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DELAR AV FRISKOLEGRANSKNING FÄLLS FÖR BRISTANDE OPARTISKHET 
Vid det senaste mötet tog Granskningsnämnden bara beslut i ett ärende: SVT Nyheter Östs 

granskning av friskolan Kunskapsljuset i Norrköping. Granskningen handlade bland annat om att 

skolan fått extra ekonomiska resurser, men att personal vittnade om att pengarna inte gick till 

eleverna. Granskningen anmäldes av skolans huvudman som menade att den brast i fråga om 

opartiskhet och saklighet. Majoriteten av inslagen friades av Granskningsnämnden, men två 

publiceringar fälldes för bristande opartiskhet eftersom skolans inställning till kritiken inte 

redovisades i inslagen. 

BRISTANDE OPARTISKHET ATT INTE REDOVISA SKOLANS INSTÄLLNING TILL KRITIK 
FÄLLT: SVT Nyheter Öst, SVT1, 2017-05-22, 2017-05-23 och 2017-06-02, kl. 07.10, 07.35, 

08.10, 08.35, 09.10, 18.30 och 19.55 samt SVT2, kl. 21.45, SVT1, 2017-05-24 och 2017-05-

29, kl. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10 och 18.30 samt SVT2, kl. 21.45, SVT1, 2017-05- 30, 

kl. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10 och 18.30, SVT1, 2017-06- 07, kl. 18.30 och 19.55, 

SVT1, 2017-06-18, kl. 18.10 och 19.55, SVT1, 2017-06-28, kl. 18.25 och 19.55 samt SVT2, kl. 

21.25 och Rapport, SVT1, 2017-06-02, kl. 19.30, inslag om en friskola; fråga om opartiskhet 

och saklighet samt beriktigande Dnr. 17/01572. 
 

I SVT Nyheter Östs granskning av friskolan Kunskapsljuset i Norrköping fick skolan kritik från bland 

annat före detta lärare och föräldrar till före detta elever som vittnade om att det förekom 

trakasserier på skolan och att undervisningen inte fungerade.  SVT kunde också visa att antalet 

behöriga lärare på skolan hade minskat kraftigt de senaste åren. Granskningen visade också att 

skolan hade fått 23 miljoner kronor i extra så kallat ”strukturbidrag” från kommunen de senaste sju 

åren – men att ingen tog ansvar för att granska vad pengarna användes till. I granskningen riktades 

även kritik mot kommunen och Skolinspektionen för bristande tillsyn av skolan.  

Granskningen anmäldes av skolans huvudman som menade att den brast i fråga om opartiskhet och 

saklighet. SVT fick också yttra sig över om man följt reglerna kring beriktigande. 

Majoriteten av inslagen – däribland det sammanfattande inslag som sändes i Rapport i början av juni 

– friades av Granskningsnämnden. Men samtliga inslag som sändes den 29 maj 2017 fälldes för att de 

stred mot kravet på opartiskhet. I inslagen riktades kritik mot Skolinspektionen för att man inte gjort 

uppföljande besök på skolan trots att man upptäckt allvarliga brister ett par år tidigare. Men skolans 

inställning till kritiken redovisades inte, vilket gjorde att inslagen fälldes för bristande opartiskhet.  

Även en trailer som sändes den 18 juni 2017 fälldes för bristande opartiskhet. I trailern, som puffade 

för minidokumentären som lagts ut på SVT Nyheter Östs hemsida, sammanfattades kritiken mot 

skolan i flera korta klipp, men skolans inställning redovisades inte. I beslutet har nämnden beaktat att 

det gått en längre tid mellan den ursprungliga rapporteringen och trailern. 

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! 


