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Öppet brev till Sveriges Radios verkställande direktör Cilla Benkö 

 

 

Hej Cilla! 

Jag heter Lena Malmberg och är sedan några år tillbaka engagerad i det nya politiska partiet 
Medborgerlig Samling. Där axlar jag bl.a. rollen som Demokratipolitisk talesperson och jag ställer upp 
i valet till Stockholms stad och till riksdagen. 

En av de viktigaste demokratifrågor vi i Medborgerlig Samling driver är hur det står till med bolagen 
inom det som ni själva kallar för public service, och speciellt tittar vi på hur ni sköter ert uppdrag vad 
gäller opartiskhet. Just opartiskhet är en springande punkt i ert uppdrag men tyvärr ett av flera 
områden där ni ofta kommer till korta, men där ni hela tiden vidhåller att ni opartiska trots många 
exempel på motsatsen. 

Nyligen sände ni i P1 ”Studio Ett” ett inslag där ni bjudit in den oberoende journalisten (ej 
skattefinansierad likt Sveriges Radio) Joakim Lamotte för att diskutera under rubriken ”Hat och hot i 
offentligheten”. I den intervju som era två medarbetare och journalister gjorde, gick det inte att ta 
miste på hur mästrande intervjun genomfördes och det rådde inga tvivel om vad SR-journalisterna 
hyste för tankar om Lamotte. De var inte kapabla att upprätthålla en opartisk inställning, utan deras 
uppfattning om honom lyste rakt igenom hela intervjun. Det var uppenbart för lyssnarna. 

Länk till intervjun i SR P1: https://sverigesradio.se/artikel/hat-och-hot-i-offentligheten  

Nu till det anmärkningsvärda. Dessa journalister drog sig inte för att stoppa Lamotte när han skulle 
berätta hur Polismyndigheten, i form av en högt uppsatt polischef, uttalat sig om Lamotte och de 
polisanmälningar han gjort på de hot som framförts mot honom och hans familj. Polischefens 
uttalande har dessutom publicerats på sociala medier och bl.a. har polischefen själv twittrat i 
ärendet. Men när Lamotte nämnde polischefen vid namn och sa ”han kallar min journalistik för 
provokativ och så säger han även att jag får skylla mig själv eftersom jag valt att leva i den här 
situationen och det är väldigt anmärkningsvärda uttalanden från en hög polischef.”, så avbröt 
programledarna honom vid flera tillfällen och mästrade det hela genom att själva läsa upp 
polischefens uttalande. Det är extra viktigt att påpeka att Lamotte i intervjun berättade att han i 
förväg sagt till SR-journalisterna att han tänkte ta upp detta och hade bett dem att bjuda in 
polischefen eller representant från polismyndigheten, vilket SR-journalisterna valt att inte göra. 

Nu till det prekära: om jag inte har missuppfattat det (vilket är bra om du kan bekräfta ifall så är 
fallet) har en av dessa journalister, Helena Blomquist, förutom sin anställning (uppdrag) vid Sveriges 
Radio ett eget aktiebolag – ett mediebolag som heter Helena Blomquist Media AB – där hon säljer 
sina tjänster till olika uppdragsgivare. Om man tittar på hennes 
hemsida  http://www.blomquistmedia.se/uppdragsgivare-39074904  (se bifogad bild) ser vi att hon 
bland sina uppdragsgivare har bl.a. Regeringskansliet, SVT och Polisen. Alltså samma myndighet 
(Polismyndigheten) som journalisterna valde att inte bjuda in till intervjun med Lamotte, och samma 
myndighet som Lamotte kritiserade, men den kritiken valde SR-journalisterna att helt ignorera och i 



stället hindrade de honom från att framföra sin kritik mot polisen. Dessutom framförde SR-
journalisterna att representanten från Polisen inte fanns på plats och kunde uttala sig i ärendet. 

 
 

 

Mina frågor till dig som Verkställande Direktör för Sverige Radio är mycket enkla: 

•       Hur kan det vara tillåtet att er journalist marknadsför sig med polismyndighetens 
varumärke och samtidigt hindrar att kritik framförs mot polismyndigheten i sändning? 
•       Är det rimligt att anställda, eller av er anlitade, journalister har externa uppdrag hos de 
företag, organisationer, politiska maktcentra och myndigheter som de samtidigt ska kunna 
granska kritiskt i sina uppdrag för er på Sveriges Radio? 
•       Hur många andra anställda, och anlitade av er, inom Sveriges Radio har liknande upplägg 
där de kan ta uppdrag utanför sitt arbete hos Sveriges Radio och då hos myndigheter, 
företag, organisationer och politiska maktcentra? 
•       Hur ser er policy eller uppförandekod för att förhindra eventuell intressekonflikt ut? 
•       Hur tror du att det påverkar opartiskheten som ni konsekvent hävdar att ni har? 
•       Vad gör detta med tilltron och tillförlitligheten för Sveriges Radio och ert uppdrag? 

Jag och mitt parti, Medborgerlig Samling, ser fram emot ett svar från dig och jag passar på att ge dig 
möjlighet att framföra det i ett livesänt samtal från en TV-studio på Gärdet (nej, inte SVT – en annan), 
där vi diskuterar just problematiken med den ständigt fallerande opartiskheten hos Sverige Radio. 
Det är en uppriktigt menad inbjudan. Varmt välkommen! Du får gärna ta med dig Hanna Stjärne 
också, så granskar vi Sveriges Television samtidigt. 

Detta öppna brev kommer jag och Medborgerlig Samling även att publicera i sociala medier.  



 

Med bästa hälsningar 

Lena Malmberg 
Demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling 

 


