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Anmälan till Granskningsnämnden 2021-10-10  

Public Service rapporteringar i SVT rapport, SVT Västmanland, Dagens Eko och andra nyhetsinslag om 
incident i Västerås  23 september 2021 strider mot Public Service policy och demokratibestämmelsen 
i radio- och tv-lagen. 

 

Bakgrund och motiv 

Börje Peratt, journalist och medlem i Reportrar utan gränser tidigare Journalistförbundet och med 
stort antal uppdrag för Sveriges Radio och SVT befann sig med litet filmteam (en fotograf) i Västerås 
den 23 september på förfrågan om att göra ett reportage om vaccinering av omyndiga elever. 

Två kvinnor hade veckan innan bevittnat hur en omyndig tonåring vid Hahrska gymnasiet vinglat ut 
efter Covid19vaccinering grönvit i ansiktet badande i svett och ramlat ihop på en bänk strax framför 
kvinnorna. Ett av dessa vittnen, en pensionerade skolsköterskan fick en känsla av att här ligger pojken 
och dör framför mig. Trots att hon ropade på vårdpersonal och lärare var det i början inga som 
noterade hennes rop på hjälp. En medföljande Västeråskvinna filmade händelsen utan att rikta 
kameran mot pojken men ljudet gick in.  

Peratt fick denna video plus en förfrågan om han som journalist för Humanism & Kunskap skulle 
kunna tänka sig att åka till Västerås nästkommande vecka för att ta reda på vad som hände på 
gymnasiet och hur det gick för de två elever som man nu vet kunde ha fått allvarliga skador. 

Teamet stämde träff nära skolan för att ta beslut om intervjuobjekt. Kvinnorna hade sänt ett mail till 
rektorn som de inte fått svar på. Så rektorn var den första man ville fråga. Kvinnorna sökte upp henne 
med teamet i släptåg men hon vägrade svara på frågor trots att det på ingången stod ”Välkommen in 
för information”. 

I princip kastades kvinnorna ut och då beslöt de sig för att gå till en vårdklinik i närheten där de visste 
att man utförde covid19injektioner på skolans omyndiga elever. 

Peratt genomförde några intervjuer på allmän plats och en konfrontation då skolsköterskan fick syn på 
en kvinnlig skolelev som hon sa hade ”tvingat sin motvilliga pojkvän att vaccinera sig”.  

Vid baksidan på kliniken skildes teamet och kvinnorna åt så de fick själva uppsöka kliniken. 

Teamet stannade således bakom huset och utanför på allmän plats. Peratt inledde där ett samtal med en 
ung man som berättade om varför han vaccinerade sig. Han menade att Peratt stod på fel plats om man 
ville göra intervjuer och föreslog honom att istället gå till framsidan.  

Peratt gick till framsidan och filmade hur den pensionerade skolsköterskan samtalade med några 
mödrar vid en barnvagn och hur Västeråskvinnan stod i trapphuset vid kliniken som låg på 
övervåningen.  

Videon redovisar hur Västeråskvinnan stoppats av en securitasvakt. Hon bad om att få information och 
få träffa en personal för att överlämna ett papper. Hon avvisades av vakten och gick lugnt ut men sa att 
”jag vill bara lämna ett papper sedan går jag”. Vakten tog emot papperet och Peratt och de två 
kvinnorna lämnade platsen.  

Ingen av kvinnorna eller teamet var således någonsin inne i kliniken. Därefter lämnade kvinnorna och 
journalist den allmänna platsen och gick till sina bilar på p-platser. 
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Polisbrutalitet, grov misshandel av journalist och pensionerad skolsköterska 

När Peratt satte sig i bilen på passagerarplats började han direkt ladda sin mobil. Fotografen på 
förarplats startade bilen och då öppnade en poliskvinna passagerardörren och bad föraren stänga av 
motorn. Peratt frågade henne om anledningen men hon svarade inte. Istället gick hon runt till 
förarsidan och kontrollerade att tändningen är avslagen.  

Polisen inledde ett sabotage mot journalistens arbetsverktyg och journalistiska uppdrag 

Peratt startade mobilens video och bad poliskvinnan legitimera sig för att få en förklaring. Istället 
vände hon sig till någon på andra sidan och sa ”Han filmar”.  

Peratt stängde av kameran men sekunden därpå rycktes passagerardörren upp där Peratt sitter. Han 
sätter blixtsnabbt på videon igen. 

Mycket bryskt och utan förvarning blir Peratt överfallen och misshandlad av en storväxt polis som 
aldrig uppför sig enligt polskoden, dvs lugnt och stilla förklarar ett ingripande. Det föreligger ingen 
hotbild. Journalistteamet är på väg därifrån.  

Polismannen försöket ta mobilen från Peratt med våldsamt grepp om hans arm. Poliskvinnan 
attackerar Peratt inne i bilen och river sönder hans hand på jakt efter mobilen (läkarutlåtande).              
Peratt filmar hela tiden övergreppet genom att hålla mobilen så långt bort som möjligt med 
vänsterhanden. Polismannen har då greppat Peratts högerarm vridit om handleden och spänt armen 
bakåt mot dörrposten som polisen använder som bräckjärn.  

Peratt får skador från tumme, handled, biceps till axel och nacke. Och har fortfarande 16 dagar senare 
ständig värk i axeln.  

 
Polisbrutalitet och misshandel av pensionerad Skolsköterska 

Senare ska det visa sig att en annan poliskvinna och polisman utan förvarning attackerat 
skolsköterskan då hon är på väg till sin bil.  Och även där är övergreppet våldsamt och utdraget och 
orsakar armbrott på skolsköterskan. Poliskvinnan hostar från nära håll och spottar skolsköterskan i 
ansiktet. Här finns vittnen till övergreppet. 

 
Polisrapporten och Public Service ensidiga rapportering 

Västeråspolisens PRESS-info går ut med att 5-10 aktivister stormat en klinik i Västerås och att en 
polis skadats vid ingripandet. Rapport visar bilder på nedskräpning som att det orsakats av kvinnorna. 
Inget om misshandel av journalist och sjuksköterska. Men polisens helt felaktiga påståenden slås upp 
som sanningar i flera Public Servicekanaler bl. a Rapport. 

Public Service har brutit mot sin grundläggande policy ”Opartiskhet och saklighet” uttryckt på SVT 
hemsida och i PDF fil Policy Publicistverskamhet uppdaterad 20210419.   

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med 
beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen. 

Kravet på saklighet består av tre delar: 

- Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande. 
- Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga. 
- SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet 

också gäller det som visas i bild! 
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Public Service har aldrig utfört faktakontroll utan istället tagit ensidig ställning för en osaklig 
och felaktig polisrapport och blivit Västeråspolisens språkrör. 

- Public Service har inte beaktat aktivisternas yttrandefrihet eller journalistisk informationsfrihet 
- Public Service har inte ansträngt sig att eftersträva sanna, faktakontrollerade uppgifter 
- Public Service har irrelevant angett en polisskada som inte har med incidenten att göra 
- Public Service Rapport har inte tillåtit genmäle. Karin Thornberg vid Västmanland har i samtal 

med Peratt avfärdat genmäle i avvaktan på polisutredning.  
 
Se bilaga Mail från KT: Thornberg brister i: Kravet på opartiskhet [som] innebär att en utpekad part 
som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska 
beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt. 
Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets 
inledning vilken infallsvinkel det har…[Nyhetssändning ska inte ha en infallsvinkel] 
… Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT 
får inte ta ställning i kontroversiella frågor.  

Mailet visar att Thornberg är jävig och tar aktiv ställning för polisens bevisligen grovt falska vinkling.  

Enligt Public Service gäller att Demokratiska värden ska försvaras. Det finns ett viktigt undantag från 
opartiskhetskravet. SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet 
hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den 
enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade demokratibestämmelsen i radio- och tv-
lagen). Bestämmelsen innebär en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta 
antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas. 

I det senare fallet har public Service brutit mot samtliga riktlinjer markerade i ovanstående 
demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen. 

Vi kräver upprättelse, dementier och genmäle i samtliga kanaler som deltagit i falsklarmet. 

 
Styrelsen för Humanism & Kunskap 

Börje Peratt Ordförande 
Lisbet Gemzell 

Carl Johan Ljungberg 
Marianne Hiort af Ornäs 

Ingela Carlberg 
 

Bilaga och länkar: 

1. Mail från Karin Thornberg 

2. Bilaga och Länk SVT Västmanland https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/tumult-vid-
demonstration-mot-vaccinering-vaccinmotstandare-omhandertas 

3. LÄNK  Våldsamma poliser skadade journalist som intervjuat vaccinerade ungdomar – Västerås. 
Länk Till Rapports ensidiga rapportering: https://newsvoice.se/2021/09/valdsamma-poliser-skadade-
journalist-som-intervjuat-vaccinerade-vasteras/ 

4. LÄNK Videointervju av Jesper Johansson för Perspektiv-TV 
https://www.youtube.com/watch?v=qFIu9lvQBto 

5. Saknas Bilaga TEXT TV 23 och 24 september som utgör bevis för ensidig TEXT TV rapportering  


