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BESLUT
2011-10-31

Dnr: 11/02029

SAKEN

Gomorron Sverige, SVT1, 2011-07-27, intervju med en företrädare för
Sverigedemokraterna; fråga om opartiskhet och saklighet
BESLUT

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.
FÖRELÄGGANDE

Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.
____________________

INSLAGET

I inslaget intervjuade programledaren Sverigedemokraternas vice gruppledare i
riksdagen, Sven-Olof Sällström, med anledning av att en av partiets kommunpolitiker i Halland hade skrivit på sin blogg att vansinnesdådet i Norge
”triggades av massinvandringen och islamiseringen”. Under intervjun sa
programledaren bland annat följande.
Men du, i valrörelsen, och jag såg nu i Almedalen, så gick dina medlemmar omkring
med gula tröjor som det stod ”Bevara Sverige Svenskt”. Var går gränsen någonstans,
hur ska man se på det här?

Sven-Olof Sällström svarade bland annat att han själv inte var i Almedalen och
att han inte visste exakt vad som stod på tröjorna. Han sa vidare att han var
tveksam till att det stod ”Bevara Sverige Svenskt” på tröjorna, men att partiet
stod upp för att bevara Sverige som det har varit, med svensk kultur. Detta
innebar inte enligt Sven-Olof Sällström att människor från andra delar av
världen inte kunde komma till Sverige och bli en del av den gemenskapen.
Efter intervjun följde ett samtal mellan programledaren och två ledarskribenter
där de medverkande bland annat riktade kritik mot Sverigedemokraterna.
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ANMÄLAN

En anmälare ifrågasätter sakligheten i programledarens påstående att sverigedemokrater i Almedalen gått omkring med tröjor där det stod ”Bevara Sverige
Svenskt”. Anmälaren undrar hur programledaren kunde veta att dessa personer
var sverigedemokrater. Anmälaren är vidare kritisk till att ingen representant från
Sverigedemokraterna medverkade i den efterföljande debatten och att de
medverkande debattörerna oemotsagt fick rikta grova anklagelser mot partiet.

PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE

Sveriges Television (SVT) anser att inslaget inte strider mot kravet på saklighet
och anför i huvudsak följande.
Frågeställningen i inslaget bygger på uppgifter som programledaren, och andra
SVT-medarbetare, tidigare hade tagit del av under bevakningen av valrörelsen
och andra politiska evenemang. I sitt svar var Sven-Olof Sällström tveksam till
att det förekom att partimedlemmar gick i tröjor med texten ”Bevara Sverige
Svenskt”, men att partiet stod upp för att bevara Sverige som det varit, med
svensk kultur. Detta innebar enligt Sven-Olof Säfström inte att människor från
andra delar av världen kunde komma till Sverige och bli en del av den gemenskapen. Mot bakgrund av att den ej bekräftade uppgiften omedelbart fick
kommenteras av en ledande företrädare för Sverigedemokraterna, kan SVT inte
finna att inslaget strider mot kravet på saklighet.

AKTUELLA BESTÄMMELSER

SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i
televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kraven på opartiskhet och saklighet
tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare,
reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som
företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra
så kallade tillfälliga medverkande. Kravet på opartiskhet innebär enligt
granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad
part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta
ske i samma program eller inslag.
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för
framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara
vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.
SVT ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger
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kontrollera sakuppgifter i programmet (5 § andra stycket i sändningstillståndet).

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden anser inte att SVT, genom det material som programföretaget presenterat i ärendet, har visat grund för uppgiften att medlemmar i
Sverigedemokraterna i Almedalen burit tröjor med texten ”Bevara Sverige
Svenskt”. Enligt nämnden strider därför inslaget mot kravet på saklighet i denna
del. Det förhållandet att företrädaren för Sverigedemokraterna fick kommentera
påståendet ändrar inte den bedömningen.
Granskningsnämnden konstaterar att den kritik mot Sverigedemokraterna som
de två tillfälligt medverkande ledarskribenterna förde fram inte var av sådan art
att den krävde ett bemötande. Mot bakgrund av detta anser inte nämnden att
inslaget strider mot opartiskhetskravet.

Detta beslut har fattats av Kerstin Calissendorff, Maria Edström, Annika
Åhnberg, och Helena Jäderblom efter föredragning av Rasmus Gedda.
På granskningsnämndens vägnar

Kerstin Calissendorff
Rasmus Gedda

Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

