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	   	   	   	   Till	  Granskningsnämnden	  för	  radio	  och	  TV	  

	  

Anmälan	  av	  program	  i	  P3	  Dokumentär	  

Programmet	  Kanal:	  P3	  

Program:	  P3	  Dokumentär	  

Datum:	  2011-‐03-‐27	  

Producent:	  Tove	  Leffler	  

Exekutiv	  producent:	  Amanda	  Rydman	  

Tema:	  Sjukhusspionaffären	  i	  Göteborg	  1975	  

Programläggen:	  1)	  ca	  7.50	  min	  in	  i	  programmet	  

	   	  	  	  	  2)	  ca	  9.40	  	  -‐	  ”	  –	  

	   	  	  	  	  3)	  ca	  13.00	  –	  ”	  –	  

	   	  	  	  	  4)	  	  generella	  fakta	  kring	  programmet,	  oavsett	  min	  person	  

Vid	  tillfället	  för	  första	  brevväxling	  med	  Sveriges	  Radio	  från	  min	  sida,	  2012-‐03-‐22	  hade	  det	  således	  
gått	  ca	  1	  år	  från	  direktsändningen,	  under	  vilken	  tid	  programmet	  varit	  tillgängligt	  på	  podradio.	  Mitt	  
klagomål	  framfördes	  dock	  så	  fort	  jag	  fått	  kännedom	  om	  detsamma	  och	  hunnit	  lyssna	  på	  det	  på	  nätet.	  

Ärendegången	  	  

1.	  	  	  2012-‐03-‐22:	  datering	  av	  mitt	  klagomål	  till	  SR,	  Juridiska	  avdelningen	  avsänt	  med	  rekommenderat	  
brev.	  

2.	  	  	  2012-‐03-‐23;	  Josefin	  Sandstedt	  meddelar	  med	  mail	  att	  brevet	  ankommit	  och	  har	  gjort	  
bedömningen	  att	  ett	  genmäle	  från	  mig	  ”bör	  infogas	  i	  programmet”.	  Vidare	  meddelar	  hon:	  ”För	  
tillfället	  har	  vi	  gjort	  programmet	  otillgängligt	  för	  nedladdning	  i	  väntan	  på	  att	  vi	  kan	  införa	  dina	  
kommentarer.	  Vi	  bedömer	  att	  det	  för	  publiken	  skulle	  vara	  intressant	  att	  få	  höra	  din	  version.	  Inom	  
kort	  kommer	  därför	  programmets	  producent	  att	  kontakta	  dig	  och	  erbjuda	  dig	  att	  ge	  din	  syn	  på	  det	  
som	  framförts	  under	  förutsättning	  att	  du	  bekräftar	  att	  genmäle	  fortfarande	  är	  aktuellt	  för	  din	  del”.	  

I	  detta	  brev	  säger	  Sandstedt	  följande:	  ”SR	  har	  uppfattat	  att	  dina	  främsta	  invändningar	  handlar	  om	  
påståendet	  att	  du	  privatspanat	  och	  utfört	  åsiktsregistrering.	  Detta	  menar	  SR	  är	  fastlagt	  i	  och	  med	  det	  
som	  framkom	  i	  samband	  med	  den	  s.k.	  IB-‐affären	  i	  början	  på	  70-‐talet.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  
poängtera	  att	  det	  inte	  påstås	  att	  du	  i	  samband	  med	  ärendet	  med	  sjukhusspionen	  agerat	  på	  det	  
sättet.”	  

Jag	  återkommer	  till	  detta	  påstående	  nedan.	  

3)	  2012-‐03-‐25:	  Jag	  bekräftar	  mitt	  intresse	  till	  Josefin	  Sandstedt.	  
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4)	  2012-‐04-‐03	  skickar	  den	  exekutiva	  producenten	  Amanda	  Rydman	  ett	  mail	  i	  vilket	  hon	  framför	  olika	  
alternativ	  min	  medverkan.	  

5)	  2012-‐04-‐05:	  Jag	  besvarar	  Rydmans	  mail	  med	  synpunkter	  på	  hur	  jag	  anser	  min	  medverkan	  bör	  
utformas.	  Med	  vändande	  mail	  meddelar	  Rydman	  att	  hon	  är	  bort	  till	  16	  april.	  

6)	  2012-‐04-‐20:	  Rydman	  per	  mail:	  	  ”har	  tagit	  del	  av	  ditt	  brev,	  samt	  försökt	  nå	  producenten	  för	  
programmet.	  Hon	  är	  tyvärr	  bortrest	  (utomlands)	  och	  jobbar	  som	  frilans	  (inte	  på	  Sveriges	  Radio).	  
Därför	  är	  det	  många	  faktorer	  som	  spelar	  in	  när	  det	  gäller	  planeringen.	  

7)	  2012-‐05-‐29:	  Jag	  påminner	  i	  ett	  mail	  Amanda	  Rydman	  om	  ärendet	  och	  skriver	  ”undrar	  om	  inte	  Tove	  
Leffler	  borde	  ha	  varit	  återkommen	  vid	  det	  här	  laget”.	  

8)	  2012-‐05-‐31:	  Rydman	  besvarar	  mitt	  mail:	  ”Jag	  hade	  kontakt	  med	  henne	  senast	  igår	  och	  hoppas	  att	  
hon	  tar	  kontakt	  med	  dig	  under	  nästa	  vecka.”	  

9)	  2012-‐05-‐31:	  Jag.	  Svante	  Winqvist,	  meddelar	  mitt	  mobiltelefonnummer	  för	  att	  underlätta	  
kommunikationen.	  

10)	  2012-‐05-‐31:	  Rydman	  besvarar	  mailet	  med	  ”Och	  tack	  för	  kontaktuppgifterna.	  Ny	  information	  –	  
producenten	  bortrest	  nästa	  vecka	  	  (USA)	  men	  tillbaka	  sen.”	  

11)	  2012-‐07-‐25:	  Jag	  skriver	  igen	  till	  Amanda	  Rydman	  följande:	  ”Jag	  vill	  påpeka	  att	  Tove	  Leffler	  ännu	  
inte	  hört	  av	  sig	  trots	  löfte	  härom.	  Sist	  jag	  påminde	  om	  detta	  var	  25/6.	  Lever	  hon	  fortfarande	  eller	  har	  
hon	  fått	  någit	  legitimt	  förhinder?	  Önskar	  besked.	  

12)	  2012-‐08-‐14:	  Mail	  till	  mig	  från	  Tove	  Leffler.	  …förlåt	  att	  jag	  inte	  hört	  av	  mig	  tidigare.	  Jag	  har	  varit	  på	  
semester	  och	  inte	  befunnit	  mig	  vid	  datorer	  särskilt	  mycket.	  Nu	  är	  jag	  åter,	  men	  då	  jag	  numera	  har	  
lämnar	  radion	  bakom	  mig	  och	  arbetar	  som	  chefredaktör	  för	  tidningen	  Svensk	  Bokhandel	  är	  det	  inte	  
jag	  som	  kommer	  att	  göra	  intervjun	  med	  diog	  till	  tillägget	  i	  poden.”	  

13)	  2012-‐09-‐02:	  Nytt	  brev	  från	  mig	  till	  Sveriges	  Radio,	  Juridiska	  avdelningen	  i	  vilket	  jag	  framför	  kritik	  
mot	  handläggningen	  av	  ifrågavarande	  ärende.	  

Konstaterande:	  	  Det	  har	  hittills	  gått	  6	  månader	  	  utan	  att	  något	  konkret	  initiativ	  tagits	  av	  Sveriges	  
Radio	  att	  infria	  genmäleslöftet.	  	  Det	  har	  gått	  1,5	  månader	  sedan	  Tove	  Leffler	  meddelade	  att	  det	  inte	  
är	  hon	  som	  skall	  göra	  inslaget	  utan	  att	  Sveriges	  Radio	  tagit	  något	  för	  mig	  märkbart	  initiativ	  i	  frågan.	  

Yrkanden	  

I	  bilagan	  återfinns	  den	  till	  Juridiska	  avdelningen	  framförda	  kritiken	  mot	  delar	  av	  programmet,	  vilken	  
åberopas	  för	  undvikande	  av	  upprepning.	  	  

A)	  Jag	  yrkar	  att	  Granskningsnämnden	  kritiserar	  programmet	  i	  följande	  avseenden:	  

1)	  Programmet	  innehåller	  faktafel	  både	  betr	  min	  person	  såväl	  som	  relevanta	  omständigheter	  i	  
bakgrund	  till	  affären	  (bilagan	  punkt	  	  2.1)	  	  	  
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2)	  Jag	  har	  som	  kritiserad	  part	  ej	  hörts	  	  vare	  sig	  i	  samband	  med	  eller	  efter	  programmets	  sändning.	  
Detta	  är	  särskilt	  flagrant,	  då	  reglerna	  tydligt	  säger	  att	  ”utpekad	  part”….”bör”….”få	  möjlighet	  att	  
försvara	  sig	  i	  samma	  program.”	  

3)	  Programmet	  är	  ensidigt	  och	  brister	  i	  saklighet.	  	  	  

”Kontroversiella	  ämnen	  eller	  händelser	  får	  inte	  behandlas	  ensidigt	  så	  att	  endast	  en	  parts	  version	  eller	  
synpunkter	  klart	  dominerar”.	  

Av	  vad	  som	  sägs	  i	  bilagan	  anser	  jag	  det	  styrkt	  att	  endast	  en	  parts	  version	  framkommit	  och	  därmed	  
tillåtits	  dominera.	  

B)	  Jag	  yrkar	  att	  Granskningsmänden	  kritiserar	  Sveriges	  Radio	  avseende:	  

4)	  Bristande	  saklighet:	  

Följande	  regel	  åberopas:	  ”Uppgifter	  som	  är	  av	  betydelse	  ska	  vara	  korrekta.	  Inslag	  får	  inte	  vara	  
vilseledande,	  till	  exempel	  genom	  att	  väsentliga	  	  uppgifter	  utelämnas.”	  

Även	  på	  denna	  punkt	  hänvisas	  till	  bilagan	  betr	  på	  vilket	  sätt	  programmet	  brustit	  på	  denna	  punkt.	  Jag	  
vill	  i	  synnerhet	  betona	  den	  kärnfråga	  i	  hela	  affären,	  som	  har	  att	  göra	  med	  att	  bakgrunden	  till	  
anställandet	  av	  den	  s	  k	  sjukhusspionen	  sammanhängde	  med	  terrorism.	  Att	  förtiga	  det	  faktum	  att	  den	  
läkare,	  som	  utpekas	  som	  länken	  från	  den	  i	  Sjukvårdsförvaltningen	  aktiva	  cellen	  från	  KPMLr	  	  till	  
terroristorganisationen	  PFLP	  var	  gift	  med	  den	  ledande	  person	  	  inom	  PFLP,	  	  som	  då	  skötte	  
Skandinavien	  och	  senare	  kom	  att	  driva	  en	  terroristgrupp	  i	  Danmark,	  är	  att	  undanhålla	  ett	  väsentligt	  
faktum.	  

Att	  detta	  utelämnande	  kan	  bero	  av	  slarv	  eller	  okunskap	  är	  ingen	  ursäkt,	  då	  detta	  faktum	  hade	  
framkommit	  om	  man	  som	  programdeltagare	  även	  valt	  personer	  från	  den	  angripna	  parten.	  Detta	  är	  ju	  
kärnan	  i	  kravet	  på	  allsidighet	  och	  kanske	  den	  viktigaste	  metoden	  att	  motverka	  ensidighet.	  

5)	  Handläggningen	  av	  genmälesrätten:	  

Givna	  löften	  om	  hörande	  har	  inte	  infriats	  inom	  rimlig	  tid.	  Av	  kommentar	  i	  Tove	  Lefflers	  brev	  framgår	  
att	  endast	  programinslag	  att	  sändas	  i	  podradion	  är	  aktuellt.	  Inget	  sägs	  om	  direktsändning.	  

6)	  Osant	  påstående	  på	  websidan	  

På	  websidan	  (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=25198&artikel=4412278).	  Påstås:	  
”På	  grund	  av	  tekniska	  problem	  är	  podcasten	  inte	  tillgänglig	  för	  tillfället”.	  

I	  mail	  från	  SR,	  Sandstedt,	  2012-‐03-‐25	  står	  det:	  ”För	  tillfället	  har	  vi	  gjort	  programmet	  otillgängligt	  för	  
nedladdning	  i	  väntan	  på	  att	  vi	  kan	  införa	  dina	  kommentarer”.	  

SR	  lämnar	  sina	  lyssnare	  osann	  information	  om	  bakgrunden	  till	  att	  nedladdningsmöjligheten	  stoppats.	  

Kommentar	  till	  de	  bakomvarande	  synsätten	  

I	  brevet	  från	  Sandstedt,	  som	  citerats	  ovan	  och	  där	  hon	  hävdar	  att	  jag	  privatspanat	  etc	  inte	  har	  
samband	  med	  sjukhusspionaffären.	  
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I	  programmet	  sägs:	  ”Likväl	  finns	  skräcken	  så	  påtagligt	  att	  en	  man	  vid	  namn	  Svante	  Winqvist	  bedriver	  
egen	  privatspaning	  på	  sjukvårdsförvaltningen	  i	  Göteborg.”	  	  	  	  

Då	  dessa	  två	  uttalanden	  ställs	  mot	  varandra	  torde	  det	  vara	  ställt	  utom	  allt	  tvivel	  att	  jag	  i	  programmet	  
sätts	  i	  samband	  med	  den	  ifrågavarande	  affären.	  Att	  skilja	  på	  sjukvårdsförvaltningen	  i	  allmänhet	  och	  
sjukhusspionaffären	  specifikt	  är	  i	  detta	  sammanhang	  omöjligt	  för	  den	  åhörarkrets	  programmet	  
vänder	  sig	  till.	  Dessutom	  	  finns	  inget	  i	  vad	  som	  framkommit	  i	  IB-‐affären,	  som	  sätter	  mig	  i	  samband	  
med	  någon	  åsiktsregistrering	  på	  sjukvårdsförvaltningen	  eller	  för	  den	  delen	  i	  Göteborgs	  Kommun	  över	  
huvud	  taget.	  	  

Vid	  bedömningen	  av	  hur	  och	  i	  vilken	  omfattning	  mitt	  krav	  på	  genmäle	  kan	  anses	  befogat,	  bygger	  
Sveriges	  Radio	  således	  sitt	  ställningstagande	  på	  felaktiga	  grunder	  såväl	  avseende	  vad	  som	  framförs	  i	  
programmet	  som	  vad	  som	  framkommit	  i	  IB-‐affären.	  

Sammanfattning	  

Av	  vad	  som	  framförts	  ovan	  anser	  jag	  att	  grund	  föreligger	  att	  kritisera	  Sveriges	  Radio.	  Producenten	  
har	  brustit	  i	  så	  många	  avseenden	  att	  man	  svårligen	  kan	  tillskriva	  detta	  oskicklighet.	  Att	  i	  samma	  
andetag	  bryta	  mot	  de	  flesta	  reglerna	  för	  programverksamheten	  kräver	  viss	  medvetenhet.	  	  

Vad	  som	  ur	  min	  synpunkt	  gör	  frågan	  än	  mer	  allvarlig	  är	  det	  förhållandet	  att	  jag	  redan	  1999	  hade	  
klagomål	  uppe	  i	  Granskningsnämnden	  avseende	  mig	  och	  ett	  osakligt	  inslag	  om	  IB.	  Det	  var	  förvisso	  en	  
annan	  journalist,	  men	  dock	  Sveriges	  Radio.	  Det	  programmet	  fälldes	  (SB	  126/99).	  	  

Den	  uppkomna	  situationen	  styrker	  intrycket	  av	  att	  Sveriges	  Radio	  saknar	  seriösa	  ambitioner	  att	  följa	  
de	  etiska	  reglerna	  så	  fort	  IB-‐affären	  och	  angränsande	  ämnen	  är	  på	  tapeten.	  Att	  företagets	  
medarbetare	  och	  anlitade	  free-‐lance-‐medarbetare	  på	  detta	  sätt	  sätter	  sig	  över	  av	  deras	  egen	  kår	  
accepterade	  regler,	  underminerar	  tilltron	  till	  företegates	  public-‐service-‐funktion	  och	  är	  bortsett	  från	  
mitt	  personliga	  öde	  ett	  allvarligt	  konstaterande.	  

Göteborg	  2012-‐09-‐28	  

	  

Svante	  Winqvist	  

	  

Rödgatan	  25,	  421	  65	  Västra	  Frölunda	  

Tel:	  031-‐288996,	  0703-‐104851	  

Mail:	  svante.winqvist@telia.com	  
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