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Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) tillstyrker förslaget att inrätta en ny
myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för det psykologiska försvaret. I
likhet med utredningen bedömer myndigheten att det finns skäl att stärka samhällets
möjligheter att skydda sig mot otillbörlig informationspåverkan och andra
vilseledande åtgärder. I detta arbete är det viktigt att erinra om den grundläggande
tryck- och yttrandefriheten som innebär att det alltid, även i kristider, ska finnas ett
stort utrymme för oberoende och självständiga medier att föra fram kritiska och även
kontroversiella budskap.
I utredningen (s. 98) nämns att MPRT har en koppling till psykologiskt försvar
genom att myndigheten analyserar medieutvecklingen och tillhandahåller
information om vem som bedriver sändningsverksamhet och vem som är
ansvarig utgivare för det som publiceras på olika plattformar. Myndigheten
instämmer i denna analys och vill i sammanhanget lägga till följande.
Genom myndighetens övergripande uppdrag att verka för yttrandefrihet inom sitt
verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom
press, radio och tv förstärks kopplingen till det psykologiska försvaret. En
välinformerad allmänhet får ses som ett grundfundament för detta försvar.
En annan av myndighetens uppgifter som också har bäring på det psykologiska
försvaret är att följa utländska radio- och tv-sändningar, vilket också nämns av
utredningen.
En central fråga för att stärka medborgarnas förmåga att kritiskt värdera
medieinnehåll är arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK) som bedrivs
av flera aktörer, däribland MPRT. Myndigheten ingår i MIK Sverige som är ett
nationellt aktörsnätverk som bildades av Statens medieråd under 2020. Syftet med
nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera
arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten
hos alla i Sverige.
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MPRT representerar Sverige i ett europeiskt samarbetsorgan, European Regulators
Group for Audiovisual Media Services (ERGA). ERGA består av
regleringsmyndigheter inom EU och arbetar på uppdrag av kommissionen. Där
deltar MPRT i en arbetsgrupp som bland annat har i uppgift att granska att de sociala
medieplattformarna uppfyller vissa åtaganden för att minska spridningen av
desinformation.
MPRT ser positivt på att samverka med andra berörda myndigheter kring frågor som
berör det psykologiska försvaret. Till exempel inom det av utredningen föreslagna
nationella centrumet för psykologiskt försvar eller i andra forum.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson.
Juristen Ola Vigström har varit föredragande. Enhetschefen Georg Lagerberg
har deltagit i den slutliga handläggningen.
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