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UPPMÄRKSAMMAD GRANSKNING OM SKOLAN FRIADES 
Vid granskningsnämndens senaste sammanträde prövades Vetenskapens världs stora granskning om 

skolan och reformer av det svenska skolsystemet. Granskningen bestod av två program som båda 

friades både när det gäller opartiskhet och saklighet. Tre nyhetsreportage som på olika sätt behandlade 

energi och klimat prövades också. Ett reportage i Aktuellt om ”grön el” på Orkneyöarna friades helt. 

Två Rapportinslag fälldes. Det ena handlade om små kärnreaktorer och fälldes för att inte närmare ha 

beskrivit riskerna med kärnkraft. Det andra fälldes på sakligheten för en för långtgående förenkling av 

klimatnytta när det gällde fossilt drivmedel. 

 

KRITISK GRANSKNING OM SVENSKA SKOLAN VAR OPARTISK OCH SAKLIG 

FRIAT: Vetenskapens värld: Det svenska skolexperimentet del 1, SVT2, 2022-05-16, 2022-

07-25 och 2022-07-28, Vetenskapens värld: Det svenska skolexperimentet del 2,  

SVT2, 2022-05-23 och 2022-08-01, program om reformer av det svenska skolsystemet; 

fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr. 22/01677. 
 

SVT:s vetenskapsprogram Vetenskapens värld presenterade i serien Det svenska skolexperimentet 

aktuell forskning om skolan, med fokus på de senaste 30 årens utveckling och reformer. I fyra avsnitt 

med rubrikerna ”Maxa betygen”, ”Skolstressen”, ”Friskolorna och glädjebetygen” och ”En bättre 

skola” intervjuades forskare, lärare och elever och andra med koppling till den svenska skolan. Med 

utgångspunkt ur forskning gavs en kritisk bild av den svenska skolan, bland annat att allt fler elever 

upplevde stress och att friskolor var mer generösa i betygssättning jämfört med kommunala skolor. I 

anslutning till sista programmet sändes en studiointervju med den ansvariga skolministern och en 

forskare.  

Ett tiotal anmälare ansåg att programmen brast i saklighet och opartiskhet. De ansåg 

sammanfattningsvis att programmen gav en ensidig bild av friskolornas roll, betygssättning och 

kunskapskrav och byggde på enskilda forskares, lärares och skolministerns kritiska uppfattningar i 

frågan, utan att företrädare för friskolor eller oppositionspartier fick samma plats. Utgångspunkten 

gynnade ett vänsterperspektiv. Anmälarna menade även att det gick att dra andra slutsatser av de 

aktuella rapporterna än de resultat som återgavs i programmen. Anmälarna anförde också att 

studierna inte tagit hänsyn till invandring, till hur segregationen sett ut utan ett fritt skolval eller till 

elever som inte deltagit i nationella prov. 

SVT anförde i sitt yttrande till nämnden att det låg väl inom ramen för SVT:s granskande uppdrag att 

med en kritisk utgångspunkt granska det svenska skolsystemet utifrån ett forskningsperspektiv. 

Programserien var inte ett debattinlägg utan grundade sig i forskning som publicerats om skolsystemet 

och elevernas hälsa. I yttrandet återgavs i detalj den sakliga grunden för att urvalet visade på en stor 

enighet i forskningsvärlden om de slutsatser som drogs. De forskare och experter som medverkade i 

programmet saknade partipolitiska kopplingar och var inte företrädare för något politiskt parti. De 

personer som uttalar sig var förutom lärare och elever erkända forskare och experter på skolområdet. 

Programledarens frågor till skolministern var av ansvarsutkrävande karaktär utifrån de slutsatser som 

forskare i programmet redogjort för. 

Granskningsnämnden skrev i sitt beslut att det framgick att programmens utgångspunkt var att 

beskriva forskningsläget vad gäller det svenska skolsystemet och de reformer som har genomförts de 

senaste 30 åren. Det var vidare tydligt att SVT refererade till uttalanden och studier gjorda av olika 



forskare, som i flera fall också medverkade i programmen, när det gällde de sakuppgifter och slutsatser 

som fördes fram. I ett studiosamtal medverkade skolministern och svarade på frågor utifrån den 

aktuella forskningen. Givet programmens utgångspunkt medförde det anmälarna har anfört om att 

företrädare för friskolor eller oppositionspartier inte gavs samma utrymme inte att programmen var 

ensidiga. I den del det riktades kritik mot en specifik skolkoncern fick koncernens vd bemöta den. I de 

delar där två lärare uttryckte sina personliga erfarenheter av att arbeta inom koncernen konstaterade 

nämnden att dessa var tillfälligt medverkande på vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas 

lägre. Nämnden kunde sammantaget inte finna att programmen stred mot kraven på opartiskhet och 

saklighet. 

 

RISKER MED KÄRNKRAFTVERK NÄMNDES INTE – INSLAGET BLEV OSAKLIGT 
FÄLLT: Rapport, SVT1, 2022-04-26, kl. 18.00 och 19.30 samt 2022-04-27, kl. 18.00, inslag om 

små kärnreaktorer; fråga om opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande. Dnr. 22-

01437.  

Inslaget handlade om små kärnkraftverk, så kallade SMR. I inslagen, som var likalydande i båda 

sändningarna den 26 april 2022, intervjuades grundarna av ett svenskt företag som producerar el från 

kärnkraft. Företagets namn framkom i deras namnskyltar och syntes kort i bild på en vespa som den 

ena grundaren åkte på. Reportern sa att de ”på kort tid hittat svenska kunder med intresse att bygga 

upp till 15 nya små kärnkraftverk”.  

 

Senare i inslaget sade reportern följande: ”Kärntekniken är den samma, bränslet från uran också. Men 

inte priset. För på senare år har höga kostnader varit det tyngsta argumentet mot ny kärnkraft, särskilt 

som sol- och vindkraft gått ner enormt i pris.”  

 

Därefter intervjuades en representant för Vattenfall som uppgav att de trodde på tekniken, att de 

bedömde att det kunde bli en lönsam energiproduktion och att de välkomnade en lagändring om 

lokalisering av kärnkraft för att skapa större möjlighet att utnyttja potentialen i SMR-reaktorer. I 

inslaget den 27 april 2022 sammanfattades innehållet från inslaget dagen innan. Svenskt näringslivs vd 

samt Sveriges energiminister uttalade sig om den nuvarande lagstiftningen gällande kärnkraft. 

 

Anmälarna skrev att inslagen ensidigt fokuserat på fördelarna med kärnkraft och var kritiska till att det 

inte framgick vilka negativa aspekter och risker det finns med den typen av energikälla. Flera ansåg att 

inslagen liknade reklaminslag för företaget som intervjuades. En anmälare menade att reporterns 

påstående om att det tyngsta argumentet mot kärnkraft har varit den höga kostnaden var felaktigt. 

 

SVT skrev i sitt yttrande att det bedömdes vara av stort intresse för SVT:s publik att berätta att 

Vattenfall, som tidigare stängt reaktorer av ekonomiska skäl, nu uppgav att de var intresserade av SMR. 

 

Gällande reporterns uttalande om att ”på senare år har höga kostnader varit det tyngsta argumentet 

mot ny kärnkraft” finns det flera källor som kan bekräfta att kostnaderna varit ett bärande argument i 

debatten den senaste tiden. I yttrandet hänvisades bland annat till debattartiklar som tog upp 

kostnader förknippade med kärnkraft. Även Vattenfall har i intervjuer med bland annat TT uppgett att 

”elen från ny, storskalig kärnkraft helt enkelt inte bär sig, när el från andra energislag går att göra 

billigare.” 

 



Granskningsnämnden konstaterar att inslagen handlade om framtiden för kärnkraft med fokus på så 

kallade SMR och dess fördelar samt ekonomiska aspekter. Enligt nämndens mening måste det vara 

möjligt att skildra denna typ av ny energikälla utan att det i sig strider mot kravet på opartiskhet.  

 

I inslagen påstods att höga kostnader har varit det tyngsta argumentet mot ny kärnkraft. Andra 

väsentliga argument som berör SMR:s framtid utelämnades dock, nämligen frågor om risker och det 

faktum att kärnkraftsavfall kräver lagring och medför konsekvenser för miljön. Det gör påståendet om 

vad som varit det tyngsta argumentet mot kärnkraft missvisande. Inslagen står därmed i strid med 

kravet på saklighet.  

 

Det eventuella gynnande som uppkom genom intervjun med företaget som tillverkar SMR var enligt 

nämndens bedömning motiverat av ett tillräckligt informationsintresse. Inslagen innebar därför inte 

något otillbörligt gynnande av kommersiella intressen i strid med bestämmelsen. 

 

REPORTAGE OM ”GRÖN EL” PÅ ORKNEYÖARNA FRIAT 
FRIAT: Aktuellt, SVT2, 2022-05-11, inslag om vindkraft på Orkneyöarna; fråga om 

opartiskhet och saklighet.  Dnr. 22-01623.  

Inslaget var ett reportage från brittiska Orkneyöarna utanför Skottland. Efter otillräcklig 

kraftförsörjning från fastlandet med ofta återkommande elavbrott beslutade man där att utforska 

lokala alternativa energikällor. Utifrån öarnas speciella omständigheter används och forskas det på 

bland annat vågkraft, tidvattenskraft, solenergi och vindkraft och satsningarna har väckt stort 

internationellt intresse. I inslaget intervjuades en privatperson om olika energilösningar i sin bostad, 

en installatör som bland annat berättade om hur man kunde samordna olika energikällor, en forskare 

på European Marine Energy Center som berättade om storskaliga försök med våg- och tidvattensenergi 

och en entreprenör och uppfinnare.  

En anmälare ansåg att det påstods att sol- och vindkraft och lagring i batterier är det billigaste 

alternativet för elproduktion och att det borde framgått att energi från kärnkraft på flera sätt är en 

bättre och billigare energikälla. Anmälaren vände sig även mot användningen av ordet ”grön” bland 

annat när det gäller sol- och vindkraft och hänvisar till Konsumentverket och menar att de ”tillåter inte 

att företag använder den typen av odefinierade och overifierade påståenden i sin marknadsföring.” 

SVT fick yttra sig över detta och framhöll bland annat att det framgick av inslaget att det var ett 

reportage från Orkneyöarna utanför Skottland och hur de valt att hantera kraftförsörjningen där. En 

öbo som medverkade berättade att hennes energikonsumtion var väldigt billig. Sammanfattningsvis 

konstaterade reportern att energilösningarna var billiga men att det initialt innebar en kostnad att 

koppla upp sig mot nätet för den enskilde vilket innebar att kol fortfarande användes på öarna.  

Det lokala styret på Orkneyöarna hade alltså valt att satsa på dessa olika energiformer och inte på 

kärnkraft. Den jämförelse som anmälaren önskar har alltså inte varit aktuell där. I inslaget gjordes inte 

heller någon sådan generell jämförelse utan formuleringarna ”billigare” och ”säkrare” var alltså 

orsaken till det internationella intresset av utvecklingen på Orkneyöarna. Kärnkraftens för- och 

nackdelar generellt, i omställningen till icke-fossil elproduktion, har SVT Nyheter dock belyst i andra 

reportage. 

Även om jämförelsen med kärnkraft alltså inte gjordes i inslaget kan nämnas att när det gäller 

kostnader för olika energislag bedöms medelvärdet för kostnaderna för olika sorters vindkraft som 

billigare än kärnkraft enligt Forskningsinstitutet Energiforsk. Det framgår till exempel i den stora studie 



de publicerade 2021 publicerade om kostnaden för olika energislag till stöd för politiker och företag 

"El från nya anläggningar".   

Användningen av ordet ”grön” som i t. ex. grön teknik, grön energi, användes som framgår av inslaget 

inte i marknadsföringssammanhang utan av externt medverkande och beskrivande i dagligt tal. 

Formuleringen får i sammanhanget anses vara gängse i dagligt tal för att beskriva el från sol-, vind- och 

vattenkraft. 

Granskningsnämnden konstaterar att inslaget handlade om lokal elförsörjning genom sol- och 

vindkraft på Orkneyöarna. I inslaget gjordes det inte någon jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft. 

Inslaget strider därmed inte mot kraven på opartiskhet och saklighet i denna del. Vidare konstaterar 

nämnden att användningen av begreppet ”grön el” i sammanhanget inte heller medför att inslaget 

strider mot dessa krav. 

 

BILIST SOM TANKADE DIESEL KALLADES MILJÖHJÄLTE – DEL I ATT INSLAG FÄLLDES  
FÄLLT OCH FRIAT: 22/01797 Rapport, SVT1, 2022-06-08 och 2022-06-21, kl. 19.30, inslag om 

biodrivmedel och reduktionsplikten; fråga om opartiskhet och saklighet samt 

bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Dnr. 22-01797.  

Inslaget den 8 juni handlade om politiska förslag om att sänka kraven på inblandning av biodrivmedel 

i diesel och bensin. I påannonseringen sa programledaren bland annat följande:  

”Och trots rekordförsäljning av elbilar så har 97 procent av alla personbilar i Sverige 

förbränningsmotor. SVT:s granskning visar att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel idag 

ger sju gånger mer klimatnytta än alla elbilar tillsammans.”  

En bilist som tankade sin dieselbil intervjuades om hur mycket biodrivmedel det var i dieseln han 

tankade. ”Här står en klimathjälte och tankar bilen. Men han vet inte om hur stor hjälte han är”, sade 

reportern om bilisten. En kommunikationschef på ett bensinföretag berättade att andelen 

biodrivmedel kunde vara upp emot 45 procent. Reportern sa därefter att den som kör på el gör massa 

nytta för klimatet men att reduktionsplikten gör att mer och mer biodrivmedel blandas in även i 

fossilbilar. Reportern sade sedan följande:  

”Totalt sett ger utsläppsminskningarna på alla fossilkärror 3,7 miljoner ton minskade utsläpp. Elbilarna 

ger bara en halv miljon ton. För att de är fortfarande så få.” 

Inslaget den 21 juni handlade om eventuella konsekvenser av att förändra kravet för reduktionsplikten. 

I påannonseringen sa programledaren att allt fler partier vill minska kraven på biodrivmedel i bränslen 

på grund av att man vill få ner bränslepriserna, men att flera stora industriföretag varnar för att 

miljardsatsningar för klimatet hotas om reglerna ändras. 

Anmälarna ansåg sammanfattningsvis att biodrivmedel i inslagen framställdes som bra för klimatet 

och ”en lösning på klimatkrisen”.  

SVT skrev i sitt yttrande att det som refererades i inslaget som sändes den 8 juni var en granskning som 

SVT gjort utifrån siffror från Naturvårdsverket. I inslaget presenterades siffrorna på ett för publiken 

begripligt sätt. Reportern påpekade att den stora skillnaden berodde på att elbilarna ”fortfarande [är] 

så få.” Skillnaden i utsläppsminskning mellan reduktionspliktens påverkan på de många fossildrivna 

bilarna och (de relativt få) elbilarna sammanfattades i påannonseringen i en något spetsigare 

formulering som att ”inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel i dag ger sju gånger mer 



klimatnytta än alla elbilar tillsammans.” SVT anser inte att formuleringen var så förenklad att den 

medförde att inslaget brast i saklighet. 

Granskningsnämnden konstaterar att beräkningarna utgick från Naturvårdsverkets siffror och beaktar 

det faktum att reduktionsplikten förvisso medför utsläppsminskningar. Nämnden anser emellertid, 

trots detta, att den tillspetsade formuleringen om klimatnytta i påannonseringen i kombination med 

hur jämförelserna presenterades i inslaget och att en bilist som tankade diesel benämndes som en 

klimathjälte, medförde att helhetsintrycket av inslaget blev att det är positivt för klimatet att köra 

fossildrivna bilar. Framställningen blev därmed så förenklad att den medför att inslaget den 8 juni 

strider mot kravet på saklighet.  

Nämnden anser att inslaget den 21 juni inte strider mot kravet på opartiskhet och saklighet. Inget av 

inslagen har utformats på ett sätt som strider mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av 

kommersiella intressen. 
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