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Friande beslut i två Granskningsnämndsärenden
Det blev friande beslut för SVT vid granskningsnämndens senaste möte. Två ärenden var på
dagordningen, båda fallen handlade om saklighet/opartiskhet i regionala nyhetssändningar.
•
•

ABC och Rapport friades för uppgifter om att en yxa använts när två män attackerade
skolelever vid en Stockholmsskola.
Västmanlandsnytt friades för ett inslag om skogsavverkning, där ett skogsbolag ansåg att
rapporteringen innehöll felaktigheter. Anmälaren ansåg dessutom att inslaget stred mot
kravet på opartiskhet.

Oklarhet om tillhygge vid attack vid skola var inte osaklighet
FRIAT: Rapport, kl. 18:00 och ABC, kl. 18:10, SVT1, 2014-08-25, inslag om en attack vid en
skola; fråga om saklighet och beriktigande. Dnr: 14/02002.
I ett telegram i Rapport 18.00 och i ett inslag i ABC 18.10 berättades att två elever blivit jagade med
yxa på Alvikskolan och att det hade skrikits rasistiska glåpord efter dem. Den ena elevens ryggsäck
hade tagit emot slagen och ingen hade skadats.
En anmälare ansåg att inslagen var osakliga då yxan i själva verket var en träklubba. Denna uppgift
hade enligt anmälaren dementerats av polisen lång tid innan inslagen sändes.
SVT anförde i huvudsak att någon dementi inte hittats i efterhand vare sig av polisen eller av
redaktionen. Däremot hittade man en ljudfil på Radio Stockholms webbsida som publicerats vid 16.30
där en polisman preciserade att tillhyggena hade varit ”en träyxa och en elpistol”. Uppgiften om att
tillhygget hade varit en yxa gavs direkt till reportern i telefonsamtal med polisen under eftermiddagen.
Granskningsnämnden konstaterade att det före sändningen hade förekommit olika uppgifter om vilket
tillhygge som hade använts samt att SVT hade kontrollerat uppgiften med polisen. SVT får enligt
nämnden därför anses ha kontrollerat sakligheten tillräckligt. Inslagen stred därför inte mot kravet på
saklighet. Nämnden ansåg vidare att uppgiften om att det var en yxa inte var av sådan betydelse i
sammanhanget att ett beriktigande var befogat. Inslagen friades därmed även i detta avseende.

Västmanlandsnytt friat för inslag om avverkning av skog
FRIAT: Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-17, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga
om opartiskhet och saklighet. Dnr 14/00933.
Inslaget handlade om avverkning av ett parti skog utanför Ramnäs i Västmanland. Ordföranden för en
naturförening intervjuades och förklarade att ortsborna var oroliga för att s.k. gammelskog skulle
avverkas och att därmed ett antal ovanliga och rödlistade arter av växter hotades. Området som ägdes
av Bergvik Skog, men förvaltades av Stora Enso Skog. En handläggare vid länsstyrelsen intervjuades

också och konstaterade att det återstår små områden av gammelskog och att skogsbolagen gärna vill
avverka så mycket som möjligt. Inslaget avslutades med följande avannons.
”Stora Enso säger att dom i nuläget avvaktar länsstyrelsens beslut och kommer inte att genomföra
avverkningar i det aktuella området innan dess.”
Stora Enso anmälde inslaget och uppgav att det innehöll en mängd felaktigheter. Bolaget tyckte också
att det inte fått komma till tals tillräckligt. Bland annat ansåg bolaget att reportern inte tillräckligt
kunnat förklara för informationschefen vilket område det handlade om och att detta ledde till att
bolaget lämnade sin kommentar så sent att SVT bara hann med att göra en avannons i sändning.
SVT kunde i sitt yttrande visa en karta med vilket område det handlade om och granskningsnämnden
konstaterade i sitt beslut att Stora Enso inte gett några konkreta exempel på vad som skulle ha varit
felaktigt i inslaget. Nämnden slog också fast att den inte tar upp frågor om reportrars arbetsmetoder.
När det gällde kritiken mot Stora Enso ansåg nämnden att Stora Enso fick tillräcklig möjlighet att
bemöta den i inslaget. Inslaget friades alltså helt.
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