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SVT:S ÄRENDEN FRIADE I GRANSKNINGSNÄMNDEN 
 

Två SVT-ärenden prövades och friades vid nämndens senaste möte. Det ena ärendet gällde ett 

resereportage i Go´kväll och prövades när det gäller otillbörligt gynnande och det andra var ett 

program om döva personers liv och förutsättningar i Rwanda som prövades när det gäller opartiskhet, 

saklighet och mediets särskilda genomslagskraft. 

PROGRAM PÅ TECKENSPRÅK ANVÄNDE ÄLDRE TECKEN FÖR AFRIKA – FRIADES  
FRIAT: Berättelser från Afrika, SVT2, 2020-09-27, program med döva i Rwanda; fråga om 

opartiskhet, saklighet samt mediets särskilda genomslagskraft. Dnr. 20/04380. 
 

Berättelser från Afrika: Rwanda var ett timmeslångt program på teckenspråk där SVT:s reporter reste 

till Rwanda. I programmet träffade reportern bland annat en döv man som bara var fem år gammal 

när hans föräldrar och syskon mördades under folkmordet 1994. Reportern besökte också en döv 

konstnär, ett klädeskooperativ som drevs av döva kvinnor samt en skola för döva. 

Programmet anmäldes av personer som var kritiska till programmet på en rad punkter. SVT ombads 

att yttra sig över kritiken mot att ett äldre tecken för Afrika användes. Tecknet som användes för 

kontinenten Afrika betyder ”brunt ansikte” och SVT borde ha använt ett lämpligare tecken i 

programmet, ansåg anmälarna. Att tecknet är vanligt att använda berättigade inte valet. 

 

I yttrandet anförde SVT bland annat följande: Före avresan till Rwanda i februari 2020 diskuterade 

redaktionen olika teckenval för ordet Afrika. Redaktionen tog hjälp av Stockholms universitets 

teckenspråkslexikon för att avgöra vilket tecken som skulle användas. Vid tidpunkten fanns det i 

lexikonet två tecken för Afrika: Ett äldre tecken, mer etablerat och utbrett i Sverige, som användes av 

många och ett tecken som var nytt. Redaktionen valde det äldre tecknet, eftersom man bedömde att 

det var det tecken som fler av tittarna skulle känna igen och förstå. Det äldre tecknet är det som, precis 

som anmälaren påpekat, består av tecknen för ”brunt” och ”ansikte”. Att tecknet kunde uppfattas som 

kränkande och inte var att föredra framkom inte i Stockholms universitets teckenspråkslexikon innan 

februari 2020 och inte heller i slutet av september, då programmet sändes för första gången. 

Senare under hösten, den 13 november 2020, uppdaterades sidan om tecknet Afrika i 

teckenspråkslexikonet av Stockholms universitet. Då framkom också att det äldre tecknet ”kan 

uppfattas som kränkande” samt att det nyare tecknet för Afrika är att rekommendera. Hade reportern 

rest under hösten 2020 hade det nyare tecknet varit det självklara valet, eftersom det är vad 

Stockholms universitets teckenspråkslexikon nu rekommenderar.  

 

I beslutet skriver Granskningsnämnden att tecknet kunde uppfattas som kränkande mot personer med 

viss etnisk tillhörighet. Av SVT:s yttrande framgår dock att det varken vid inspelningstillfället eller vid 

sändningstillfället fanns några rekommendationer om att inte använda det aktuella tecknet. Nämnden 

anser därför att SVT tagit tillräcklig hänsyn till bestämmelsen om televisionens särskilda 

genomslagskraft. 

Nämnden friar också programmet gällande opartiskhet och saklighet. Enligt nämndens mening 

framgick det att programmet byggde på de medverkandes egna personliga berättelser och gav inte 

anspråk på att ge en allsidig bild av landet Rwanda. SVT ombads inte att yttra sig gällande kraven på 

opartiskhet och saklighet. 

 



 
 

OMFATTANDE EXPONERING AV HOTELLRUM VAR INTE OTILLBÖRLIGT GYNNANDE 

FRIAT: Go´kväll, SVT1, 2020-12-03, inslag om Trosa; fråga om otillbörligt gynnande. Dnr. 

20/05598. 

I ett resereportage från Trosa sa reportern bland annat följande. ”Den som inte har en båt att övernatta 

på, har en uppsjö av ställen att välja mellan. Här finns en camping, flera vandrarhem, ett klassiskt 

stadshotell och flera små bed and breakfast, från enkla till lite mer guldkantade.” 

 

Efter det började den delen i inslaget som beskrev inredningen i ett hotell i staden. I inslaget visades 

och berättades om inredningen i två av rummen.  Ägaren intervjuades och förklarade bakgrunden till 

rummens inredningsteman. Reportern frågade ägaren också om det faktum att det fanns skor som 

hotellgäster kunde låna och det visades också korta bilder som exempel på ovanlig inredning i några 

andra rum. 

 

I avannonsen efter inslaget berättade programledaren att reportern återkommer från Trosatrakterna 

kommande vecka. Resereportaget från Trosa bestod alltså av två delar där del 2 sändes i ett annat 

Go´kväll. Inslagen bestod av flera olika delar, varav den speciella inredningen på ett hotell var en. I 

övrigt handlade en del om en arkeolog som beskrev stadens historia och som förekom i båda inslagen. 

I del 2 fanns också ett långt parti som handlade om lokal biodlare. 

 

Anmälaren anförde att det i programmet gjordes reklam för ett privatägt hotell i Trosa. Att hotellet 

inte nämndes med utförligt namn har ingen betydelse eftersom hotellägarens namn, som är detsamma 

som hotellets, nämndes. Därtill var anmälaren kritisk till att det inte gjordes en lika fullödig genomgång 

av ortens övriga hotell i inslaget. 

 

SVT skrev i sitt yttrande bland annat att resereportagen i Go´kväll sällan speglar en hel stad eller ett 

helt område. Istället brukar reportern söka upp ett par spännande, ovanliga eller intressanta 

företeelser i en stad att berätta om i inslaget. I Trosa stack hotellet ut med sin annorlunda inredning. 

Därför bedömdes det ha ett stort informations- och underhållningsintresse att visa delar av 

inredningen och beskriva tankarna bakom. 

 

Redaktionen vidtog ett antal åtgärder för att kunna berätta om inredningen utan att det skulle 

innebära ett otillbörligt gynnande av hotellet. Hotellet nämndes aldrig vid namn och hotellets namn 

eller logotyp visades inte i bild. Det visades ingen exteriör bild på hotellet och inslaget innehöll inga 

prisuppgifter eller uppmaningar att välja hotellet. Att ägaren har samma namn som hotellet var ingen 

uppgift som fanns i inslaget. Samtidigt redogjordes också för en rad olika andra sätt att övernatta i 

Trosa för en besökare. 

 

SVT skrev vidare att det är ett programföretags frihet att välja vad som är relevant att berätta om och 

i ett resereportage måste det finnas en frihet att kunna välja ut intressanta delar, sevärdheter och 

upplevelser, utan att på samma sätt redovisa och berätta om exempelvis en orts alla andra hotell och 

boenden. 

 

Granskningsnämnden skrev i sin bedömning att enligt granskningsnämndens praxis finns det utrymme 

för programföretagen att sända program även från kommersiella miljöer. Programföretagen måste 

dock i sådana fall iaktta särskild försiktighet med fokusering på inspelningsmiljön. 



Granskningsnämnden konstaterar inledningsvis att det inte framgick av inslaget att det aktuella 

hotellets namn var detsamma som hotellägarens efternamn. Nämnden anser att den omfattande 

exponeringen av de olika hotellrummen samt reporterns och hotellägarens samtal om dessa innebar 

ett gynnande av hotellet. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden dock att gynnandet var 

motiverat av ett tillräckligt informations- och underhållningsintresse. Nämnden har därvid särskilt 

beaktat att hotellets namn inte nämndes och att inslaget inte innehöll några prisuppgifter eller 

uppmaningar att besöka hotellet. Inslaget innebar därför inte något otillbörligt gynnande av 

kommersiella intressen. 

 

Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, 105 10 Stockholm  
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Om du fått detta infobrev står du även på e-postlistan för nästa.  

Nya SVT-prenumeranter kan anmäla sig till programetik@svt.se! 


