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YTTRANDE 
Datum 
2022-11-25 Diarienummer 

DIA 2022/267 

Postadress 
Statens medieråd 
Box 27204 
102 53 Stockholm 

Besöksadress 
Borgvägen 1, 
plan 5 

Telefon 
+46 (0)8 665 14 60 

E-post 
registrator@statensmedierad.se 
Webb 
www.statensmedierad.se 

Mottagare 
Kulturdepartementet 
103 33 Stockholm 
ku.remissvar@regeringskansliet.se 
Ku.md@regeringskansliet.se 

Yttrande över Återkallelse av 
sändningstillstånd med hänsyn till 
Sveriges säkerhet (Ds 2022:20) 
(Ku2022/01405) 
 

Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över denna remiss. 
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna 
medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten 
ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida 
information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. 
Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för 
barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska 
visas offentligt.  

Ärendet har beretts med de utgångspunkter som Statens medieråd, utifrån 
sitt uppdrag, främst har att beakta. 

Bedömning 
Statens medieråd vill inleda med att understryka vikten av de grundläggande 
principer som utredningen tar upp i flera olika sammanhang, bland annat i 
avsnitten Återkallelse av tillstånd (sid. 36–37) och Vilka omständigheter bör 
ha betydelse vid prövningen? (sid. 43–46) – att begränsningar av 
yttrandefriheten endast får förekomma när det finns mycket starka skäl, att 
sådana begränsningar aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till det ändamål som föranlett den samt att en begränsning inte får 
sträcka sig så långt att den kan anses utgöra ett hot mot den fria 
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åsiktsbildningen. Liksom att vid rättstillämpning i tveksamma fall hellre fria 
än fälla.  

Utifrån dessa principer bedömer Statens medieråd att det kan finnas skäl att 
införa åtgärder med den inriktning som föreslås i utredningen. Då förslagen 
innebär inskränkningar i yttrandefriheten – och därmed ytterst för den fria 
åsiktsbildningen – anser dock myndigheten att förslagens närmare 
utformning och avvägning mot yttrandefriheten kräver ytterligare utredning. 
En sådan fortsatt utredning bör lämpligen genomföras av en självständig 
utredning inom kommittéväsendet. 

 

I övrigt har Statens medieråd inga synpunkter på utredningen. 

 

I detta ärende har direktören Anna-Karin Lindblom beslutat. Föredragande 
har varit analytikern Jan Christofferson. 

 

Anna-Karin Lindblom 

   
   Jan Christofferson 
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