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BARNSKYDD OCH VARNING I PLAY GRANSKAT OCH GODKÄNT 
Barnskyddet på SVT Play är tillräckligt starkt. Det konstaterar granskningsnämnden i sitt beslut från 

november månads sammanträde, som i huvudsak ägnades åt två ärenden om hur SVT och TV4 lever 

upp till radio- och tv-lagens krav på skydd av barn. För SVT:s del granskades tillhandahållandet på SVT 

Play av långfilmstrilogin Snabba cash, där nämnden ansåg att såväl barnskyddet som varningen om 

våld nu var tillräckliga. Detta innebär att SVT efter mer än 10 år av granskning och kontinuerlig 

utveckling anses ha ett barnskydd som lever upp till lagen. 

Även TV4 Play granskades för tillhandahållandet av kriminalserien Cardinal. Där ansåg nämnden att 

deras sätt att varna tittarna inte var tillräckligt. 

Ett tidigare fällt Rapport-inslag om små kärnreaktorer friades också vid samma möte, efter att SVT 

hade begärt en ändring av beslutet. 

GODKÄNT BARNSKYDD FÖR VÅLDSAMMA FILMER I SVT PLAY  
FRIAT: Snabba cash, Snabba cash II, Snabba cash – Livet deluxe, SVT Play, svenska 

långfilmer; fråga om våldsskildringar och varning. Dnr. 22-02021. 
 

Långfilmstrilogin Snabba cash handlade om livet i Stockholms undre värld och om människor som på 

olika sätt var delaktiga i grov kriminalitet. I alla tre filmerna förekom våldsamma scener som 

föranledde att de publicerades med barnskydd i SVT Play. I filmen Snabba cash visades till exempel 

en scen där en man slog en annan man och därefter flera gånger dunkade in hans ansikte i en hylla 

som blev blodig. I Snabba cash – Livet deluxe visades en man som låg livlös med ansiktet i en blodpöl 

och en man som flera gånger bankade en kvinnas huvud i golvet. I en annan scen fick en kvinna 

halsen avskuren.  

Myndigheten för press, radio och tv tog ett eget initiativ för att granska om SVT på ett tillräckligt bra 

sätt hade sett till att det inte fanns en betydande risk för att barn skulle se programmet, som 

bestämmelsen säger. SVT har flera gånger tidigare fått yttra sig över barnskyddet och efter fällningar 

i granskningsnämnden har Justitiekanslern (JK) preciserat kraven på barnskyddet. 

SVT beskrev i yttrande till granskningsnämnden hur barnskyddet var uppbyggt. På titelsidan för 

programmen fanns bland annat information om respektive films handling. Under informationen 

fanns en text i fetstil där det stod följande. 

Programmet innehåller våld. 

När användaren önskade ta del av programmen möttes denne av en skylt med följande text. 

Detta program är olämpligt för barn 

Jag förstår 

Spela programmet 

Förstärk barnskyddet med kod 

Texten ”jag förstår”, var något mindre än de övriga och placerad bredvid en ikryssningsbar ruta. De 

två övriga texterna var utformade som två lika stora knappar. Den övre texten, ”spela programmet”, 

hade en genomskinlig grå nyans och var inte möjlig att klicka på innan rutan bredvid texten ”jag 



förstår” var ifylld. Den undre texten, ”förstärk barnskyddet med kod” fungerade som en länk till en 

sida för inställningar där en PIN-kod kunde väljas. 

SVT anförde att vid publiceringen av filmtrilogin var barnskyddet i överensstämmelse med de krav på 

aktivt ställningstagande och medvetet agerande som Justitiekanslern efterlyst efter den senaste 

fällningen 2019.  

Sedan en ändring i radio- och tv-lagen i december 2020 ska det i Play även tydligt varnas för innehåll 

som är att betrakta som realistiskt våld eller explicit sex. SVT beskrev i yttrandet hur det finns en 

tydlig text på titelsidan där det framgår på vilken grund programmet är olämpligt för barn. Texten 

följer den inarbetade praxis som finns för varningar i linjär tv.  

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut bland annat att de aktuella filmerna hade ett sådant 

innehåll som inte får tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns en betydande risk att barn kan ta 

del av dem. I bedömningen måste en avvägning göras mellan skyddsnivån och ambitionen att 

tjänsten ska vara öppen och tillgänglig för så många som möjligt.  

SVT har sedan den förra prövningen av barnskyddet på SVT Play förstärkt skyddet genom att införa 

ytterligare ett steg innan ett program som bedöms som olämpligt för barn kan spelas upp, i form av 

rutan ”jag förstår”. Det krävs således numera ett aktivt ställningstagande från tittaren som 

därigenom ges tillfälle att reflektera över programmets innehåll. Enligt nämndens mening har 

införandet av detta steg bidragit till att försvåra för barn att starta ett program, även om det inte 

utesluter risken. Sammantaget bedömer granskningsnämnden att SVT har vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att hindra att det finns en betydande risk att barn tagit del av de aktuella programmen 

genom tjänsten. Tillhandahållandet av Snabba cash-filmerna stred alltså inte mot bestämmelsen i 5 

kap. 2 § i radio- och tv-lagen. 

Vad gäller varningen ansåg nämnden att den information som fanns på titelsidan i tjänsten, på grund 

av sin ringa storlek och placering under en längre textmassa, var otillräcklig och inte i sig uppfyllde 

varningsskyldigheten. Texten om att programmen var olämpliga för barn gav dock en indikation om 

vilket innehåll tittaren skulle få ta del av. Sammantaget ansåg nämnden därför att varningarna i 

tillräckligt stor grad gjorde det möjligt för tittarna att avgöra vilket innehåll de skulle få ta del av. 

Tillhandahållandet stred därmed inte mot bestämmelsen om varning i 5 kap. 3 § radio- och tv-lagen. 

Här var två ledamöter skiljaktiga. De ansåg att varningen ”programmet innehåller våld” i sig inte gav 

tydlig information om att programmet var olämpligt för barn och ansåg att tillhandahållandet därför 

stred mot bestämmelsen om varning i radio- och tv-lagen.   

Det kan nämnas att granskningsnämnden samtidigt granskat TV4 Plays barnskydd och varning och 

där ansåg nämnden att texten ”15+” inte var en tillräckligt framträdande varning om att programmet 

var olämpligt för barn. Granskningsnämnden fällde därför TV4 för otillräckligt barnskydd.  

NÄMNDEN ÄNDRADE BESLUT – FÄLLT INSLAG OM SMÅ KÄRNREAKTORER FRIAS 
FRIAT: Rapport, SVT 1, 2022-04-27, kl 18, inslag om små kärnreaktorer; fråga om 

opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande. Dnr. 22-01437 samt 22-03452. 

 
Granskningsnämnden beslutade den 17 oktober 2022 att fälla tre inslag i Rapport. Två inslag sändes 

den 26 april och ett den 27 april 2022. I nämndens bedömning noterades att det påstods att höga 

kostnader har varit det tyngsta argumentet mot ny kärnkraft. Nämnden ansåg att andra väsentliga 

argument som berör SMR:s framtid utelämnades, nämligen frågor om risker och det faktum att 

kärnkraftsavfall kräver lagring och medför konsekvenser för miljön. Nämnden ansåg att det gjorde 



påståendet om vad som varit det tyngsta argumentet mot kärnkraft missvisande och att inslagen 

därmed stod i strid med kravet på saklighet.  

SVT begärde att granskningsnämnden skulle ändra sitt beslut då nämnden enbart hade begärt 

yttrande gällande inslagen som sändes den första dagen. Programföretaget hade alltså inte fått 

möjlighet att yttra sig över inslaget som sändes den 27 april. 

SVT anförde bland annat att inslaget som sändes den 27 april skiljde sig på flera avgörande sätt från 

det som sändes dagen innan. I inslaget nämndes exempelvis aldrig det som nämnden, enligt beslutet, 

ansett var ett missvisande påstående, nämligen ”att höga kostnader [på senare år] varit det tyngsta 

argumentet mot ny kärnkraft”. 

SVT noterade även att en avgörande del av påståendet i inslaget som sändes den 26 april 2022 inte 

fanns med i beslutet. I inslagen påstods inte att höga kostnader varit det tyngsta argumentet mot ny 

kärnkraft generellt – utan att det på senare år varit det tyngsta argumentet mot ny kärnkraft. I 

inslaget åsyftades det som varit det tyngst vägande argumentet som avgjort att det på senare år inte 

har byggts nya kärnreaktorer, trots att det har varit tillåtet sedan 2010. Grunden till det påståendet 

var bland annat att de politiker som har lyft argument emot kärnkraft på senare tid i huvudsak pekat 

på frågan om lönsamheten, snarare än frågor om avfallshantering eller andra säkerhetsfrågor. 

Granskningsnämnden konstaterar att fällningen i beslut 22/01437 av misstag kommit att omfatta 

även inslaget som sändes den 27 april 2022. Precis som SVT anfört i sin begäran om ändring förekom 

det inte något påstående om att höga kostnader på senare år har varit det tyngsta argumentet mot 

ny kärnkraft i inslaget den 27 april 2022. Mot den bakgrunden ändrar nämnden beslutet gällande 

inslaget som sändes den 27 april 2022. Detta inslag frias i sin helhet. Nämnden kan dock inte finna att 

det som SVT i övrigt har anfört föranleder någon ändring av nämndens bedömningar i beslut 

22/01437 avseende inslagen den 26 april 2022. 

Enligt 38 § förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första 

instans om myndigheten anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på 

grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske 

snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
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