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Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

1. Kontaktuppgifter
Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar till prövning.

Anmälare*
FT News Group OÜ

Om anmälaren är ett företag eller en organisation, ange kontaktperson här
Widar Nord

E-postadress eller postadress måste alltid anges*
E-postadress
widar@friatider.se

E-postadress (bekräfta)
widar@friatider.se

Adress
Liivalaia tn 20a

Postnummer
10118

Ort
Tallinn, Estland

Mobil-/telefonnummer
0812411404

Klicka här för att läsa om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna*. Dessa fält måste fyllas i.

Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

2. Anmälan
Klicka här för information om vad du kan anmäla

Program*
Rapport

Kanal eller station*
SVT1

Datum
2023-03-10

Sändningstid*
19:35

Kontrollera alltid uppgifterna. Om din anmälan innehåller felaktig information riskerar den att skrivas av.

Skriv kort om innehållet i programmet och vad du vill att granskningsnämnden ska granska*

Myndigheten klickar som regel inte på länkar av säkerhetsskäl. Om du vill hänvisa till innehållet på t.ex. en webbplats bör du göra en
skärmdump alternativt en pdf-utskrift och bifoga som bilaga. Du kan ladda upp en bilaga längre ned i formuläret.

Klicka här för att läsa om de krav och regler som gäller
SVT-journalisten Peter Rawet, som äger en villa värderad till 10.100.000 kr i Nacka, har brustit i saklighet och
opartiskhet när han gjort ett reportage i Rapport om en kvinna som kritiserar regeringen för att inte ha lättat upp
amorteringskravet för bolån så att det även gäller den som känner sig pressad av höga räntor. 

I syfte att väcka sympati för kvinnans situation har SVT avsiktligt presenterat henne med ett felstavat namn och

https://www.mprt.se/om-oss/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/
https://www.mprt.se/anmal-program/det-har-kan-du-anmala/
https://www.mprt.se/regelverk/Sa-regleras-radio-och-tv-sandningar/innehallsregler-for-radio-och-tv/


utelämnat ett av hennes efternamn. Vidare undanhåller SVT att reportaget görs från hennes villa i ett
överklassområde i Djursholm, samtidigt som SVT visar en vilseledande sidosekvens (s.k. "B-roll") där kvinnan går
omkring i ett höghusområde och ser drabbad ut. Som framgår av bifogade bilder är det andra fönsterkarmar i villan
där intervjun görs än på bostäderna i sidosekvensen, varför SVT alltså har åkt iväg med kvinnan till ett område med
lägre social status enbart i syfte att kunna vilseleda tittaren. 

I själva verket är kvinnan sannolikt identisk med den tidigare statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård (se bifogad
skärmbild från Youtube), som är forskare i nationalekonomi och bland annat har jobbat som beslutsfattare på
Riksbanken. I reportaget presenteras hon dock som "Eva Udéen, bolånetagare" och Rawet uttalar även hennes
namn i linje med denna felstavning, som är avsiktligt gjord i syfte att försvåra för tittaren att söka på namnet i Google.

Visserligen upplyser Rawet om att hon "tidigare jobbat politiskt åt Moderaterna", vilket troligen syftar på att hon
arbetat i Moderaternas riksdagskansli 2004–2006, alltså före jobbet som statssekreterare. Detta kan dock lika
gärna syfta på nåt nätt och jämnt arvoderat kommunalt uppdrag och är vilseledande. 

Undertecknad har förståelse för att löntagare på SVT kan ha svårt att finansiera lån på sina mångmiljonkåkar i det
läge som råder nu. Det är dock viktigt att SVT förhindrar att ekonomiskt pressade medarbetare sprider desperat
propaganda och vilseleder tittarna med olika typer av kampanjjournalistik för sådant som lägre räntor, generösare
amorteringskrav, snabbare el-bidrag till villaägare och så vidare. Nästan all journalistik i SVT är vinklad utifrån
bostadsägares perspektiv numera, vilket inte är sakligt eller opartiskt. När det övergår i rent vilseledande och
användning av falska namn med mera så är det extra problematiskt. SVT ska spegla hela befolkningen och inte
vara en skattefinansierad sändare av lögnpropaganda i frågor som ligger överklassen och medelklassen i
Stockholm varmast om hjärtat. 
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