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”NYHETER PÅ LÄTT SVENSKA” FRIADES 
Vid Granskningsnämndens senaste möte prövades två inslag från SVT och båda friades. Det ena 

inslaget gick i ”Nyheter på lätt svenska” och handlade om en förtroendeundersökning som gjorts 

efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Det andra inslaget, som sändes i SVT Nyheter Öst, 

handlade om en vindkraftspark och behandlades i samband med att nämnden fattade beslut 

gällande flera inslag i P4 Östergötland i samma ämne.  

 

TELEGRAM OM STATSMINISTERN FRIAT  
FRIAT: SVT Nyheter på lätt svenska, SVT2, 2017-04-11, inslag om förtroendet för 

statsministern; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 17/01143. 
 

Inslaget handlade om en förtroendeundersökning som gjorts efter terrordådet på Drottninggatan i 

Stockholm. Först sades att nio av tio svenskar tyckte att polisen hade gjort ett bra jobb efter 

terrorattacken. Sedan visades en rubrik med texten "Ökat förtroende. Efter terrordåd" medan 

programledaren sa:  

”Förtroendet, alltså att man litar på att en person gör ett bra jobb, har även ökat för den här mannen, 

Sveriges statsminister Stefan Löfven. Över 60 procent av svenskarna säger att de är nöjda med 

statsministern. De tycker att han har gjort ett bra jobb efter terrorattacken på Drottninggatan i 

Stockholm. Förtroendet har även ökat för hela regeringen.” 

 

Inslaget anmäldes av flera personer som påpekade att det vara var 37 procent i undersökningen som 

sa sig ha förtroende för statsministern. Det som drygt 60 procent var nöjda med var hans insats efter 

terrorattentatet. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att det visserligen kunde diskuteras om inte fler uppgifter borde ha redovisats 

i programmet, men att programformen kräver förenklingar. Programmet vänder sig i huvudsak till 

personer som har svårt att följa med i andra nyhetssändningar, till exempel för att de inte har svenska 

som modersmål. 

 

Nämnden ansåg att inslaget visserligen kunde ge uppfattningen att 60 procent generellt sett hade 

förtroende för statsministern, men ansåg ändå att det framgick tillräckligt tydligt att andelen avsåg 

dem som tyckte att han gjort ett bra jobb efter terrorattacken och inslaget friades. En ledamot var 

skiljaktig och ville fälla för att han ansåg att inslaget blev missvisande. 

 

  

INSLAG OM VINDKRAFTSPARK INTE OSAKLIGT 

FRIAT: SVT Nyheter Öst, 2017-02-28, SVT1 och SVT2, kl. 18.30 och 21.45, inslag om en 

vindkraftspark; fråga om saklighet. Dnr. 17/00991. 

Ett inslag i SVT Nyheter Öst behandlades av nämnden samtidigt som flera inslag i P4 Östergötland i 

samma ämne behandlades. Inslagen handlade om en förhandling i mark- och miljödomstolen gällande 

en vindkraftspark i Tjällmo samt motsättningarna mellan de tvistande parterna. 

 



När det gällde inslaget i SVT misstänker en anmälare att SVT ”inte genomfört regelmässig 

faktakontroll” av de uppgifter som framkom i inslaget gällande det opinionsstöd som 

vindkraftsprojektet hade i det så kallade byalaget. 

 

Sveriges Radio hade fått yttra sig över om inslagen överensstämmer med kraven på opartiskhet och 

saklighet. SVT hade inte fått någon begäran om yttranden gällande inslaget i SVT Nyheter Öst – vilket 

hade skett om det fanns risk för ett fällande beslut -  men ärendet behandlades alltså i samband med 

att nämnden fattades beslut gällande Sveriges Radions inslag. Gällande inslaget i SVT skrev nämnden i 

sitt beslut att ”uppgiften om hur stor del av de boende i Tjällmo som var positiva till vindkraftsparken 

framfördes av en tillfälligt medverkande för vilket kravet på saklighet kan ställas lägre än på 

företrädare för programföretaget” och inslaget friades. Även samtliga inslag i Sveriges Radio friades. 

 
 
Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, 105 10 Stockholm  

E-post: programetik@svt.se, Tel: 08-784 56 78  

Om du fått detta infobrev står du även på e-postlistan för nästa.  

Nya SVT-prenumeranter kan anmäla sig till programetik@svt.se! 


