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En ny myndighet för att stärka det psykologiska 
försvaret – Betänkande av Psykförsvarsutredningen 
SOU 2020:29 
 
I betänkandet lämnas förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande 
ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Försäkringskassan 
tillstyrker delvis förslagen. 
 
Försäkringskassan tillstyrker förslagen om att stärka det psykologiska försvaret vars 
mål är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen 
samt Sveriges frihet och oberoende. Arbetet med att utveckla samhällets förmåga att 
identifiera, analysera och möta informationspåverkan är av stor vikt och behöver 
förstärkas.  
 
Utredningen föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för psykologiskt försvar, 
bildas.  Många aktörer har idag en uppgift i detta arbete och större delen av arbetet 
som bidrar till att uppnå det övergripande syftet för det psykologiska försvaret 
kommer enligt utredningen även framgent att bedrivas av andra myndigheter än den 
nya myndigheten. Den nya myndigheten ska driva på utvecklingen och ges mandat 
att kunna samordna aktiviteter som syftar till att identifiera, analysera och möta 
otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information riktad mot 
Sverige eller svenska intressen. Myndigheten ska vara expertmyndighet och 
samverkansnod inom psykologiskt försvar.  
 
Försäkringskassan ser dock inga bärande argument för att en ny myndighet behöver 
tillsättas. Mandatet att samordna och utgöra expertmyndighet borde istället kunna ges 
till t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som redan idag har uppdrag 
att identifiera och möta informationspåverkan. Att förstärka arbetet genom att ge ett 
tydligt mandat till en myndighet som redan är etablerad inom området torde ge bättre 
förutsättningar för ett effektivt arbete med psykologiskt försvar.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av tf 
avdelningschef Katarina Sinerius och chefen för Säkerhetsstaben Birgitta Målsäter, 
den senare som föredragande. 
 
Nils Öberg 
 

 
 
 
Birgitta Målsäter 
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