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Angående ”Sjukhusspionen i Göteborg” (Dnr 13-01244) 

Kommentar till Sveriges Radios yttrande  

1. Inledning 
 
I somras beslutade Granskningsnämnden att ta upp mitt ärende om P3 Doku-
mentärs program ”Sjukhusspionen i Göteborg”, som sändes den 4 april 2013. 
Det är nu december månad och för några dagar sedan fick jag äntligen se program-
företagets svar på min anmälan. Läsningen av brevet fick mig att undra. 
 
Först - i sin inlaga påpekar vd Benkö följande:  
 

”Granskningsnämnden har att pröva innehållet i den dokumentär 
som sändes den 4 maj, inte omständigheterna vid tillkomsten”.  

 
Jag kan inledningsvis bara konstatera att den granskade här ger granskningsorganet 
direktiv för hur detta skall sköta sitt arbete.  
 
Mot bakgrund av detta påpekande till Granskningsnämnden om granskningens 
avgränsning är det förvånande att Benkö i samma skrivelse argumenterar med andra 
program i serien ”P3 Dokumentär” som insats. Huruvida andra program i serien P3 
Dokumentär blivit prisbelönta torde sakna varje relevans vid granskningen av det 
nu aktuella programmet. Det kan konstateras att inget av de prisbelönta program-
men producerats av den nu aktuella journalisten. 
 
När således Sveriges Radio redan lämnat den sagda avgränsningen, tvingar det mig  
att argumentera i såväl de sakfrågor som jag anser felaktigt behandlade som beträf-
fande det  journalistiska arbete som programmet är en följd av men också kan ex-
emplifieras av andra av Benkö åberopade program. 
 

2. Varför Winqvist fick medverka i version 2 av ”Sjukhusspionen i 
Göteborg” men inte i version 1 av ”Sjukhusspionen” 
 
VD Cilla Benkö anger följande i sitt yttrande:  
 

”Eftersom Sveriges Radio gjorde bedömningen att han skulle tillföra 
en värdefull röst beslöt man att plocka bort programmet från hemsi-
dan”. (Programmet = Version 1 från 2011; min anm) 

 
Sveriges Radio ger ingen förklaring till varför min medverkan utgör en ”värde-
full röst” 2012 men inte 2011. Saken är ju den att vad som återges av intervjun 
med mig i huvudsak inskränks till vad som krävs för att i juridiskt hänseende ha 
beviljat mig genmäle för påståenden som eljest troligen kunnat vara åtalbara som 
förtal.  
 
Denna radikala omvärdering av min person kan endast betraktas som salongs-
mässig falskhet. Den påstådda hållningen fullföljs inte i det stympade urval man 
gjort ur den med mig genomförda intervjun.  
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Liksom i det nu aktuella yttrandet från november 2013 talade man i mail till 
mig 23 mars 2012 om att man plockat bort programmet från hemsidan på grund 
av att jag skulle ges ett genmäle.  
 

Vad jag anser vara allvarligt är att man 2012 till sin uppdragsgivare, 
allmänheten, gav en helt annan version, nämligen att programmet 
plockats bort av tekniska skäl.  

 
Jag har för mig att jag bifogat utdrag från hemsidan som belägger detta. Om ni ej 
har fått det, går de att hämta på bloggen Tankaromib, t ex på inlägget daterat 
2012.11.08 http://tankaromib.wordpress.com/2012/11/08/underliga-turer-och-
senfardigt-agerande-gallande-p3-dokumentars-sjukhusspionen/   
 
Om det är Sveriges Radios hållning att denna tvetalan inte ligger inom ramen för 
granskningen är följande slutsats ofrånkomlig: ”Inom Public Service avgör vi själva 
när vi vill ljuga gentemot allmänheten”. 
 
Oavsett den formella avgränsningen av vad som skall vara föremål för granskning-
en, anser jag det vara viktigt att kritisera det förhållningssätt man har till den egna 
lögnen. Detta är också relevant som en delförklaring till i programmet förekom-
mande felaktigheter.  
 
Beträffande vilka som skall vara med i programmet hävdar Benkö att P3 Dokumen-
tär: 
 

”gräver i arkiven och pratar med dem som var med när det hände, 
där det hände”. 
 

Som IB-agent sysslade jag bland annat med infiltrationen av vänstern i Göteborg. 
Jag gav även ut en bok, ”IB-affären i vems intresse” 1974 i vilken jag pekade på 
den höga andelen Fib-Kulturfrontlierade journalister vid Sveriges Radio och 
TV som bevakade IB-affären. Jag ansåg att detta gjorde många av dem jä-
viga och uttryckte det i offentligheten.    
 
Jag bytte aldrig civilt jobb i samband med IB-affären. Som agent var jag ”bränd”, 
men eftersom detta uppdrag utfördes på min fritid fortsatte jag med mitt civila ar-
bete. Jag hade dock oturen att hamna mitt i orkancentrum för en ny affär som jag 
inte hade ett dyft med att göra. Som projektledare inom Sjukvårdsförvaltningen 
fann jag till min förvåning mig plötsligt ha en nyanställd person under mig som jag 
själv inte anställt. Personens verkliga uppdrag hade jag från början inte den blekaste 
aning om. I P3 Dokumentärs intervjuer med en av de tre framträdande kritikerna 
vid förvaltningen omnämndes jag som klandervärd och som en aktiv part i hela 
affären utan att producenten erbjöd genmäle i programmets version 1 från 2011 
enligt gällande journalistiska regler.  

 
Jag torde således ha varit en person som i högsta grad ”var med när 
det hände, där det hände”. Att jag således inte inbjöds att medverka 
2011 gör Benkös programförklaring till ett ihåligt slagord. 

 
Att jag i den här för granskning aktuella version 2 av programmet huvudsakligen 
berörs med vad som kan sägas vara ett juridiskt minimum, bekräftar den partiskhet 

http://tankaromib.wordpress.com/2012/11/08/underliga-turer-och-senfardigt-agerande-gallande-p3-dokumentars-sjukhusspionen/
http://tankaromib.wordpress.com/2012/11/08/underliga-turer-och-senfardigt-agerande-gallande-p3-dokumentars-sjukhusspionen/
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som min anmälan pekar på. Att det tog över ett år från nedstängningen som pod-
cast till version 2 och därmed mer än två år från första sändningen tyder inte på en 
blixtsnabb vilja att rätta till uppkomna brister. Då Granskningsnämnden nyligen 
kritiserat Ekot för saktfärdighet gällande rättelse som tog 60 dagar är mina 405 nå-
got av en excess!  
 
Vidare: Benkö framhäver P3 Dokumentärs kvalitet. Till detta läser jag en artikel i 
tidningen Journalisten från tidigare i år, där det berättas att frilansande journalister, 
som levererat program till P3 Dokumentär gått in i en förhandling och höjt sina 
arvoden med mellan 44 och 67 procent.  
 
Det är naturligtvis trevligt om de höjt arvodena  o m  detta bidrar till en kvalitets-
höjning, men det framgår också tydligt att journalister uppfattat tidigare arvoden 
som väldigt låga så att de inte haft tid att göra ett bra jobb. För mig som först be-
handlades i ett program 2011 före arvodeshöjningarna blir detta ett frågetecken. 
Kan mitt fall delvis förklaras som att jag blivit ett lågbudgetoffer? 
 
Min bedömning är dock att minimeringen av min person är frågan om ett politiskt 
bortval av en person, som stör de teser programmet vill driva. 
 
Nu över till ett antal sakfrågor. 
 
 

3. I programmet aktuella terroristkopplingar 
 
Benkö skriver följande:  
 

”Sveriges Radio ser inte att det var nödvändigt att ytterligare gå in 
på de i anmälan nämnda terroristkopplingarna mellan r:are och 
PFLP.” 

 
Både ur ett underrättelse- och säkerhetstjänstperspektiv och ur ett histo-
riskt/journalistiskt perspektiv är det oantastligt att det finns två centrala teman i 
Sjukhusspionaffären och dess bakgrund:  
 

1. Åsiktsregistrering  
2. Terroristkopplingar 

 
De namnlistor som figurerat i ärendet gentemot Säpo omfattar uteslutande med-
lemmar/antagna medlemmar i KPML(r). Utgångspunkten, först för Säpos intresse 
och kontakt med Leif A. och därefter i den s k sjukhusspionens ”arbete” var att de 
delar av denna organisation som var verksamma inom Sjukvårdsförvaltningen i 
Göteborg också odlade kontakter med terrororganisationen PFLP, mest synligt utåt 
i denna organisations icke-terroristiska verksamhet, mindre synligt i organisationens 
underjordiska och terroristiska verksamhet. Det är inte en massmedial plikt att 
blunda för dessa kontakter. 
 

Eftersom detta är kärnan i motivet för Säpos engagemang och hu-
vudpersonens verksamhet kan Sveriges Radios kommentar ovan 
endast ses som uttryck för ett partsställningstagande till förmån för 
KPML(r)-parten alternativt en utomordentligt dålig journalistisk. 
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4. Förbudet mot åsiktsregistrering 
 
VD Benkö anför följande:  
 

”Utgångspunkten i det nu aktuella programmet är den systematiska 
åsiktsregistreringen på Sjukhusförvaltningen (hette egentligen Sjuk-
vårdsförvaltningen, min anm.) som troligen initierats av det styrande 
socialdemokratiska partiet och vilken Säkerhetspolisen känt till. Det 
centrala är att åsiktsregistreringen ägde rum trots det förbud som 
fanns sedan flera år tillbaka och trots uppmärksamheten kring IB-
affären ett par år tidigare”. 

 
Vidare sägs: 
 

”Fokus i programmet var Säkerhetspolisens medvetenhet om åsikts-
registrering och den ovanliga tillsättningen av ”sjukhusspionen”.” 
 

För det första visar uttalandet att Sveriges Radio saknar grundläggande kunskaper 
om underrättelse- och säkerhetstjänster i allmänhet och Sjukhusaffären i synnerhet.  
 

Förbudet mot åsiktsregistrering gällde Säpo. Att Säpo kartlade ter-
rororganisationers kontaktnät, vilket de fortfarande gör, förhindras 
inte av detta förbud.  

 
Slentrianmässigt använder sig svensk journalistkår i allmänhet och P3 Dokumentär i 
programmet om Sjukhusspionen i synnerhet av uttrycket ”åsiktsregistrering” utan 
att egentligen ha några som helst belägg för om registreringen handlat om ”åsikter” 
eller författningsskydd (avsikter)   
 

Det legala förbudet mot åsiktsregistrering omfattade inte de poli-
tiska partierna, inte ens ”det styrande socialdemokratiska partiet”. 
Därav följer att om och till den del den s k ”sjukhusspionen” rappor-
terat personer för deras politiska åsikter till sitt parti, följer detta 
samma regler som den för KPML(r)-arna aktuella driftcellsrapporte-
ringen.  

 
Att ta förbudet mot åsiktsregistrering för Säpo till utgångspunkt för 
en kritisk beskrivning av vad det socialdemokratiska partiet gör på 
en arbetsplats utan att vilja granska den åsiktsregistrering som deras 
motståndare gör, den s k driftcellsrapporteringen, är ett ojournalist-
iskt och partiskt förhållningssätt.  

 
(Benkö skriver: ”Huruvida så är fallet eller ej kan inte programbolaget ta ställning 
till”).   
 
Att den s k sjukhusspionens rapportering till Säpo vid ett par tillfällen under ett år 
blivit känd och belagd är helt klart. Hans påstådda rapportering till det socialdemo-
kratiska partiet har mig veterligen aldrig belagts med några dokument eller 
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konkreta sakuppgifter, inte heller i det här aktuella programmet. Att bevisa att 
sådan inte förekommit om den inte förekom utgör ett oöverstigligt intellektuellt 
problem. Detta förhindrar dock inte Sveriges Radio att driva tesen att sådan 
rapportering förekommit, trots att man ”inte driver teser” och man har då 
”tagit ställning” till denna tes. 
 
Den socialdemokratiska åsiktsregistreringen kan man tydligen ta ställning till men 
den andra partens vill man ej syna. Det partiska förhållningssättet är uppenbart. 
Vidare kan på denna punkt konstateras att trion från sjukvårdsförvaltningen yttrar 
sig om KPML(r) och deras verksamhet på arbetsplatsen Sjukvårdsförvaltningen, där 
man betraktar dem som ofarliga och normalt arbetande.  
 
Ur källkritisk synpunkt kan då följande frågor ställas: Hade denna grupp insyn i 
KPML(r)s driftcellsrapportering? Hade man insyn i partiets underjordiska verksam-
het? Om man hade insyn i driftcellsrapporteringen, accepterade man då att detta 
partis medlemmar rapporterar om sina arbetskamrater till partiets samordnare av 
driftcellsrapporter? Om man accepterar detta men kritiserar den antagna, liknande 
rapporteringen inom socialdemokratin, och detta står oemotsagt i programmet, hur 
opartiskt är det? 
 
När jag i min anmälan styrker driftcellsrapporteringen med den instruktion som 
partiet självt upprättat för ändamålet och som tryckts på partiets tryckeri, anser sig 
Sveriges Radio inte kunna ta ställning. Vad då ta ställning? När den socialdemo-
krati-kritiska sidan påstår att huvudpersonen åsiktsrapporterade till sitt parti tar man 
ställning utan att pröva sanningshalten i detta genom att agera okritisk mikrofonhål-
lare för denna. När jag såsom KPML(r)-kritiker skriftligen styrker detta partis 
åsiktsregistrering i form av driftcellsrapportering tar man ställning och anser sig ska 
pröva sanningshalten, vilken i detta fall endast skulle kunnat leda till två lägen:  
 

1. Winqvist levererar ett förfalskat dokument eller  
2. Ja, även KPML(r)s driftceller instruerades att driva politisk kartläggning av 

sina arbetskamrater.  
 

Båda slutsatserna vore journalistiskt relevanta. Effekten blir att en si-
das argumentering får stå oemotsagd, vilket med Sveriges Radios 
synsätt inte är partiskt. 

 
När man således tar åsiktsregistreringsförbudet som utgångspunkt, gör man såle-
des en egen tolkning av vad lagen innebär. Men det ankommer inte på journa-
lister vid Sveriges Radio att tolka lagen, och i detta fall dessutom feltolka den. Att 
det sker på ett sätt som gynnar ena parten i en konflikt, KPML(r), gentemot Social-
demokratiska partiet respektive Säpo, är ytterligare ett uttryck för partiskhet. 
 
 

5. Andra program och programpolitik 
 
Benkö beskriver P3 Dokumentärs programpolitik på följande sätt: 
 

”Programmets syfte är inte att driva teser utan ambitionen är att 
spegla ett skeende eller en historisk händelse i det sammanhang och 
i den tidsanda som den ägde rum.”  
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Som redan konstaterats ovan hävdar hon också att P3 Dokumentär:  
 

”gräver i arkiven och pratar med dem som var med när det hände, 
där det hände”.  

 
Vi har redan kunnat konstatera att man i det granskade programmet drivit tesen att 
socialdemokraterna bedrev olaglig åsiktsregistrering. Låt oss därför även ge ett 
annat exempel. 
 

”Terrorhösten 77” 
 
Ett exempel är programmet om ”Terrorhösten 1977”. I programmet av Rosa 
Fernandez och Lina E Johansson tar man upp den händelse när den västber-
linske polismannen Karl-Heinz Kurras sköt studenten Benno Ohnesorg un-
der en demonstration mot Shahens av Iran besök i Västberlin 1967. Skottet är hi-
storiskt då detta av vänstern sågs som den västtyska statens verkliga ansikte som 
visade sig: det fascistiska, våldsutövande, förtryckande. Inom den västtyska extrem-
vänstern tog vissa individer detta som intäkt för att själv ta till våld eller försvara till 
exempel RAF:s brandattentat, rån, kidnappningar och mord.  
 
I programmet säger Fernandez/Johansson följande om skotten:  
 

”Senare skulle det visa sig att det var östtysk säkerhetspolis som 
skjutit."   

 
Detta uttalande hänger i luften och förklaras inte. Det är dessutom felaktigt.  
 

I programmet driver P3 Dokumtenär tesen att det var ”östtysk sä-
kerhetspolis”=Stasi som låg bakom skotten. Man åberopar inga un-
derlag för denna tes. Ingen expert framträder som kan ställa sig 
bakom denna tes. Det är helt enkelt P3 Dokumentärs egen tes.  

 
Jag har sedan över fem år forskat i DDR:s säkerhetspolitiska roll i allmänhet och 
Stasis i synnerhet. Jag har tagit del av de utlåtanden som gjorts av den forskargrupp, 
som upptäckte att den aktuelle polismannen Kurras i själva verket var värvad som 
Stasiagent redan flera år före skottillfället.  
 

Det finns inget arkivmaterial i Stasiarkivet som underbygger P3 Do-
kumentärs påstående att det var Stasi som låg bakom den aktuella 
skjutningen. Tvärtom. Av Kurras akt framgår att Stasi hade honom 
som en centralt placerad agent inom polisväsendet i Västberlin. Han 
var således värdefull som ”agent in the place” (informationsinhäm-
tare) för Stasi, inte en Stasi-torped som P3 Dokumentär påstående 
innebär.  
 

Även om jag vanligtvis inte har anledning att ta Stasi i försvar, anser jag inte att det 
finns anledning belasta organisationen med ostyrkta påståenden.  
 
Kurras var en ”trigger-happy” person, men av hans akt framgår att Stasi inte ville 
att han skulle ta till ”s k aktiva åtgärder”. Det visar än mer att Stasi värdesatte Kur-
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ras som informationsinhämtare. Skjutningen ledde också till en intressant sak: att 
Stasi tog avstånd från sin agent. Således ledde Kurras agerande till att Stasi förlorade 
en viktig informationsinhämtare inom Västberlins polis. Han blev helt enkelt bränd.  

 
Till det hela bör dock också påpekas att P3 Dokumentär egentligen inte hade be-
hövt beställa material ur Stasiarkivet för att komma till en korrekt slutsats. Sedan 
Stasiarkivets forskare i maj 2009 gått ut med informationen om Kurras Stasiakt har 
händelsen blivit en världsnyhet och mängder av artiklar i seriösa media finns till-
gängliga på nätet.   

 
Jag konstaterar: Trots att inget tyder på att Kurras varit en Stasi-
torped driver Sveriges Radio jämväl denna tes, vilket i sig blir an-
märkningsvärt då Benkö påstår att P3 Dokumentärs journalister 
gräver i arkiven trots att man i detta fall uppenbarligen inte gjort 
det!  

 

Åter till ”sjukhusspionen”, och arkivgrävning 
 
Ett annat exempel på där P3 Dokumentär inte gräver i arkiv och gör grundlig rese-
arch gäller ju själva kärnämnet i detta ärende: nämligen Sjukhusspionen. Benkö pe-
kar på att dokumentären tar upp något som Ebbe Carlsson berättat för Hulterström 
om Carlos Schakalen.  
 

Benkö menar att eftersom P3 Dokumentär tydligt hänvisar till vem 
som sagt vad så har man gjort en korrekt hantering. Påståendet blir 
absurt med tanke på vad som är allmänt känt.  

 
Sedan början av 80-talet har ett flertal böcker givits ut som beskriver situationen på 
Säpo och Rikspolisstyrelsen, det som kommit att kallas ”Det förlorade årtiondet” 
och handlat om makten över Säpo. Grunden till konflikten och olika händelser har 
beskrivits i Curt Falkenstams ”Polisernas krig” (1983), Erik Magnussons 
”Maktkamp inom Säpo” (1989), Carl Perssons Utan omsvep (1990), Tore 
Forsbergs Spioner och spioner som spionerar på spioner (2003) och Leif GW 
Perssons Gustavs Grabb (2011). Tillsammans med böcker och dokumentärfilmer 
ges en entydig bild: Av politiker har Säpo i princip alltid uppfattats som en sluten 
organisation, som det är svårt att få insyn i. När Palme och Geijer tog över rodret 
uppstod en konflikt. Det uppfattades inom Säpo (troligen helt korrekt) som att 
enskilda socialdemokrater försökte få insyn i Säpos operativa verksamhet via an-
tingen personer som redan var anställda på Säpo och sympatiserade med so-
cialdemokraterna eller som sattes dit av regeringen.  
 

Det är allmänt känt att Hans Holmér som Säpochef aldrig gavs in-
syn i den verksamhet han var bas för, i synnerhet inte det som hade 
med utländska terrorkopplingar att göra.  

 
RPS-chefen Carl Persson rapporterade direkt till Palme och gick således förbi justi-
tieminister Geijer, vars pressekreterare Ebbe Carlsson således visste väldigt lite. När 
Hans Holmér blev Säpochef lierade sig Carlsson med Holmér, men vad hjälpte väl 
det:  
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”På ett område tvingades jag redan tidigt gå förbi Hans Holmér: när 
de utländska underrättelseorganisationerna sa ifrån att de inte ville 
samarbeta med honom måste jag låta Frånstedt (operativ chef på 
Säpo, dvs underställd Holmér, min anm.) sköta dessa kontakter. På 
denne litade de hundraprocentigt”, skriver Carl Persson, s 206.  
 

När Ebbe Carlsson och Hans Holmér 1975 åkte till Göteborg för sopa undan spå-
ren efter avdelning 03 (läs: socialdemokratiska partiet) blev de under några timmar 
briefade av Säpo i Göteborg om Säpos syn på saken.  

 
Således var det två verksamheter som mixades ihop med varandra, 
varav Holmér och Carlsson hade dålig koll på den de utgav sig för 
att ha koll på (Säpo). Två blinda ledde varandra på en presskonferens 
och det som är pinsamt är att P3 Dokumentär fortfarande ger dessa 
herrar någon form av faktamässig tyngd, fastän det getts ut så 
många böcker och gjorts dokumentärfilmer som visar att så inte är 
fallet.  
 
Med så mycket allmängiltig kunskap finns bara ett svar: P3 Doku-
mentär väljer medvetet att inte beakta fakta som pekar åt ett annat 
håll!  
 
Hade P3 Dokumentär tänkt efter hade de begärt ut den så kallade 
Ebbe Carlsson-rapporten och där upptäckt att Carlos över huvud ta-
get aldrig någonsin påståtts ha varit i Göteborg. Allt är ett misch-
masch och en pressanka som är uppenbar för alla som sätter sig in i 
frågan med ett minimum av ansträngning. 
 

De delar av intervjun med mig, som klippts bort, innehåller redogörelser för hur 
Ebbe Carlsson-uppgifterna var åtminstone delvis fel och hur det egentligen förhöll 
sig med kopplingarna mellan PFLP:s terrorverksamhet och KPML)r). Jag hade assi-
sterat i den IB-operation, i vilken PFLP hade infiltrerats av IB. Detta motsäger inte 
det tydliga intrycket att källor och fakta väljs bort då en tes skall drivas.  
 
(Det är en helt annan sak att min IB-bakgrund var en av orsakerna till att misstan-
karna mot den s k ”sjukhusspionen” väcktes mycket tidigt inom förvaltningen. 
Denna underlighet spökade länge i debatten men kunde redas ut i och med Lam-
pers arbete). 

 

6. ”Granskande program” 
 
Benkö skriver:  
 

”P3 Dokumentär är inte ett granskande program med huvudsyfte att 
ställa de medverkande till svars.” 

 
Påståendet är inledningen till ett resonemang om urvalet av källor. Där uppräknas 
tre aktörer från Sjukvårdsförvaltningen, Sven Hulterström (dåvarande ordförande 
i Göteborgs Arbetarekommun), reportern Sven-Oscar Ruhmén samt Lars-Olof 
Lampers, ”statsvetare”. Även min person nämns i den nya programversion-
en.. 
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1. Sven-Olof Hulterström blev som ordförande i arbetarkommunen informe-

rad om arrangemanget troligen först när det blivit en ”affär”. Därmed upp-
fyller han delvis kravet på att ”ha varit med” men saknar djupare kunskap 
om de motiv och den bakgrund som var centrala i affären som sådan. 

2. De tre kritiska aktörerna från Sjukvårdsförvaltningen utgör en samsjungen 
”kör” som i källhänseende kan ses som dubbletter. Den bild de ger uttryck 
för är den som de hade redan 1975, de förefaller har inte ha tillgodogjort sig 
någon information i detta ärende på 36 år. Inte heller reportern ställer den 
förmedlade bilden mot frågan huruvida någon ändrat uppfattning under 
denna långa tidsperiod eller om bilden redan då var sann eller ofullständig. 
Detta är antingen inkompetent eller en medveten handling. 

3. Övriga källor är faktiskt båda journalistiska kollegor. Ruhméns roll innebär 
inga ställningstaganden i kontroversiella frågor och är självklart intressant 
som ”en avslöjares personliga vittnesmål”. Det kan därvid lämnas därhän. 
Lampers beskrivs som ”statsvetare” men är också i själva verket en journa-
listisk kollega på Sveriges Radio. Ingen av dessa är egentliga aktörer, de är 
observatörer. 

 
Lampers arbete före och i Säkerhetstjänstkommissionen har haft betydelse för hur 
denna affär beskrivits genom åren efter det han lade fram den 3-betygsuppsats han 
sedan vidareutvecklade för kommissionens räkning. Man  bör således inte blunda 
för hans kunskaper men inte heller blunda för de kunskaper han inte kan ge åhö-
rarna.  
 
Det är allmänt känt att Säkerhetstjänstkommissionen endast fick granska inrikes 
förhållanden, vilket gjorde kommissionens medlemmar inkl Lampers beordrat en-
ögda. Frågan om terrorkopplingar är ur kommissionens synpunkt en utrikesfråga. 
Lampers har aldrig haft tillstånd att fördjupa sig inom detta område och om det av 
en händelse skulle ha berörts under kommissionsarbetet, är han enligt lag förbjuden 
att nämna detta. Att i detta läge söka andra källor utanför Säkerhetstjänstkommiss-
ionens sfär är en journalistisk  skyldighet. Att inte göra det tolkar jag som ett poli-
tiskt val. 
 
Att Benkö önskar att granskningen inte skall avse ”omständigheterna vid tillkoms-
ten” av programmet är ju mer än förståeligt. Det ovan beskrivna visar att man i 
källurvalet föredragit källor, som förfäktat eller velat driva en tes. Att sedan hävda 
att programmet inte är ett granskande program är en abrakadabra-formel för att gå 
runt kravet på opartiskhet. Väljer man källor med en i förväg känd partsståndpunkt 
och skyr eller stryper den motsatta sidans källor kan resultat bara bli partiskt. Kravet 
på opartiskhet, genmälesrätt etc är ju till för att ”sanningen” bäst når åhörarna om 
de själva får bedöma motstridiga utsagor, inte genom att journalisten tror sig ha 
facit, d v s driver en tes.  
 

Med detta vill jag också anse det styrkt att den partiskhet, som är 
det centrala i min anmälan, inte är resultatet av att källor inte finns 
tillgängliga utan resultatet av ett medvetet bortval av sådana, enligt 
kriterier som endast kan betecknas som politiska.  Denna hållning 
är i högsta grad relevant vid bedömningen av programresultatet. 
 
 



Svante Winqvist 2013-12-08 10 
 

 

 


