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RAPPORTINSLAG OM KLIMATMÅL FRIAT
Granskningsnämndens vårsäsong avslutades med ett friande för SVT:s del. Inslaget i Rapport
handlade om FN:s klimatrapport som hade släppts samma dag. En formulering om att rapporten inte
pekade ut kärnkraften som speciellt avgörande för klimatmålet, anmäldes och prövades. Nämnden
friade inslaget eftersom SVT kunnat visa grund för uppgifterna i sitt yttrande.

SAKLIGT ATT KÄRNKRAFT SPELAR MINDRE ROLL FÖR UTSLÄPPSMINSKNINGAR
FRIAT: Rapport, SVT1, 2022-04-04, kl. 19.30, inslag om klimatmål; fråga om saklighet.
22/01250.
Reportaget handlade om en rapport som FN:s klimatpanel hade släppts samma dag. I inledningen sa
reportern: ”I Paris för drygt sex år sen lovade alla länder att uppvärmningen skulle stanna vid 1,5
grad. Men det ser mörkt ut enligt rapporten idag från FN:s klimatpanel. För att klara det så måste
utsläppen vända ner om bara tre år, alltså till 2025. Och just nu så fortsätter det bara uppåt.” Lite
senare i inslaget sa reportern: ”... det är vind och solkraft klimatpanelen pekar ut. Kärnkraft däremot
tror man inte kan spela så särskilt stor roll.”
En anmälare skrev att det inte fanns stöd för påståendet ”Kärnkraft däremot tror man inte kan spela
så särskilt stor roll” i rapporten samt att reportern var ”listig” som använde tidsperspektivet 3 år,
eftersom det inte är möjligt att bygga ut kärnkraften på en så kort tidsperiod.
SVT skrev i sitt yttrande att tidsperspektivet tre år var en del av innehållet i rapporten, vilket tydligt
framgick av inslaget. Klimatpanelen hade endast kortfattat behandlat kärnkraft och
sammanfattningsvis skrivit att kärnkraft kan bidra till utsläppsminskningar, men inte i samma storlek
som övriga fossilfria energikällor. I en scenarioberäkning bedömdes kärnkraft kunna stå för 6% av
utsläppsminskningarna till 2030. Motsvarande siffra till år 2050 var 10%. Mot bakgrund av detta
ansåg SVT att det fanns fog för påstående att FN:s klimatpanel inte trodde att kärnkraft kan spela en
särskilt stor roll för omställningen.
Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att SVT visat grund för att klimatpanelen i sin rapport dels
tog upp att de globala utsläppen måste minska inom tre år och dels beräknade att kärnkraft endast
kan stå för en mindre del av utsläppningsminskningen. Inslaget stred därför inte mot kravet på
saklighet.
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