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TVÅ PRIVATLIVSFRIANDEN MEN EN FÄLLNING PÅ SAKLIGHET 
 

Om vi rättar felaktiga uppgifter i tv-program i rimlig tid kan vi som bonus bli friade av 
Granskningsnämnden. Men det måste göras på ett sätt som gör det troligt att den publik som tog del 
av den ursprungliga uppgiften också ser och hör rättelsen. Kort sagt ska det som sänts i tv rättas i tv. 
Enda fällningen vid nämndens senaste möte gällde just detta. Det räckte inte att rätta i 
informationstexten till sändningen på SVT Play. Två ärenden som gällde privatlivet blev friade av 
nämnden. Det rörde sig om program som sändes före årsskiftet. Anmälningar för privatlivsintrång i 
publiceringar som görs i år kommer bara att prövas av MO och Mediernas etiknämnd. 

VECKANS BROTT KRÄNKTE INTE MISSHANDELSDÖMD ELEVS PRIVATLIV 
FRIAT: Veckans brott, SVT1, 2020-10-13, program om brottslighet i skolor; fråga om 
opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet. Dnr. 20/04777. 
Programmet handlade om brottslighet i skolan och om skolans ansvar att anmäla brott. I ett 
reportage i programmet medverkade A, som polisanmält misshandel i skolan och som var kritisk till 
skolans agerande i samband med händelsen. A framträdde med bild och förnamn i reportaget. Det 
framkom att han var 14 år och vilken kommun hans skola låg i.  
Därefter följde en intervju med A. Under intervjun visades bland annat en skolgård och en 
dramatisering som illustrerade A:s berättelse. Det framkom att en klasskamrat, B, senare hade dömts 
för misshandel på grund av att han hade sparkat A i huvudet. B var inte namngiven och syntes inte i 
bild.  
Efter reportaget följde ett studiosamtal med en polis, ordföranden för Sveriges elevråd och 
utbildningsministern. 

En anmälare var starkt kritisk till inslaget som anmälaren ansåg gjorde det möjligt att knyta en 
omnämnd 15-åring till en verklig person, ”som därmed har hängts ut på nätet och i andra delar av 
verkligheten”. Anmälaren ansåg att programmakarna har handlat direkt oetiskt och menade att den 
beskrivning som gavs i inslaget av hur misshandeln hade gått till var partisk och gav en osympatisk 
bild av den person som dömts för den. Anmälaren uppgav att ”den utpekade tyvärr aldrig fått frågan 
av programmet om han vill uttala sig för att ge sin version av händelsen”. 15-åringen hade ingett ett 
medgivande där han stödde anmälans innehåll, vilket möjliggjorde en privatlivsprövning. 

SVT skrev i sitt yttrande att redaktionen ville belysa ett samhällsproblem genom att utgå från ett 
konkret exempel och i det här fallet valde man brottsofferperspektivet. Redaktionen hade också sökt 
B och hans vårdnadshavare genom ett målsägandebiträde men inte fått någon kommentar. Däremot 
hade relevanta delar av B:s inställning i rättegången och förundersökningen redovisats i programmet. 
SVT beklagade om inslaget, som anmälaren uppgav, hade fått negativa konsekvenser för B i form av 
näthat men betonade att bedömningen var att spridningen av hans identitet utanför den krets som 
redan kände till förhållandena inte skulle bli omfattande.  

Granskningsnämnden ansåg att det var tydligt att programmet handlade om skolans ansvar när det 
kommer till att anmäla brott. Mot bakgrund av programmets utgångspunkt ansåg nämnden att det 
förhållandet att reportaget till stor del fokuserade på A:s berättelse inte i sig medförde att 
programmet stred mot kravet på opartiskhet.  

Anmälaren hade anfört att programmets skildring av den aktuella händelsen avvek från hur domstol 
och vittnen beskrivit den och att det i programmet felaktigt framstod som att B oprovocerat och 



besinningslöst hade misshandlat A. Nämnden konstaterade att A var en så kallad tillfälligt 
medverkande för vilken kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än för företrädare för 
SVT. Hans uttalanden om händelseförloppet medförde därför inte att programmet stred mot kraven 
på opartiskhet och saklighet. Nämnden konstaterade vidare att det framgick av programmet att B 
dömdes för misshandel för att ha sparkat A i huvudet. B:s version av händelsen från förhör lästes 
också upp. Programmet stred inte heller mot kraven på opartiskhet och saklighet i denna del.  

När det gällde privatlivet ansåg nämnden, som konstaterar att B inte nämndes vid namn i 
programmet, att SVT har gjort vad som rimligen kan krävas för att pojken inte skulle kunna 
identifieras av en vidare krets än den som redan känner till de aktuella förhållandena. Programmet 
stred därför inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. En av sju ledamöter i nämnden var 
dock skiljaktig och ville fälla för privatlivsintrång. Hon ansåg att B kunde identifieras genom att A 
framträdde öppet och att namnet på skolan framgick. Hon ansåg vidare att de uppgifter som 
framkom om B var av klar intrångskaraktär och att den negativa bilden av B förstärktes av en ensidig 
redogörelse för det inträffade. Intrånget var inte motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse enligt 
den ledamot som ville fälla inslaget.  

RÖKNING OCH SLAGSMÅL BLAND STJÄRNORNA FRIADES 
FRIAT: Stjärnorna på slottet, SVT1, 2021-01-02, kl. 20.00, program med kända personer som 
umgås på ett slott; fråga om mediets genomslagskraft. Dnr. 21/00032. 

I den välkända programserien Stjärnorna på slottet, där kända personer tillbringar några dygn 
tillsammans, får deltagarna utforma var sitt avsnitt utifrån sin personlighet och sina livs- och 
yrkeserfarenheter.  

Det aktuella avsnittet var skådespelaren Ola Rapaces dag. Avsnittet inleddes med att deltagarna 
samlades i matsalen för att äta en gemensam frukost, som såg ut att bestå av ett glas juice och en 
kopp kaffe, varpå Ola tände en cigarett och förklarade för de andra att han alltid började dagen med 
en kopp kaffe och en cigarett. Några av de andra ifrågasatte vanan. En stund senare serverades en 
annan mer näringsriktig frukost till övriga deltagares stora lättnad. Under frukosten kom en 
ljudtekniker in i bild och försökte flera gånger rätta till Olas mikrofon. Till slut tappade Ola tålamodet 
och slog ner ljudteknikern. De andra deltagarna reagerade med förskräckelse men det stod snabbt 
klart att slagsmålet varit uppgjort och att ljudteknikern var en så kallad stuntman. Ola hade bestämt 
att stuntmannen senare under dagen skulle leda en övning med de andra deltagarna i hur man utför 
stunts. 

Två anmälare hade reagerat på att det förekommit våld i programmet och ansåg att det inte hörde 
hemma i ett program som detta. En anmälare var kritisk till att det hade rökts inomhus i 
programmet, vilket är dokumenterat hälsofarligt för alla i rummet. 

SVT förklarade i sitt yttrande att aktiviteten stunt var relevant för berättelsen om Olas karriär som 
innehållit många stundroller. Scenen anspelade också på Olas rykte som hetlevrad och oförutsägbar. 
Det framgick också snabbt att scenen varit spelad. Omgivningens reaktioner markerade också ett 
tydligt avståndstagande ifrån våld. När det gällde rökningen var det tydligt att de övriga deltagarna 
rent av äcklades av den och Ola släckte cigaretten efter en stund. 

Granskningsnämnden gick på SVT:s linje och ansåg inte att programmet stred mot bestämmelsen om 
televisionens särskilda genomslagskraft. I den bedömningen hade nämnden beaktat att det snabbt 
framgick att slagsmålet var arrangerat och introducerade en stuntaktivitet som de andra deltagarna 
skulle få pröva på senare under dagen. Nämnden konstaterade vidare att rökandet som förekom inte 
framställdes som något positivt. Att Ola Rapace utsatt de övriga i produktionen för passiv rökning 



innebar inte heller att programmet stred mot de bestämmelser som gäller för SVT:s 
programverksamhet. 

RÄTTELSE PÅ PLAY RÄCKTE INTE – INSLAG MED FELAKTIGT DIAGRAM FÄLLDES 
FÄLLT: SVT Forum, SVT2, 2020-12-14, inslag med en opinionsmätning; fråga om saklighet. 
Dnr. 20/05831. 
I inslaget intervjuade programledaren SVT:s inrikespolitiske kommentator inför en direktsändning av 
Moderaternas partiledares jultal. En del av samtalet handlade om opinionsläget för Moderaterna och 
då refererades till en Novus-undersökning gjord i december. Under drygt en minut visades ett 
stapeldiagram baserat på väljarbarometern med följande siffror för de olika partierna: V 24,2 - S 28,0 
- MP 4,1 - C 8,2 - L 2,7 – M 21,7 - KD 5,4 - SD 18,5 - ÖVR 1,7. Samtidigt som stapeldiagrammet visades 
sa den inrikespolitiske kommentatorn bland annat följande om Moderaternas väljarsympatier: ”…och 
framförallt, man har tydligt visat att man är riksdagens näst största parti. Det är psykologiskt oerhört 
viktigt för ett parti som Moderaterna som då ser på sig själv som det alternativa maktpartiet i 
förhållande till Socialdemokraterna.” 
 
Anmälaren skrev att ”SVT forum presenterar en fake news opinionsundersökning som man måste 
ändrat mot de korrekta opinionsundersökningsresultaten. Syftet kan bara vara att spegla ett oriktigt 
ökat intresse för Vänsterpartiet.” 
 
SVT skrev i sitt yttrande att när skylten över partisympatier visades var stapeln för Vänsterpartiet fel, 
vilket SVT beklagar. Det stod 24,2 procent, istället för 9,7 procent, vilket om det vore korrekt skulle ha 
inneburit att Vänsterpartiet var riksdagens näst största parti. Följande dag upptäcktes felet och 
redaktionen bestämde sig för att rätta den felaktiga uppgiften. Rättelsen publicerades den 16 
december 2020 i tablåtexten till sändningen i SVT Play. Redaktionens bedömning var att en rättelse 
kopplad till sändningen som var tillgänglig online var den mest relevanta för tittarna. Under intervjun 
i inslaget betonade också den inrikespolitiske kommentatorn vid två tillfällen att Moderaterna enligt 
undersökningen är det näst största partiet. Båda dessa kommentarer visade att siffran vid 
Vänsterpartiets stapel var felaktig. 
 
Granskningsnämnden konstaterar att det i inslaget visades ett diagram från en väljarbarometer enligt 
vilket Vänsterpartiets väljarsympatier låg på 24,2 procent. Denna siffra var felaktig och skulle innebära 
att Vänsterpartiet var Riksdagens näst största parti, vilket inte stämmer. Inslaget strider därmed mot 
kravet på saklighet i sändningstillståndet. Att SVT publicerade en rättelse i tablåtexten på SVT Play 
ändrar inte denna bedömning. 
 
EUROPÉER KALLADES ANTISEMITER AV MEDVERKANDE – FÖRDOMSFULLT MEN FRIAT 
FRIAT: Utrikesbyrån: Israels nya kompis, SVT2, 2020-09-30, program om ett avtal i 
mellanöstern; fråga om opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft. Dnr. 20/04655. 

Utrikesbyrån tar upp aktuella utrikespolitiska frågor i en studiodiskussion med experter. Veckans 
tema handlade om avtalen mellan Israel och två gulfstater. USA:s president Donald Trump hade 
lyckats få de forna fienderna att skriva under ett avtal om normalisering av relationerna, något som 
diplomatiska ansträngningar från bland annat FN, EU, USA och Japan misslyckats med tidigare. 

Gäster i studion diskuterade avtalets betydelse och vad de nya relationerna kunde få för betydelse 
för bland annat fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Flera personer intervjuades, bland annat 
en norsk diplomat och en israelisk politiker. En man som var född i Sverige men sedan länge var 
bosatt i Israel berättade om sin syn på det nya avtalet. Han presenterades ifrån studion med orden; 



[NN] från Stockholm är judisk bosättare på Västbanken. Han skräder inte orden om hur skönt det är 
att slippa europeiska, jobbiga diplomater. 

Mannen sa att det var positivt att President Trumps svärson varit inblandad och uttalade sig sen 
starkt negativt om de diplomatiska ansträngningar som varit tidigare.  

Jag tycker det är väldigt bra att européer inte är inblandade. För européerna är ju väldigt 
antisemitiska, det ligger ju i de europeiska generna. Antisemitismen är ju nästan alla födda med i 
Europa. Det får de ju i modersmjölken. Att hata judar det är ju standard i Europa. … Och det där 
Osloavtalet var ju alltså en fars orkestrerad av européerna. Européerna har ju aldrig varit våra 
vänner, aldrig varit våra vänner. 

Samtalet fortsatte i studion då programledaren vände sig till journalisten Anneli Rådestad (AR) som 
bland annat varit bosatt i Israel: 

Programledaren: Hur representativ är hans röst i Israel skulle du säga? 

AR: Ja men det var ju väldigt bittra tongångar vi hörde här och det är klart att det finns en skepsis 
mot EU och den europeiska Israelkritiken som har varit väldigt stark genom åren, samtidigt så är det 
ju, precis som många har förankring i Mellanöstern bland judarna i Israel så är det otroligt många 
som har förankring i Europa, så den är nog mycket mer nyanserad än så. 

Programmet fortsatte därefter med resonemang kring vad som låg bakom de båda gulfstaternas vilja 
till att få bättre relationer med Israel och USA. 

Programmet anmäldes av en tittare som menade att segmentet innehöll tydligt rasistiska uttalanden 
om européer. Anmälaren skrev vidare att ”uttalandet fick stå helt oemotsagt utan ifrågasättande 
eller övriga kommentarer” och att det gav ”uttryck för en starkt nedvärderande syn på etnisk 
tillhörighet baserat på biologiska och/eller kulturella faktorer”.  

SVT skrev i yttrandet till granskningsnämnden att programföretaget hade förståelse för att uttalandet 
uppfattats som onyanserat och generaliserande och därför väckte upprördhet. Syftet med den 
tillfälligt medverkandes röst var att illustrera den djupa misstro som finns hos många bosättare och 
andra boende i Israel mot den europeiska inblandningen i tidigare försök att mäkla fred i den 
palestinsk-israeliska konflikten.  

SVT kunde vidare inte finna att ”européer” var en sådan etnisk grupp som avsågs i bestämmelsen om 
televisionens särskilda genomslagskraft. Formuleringen ”européer” avsåg boende i Europa och 
medborgare i europeiska länder. Detta är inte en homogen grupp utifrån etnicitet, religion eller 
andra diskrimineringsgrunder. Det var även tydligt att det var en tillfälligt medverkande som uttalade 
sig, alltså någon som granskningsnämndens praxis ställer lägre krav på gällande opartiskhet och 
saklighet.  

Granskningsnämnden konstaterade i sitt beslut att den svensk-israeliske bosättaren var en så kallad 
tillfälligt medverkande som gav uttryck för sin personliga uppfattning. För en tillfälligt medverkande 
kan kraven på opartiskhet och saklighet ställas lägre än för företrädare för programföretaget. Hans 
uttalanden innebar inte att programmet stred mot kraven på opartiskhet och saklighet i 
sändningstillståndet. 

Bosättaren gav enligt nämnden uttryck för en fördomsfull syn på européer. Nämnden konstaterade 
emellertid att syftet med den aktuella sekvensen var att illustrera den starka misstro som finns i 
Israel mot den europeiska inblandningen i tidigare försök att mäkla fred i den palestinsk-israeliska 
konflikten. En av paneldeltagarna kommenterade också efteråt bosättarens uttalanden och satte 



dem i ett sammanhang. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att programmet inte heller stred mot 
bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. 

GRANSKAD MÄKLARE GICK INTE ATT IDENTIFIERA – GRANSKNINGEN FRIADES  
FRIAT: Lokala nyheter Skåne, SVT1, 2020-06-17, kl. 21.39, 2020-06-18 kl. 7.05 och 21.39 
samt 2020-06-24 kl. 7.05 och 21.39, inslag om en mäklare; fråga om opartiskhet och 
saklighet samt respekt för privatlivet. Dnr. 20/04111. 
 
De anmälda inslagen var en del av en granskning av en icke namngiven mäklare, NN, på en 
mäklarfirma i Malmö. Namnet på mäklarfirman nämndes i inslagen ett antal gånger. NN syntes kort i 
en sekvens, med pixlat ansikte. I ett inslag spelades hans röst upp, förvrängd.  

Inslagen som sändes den 17 och 24 juni 2020 handlade om två unga par som kände sig lurade efter 
att de hade köpt bostadsrätter av NN. Båda paren försökte häva sina köp efter att det framkommit 
att det funnits brister i renoveringarna och i dokumentationen kring renoveringarna. SVT:s 
granskning visade att NN informerats av bostadsrättsföreningarna om bristerna som fanns, men låtit 
bli att informera köparna om detta. Detta trots att mäklare har en upplysningsplikt enligt 
fastighetsmäklarlagen. Inslagen den 18 juni handlade om att NN som mäklare misstänktes ha handlat 
med bostäder privat, något som inte är tillåtet enligt fastighetsmäklarlagen.  

Granskningen anmäldes av NN som ansåg att han pekats ut som en lögnare och bedragare, att det 
inte fanns belägg för påståendena som gjordes i inslagen och att SVT misslyckats i att dölja hans 
identitet. 

Nämnden skriver i sitt beslut att SVT i sitt yttrande har visat grund för sina påståenden om att NN 
förmedlat lägenheter där det saknats godkännande från bostadsrättsföreningen samt funnits brister i 
renoveringarna och i dokumentationen av dessa. Nämnden anser även att SVT visat grund för 
påståendet att NN handlat med bostäder privat. Det framgick av inslagen att NN:s handel med 
bostäder kan ha brutit mot fastighetsmäklarlagen. Det framgick därmed att det bara rörde sig om 
misstankar. NN fick möjlighet att bemöta den kritik som riktades mot honom, men avstod från att 
medverka. NN:s arbetsgivare bemötte istället uppgifterna i samtliga inslag. Mot denna bakgrund 
strider inslagen inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.  

NN har anfört att han var möjlig att identifiera genom pixlade bilder. I inslagen som sändes den 24 
juni förekom en kort sekvens där NN syntes i bild med pixlat ansikte. I inslaget den 17 juni kl. 21.39 
spelades ett telefonsamtal med NN upp där hans röst var förvrängd. Nämnden anser att NN inte gick 
att identifiera i inslagen. Inslagen strider inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 

NN anmälde också inslag som sändes innan den 17 juni 2020 och som var en del av granskningen. I 
de inslagen visades bland annat hur NN, filmad med dold kamera och med pixlat ansikte och 
förvrängd röst, undanhöll information för SVT:s reporter vid en lägenhetsvisning. Eftersom NN gjorde 
sin anmälan först den 17 september 2020 hade tremånadersgränsen för anmälan passerat. Nämnden 
ansåg inte att det fanns några särskilda skäl att ändå granska inslagen och den delen av anmälan 
skrevs av. 

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! 
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