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SAKEN

Gomorron Sverige, SVT1, 2012-09-21, inslag om vin; fråga om otillbörligt gynnande samt
mediets genomslagskraft
BESLUT

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte innebar ett otillbörligt gynnande
av kommersiella intressen eller att inslaget stred mot bestämmelsen om mediets
särskilda genomslagskraft.
____________________

ANMÄLAN

Anmälaren är kritisk till inslaget och anser i huvudsak att det förekom reklam för
specifika vinmärken. I inslaget visades bilder som täckte hela tv-rutan samtidigt som
man i positiva termer beskrev produkten och tillverkaren. Vidare är anmälaren kritisk
till att inslaget sändes vid en tidpunkt då barn och ungdomar ser på tv.

AKTUELLA BESTÄMMELSER

Ett program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella
intressen. Det får inte uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller
innehålla andra säljfrämjande inslag, eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt
sätt (5 kap. 5 § radio- och tv-lagen). Ett gynnande av ett kommersiellt intresse är
otillbörligt om det inte kan motiveras av något informations- eller
underhållningsintresse.
Sveriges Television ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det
gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen
(12 § i sändningstillståndet). Bestämmelsen tillämpas bland annat vid bedömningen av
program som behandlar droger. Den innebär enligt granskningsnämndens praxis ett
krav på varsamhet vid speglingen av bruket av till exempel alkohol, tobak och
narkotika.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Myndigheten för radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

Tel: 08-606 90 80 Fax: 08-741 08 70
registrator@radioochtv.se
www.radioochtv.se

2/2

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden konstaterar att fokus i inslaget låg på kombinationen av mat och
vin. Det gynnande som uppkom av de aktuella produkterna uppvägdes enligt nämnden
av ett informations- och underhållningsintresse. Inslaget strider därför inte mot
bestämmelsen om otillbörligt gynnande i radio- och tv-lagen.
Enligt nämndens praxis är det möjligt att ge råd om alkoholhaltiga drycker på det sätt
som skedde i det aktuella inslaget. Inslaget strider därmed inte mot bestämmelsen om
hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft i Sveriges Televisions
sändningstillstånd.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Henrik Jermsten efter
föredragning av Karin Berglund.
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