SVT:s riktlinjer inför extravalet 2015
Inför extravalet till riksdagen den 22 mars 2015 har SVT det viktiga uppdraget att genom
information och granskning ge kunskap, skapa intresse och stimulera till debatt i de aktuella
valfrågorna.
SVT:s trovärdighet i detta arbete är beroende av att all publicering i SVT:s kanaler, text- och
webbverksamhet inklusive sociala medier utformas opartiskt, balanserat och allsidigt.
Det är därför viktigt att SVT:s medarbetare iakttar detta vid behandlingen av frågor som rör
valet.
Följande riktlinjer gäller från och med 29 december 2014.
I. Nyheter och samhällsfakta
Utöver skärpt uppmärksamhet på ovanstående gäller inte någon begränsning för
extern medverkan av politiker eller andra företrädare för politiska ståndpunkter inför valet.
II. Övrig programverksamhet
som t ex barn-, ungdoms-, underhållnings-, kultur-,
fritid/fakta-, förkunnelse-, livsåskådnings- , dokumentär-, sport- och blandprogram.
Kravet på opartiskhet kräver särskild uppmärksamhet för program som i vanliga fall mera
sällan behandlar aktuella samhälls- och politikfrågor.
Det är viktigt att såväl valet av medverkanden som utformningen av programmen sker så att
inget politiskt parti eller annan motsvarande part gynnas framför andra.
De som ansvarar för sådana program bör även undvika att låta företrädare för de politiska
partierna framträda på sådant sätt att det kan uppfattas som ett partiskt gynnande.
SVT Programetik skall i samtliga fall kontaktas i god tid före avsedd medverkan av politiker
och andra partiföreträdare såväl i planerade som redan förinspelade program.
III. Anställda vid Sveriges Television
Medarbetare vid Sveriges Television, som i framträdande form aktivt medverkar i något
politiskt parti eller som på annat motsvarande sätt offentligen redovisar sin ståndpunkt,
måste avhålla sig från att framträda i program eller vara producent/redaktör för
program/inslag som rör valfrågor.
Vad som ovan sägs om programverksamheten gäller även i tillämpliga delar text-tv, svt.se,
SVT:s övriga kanaler och tjänster samt sociala medier.
Ansvaret för att riktlinjerna efterlevs åvilar personalansvariga och programansvariga chefer
samt medarbetare som har att besluta i frågor som rör programmen.
Vid tveksamhet om tolkningen och tillämpningen av ovanstående riktlinjer skall kontakt tas
med SVT Programetik.
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