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PÅANNONS OM HILLARY CLINTON KRITISERAD MEN FRIAD 
Granskningsnämndens sista möte för året dominerades av frågor kring beställ-tv-tjänster men även 
ett SVT-ärende fanns med på dagordningen. I juni sändes ett inslag i Aktuellt om en utredning kring 
presidentkandidaten Hillary Clintons användning av en privat mejlserver under hennes tid som 
utrikesminister. Påannonsen och en skylt med texten ”Hillary Clinton – talade inte sanning” ansåg 
nämnden brista i saklighet då utredningen inte uttryckligen redovisat att Clinton inte talat sanning.  
Bristen var dock inte så allvarlig att inslaget ansågs strida mot kravet på saklighet.  

Med detta friande beslut avrundas ett år där Granskningsnämnden beslutat i 72 ärenden där SVT 
fått yttra sig. Fördelningen är 23 fällningar och 49 frianden.  

 

INSLAG I AKTUELLT OM HILLARY CLINTONS MEJLKONTO BRAST I SAKLIGHET 
FRIAT/KRITISERAT: Aktuellt, SVT2, 2016-05-26, kl. 21.00, inslag om Hillary Clintons 

användning av ett privat mejlkonto; fråga om saklighet. Dnr. 16/01509 

Inslaget i Aktuellt påannonserades med en skylt där det stod ”Hillary Clinton - talade inte sanning” 

samtidigt som programledaren sa det följande: Än så är det inte formellt klart vem som blir 

Demokraternas kandidat. Hillary Clinton, hon leder ju stort. Men samtidigt så kommer nu uppgifter 

om att hon inte talar sanning. Den slutsatsen dras i en utredning från det amerikanska 

utrikesdepartementet, alltså hennes tidigare arbetsgivare. Och rapporten tas förstås tacksamt emot 

av motståndaren, Donald Trump. 

Anmälaren ansåg att det i inslaget felaktigt påstods att Hillary Clinton inte talade sanning och att den 

utredning som hänvisades till i inslaget inte gav stöd för det påståendet. Hon hade inte personligen 

blivit intervjuad av Justitiedepartementets utredare.  

SVT anförde i sitt yttrande bland annat att följande. Den textskylt som syntes i påannonseringen av 

inslaget; ”Hillary Clinton - talade inte sanning”, var den sorts kortfattad rubriktext som Aktuellt 

använde i alla inslag och som tittare var vana vid. Likt en tidningsrubrik var det en kort och ibland 

tillspetsad formulering som sedan förklaras inne i inslaget. SVT ansåg att denna skylt hade stöd i 

inslagets formuleringar om att Clinton sagt att jurister godkänt arrangemanget medan rapporten 

visade att så inte var fallet. 

Granskningsnämnden ansåg att det i inslaget kunde framstå som att utredningen uttryckligen kommit 

fram till att Hillary Clinton inte talar sanning. Nämnden kunde av handlingarna i ärendet inte finna att 

detta uttryckts i utredningen. Inslaget brast därför i förhållande till kravet på saklighet. Mot bakgrund 

av vad SVT hänvisade till i sitt yttrande ansåg nämnden dock att SVT:s tolkning av utredningens slutsats 

inte innebar en så allvarlig brist att inslaget skulle strida mot kravet på saklighet och friade därför 

inslaget med kritik.  

 

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!  

mailto:programetik@svt.se
mailto:programetik@svt.se

