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Remiss av betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje 

dag (SOU 2022:28) 

Ert dnr Ku2022/01317 

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet, mångfald och 

tillgänglighet inom press, radio och tv samt att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet. 

Myndigheten lämnar endast synpunkter på förslagen i den mån dessa har beröring på myndighetens 

verksamhetsområde. 

6.1 En nationell demokratifunktion  

MPRT välkomnar kommitténs förslag om att inrätta en nationell demokratifunktion. Vi delar 

uppfattningen att genom samordning och utvärdering kan arbetet effektiviseras och bli mer träffsäkert. Vi 

anser att det är viktigt att betoningen för denna funktion ska vara att dela information med särskilt fokus 

på analys av demokratin nationellt samt de utmaningar för demokratin som uppmärksammas. Vi anser 

vidare att det är viktigt att den myndighet som inordnar denna funktion har allmänheten som målgrupp. 

Viktigt här blir avgränsningen gentemot andra föreslagna insatser – till exempel digitala plattformen – för 

att undvika otydlighet.  

7.1 Ytterligare åtgärder för det demokratistärkande arbetet vad gäller större fokus på 

demokrati i myndigheters arbete  

MPRT tillstyrker författningsförslaget enligt föreslagen lydelse avseende 1.2 Förslag till förordning om 

ändring i myndighetsförordningen (2007:515) 6 §, avsnitt allmänna uppgifter.  

MPRT delar även uppfattningen att det demokratiska uppdraget ska skrivas in i instruktioner för 

myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet. MPRT:s uppdrag är i högsta grad 

relevant för det demokratipolitiska målet. Vi styrs av mediepolitiken som ska ge förutsättningar för en fri 

åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i  
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samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Tillsammans utgör yttrandefrihet, 

mångfald och tillgänglighet i sig delmål för att nå det högre målet om demokrati. Det demokratiska 

samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter och information sprids i medier som alla på lika villkor 

kan ta del av. Här vill vi särskilt lyfta fram vikten av fria och oberoende medier som en garant för 

demokratin. 

Vi tror dock att det kan bli svårt att avgränsa pilotprojektet till max åtta myndigheter som ska genomföra 

projektet. Representativitet är mycket viktigt i ett projekt som detta varför det kan behöva omvärderas hur 

stort antal som kan behöva vara med. Vi ser att mediesektorn bör vara representerad.   

MPRT tillstyrker förslaget om en permanent digital samlingsplattform gällande material om demokrati 

riktad till lärare och elever.  

7.2 Analysera konsekvenser för demokratin 

MPRT tillstyrker kommitténs förslag avseende 1.1 Förslag till förordning om ändring i 

kommittéförordningen (1998:1474) 15 §. 

Vi delar uppfattningen att en konsekvensanalys kring de grundläggande fri- och rättigheterna samt 

eventuell inverkan på medias villkor och oberoende bör ske. Vi vill särskilt lyfta fram vikten och värdet av 

förslag som har inverkan på yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet för delaktigheten i demokratin 

avseende den allmänna åsiktsbildningen.   

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson efter föredragning av 

kommunikatören Helena Dal.  

 

 

Charlotte Ingvar-Nilsson 

    Helena Dal 
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