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”TOPPMÖTET” MED REINFELDT TYDLIGT FRIAT  
 

Det enda beslut som gällde SVT vid granskningsnämndens senaste möte handlade om programserien 

Toppmötet där Sveriges före detta statsminister, moderaten Fredrik Reinfeldt, mötte fyra tidigare 

makthavare, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg och Tony Blair. Serien blev 

kontroversiell och ansågs av många strida mot kraven på SVT:s opartiskhet och saklighet. Men den 

friades ändå på ett mycket tydligt sätt av nämnden. 

TYDLIG MARKERING AV UTGÅNGSPUNKT I TOPPMÖTET MED REINFELDT 
FRIAT: Toppmötet, SVT1, 2016-12-29, 2017-01-02, 2017-01-05 och 2017-01-09, 

programserie där Sveriges förre statsminister möter politiker, och Efter Toppmötet, SVT1, 

2017-01-09, paneldiskussion om programserien Toppmötet; fråga om opartiskhet och 

saklighet. Dnr. 16/03622, 17/00029, 67, 70, 71, 74 och 637. 

 
I den fyra avsnitt långa programserien Toppmötet samtalade Sveriges förre statsminister Fredrik 

Reinfeldt med USA:s före detta utrikesminister, Danmarks förre statsminister, Storbritanniens före 

detta premiärminister och Norges förre statsminister, numera generalsekreterare för Nato. Samtliga 

avsnitt, som var en timme långa, introducerades med att en speakerröst sa följande: 

”I den här programserien ska Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt möta några av de senaste 

decenniernas mest inflytelserika makthavare som nu har dragit sig tillbaka från sina positioner som 

regeringschefer och ministrar i sina respektive länder. I personliga möten berättar Condoleezza Rice, 

Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg och Tony Blair om några av de skeenden som har format 

vår tid. De samtalar även om världen av i dag och om politiska och ekonomiska utmaningar som 

ligger framför oss.”  

Samtalen kretsade bland annat kring makthavarnas karriärer och de politiska beslut som de varit 

delaktiga i. Eftersom Rice, Fogh Rasmussen och Blair alla varit djupt involverade i den kritiserade 

invasionen och kriget i Irak 2003 kom delar av samtalen med dem att handla om just detta. Direkt 

efter det fjärde och sista programmet sände SVT därför det halvtimmeslånga programmet Efter 

Toppmötet. Detta förklarade SVT i sitt yttrande över de många anmälningar som kommit in mot 

programserien. SVT menade också att det tydligt framkom att utgångspunkten för Toppmötet var att 

skildra personliga möten och samtal mellan tidigare politiska ledare och på så sätt ge ett annat 

perspektiv än det som framkommer i mer traditionell journalistisk bevakning och granskning.  

Anmälarna ansåg bland annat att programserien var ensidig, okritiskt och onyanserad. Flera 

anmälare ansåg att det framförts felaktiga och partiska påståenden från de intervjuade. De 

ifrågasatte också valet av Fredrik Reinfeldt som genomgående samtalsledare. 

Granskningsnämnden gav SVT rätt i alla delar och ansåg att utgångspunkten för programmen tydligt 

framgick för publiken. Nämnden konstaterade att de fyra politikerna var tillfälligt medverkande för 

vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än på företrädare för programföretaget. 

När det gällde Reinfeldts roll ansåg nämnden att publiken ”torde ha uppfattat honom som en 

tillfälligt medverkande person snarare än som en representant för SVT”, trots att han förekom i alla 

fyra delarna av serien. Nämnden bedömde därför att programmen inte stred mot kraven på 

opartiskhet och saklighet. Detsamma gällde det fristående programmet Efter Toppmötet. 
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