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	   	   	   Göteborg	  2012-‐03-‐12	  

	  

Till	  Sveriges	  Radio,	  juridiska	  avdelningen	  

	  

	  

1	   Frågor	  avseende	  visst	  P3-‐program	  	  

Lördagen	  den	  10	  mars	  2012	  kom	  det	  till	  min	  kännedom	  att	  jag	  omnämndes	  i	  nedan	  angivna	  program,	  
som	  av	  mig	  kunde	  avhöras	  först	  söndagen	  11	  mars:	  

Kanal:	  P3	  

Program:	  P3	  Dokumentär	  

Datum:	  2011-‐03-‐27	  

Producent:	  Tove	  Leffler	  

Exekutiv	  producent:	  Amanda	  Rydman	  

Tema:	  Sjukhusspionaffären	  i	  Göteborg	  1975	  

Programlägen:	  1)	  ca	  7.50	  min	  in	  i	  programmet”	  	  

	   	  	  2)	  ca	  9.40	  	  	  -‐	  ”	  –	  

	   	  	  3)	  ca	  13.00	  –	  ”	  –	  

Podradio:	  Programmet	  ligger	  tillgängligt	  för	  allmänheten	  på	  nätet	  och	  avhördas	  av	  undertecknad	  
sönd	  2012-‐03-‐11.	  

Avsnitt	  1	  (7.50),	  text:	  

”Likväl	  finns	  skräcken,	  så	  påtagligt	  att	  en	  man	  vid	  namn	  Svante	  Winqvist	  bedriver	  egen	  
privatspaning	  på	  Sjukvårdsförvaltningen	  i	  Göteborg	  och	  avslöjas	  som	  hemlig	  IB-‐agent	  av	  Guillou	  
och	  Bratt	  i	  IB-‐affären	  1973.	  

Då	  var	  Gösta	  Carlsson	  informationschef	  på	  Sjukvårdsförvaltningen	  i	  Göteborg:	  

”Jag	  var	  rätt	  upprörd,	  tyckte	  det	  var	  illa	  att	  vi	  hade	  en	  tjänsteman,	  som	  satt	  och	  samlade	  uppgifter	  
om	  sina	  medmänniskor.”	  

Men	  värre	  ska	  det	  bli,	  fast	  det	  vet	  inte	  Gösta	  Carlsson	  den	  dagen.	  Han	  kontaktar	  sin	  chef	  och	  säger	  
att	  dom	  borde	  göra	  sig	  av	  med	  Winqvist,	  som	  privatspanar.	  Chefen	  gör	  sig	  inte	  heller	  av	  med	  
Winqvist.	  I	  stället	  skall	  han	  bli	  inblandad	  i	  en	  ny	  affär	  –	  mycket	  snart.”	  

Avsnitt	  2	  (9.40),	  text	  	  
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”1974	  har	  alltså	  IB-‐agenten	  Winqvist	  avslöjats	  och	  inom	  socialdemokraterna	  i	  Göteborg	  är	  man	  
allvarligt	  oroad	  för	  att	  man	  inte	  vet	  vad	  det	  finns	  för	  kommunister	  inom	  sjukvården.	  Man	  måste	  alltså	  
på	  något	  sätt	  skaffa	  sig	  en	  kontaktperson.”	  

Avsnitt	  3	  (13.00),	  text:	  

”Som	  närmaste	  chef	  får	  sjukhusspionen	  den	  f	  d	  IB-‐agenten	  Svante	  Winqvist”…..	  

2	   Frågeställningar	  som	  programmet	  aktualiserar.	  

Det	  ifrågavarande	  programmet	  om	  ca	  1	  tim	  och	  15	  minuter	  aktualiserar	  en	  rad	  frågeställningar,	  dels	  
med	  direkt	  anknytning	  till	  mig	  som	  person	  dels	  beträffande	  programmets	  allmänna	  utformning	  och	  
huruvida	  detta	  överensstämmer	  med	  radiolagens	  krav	  på	  opartiskhet,	  etc.	  

2.1	   Faktafel	  betr	  min	  person	  

I	  programmet	  framförs	  påståendet	  att	  jag	  privatspanade	  vid	  Sjukvårdsförvaltningen	  dels	  i	  reporterns	  
text	  dels	  två	  gånger	  i	  uttalandena	  av	  förvaltningens	  informationschef	  Gösta	  Carlsson.	  

Påståendet	  är	  falskt.	  Ej	  heller	  åberopas	  någon	  grund	  för	  detsamma.	  Ej	  heller	  tillfrågas	  Gösta	  Carlsson	  
om	  vilken	  grund	  han	  har	  för	  sitt	  påstående.	  

Utöver	  spridande	  av	  lögn,	  har	  reportern	  brustit	  i	  källkritik	  avseende	  uppgiftlämnaren	  Gösta	  Carlsson.	  

2.2	   Hörande	  av	  part	  

Jag	  konstaterar	  att	  huvudpersonen	  själv	  tillfrågats	  om	  att	  medverka	  i	  programmet	  men	  han	  har	  alltså	  
avböjt.	  Därefter	  nämns	  han	  med	  tonskydd	  av	  hans	  namn.	  Sveriges	  Radio	  har	  därmed	  i	  denna	  persons	  
fall	  valt	  att	  inte	  nämna	  huvudpersonen	  med	  namn	  men	  valt	  att	  nämna	  undertecknad	  med	  namn.	  

Vid	  produktionen	  av	  programmet	  har	  jag	  inte	  tillfrågats	  om	  medverkan,	  ej	  intervjuats	  eller	  på	  annat	  
sätt	  kontaktats	  trots	  att	  påstående	  framförs	  i	  programmet	  i	  en	  fråga	  som	  är	  kontroversiell,	  vilket	  
programmet	  som	  sådant	  i	  sig	  utgör	  bevis	  för.	  	  

Det	  bör	  påpekas	  att	  jag	  är	  lätt	  att	  hitta	  via	  Ratsit	  eller	  hitta.se	  och	  är	  för	  övrigt	  den	  enda	  personen	  
med	  detta	  namn	  i	  Sverige.	  

Jag	  kan	  alltså	  konstatera	  att	  i	  programmet	  framförs	  kritik	  mot	  mig	  som	  en	  klart	  utpekad	  part	  utan	  att	  
jag	  beretts	  möjlighet	  att	  kommentera	  framförda	  påståenden	  eller	  fått	  yttra	  mig	  i	  frågan.	  

2.3	   Tidigare	  radioprogram	  om	  mig	  fällt	  av	  Granskningsnämnden	  

I	  ärende	  SB	  126/99	  fälldes	  programmet	  ”Efter	  3”	  för	  osakligt	  inslag	  om	  IB.	  

Jag	  hade	  i	  detta	  program	  av	  Olle	  Stenholm	  påståtts	  ha	  uppmanat	  en	  person	  att	  bombhota	  ett	  
flygplan.	  Stenholm	  ansåg	  inte,	  ehuru	  påståendet	  var	  osant,	  att	  vad	  han	  sagt	  motiverade	  något	  
genmäle	  från	  min	  sida	  och	  förefaller	  ha	  haft	  stöd	  för	  denna	  linje	  från	  sin	  ledning.	  

Granskningsnämnden	  fällde	  således	  programmet	  i	  en	  kommuniké	  daterad	  1999-‐04-‐21.	  Kommunikén	  
upplästes,	  såvitt	  jag	  kunnat	  utröna,	  endast	  vid	  ett	  tillfälle,	  någon	  eller	  några	  dagar	  senare	  kl	  15	  på	  
dagen.	  Den	  föranledde	  inga	  ytterligare	  åtgärder,	  inga	  beriktiganden,	  inget	  genmäleserbjudande	  	  el	  
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dyl,	  vilket	  leder	  till	  den	  ofrånkomliga	  slutsatsen	  att	  företaget	  gör	  minsta	  möjliga	  för	  att	  rätta	  till	  
begångna	  fel.	  	  

I	  och	  med	  denna	  fällande	  granskning,	  finns	  det	  från	  min	  sida	  berättigade	  krav	  på	  att	  Sveriges	  Radio	  
skall	  följa	  gällande	  spelregler.	  Vad	  ett	  övertramp	  står	  för	  kan	  diskuteras,	  vad	  två	  står	  för	  blir	  en	  tydlig	  
”policy”.	  	  

2.4	   Ensidighet,	  partiskhet	  och	  bristande	  saklighet	  

Programmet	  var	  i	  flera	  stycken	  ensidigt.	  Följande	  personer	  kom	  till	  tals:	  

	   Pider	  Åvall	   	   Sven-‐Oskar	  Ruhmén,	  AB-‐journalist	  

	   Dan	  Svensson	   	   Lars-‐Olof	  Lampers	  

	   Gösta	  Carlsson	   Sven	  Hulterström	  (s)	  då	  kommunalråd	   	  

	   P-‐O	  Enquist	  

	   Bengt	  Eriksson,	  läkare,	  då	  KPMLr	  

	   Bengt	  Järeskog,	  då	  KPMLr	  

1.	  Man	  kan	  konstatera,	  att	  utöver	  Lampers,	  som	  såsom	  forskare	  utpekas	  som	  specialist	  och	  också	  
varit	  sakkunnig	  i	  Säkerhetstjänstkommissionen,	  Hulterström	  såsom	  ej	  direkt	  inblandad	  och	  Ruhmén	  
som	  1975	  ansvarig	  för	  en	  artikel	  i	  AB,	  endast	  personer	  som	  intagit	  en	  kritisk	  hållning	  till	  den	  s	  k	  
sjukhusspionens	  verksamhet	  tillåtits	  komma	  till	  tals.	  

2.	  De	  ifrågavarande	  personerna	  har	  då	  beretts	  tillfälle	  att	  säga,	  utan	  kritiska	  frågor	  eller	  
kommentarer	  från	  den	  intervjuande	  journalisten,	  vad	  som	  rörde	  sig	  i	  huvudena	  på	  de	  personer,	  som	  
agerat	  i	  den	  aktuella	  affären	  och	  som	  därvid	  varit	  deras	  ”motståndare”.	  Uttalanden	  om	  den	  skräck	  
dessa	  känt	  framförs	  utan	  varje	  möjlighet	  till	  bemötande,	  motivering	  eller	  kommentar	  från	  dessa	  
personers	  sida.	  Dessa	  personers	  faktiska	  åsikter	  lämnas	  utan	  avseende.	  Förträdaren	  för	  ”public	  
service”	  agerar	  simpel	  mikrofonhållare	  för	  den	  ena	  parten,	  d	  v	  s	  ljusår	  från	  principerna	  för	  kritiskt	  
granskande	  journalistik.	  

3.	  I	  programmet	  talas	  om	  ”åsiktsregistrering	  av	  personalen”.	  När	  detta	  exemplifieras,	  handlar	  det	  om	  
listor,	  nämnda	  i	  Ebbe	  Carlsson	  PM,	  vilka	  huvudpersonen	  fått	  från	  Säpo.	  Till	  denna	  del	  utgör	  
materialet	  i	  själva	  verket	  ett	  exempel	  på	  att	  huvudpersonen	  inte	  bedrivit	  åsiktsregistrering	  utan	  
biträtt	  Säpo	  med	  uppgifter,	  som	  för	  den	  organisationen	  främst	  torde	  ha	  varit	  av	  spaningsteknisk	  art	  
och	  därmed	  på	  inget	  sätt	  något	  brott	  mot	  förbudet	  mot	  åsiktsregistrering.	  Denna	  delfråga	  har	  
därmed	  behandlats	  på	  ett	  missvisande	  och	  ensidigt	  sätt.	  

4.	  P-‐O	  Enquist	  har	  ingen	  anknytning	  till	  affären	  som	  sådan	  och	  hans	  medverkan	  saknar	  därmed	  varje	  
relevans	  för	  den	  aktuella	  affärens	  belysning.	  Han	  var	  i	  IB-‐affären	  partsengagerad	  genom	  sin	  
anknytning	  till	  Fib/Kulturfront-‐sfären	  och	  hans	  medverkan	  synes	  endast	  ha	  haft	  till	  syfte	  att	  
propagera	  i	  frågan.	  Ej	  heller	  upplystes	  lyssnarna	  i	  programmet	  om	  att	  han	  var	  partsengagerad	  i	  de	  
aktuella	  frågorna.	  
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5.	  En	  icke	  ensidig	  behandling	  av	  ett	  ämne	  fordrar	  att	  man	  redogör	  för	  alla	  de	  argument	  som	  påverkat	  
beslut	  o	  dyl.	  I	  programmet	  nämner	  specialisten	  Lampers	  det	  s	  k	  ”Tjörnärendet”,	  som	  avsåg	  en	  PFLP-‐
anknuten	  läkares	  kontakt	  med	  någon	  eller	  några	  KPMLr-‐kollegor	  på	  Tjörn	  sommaren	  1975	  och	  i	  vilket	  
ärende	  en	  koppling	  finns	  till	  det	  s	  k	  ”Carlos-‐ärendet”	  dvs	  händelser	  kring	  mordet	  på	  den	  avhoppade	  
PFLP-‐mannen	  Michel	  Moukarbal	  i	  Paris.	  	  Mördaren	  	  var	  Carlos	  och	  på	  den	  mördade	  Moukarbal	  fann	  
man	  senare	  adresser	  till	  den	  aktuella	  läkaren	  i	  Älmhult	  och	  Lund	  samt	  adresser	  till	  dem,	  som	  skulle	  
komma	  att	  benämnas	  Blekingegadeligan,	  dvs	  en	  till	  PFLP	  anknuten	  terrorgrupp	  i	  Danmark,	  som	  bland	  
annat	  kom	  att	  operera	  även	  i	  Sverige.	  

I	  programmet	  framför	  Lampers	  ett	  påstående,	  med	  innebörd	  att	  ”anställandet	  av	  huvudpersonen	  i	  
november-‐december	  1974	  inte	  kan	  ha	  varit	  motivet,	  eftersom	  Carlos-‐ärendet	  blev	  aktuellt	  först	  
sommaren	  1975”.	  Detta	  är	  logiskt,	  men	  endast	  skenbart.	  Rörelsen	  PFLP:s	  terroristiska	  verksamhet	  
var	  känd	  oavsett	  Carlosärendet	  och	  den	  gren	  av	  PFLP,	  som	  svarade	  för	  den	  terroristiska	  
verksamheten,	  hade	  kontakter	  med	  KPMLr.	  Den	  kontaktvägen	  hade	  IB	  redan	  avslöjat,	  bland	  annat	  
hösten	  1972	  då	  en	  IB-‐agent	  hade	  agerat	  kurir	  för	  den	  PFLP-‐chef	  (Wadi	  Hadad),	  som	  höll	  i	  den	  
verksamheten,	  med	  meddelande	  till	  den	  läkare,	  som	  figurerar	  i	  Tjörnärendet	  och	  som	  hade	  
kontakter	  till	  KPMLr	  i	  Göteborg.	  	  

Denna	  verksamhet	  har	  i	  olika	  bitar	  avslöjats	  genom	  åren.	  Den	  har	  i	  högsta	  grad	  relevans	  för	  
förståelsen	  av	  Säpos	  och	  förvaltningens	  agerande	  i	  den	  nu	  aktuella	  affären.	  Man	  kan	  enkelt	  
konstatera	  att	  i	  programmet	  berörs	  detta	  inte	  alls.	  Huruvida	  fråga	  är	  om	  avsiktligt	  eller	  oskickligt	  
mörkande	  kan	  jag	  inte	  avgöra.	  Resultat	  blir	  dock	  både	  ensidigt	  och	  osakligt.	  

Eftersom	  vi	  här	  berör	  något	  av	  den	  här	  affärens	  journalistiska	  kärnpunkter	  vill	  jag	  även	  tillfoga	  
följande	  påpekanden.	  

Det	  bör	  påpekas	  att	  P1	  Medierna	  i	  januari	  2011	  tog	  upp	  en	  intressant	  frågeställning.	  Jyllands-‐Postens	  
korrespondent	  Thomas	  Heine	  hade	  efter	  självmordsbombningen	  i	  Stockholm	  2010	  konstaterat	  att	  
svenk	  media	  brast	  i	  djupgående	  och	  kunnig	  bevakning	  av	  det	  islamistiska	  terrorhotet.	  I	  programmet	  
konstaterade	  SvD-‐journalisten	  och	  terrorbloggaren	  Per	  Gudmundson	  följande:	  

”Svensk	  journalistik	  har	  varit	  ganska	  dålig	  på	  att	  bevaka	  både	  terrorism	  och	  islamism…	  Jag	  tycker	  inte	  
nödvändigtvis	  att	  kunskaperna	  är	  problemet.	  Jag	  tycker	  valet	  av	  vinkel	  är	  problemet.”	  

Svenska	  journalister	  har	  haft	  som	  tradition	  att	  välja	  människorättsperspektivet	  för	  de	  misstänkta	  
personerna,	  menade	  Gudmundson.	  

”Men	  det	  kan	  inte	  vara	  det	  enda	  perspektivet.	  Jag	  vill	  också	  tillföra	  perspektivet,	  där	  man	  faktiskt	  
föreställer	  sig	  att	  de	  här	  personerna	  kan	  vara	  gärningsmän	  också”,	  säger	  Gudmundson	  i	  
Programmet.	  

För	  den	  journalist,	  som	  hade	  ansträngt	  sig	  för	  att	  få	  fram	  information	  om	  Sjukhusspionaffären,	  hade	  
en	  mycket	  annorlunda	  bild	  framträtt.	  Utöver	  den	  konspirativa	  kontaktväg	  som	  fanns	  mellan	  PFLP	  och	  
KPMLr,	  har	  i	  den	  s	  k	  ”Ebbe	  Carlsson-‐rapporten”	  framkommit	  en	  rad	  för	  KPMLr	  besvärande	  
omständigheter	  avseende	  kontakterna	  mellan	  de	  två	  aktuella	  organisationerna	  och	  den	  polisiära	  
kunskapen	  om	  dessa	  redan	  vid	  tiden	  för	  sjukhusspionaffären.	  
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Inget	  av	  detta	  framgår	  i	  P3	  Dokumentärs	  program	  om	  Sjukhusspionaffären.	  Att	  göra	  en	  resumé	  2011	  
och	  helt	  utelämna	  vad	  som	  under	  framkommit	  under	  drygt	  35	  år	  kan	  inte	  med	  bästa	  vilja	  i	  världen	  
förknippas	  med	  ”public	  service”.	  	  

	  

6.	  I	  programmet	  framför	  den	  ”kritiska”	  sidan	  påståenden,	  som	  styrker	  tesen	  att	  den	  s	  k	  
åsiktregistreringen	  skett	  till	  förmån	  för	  det	  socialdemokratiska	  partiet.	  Man	  nämner	  också	  Pelle	  
Bergendahl-‐programmet,	  med	  avslöjandena	  av	  den	  s	  k	  SAPO-‐organisationen.	  

Jag	  saknar	  deltaljinsyn	  i	  vad	  denna	  socialdemokratiska	  verksamhet	  gick	  ut	  på,	  eftersom	  den	  del	  av	  IB	  
jag	  hade	  arbetat	  för	  var	  den	  utrikes	  operationsavdelningen.	  Jag	  kan	  dock	  konstatera	  att	  påståendet	  
om	  att	  partiet	  kartlade	  sina	  kommunistiska	  motståndare	  och	  rivaler	  på	  arbetsplatserna	  inte	  torde	  ha	  
varit	  helt	  utan	  grund.	  Även	  i	  denna	  fråga	  framträder	  således	  partsförhållanden.	  	  

På	  de	  arbetsplatser	  där	  SAP	  utmanades	  av	  KPMLr	  och	  deras	  s	  k	  driftceller,	  beskrivs	  r-‐arnas	  
arbetsplatsarbete	  av	  en	  av	  de	  medverkande,	  som	  ”öppet”.	  Detta	  är	  inte	  hela	  sanningen.	  Hur	  den	  
personen,	  utan	  att	  själv	  vara	  medlem	  med	  insyn	  i	  det	  mer	  dolda	  arbetet,	  kan	  yttra	  sig	  om	  
”öppenhet”,	  låter	  sig	  inte	  förklaras	  helt	  enkelt,	  i	  bästa	  fall	  med	  okunnighet.	  Driftcellerna	  hade	  att	  
följa	  den	  sk	  Driftcellsinstruktionen.	  Enligt	  denna	  skulle	  de	  företa	  ”en	  politisk	  kartläggning”	  av	  sin	  
arbetsplats.	  Rapporten	  skulle	  insändas	  till	  partiet.	  	   	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  
	  

	  

Skillnaden	  mellan	  socialdemokraternas	  kartläggning	  av	  r-‐are	  och	  r-‐arnas	  kartläggning	  av	  sina	  
arbetskamraters	  politiska	  hemvist	  är	  i	  detta	  sammanhang	  en	  relevant	  men	  missad	  frågeställning.	  I	  
ingen	  socialdemokratiskt	  styrd	  stat	  har	  åsiktsregistrering	  skickat	  människor	  i	  fängelse	  eller	  i	  galgen.	  I	  
de	  stater	  som	  r-‐arna	  framhöll	  som	  sina	  ideal	  betydde	  denna	  registrering	  fängelse	  och	  internering,	  när	  
r-‐arnas	  kamrater	  tog	  makten.	  Den	  skillnaden	  i	  de	  båda	  organisationernas	  mål	  och	  synsätt	  är	  nog	  
ganska	  tydlig	  för	  politiskt	  medvetna	  personer.	  Att	  förmedla	  en	  bild	  av	  den	  organisationen	  som	  
”gulliga	  idealister”	  	  är	  bara	  ett	  uttryck	  för	  ett	  okritiskt	  och	  politiskt	  okunnigt	  förhållningssätt	  till	  
ämnet.	  
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Här	  har	  man	  även	  totalt	  missat	  den	  ökade	  insyn	  som	  uppkommit	  efter	  1990	  och	  som	  tydligt	  visat	  
samsynen	  mellan	  KPMLr	  och	  en	  rad	  totalitära	  stater.	  	  	  

Har	  SR	  vid	  något	  tillfälle	  tagit	  upp	  KPMLr:s	  form	  	  av	  politisk	  åsiktsregistrering	  till	  kritisk	  granskning?	  
Att	  man	  förbigår	  frågan	  i	  detta	  program	  är	  ytterligare	  ett	  exempel	  på	  ensidighet.	  

3	   Personliga	  krav	  och	  yrkanden	  	  

Som	  antagligen	  framgår	  med	  all	  önskvärd	  tydlighet	  finns	  många	  anledningar	  till	  kritik	  mot	  det	  
aktuella	  programmet.	  Den	  består	  av	  två	  huvuddelar:	  A)Vad	  avser	  min	  egen	  person	  och	  B)	  vad	  avser	  
programmets	  innehåll	  generellt:	  	  

A)	  Min	  person	  

a)	  I	  anledning	  av	  att	  jag	  inte	  tillfrågats	  före	  programmet	  och	  att	  i	  programmet	  framför	  falska	  och	  
ärekränkande	  påståenden	  om	  min	  person,	  som	  i	  motsats	  till	  huvudpersonen	  dessutom	  nämns	  vid	  
namn,	  samt	  att	  detta	  är	  andra	  gången	  Sveriges	  Radio	  gör	  ett	  sådant	  angrepp,	  	  önskar	  jag	  få	  ta	  del	  av	  
antingen	  1)	  Det	  interna	  beslutsprotokoll	  inom	  ert	  företag,	  som	  befriat	  dess	  anställda	  att	  följa	  de	  
etiska	  spelreglerna	  vid	  rapportering	  kring	  teman	  av	  den	  ifrågavarande	  typen,	  alt	  2)	  Den	  interna	  kritik	  
som	  uttalats	  med	  anledning	  av	  att	  en	  medarbetare	  inom	  ert	  företag	  självmant	  avvikit	  från	  de	  
ifrågavarande	  reglerna.	  

Om	  företaget	  anser	  att	  programreglernas	  krav	  på	  hörande	  av	  kritiserad	  part	  kan	  anses	  uppfyllda	  även	  

i	  det	  fall	  part	  inte	  hörs,	  anhåller	  jag	  om	  en	  redogörelse	  för	  de	  synsätt	  en	  sådan	  hållning	  baserar	  sig,	  
då	  de	  inte	  torde	  vara	  vare	  sig	  självklara	  eller	  lätta	  att	  begripa.	  

b)	  Givetvis	  kräver	  jag	  ett	  beriktigande.	  Det	  förhållandet	  att	  programmet	  varit	  tillgängligt	  som	  
podradio	  i	  närmare	  ett	  år	  betyder	  att	  de	  felaktiga	  uppgifterna	  fått	  en	  icke	  bagatellartad	  spridning.	  

Jag	  kräver	  därför	  att	  få	  veta	  hur	  många	  gånger	  programmet	  laddats	  ner	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  dess	  
spridning	  och	  därmed	  den	  uppkomna	  informationsskadans	  omfattning.	  

Jag	  kräver	  därtill	  att	  till	  programmet	  fogas	  ett	  beriktigande	  samt	  att	  lyssnarna	  upplyses	  om	  att	  jag	  
inte	  beretts	  tillfälle	  att	  yttra	  mig	  vare	  sig	  före	  eller	  i	  programmet.	  Jag	  kräver	  att	  beriktigandet	  dels	  
inarbetas	  i	  programmet,	  dels	  att	  detta	  framgår	  tydligt	  i	  den	  påannonserade	  texten.	  Att	  inslaget	  tas	  
bort	  i	  sin	  helhet,	  ser	  jag	  inte	  som	  något	  bra	  alternativ,	  då	  det	  kan	  finnas	  nedladdat	  hos	  ett	  okänt	  antal	  
lyssnare	  och	  utgivarens	  version	  då	  inte	  längre	  finns	  tillgänglig	  som	  referensexemplar.	  

c)	  Jag	  kräver	  att	  få	  utnyttja	  min	  genmälesrätt	  men	  ser	  helst	  att	  SR	  själv	  först	  bereds	  tillfälle	  rätta	  till	  
sina	  egna	  övertramp,	  då	  mitt	  vidare	  agerande	  är	  beroende	  av	  SR:s	  sätt	  att	  hantera	  denna	  skrivelse.	  

B)	  Programmets	  innehåll	  i	  övrigt	  

d)	  Jag	  önskar	  även	  svar	  på	  de	  frågor	  av	  programkaraktär,	  som	  jag	  framfört	  ovan,	  och	  som	  avser	  
huruvida	  program	  förekommit,	  som	  granskat	  	  1)	  KPMLr:s	  dåvarande	  terroristkoppling,	  2)	  KPMLr:s	  
driftcellsrapportering,	  d	  v	  s	  när	  och	  hur	  eventuell	  bevakning	  av	  dessa	  frågor	  skett.	  

	  

Jag	  ber	  er	  skyndsamt	  handlägga	  och	  besvara	  denna	  skrivelse,	  främst	  avseende	  	  punkterna	  a)-‐c).	  
Beroende	  av	  innebörden	  av	  detta	  svar	  förbehåller	  jag	  mig	  rätten	  att	  senare	  återkomma	  dels	  betr	  	  de	  
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generella	  programfrågorna	  dels	  betr	  precisering	  av	  de	  krav	  i	  övrigt,	  som	  detta	  ärende	  kan	  komma	  att	  
föranleda.	  	  

Med	  vänlig	  hälsning	  

	  

Svante	  Winqvist	  

	  

	  

Kontaktuppgifter:	  

Adress:	  	  Rödgatan	  25,	  421	  65	  Västra	  Frölunda	  

Tel:	  	  	  	  	  	  	  	  	  031/288996,	  0703/104851	  

Mail:	  	  	  	  	  	  	  svante.winqvist@telia.com	   	  	  

	  

	   	  

	  

	  

	  


