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Remissvar på promemorian Återkallelse av 
sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet  
(Ds 2022:20) 

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med anledning av promemorian framföra 
följande. 

Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet (avsnitt 2) 

Syftet med MPF:s uppdrag är att värna det öppna och demokratiska samhället och den fria 
åsiktsbildningen. Mot den bakgrunden vill MPF understryka vikten av att: 

• Återkallelse på föreslagna grunder enbart kan komma ifråga vid allvarliga företeelser 
av betydelse för Sveriges oberoende och bestånd.  

• Den nya grunden för återkallelse utformas på ett etablerat och rättssäkert sätt genom 
en prövning i allmän domstol på talan av Justitiekanslern, i likhet med 
bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. 

Samtidigt instämmer myndigheten i att otillbörlig informationspåverkan kan utgöra en direkt 
utmaning mot målet för vår säkerhet som är att värna förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, men 
också mot intressen som är bärande för statens funktionssätt och för landets förmåga att 
försvara sig mot yttre hot.  

Myndigheter (avsnitt 7.2.1) 

MPF:s bedömning är att sändningar inom Sverige av svenska aktörer faller utanför 
myndighetens uppdrag. MPF ska identifiera, analysera och kunna lämna stöd i bemötandet 
av otillbörlig informationspåverkan eller annan vilseledande information som riktas mot 
Sverige eller svenska intressen. Begreppet otillbörlig förutsätter att det riktas mot Sverige från 
främmande makt. 

Myndigheten för psykologiskt försvar 

Våxnäsgatan 10 Tel: 010-183 70 00 registrator@mpf.se 
653 40 Karlstad Org.nr: 202100-7014 www.mpf.se 
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Detta beslut har fattats av vikarierande generaldirektören Magnus Hjort efter föredragning av 
chefsjuristen Daniel Karfs. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen Jan 
Nyquist och senioranalytikern Irene Christensson deltagit.  
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Daniel Karfs 
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