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SAKEN

Kulturnyheterna, SVT1, 2018-01-17, kl. 18.13 och SVT2, 2018-01-17, kl. 21.39,
inslag om en algoritm som mäter medmänsklighet i sociala medier; fråga om
opartiskhet och saklighet
BESLUT

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på
opartiskhet och saklighet.
_____________________

INSLAGET

Inslagen handlade om att Raoul Wallenberg Academy uppmärksammat Raoul
Wallenbergs minnesdag med att släppa ”the Raoul Wallenberg Algorithm” för
Twitter. I inslagen beskrevs algoritmen mäta det medmänskliga klimatet bland
”tweets” från världsledare utifrån parametrar som bland annat ilska, avsky och
glädje. Detta illustrerades med en så kallat tweet från Donald Trump som fick
värderingen ”61 procent ilska” och en tweet från Michelle Obama med
värderingen ”79 procent glädje”.

ANMÄLAN

Anmälaren är i huvudsak kritisk till hur man hade valt ut de tweets som visades i
inslagen. Anmälaren anför att exemplen inte var dagsaktuella, trots att nyheten
var att algoritmen läser av tweets i realtid. Anmälaren anser att det finns politiska
överväganden kring hur man hade valt ut meddelandena och att man avsiktligt
värderade Donald Trumps tweet negativt och Michelle Obamas tweet positivt.
Anmälaren anser att detta utgjorde ett ställningstagande från redaktionens sida i
strid med kraven på opartiskhet och saklighet.
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AKTUELL BESTÄMMELSE

Sveriges Television ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i
televisionen (13 § i sändningstillståndet).

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden har granskat de aktuella inslagen mot bakgrund av
anmälan. Enligt nämndens bedömning strider utformningen av inslagen inte mot
kraven på opartiskhet och saklighet.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens andre vice ordförande
Dag Mattsson efter föredragning av Anton Pedan.
På granskningsnämndens vägnar

Dag Mattsson

Anton Pedan

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

