföranden i BRY 

rörde hennes agerande i som representant för organisationen och hennes yrkesutövning. Inga 

uppgifter lämnades om hennes privatliv. Det fanns ett oavvisligt allmänt intresse att redovisa att 

generalsekreteraren för en organisation, som bland annat bedrev påverkansarbete mot politiker i syfte 

att ändra lagstiftningen och rättsväsendets utformning, gav uttryck för en tro att ett flertal domstolar 

och myndigheter styrdes av ett vidsträckt pedofilnätverk. Även andra medverkande hade sökt 

offentlighet i ämnet och uttalat sig på ett sätt som berättigade en granskning. 

På SVT:s yttrande följde en omfattande skriftväxling från de olika anmälarna bland annat om 

möjligheten till att få bemöta kritiken i programmen. SVT vidhöll att de medverkande fått möjlighet 

att i god tid innan publicering bemöta kritiken som riktades emot dem. Sedan följde ytterligare 

kommentarer från anmälarna och SVT:s bemötande av dessa uppgifter.  

Granskningsnämndens slog i sitt beslut fast att deras bedömning begränsades till de förhållanden som 

skildrades i programmen och de uppgifter som lämnades där. Nämnden konstaterade att programmen 

innehöll en kritisk granskning av barnrättsorganisationen BRY, personerna i och kring organisationen 

samt organisationens påverkansarbete i ett fall med en privat konflikt som grundade sig i en 

vårdnadstvist. Programmet låg i linje med SVT:s granskningsskyldighet och den kritiska infallsvinkeln 



innebar inte i sig att programmen stred mot kravet på opartiskhet. Nämnden konstaterar att de 

medverkande som anmält fick stort utrymme i programmen att ge sina versioner av det aktuella fallet 

och det framgick av både programmen och av SVT:s yttrande att de gavs möjlighet att bemöta den 

kritik som riktades mot dem. 

I programmen återkom reportern flera gånger till att mammans och BRY:s anklagelser om övergrepp 

var falska. Reportern uttryckte sig därmed värderande i förhållande till tvisten och skuldfrågan, till 

förmån för pappan. Nämnden konstaterade samtidigt att det tydligt framgick i programmen att 

anklagelserna om övergrepp utretts av ett flertal myndigheter och att det inte fanns några misstankar 

mot pappan eller misstankar om att det begåtts felaktigheter i myndigheternas utredningar. Pappan 

hade också tilldelats ensam vårdnad. Att SVT i programmen uttryckligen tog dessa myndighetsbeslut 

som stöd i redogörelsen för skuldfrågan om pappans påstådda övergrepp medförde inte i sig ett 

otillåtet ställningstagande i det aktuella fallet. Nämnden konstaterade också att reportern 

genomgående refererade till dessa utredningar när han återkom till att anklagelserna om övergrepp 

var falska. Vid en sammantagen bedömning ansåg nämnden att programmen därför inte stred mot 

kravet på opartiskhet i denna del. Inte heller i övrigt stred programmen mot kraven på opartiskhet.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet ansåg nämnden att SVT visat grund för 

framställningen att anklagelserna mot pappan var falska och programmen stred därför inte mot kravet 

på saklighet i denna del. Även i övriga delar där anmälarna riktat kritik så ansåg nämnden att SVT visat 

saklig grund för uppgifterna.  

Avseende respekt för privatlivet så noterade nämnden vad programföretaget framhållit i sitt yttrande 

om att mamman före sändningen av programmen framträtt offentligt med uppgifter av det slag som 

förekom i programmen. Nämnden ansåg att SVT för sin del har gjort vad som rimligen kunde krävas 

för att mamman inte skulle kunna identifieras av en vidare krets än den som redan känner till de 

aktuella omständigheterna. Programmen stred därför inte mot bestämmelsen om respekt för 

privatlivet i denna del. Vad gällde de övriga medverkande så ansåg nämnden att varken 

framställningen de medverkande eller de uppgifter som förekom i programmen var av 

intrångskaraktär. Programmen stred därför inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 

Granskningsnämnden ansåg slutligen att en medverkandes kommentarer om pappan och hans 

bakgrund inte var uppenbart kränkande mot personer med viss etnisk tillhörighet. Programmen stred 

därför inte mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. 

GRANSKNING AV MOBILHÄRVA FRIAS 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-02-14, kl. 19.30; inslag om momsbedrägerier; fråga om 

opartiskhet, saklighet, beriktigande och genmäle. Dnr. 21/00699. 
 

Inslaget var en del av en granskning och handlade om en misstänkt momsbedrägerihärva som var 

under utredning av Ekobrottsmyndigheten och som omfattade över 100 företag. Företagen 

misstänktes ha lurat till sig miljardbelopp från staten genom affärer med mobiltelefoner. I inslaget 

intervjuades en chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten som sade att det handlade om ett pågående 

utifrån styrt angrepp mot Sverige som var organiserat och att det rörde sig om många miljarder. I 

Inslaget beskrevs sedan bland annat hur företag gick till väga. Det handlade ofta om små företag. Men 

det fanns även väletablerade företag som hade kopplingar till verksamheten som pekades ut av 

Skatteverket. Det togs ett exempel med företag B som hade kopplingar till ett av de 

mobilhandelsföretag C som pekades ut. Grundaren till bolaget B intervjuades och sade att affärerna 

som Skatteverket refererat till ägt rum i ett betydligt tidigare skede än då B fanns på plats vilket innebar 



att grundaren inte kunde kommentera det. Vidare intervjuades en bedrägeriexpert.  Den 23 februari 

gjordes en uppföljning av inslaget.  

Inslaget den 14 februari anmäldes av bolaget B som ansåg att en bildsekvens ur en reklamfilm för 

bolaget B, i anslutning till intervjuerna med chefsåklagaren och bedrägeriexperten, framställde B som 

en av rättsvårdande instanser utpekad aktör i momsbedrägeri och brottslighet. Anmälaren vände sig 

mot formuleringen att bolaget hade kopplingar till bland annat bolaget C och att B inte haft någon 

kommersiell relation med bolaget under 2018 och början av 2019 eller dessförinnan vilket B ansåg vara 

den relevanta tidsperioden för anklagelserna mot C. Bolaget B ansåg också att de inte fått tillfälle till 

genmäle om kritiken mot dem. Enligt B hade den intervjuade grundaren av bolaget inte heller fått veta 

i vilket sammanhang hans uttalande skulle vara med i inslaget. 

SVT framhöll i yttrande och tilläggsyttrande att redaktionens granskning innefattade ett mycket 

omfattande material. Det utgick inte enbart från myndigheternas agerande och utpekanden utan 

omfattade även granskningar av affärer, bolag och inblandade personer där både öppna och skyddade 

källor ingick. Materialet hade också granskats och analyserats av en av Sveriges främsta 

bedrägeriexperter. Det framgick av inslaget att det inte påstods att B var utpekat för att ha bedrivit 

brottslig verksamhet eller var föremål för utredning. Det som beskrevs var att B var kopplat till ett 

bolag, C, som Skatteverket pekat ut. I inslaget redovisades även att Skatteverkets beslut omfattade en 

period före B:s bildande, vilket var B:s huvudargument. Relationerna mellan bolagen B och C gick 

längre än mellan andra företag där ena parten pekats ut av Skatteverket och i SVT:s yttranden 

redovisades på vilka sätt redaktionens research visade på dessa relationer. Efter att skattebeslutet kom 

då det efter omfattande utredning gjordes gällande att C ingått i ett omfattande skattebedrägeri ska 

C:s ledning ha informerat B:s ledning. B:s ledning valde dock att aktivt ta C:s parti, dels genom att ge C 

fortsatt förtroende som ägar- och affärspartner och så småningom också genom att aktivt backa upp 

C mot både allmänheten och rättsvårdande myndigheter genom pressmeddelande och 

domstolsinlaga. I yttrandet redovisades även redaktionens research när det gällde de båda bolagens 

förhistoria innan B formellt bildades i Sverige som bland annat beskrevs av B:s grundare i en osänd 

intervju. Två av B:s styrelseledamöter satt även i C:s styrelse innan Skatteverket började utreda C och 

när de aktuella transaktionerna ägde rum.  

B hade i god tid före första publiceringen fått frågor om kopplingarna till C. Redaktionen hade gjort det 

tydligt att det var kopplingen till mobilhärvan som gjorde att redaktionen önskade en intervju. B 

avböjde en tv-intervju och B:s huvudargument – att Skatteverkets beslut avsåg affärer som inträffade 

före B:s inträde på den svenska marknaden – redovisades. När B efter sändning begärde beriktigande 

och genmäle behandlades detta skyndsamt. Efter genomgång av materialet avslog SVT begäran då 

programföretaget inte kunnat finna att det funnits felaktigheter i inslaget och att B:s argument 

redovisats. I SVT:s svar gavs företaget återigen möjlighet att medverka i intervju för att svara mer 

utförligt på frågor kring de aktuella affärerna. Eftersom det framgick av anmälarens brev att företaget 

redan hade för avsikt att göra en anmälan till granskningsnämnden lades detta inte till i SVT:s svar på 

begäran om genmäle och beriktigande.  

Efter detta fortsatte SVT:s granskning. Företaget B kontaktades ett flertal gånger för intervju 

huvudsakligen med frågor rörande samarbetet med C. Den 23 februari svarade företaget att de nu 

skulle avbryta allt samarbete med C, även det som gällde ägarskap. Styrelseposterna skulle också sägas 

upp. SVT upprepade erbjudandet om intervju. Företaget formulerade då ett skriftligt bemötande som 

togs med i uppföljningen samma dag. Även ett bemötande från inslaget den 14 februari var med i 

uppföljningen.  



Nämnden anser att SVT genom sitt yttrande visat grund för uppgiften om att bolaget B hade flera 

kopplingar till bolaget C, som av Skatteverket pekats ut i mobilhärvan. Det sades inte i inslaget att B 

var misstänkt för brott. Enligt nämndens mening medför inte heller utformningen, som anmälaren 

kritiserar, att inslaget blev missvisande på så sätt att det framstod som om B var misstänkt för brott. 

Inslaget strider därför inte mot kravet på saklighet. Nämnden konstaterar att det framstod som oklart 

vilket eller vilka företag bedrägeriexperten syftade på med sitt uttalande om att det finns kopplingar 

även till bolag som tidigare setts som seriösa. Bedrägeriexperten var en så kallat tillfälligt medverkande 

som gav uttryck för sin personliga uppfattning. Enligt nämndens mening medför inte hans uttalande 

att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Nämnden konstaterar vidare att B inför 

sändning gavs möjligheter att kommentera påståendet om att bolaget hade kopplingar till C. Bolagets 

kommentar redovisades också i inslaget. Nämnden noterar i sammanhanget att B även fick möjlighet 

att bemöta uppgifterna som bolaget kritiserat i ett uppföljande inslag. Inslaget strider inte mot kravet 

på opartiskhet. Vad anmälaren anfört i övrigt medför inte heller att inslaget strider mot kraven på 

opartiskhet och saklighet. 

När det gäller frågan om genmäle och beriktigande skriver nämnden att de mot bakgrund av 

bedömningen i fråga om opartiskhet och saklighet och vad som framkommit i ärendet om SVT:s 

hantering av B:s begäranden om beriktigande och genmäle anser nämnden att B saknade ett befogat 

anspråk på beriktigande och genmäle och att programföretaget följt bestämmelserna i 5 kap. 4 § radio- 

och tv-lagen och i 14 § sändningstillståndet. 

SAKLIGT ATT KALLA NÄTBANKERNAS KICKBACK-UPPLÄGG ”KONTROVERSIELLA” 
FRIAT: Rapport, SVT1, 2021-02-07, kl. 19.30, inslag om nätbanker; fråga om saklighet, 

opartiskhet och otillbörligt gynnande. Dnr. 21/00562. 

Inslaget inleddes med att en nyhetspresentatör sa att så kallade nätbanker, som marknadsför sig som 

lågprisalternativ till storbanker, visade kraftigt stigande vinster samtidigt som stora delar av vinsterna 

kom från ett ifrågasatt upplägg. Därefter följde ett reportage där en reporter bland annat sa: Men vad 

som inte framkommer är att ju högre fondavgift, desto mer pengar till nätbanken. För när nätbanken 

säljer storbankens fonder då går hälften av avgiften tillbaka till nätbanken i så kallad kickback.  

Det sas även att upplägget med kickbacks förbjudits i bland annat Schweiz, Storbritannien och 

Nederländerna. Vd:n för organisationen Aktiespararna medverkade och sa att han inte trodde att 

många kunder kände till hur nätbankerna får provisioner tillbaka från de fonder de förmedlar pengar 

till. Därefter hördes en företrädare från norska Forbrugerrådet säga att det största problemet med 

kickback var att konsumenten inte får gynnsamma fonder. Reportern sa sedan att Nordnet slutat med 

upplägget i företagets norska verksamhet. Ett uttalande från nätbanken Nordnets vd, där denne bland 

annat sa att avgifterna var transparenta för kunden, redovisades. Avanzas vd medverkade och sa bland 

annat att de aldrig marknadsförde fonder genom att kunden skulle köpa en dyr. Enligt vd:n 

marknadsförde de ”ganska mycket” en egen fond som hade noll i avgift. 

I inslaget visades sekvenser från reklamfilmer för Nordnet och Avanza. I en sekvens visades Avanzas 

slogan ”Mer till dig, mindre till banken.” i bild. Därefter bytte orden ”Mer” och ”mindre” plats så att 

sloganens lydelse blev ”mindre till dig, Mer till banken”, samtidigt som reportern berättade om 

upplägget kickback. 

Inslaget anmäldes av flera personer som ansåg att det gavs en negativ och ensidig bild av nätbankerna. 

Enligt en anmälare var inslaget vilseledande eftersom det saknades information om att alla banker 

tjänar pengar på samma sätt – genom att ta ut fondavgifter. Likaså kunde bankerna inte påverka 



kunderna att välja dyra eller billiga fonder. En anmälare anförde att inslaget kunde tolkas som reklam 

för nätbanker och var kritisk till att delar av två bankers reklamfilmer visades. 

SVT anförde bland annat att eftersom bankernas intäkter nästan uteslutande kommer från kundernas 

avgifter fanns det ett stort samhälls- och konsumentintresse i att beskriva och granska hur bankernas 

avgiftsstrukturer såg ut. Inslaget var en del av en granskning där även andra bankers avgifter togs upp. 

Angående sakligheten så ansåg SVT inte att det fanns stöd för anmälarnas påståenden att det i inslaget 

sades att nätbankerna ”stal pengar av sina kunder”. I inslaget framkom via ett citat från Nordnets vd 

att ”Den här modellen används av majoriteten av de svenska fonddistributörerna, såväl banker som 

andra plattformar”. Det var vidare sakligt att säga att upplägget var kontroversiellt, då det kritiserats 

för otydlighet i information av bland annat norska Forbrukerrådet och organisationen Aktiespararna.  

Avseende opartiskheten så anförde SVT att redaktionens research visat att upplägget med kickbacks 

var kontroversiellt och att nätbankernas inställning redovisades, liksom att det även fanns billigare 

egna fonder. 

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut bland annat att den kritiska infallsvinkeln gick väl i linje med 

SVT:s granskande uppdrag. Mot bakgrund av SVT:s yttrande kunde nämnden inte finna att inslaget 

stred mot kravet på saklighet. Vidare fick företrädare för de två som inslaget handlade om möjlighet 

att kommentera kritiken som riktades mot dem. Inslaget stred därför inte heller mot kravet på 

opartiskhet. Att delar av reklamfilmer visades var motiverat av ett informationsintresse och därför 

stred inslaget heller inte mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.  

LÄTTSAM OMSKRIVNING AV 50 CENTS TWEET VAR INTE KRÄNKANDE 

FRIAT: Kulturnyheterna, SVT1, 2020-10-20, kl. 18.15, inslag om en amerikansk rappares 
politiska åsikter; fråga om opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 
20/04847.  
 

Det anmälda inslaget var ett telegram som bland annat var bildsatt med ett Twitterinlägg som den 

amerikanske rapparen 50 Cent hade skrivit. I inslaget sa en speakerröst följande. 

Med två veckor kvar till presidentvalet gäller det också för en framgångsrik rappare som 50 Cent att 

välja sida. Han blev berömd och rik bland annat med albumet ”Get Rich or Die Tryin’”. Men nu tycks 50 

Cent stå mitt i en identitetspolitisk kris. Var finns hans lojalitet? Ska han rösta som en rik amerikan eller 

som en svart amerikan? För när demokraternas planerade skattehöjningar blev kända – 62 procent för 

de snuskigt rika i New York City – gick den amerikanske rapparen i taket. Med klassiska Twitterversaler 

ger han sitt stöd till Trump. Trots att han, citat, ”inte gillar svarta”.  

Inslaget anmäldes av tre personer som reagerade på frågan ”Ska han rösta som en rik amerikan eller 

som en svart amerikan?” Enligt anmälarna var formuleringen osaklig och rasistisk då den antydde 

att ”svarta inte kan vara rika” samt att ”hudfärg skulle vara en avgörande faktor för en individs val i det 

amerikanska presidentvalet”. En av anmälarna anser också att SVT tog ställning i det amerikanska valet 

genom att implicera att man inte kan rösta på Donald Trump utan att man ”sviker sin rasbakgrund”. 

Samma anmälare menar också att det var osakligt att beskriva höginkomsttagare i New York City som 

”snuskigt rika”.  

SVT skrev i sitt yttrande att 50 Cents tweet blivit en uppmärksammad nyhet både i USA och i Sverige 

inför valet. Afroamerikanska väljare var viktiga för Trump att nå. Däremot hade han redan ett brett 

stöd från de med god ekonomi. 50 Cent, som både är afroamerikan och höginkomsttagare, beskrev 

själv i sin tweet den upplevda kluvenheten mellan dessa två positioner i det amerikanska samhället 

och politiken: ”I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya f**king mind.”  



Genom formuleringen ”Ska han rösta som en rik amerikan eller som en svart amerikan?” beskrev 

redaktionen på ett lättsamt och kortfattat sätt den kamp för olika väljargruppers röster som bedrevs i 

USA och det dilemma som 50 Cent själv beskrivit. Formuleringen bör inte tolkas som att SVT antyder 

att det är omöjligt för en svart person att rösta på Trump, eller att svarta människor inte kan vara 

rika. Formuleringen innebar inte heller ett ställningstagande från redaktionen.   

Gällande formuleringen “snuskigt rika” användes den för att beskriva vilka personer i New York City 

som skulle beröras av demokraternas planerade skattehöjningar. Redaktionen baserade beskrivningen 

på uträkningar som visade att bara de med mycket höga inkomster skulle beröras av 

skattehöjningarna. I praktiken skulle 80 procent av skattehöjningarna beröra den rikaste procenten av 

befolkningen. Formuleringen ”snuskigt rika” var alltså möjligen tillspetsad, men baserad på fakta.  

Granskningsnämnden konstaterar att den av anmälarna kritiserade formuleringen var en lättsam och 

kortfattad omskrivning av den aktuella rapparens Twitter-inlägg, i vilket rapparen kritiserade 

demokraternas skattepolitik och uppmanade sina väljare att rösta på Trump trots att denne enligt 

rapparen inte gillar svarta personer. Enligt nämndens mening var framställningen inte kränkande mot 

personer med en viss etnisk tillhörighet. Inslaget strider därmed inte mot bestämmelsen om 

televisionens särskilda genomslagskraft. Mot bakgrund av SVT:s yttrande anser inte heller nämnden 

att vad anmälarna i övrigt anfört medför att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och 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! 


