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BESLUT SB 43/10 

2010-01-26 Dnr: 1077, 1078, 

1094, 1103 och 

1107/09-23 

 

SAKEN 

Lilla Löpsedeln, UR (SVT1), 2009-10-22, inslag om Sverigedemokraterna; 
fråga om opartiskhet och saklighet 
 
BESLUT  

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på 
opartiskhet och saklighet.  
 
_____________________  
 
 
INSLAGET 

Inslaget inleddes med att programledaren sa att det under den gångna veckan 
hade blossat upp en häftig debatt kring Sverigedemokraterna (SD) efter att 
partiledaren Jimmie Åkesson hade skrivit en debattartikel där han skyllde en 
”massa elände” på muslimer. Efter detta följde ett reportage där en reporter 
räknade upp ett antal påståenden ur artikeln och sa att experter hade visat att 
påståendena inte stämde. Samtidigt visades bilder som illustrerade 
påståendena och när reportern sa att uppgifterna var fel visades en röd skylt 
med texten ”fel”.  
 
Därefter medverkade riksdagsledamoten Nalin Pekgul som sa att hon kände 
sig utsatt eftersom artikeln gav en bild av hennes religion som inte var sann. 
Ett kort klipp med Jimmie Åkesson visades där han sa följande. ”Det påstås 
till exempel att jag far med osanning i den här artikeln, och det vill jag hävda 
att det gör jag inte.” 
 
Efter reportaget medverkade NN från Olof Palmes Internationella Center och 
diskuterade artikeln med programledaren. NN sa bland annat att det SD 
försökte göra var att måla upp en bild av att alla muslimer har en hemlig plan 
om hur de ska kunna ta över Sverige och att det inte var sant. Programledaren 
frågade varför NN tyckte att artikeln var farlig och hon svarade att den var 
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farlig för att den spred rykten om sådant som inte stämde och när grupper 
tidigare i historien, till exempel Hitler och nazisterna, hade pekat ut en grupp 
som särskilt farliga som nazisterna pekade ut judarna, så ledde det till att flera 
miljoner människor mördades.  
 
Avslutningsvis frågade programledaren vad man skulle göra om man hade 
hört någon säga något som påminde om det som Jimmie Åkesson sa. NN sa 
att hon tyckte att man skulle ifrågasätta och säga emot och att det sällan 
stämde när en grupp pekades ut för något. 
 
 
ANMÄLAN 

Inslaget har anmälts av fem personer vars huvudsakliga invändningar är att 
inslaget var partiskt mot SD, att det var osakligt att jämföra SD med nazismen 
och att SD inte getts möjlighet att besvara kritiken som riktades mot partiet. 
 
Anmälarna anser därtill att  
• inslaget spred lögner om och propaganda för islam, 
• genomgången av Jimmie Åkessons debattartikel där olika ståndpunkter 

markerades med röda märken med texten ”fel” var partisk och saknade 
källhänvisningar och borde ha fått bemötas av Åkesson, 

• inslaget var särskilt olämpligt i ett barnprogram eftersom det kan liknas 
vid propaganda, 

• det i sammanfattningen av artikeln förekom flera faktafel. 
 
 
AKTUELL BESTÄMMELSE 

Sveriges Utbildningsradio ska bedriva programverksamheten opartiskt och 
sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och 
informationsfrihet ska råda i televisionen (6 § 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. Om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska dock 
den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i 
samma program eller inslag, antingen genom att den kritiserade själv 
medverkar eller genom att en kommentar från honom eller henne redovisas. 
 
 
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 

Kritik mot sakuppgifter i Jimmie Åkessons artikel 
Inslaget handlade om en uppmärksammad tidningsartikel av SD:s partiledare 



3/3 

Jimmie Åkesson. Enligt Granskningsnämndens mening kan det inte anses 
strida mot kraven på opartiskhet och saklighet att, på sätt som skedde i 
inslaget, redovisa den kritik som riktats mot olika sakpåståenden i den 
aktuella artikeln. Nämnden noterar också att en kommentar av Jimmie 
Åkesson, där han vidhöll att det som stod i artikeln var sant, förekom i 
inslaget. 
 
Intervjun med NN  
Granskningsnämnden konstaterar att NN var en så kallad tillfällig 
medverkande som gav sin syn på innehållet i Jimmie Åkessons artikel och på 
risken med att skuldbelägga grupper av människor. Nämnden anser inte att 
hennes uttalanden innebär att inslaget strider mot kravet på saklighet eller 
innehöll kritik av sådan art som krävde ett bemötande. 
 
Inslaget i övrigt  
Nämnden anser inte heller att det anmälarna tagit upp i övrigt innebär att 
inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 
 
 
Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens ställföreträdande direktör 
Eva Tetzell efter föredragning av Christoffer Lärkner. 
 
 
 
Eva Tetzell 
 
    
   Christoffer Lärkner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


