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Inledning  
Året i siffror, myndighetens första 

år och organisation. 
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Generaldirektören har ordet 

Myndigheten för psykologiskt försvar 
(MPF) slog upp portarna den 1 
januari 2022. Det var i pandemins 
slutskede. Ännu några veckor levde 

vi med restriktioner kring möten och närvaro 
på kontoret. Lokalerna var inte helt färdigställda 
men för varje vecka som gick kunde vi ta nya rum 
och ytor i anspråk på våra två verksamhetsorter – 
Karlstad och Solna.

På ett sätt kan man se den 1 januari 2022 
som ett avslut på en resa som inleddes när 
dåvarande statsministern Stefan Löfven på 
Folk och försvars rikskonferens i Sälen i januari 
2018 förklarade att det skulle inrättas en ny 
myndighet för psykologiskt försvar. Beskedet 
kom lite överraskande, inte minst för dem som 
redan jobbade med frågorna på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Försvarsberedningen hade i december 2017, 
i rapporten Motståndskraft nöjt sig med att 
säga att frågan borde utredas. Men nu kom 
alltså klara besked – en ny myndighet skulle 
det bli. Som brukligt i det grundliga Sverige 
skulle det ändå utredas och lämnas förslag om 
hur myndighetens uppdrag skulle se ut och 
vilka resurser den skulle tilldelas. I maj 2019 
påbörjades utredningsarbetet och ett år senare 
lämnades betänkandet En ny myndighet för att 
stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) 
till regeringen.

Efter sedvanlig remissrunda och arbete inom en 
organisationskommitté (från mars 2021) var MPF 
inrättad den 1 januari 2022.

Många skulle säkert önska sig en stilla och lite 
vilsam start för en ny myndighet, där man i lugn 
och ro kan lära känna varandra och de uppdrag 
myndigheten fått av regeringen. Där man kan 
fundera över gardiner och färgval, kanske få upp 
lite konst på väggarna och rent allmänt i början 
ägna sig åt det inre livet på en ny myndighet 
med styrdokument, processer och rutiner. Så 
skulle det inte bli på MPF. 

Direkt kunde vi märka ett mycket stort 
intresse för myndigheten, både nationellt och 
internationellt. Det kanske inte för alla helt 
lättbegripliga namnet psykologiskt försvar 
väckte både nyfikenhet och frågor och önskemål 
om intervjuer och föreläsningar formligen 
haglade över oss. 

I slutet av januari 2022 blev det alltmer tydligt 
att en stor påverkanskampanj var på gång, 
riktad mot de svenska socialtjänsterna. 
Internationella aktivister, vissa med kopplingar 
till våldsbejakande islamistiska organisationer, 
angrep Sverige med påståenden om att de 
svenska socialtjänsterna systematiskt men utan 
saklig grund, omhändertog, rent av kidnappade, 
barn från muslimska hem för att omplacera 
dem i kristna familjer. Påverkanskampanjen 
skulle fortsätta under hela året och MPF har i 
enlighet med vårt uppdrag följt och analyserat 
den utländska informationsmiljön, lämnat stöd 
till kommuner och myndigheter, löpande lämnat 
lägesrapporter till regeringen och samverkat 
med myndigheter och civilsamhälle för att stärka 
Sveriges bemötande av kampanjen.
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"Det kanske inte för alla 
helt lättbegripliga namnet 
psykologiskt försvar 
väckte både nyfikenhet 
och frågor och önskemål 
om intervjuer och 
föreläsningar formligen 
haglade över oss. 
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Den 24 februari 2022 kom så den brutala 
fortsättningen på det krig som Ryssland 
inledde mot Ukraina redan 2014, nu i form 
av en storskalig invasion. Precis som vi sett 
vid tidigare liknande händelser föregicks 
och åtföljdes invasionen av en omfattande 
informationspåverkan med desinformation 
och propaganda syftande till att påverka 
och förvrida både omvärldens och den egna 
befolkningens bild av vad som pågick, varför 
det hände och för att skapa stöd och legitimitet 
för oförsvarbara krigshandlingar. En del av 
denna informationspåverkan har varit riktad 
mot Sverige men det mesta har varit avsett 
för andra målgrupper. MPF har löpande följt 
utvecklingen, samverkat med utländska 
motparter, tagit fram lägesbilder för regeringen 
samt genomfört stora informationsinsatser 
genom föreläsningar, panelsamtal, utbildningar 
och mediaframträdanden.

Invasionen och det brutala krig som Ryssland 
bedriver mot ett fredligt grannland innebär 
ett allvarligt brott mot den europeiska 
säkerhetsordningen. Kriget har också förändrat 
svensk säkerhetspolitik i grunden vilket tydligt 
manifesterats i ett omfattande civilt och militärt 
stöd till Ukraina och genom Sveriges ansökan 
om medlemskap i försvarsalliansen Nato.
Under året har MPF inlett ett arbete för att 
stärka vårt samarbete med civilsamhällets 
organisationer. Vi har utvecklat vårt forsknings-
finansierande arbete med nio nya projekt 
och i september kunde forskningsinstitutet 
Psychological Defence Research Institute 
vid Lunds universitet påbörja sitt arbete med 
finansiering från MPF.
 
I september 2022 hölls allmänna val och inom 
det regeringsuppdrag MPF hade att stärka 
samhällets förmåga att identifiera, analysera 
och bemöta otillbörlig informationspåverkan i 
samband med valet genomfördes en rad breda 
kunskapshöjande insatser.

Internationell samverkan har varit i fokus under 
hela året där vi kunnat utbyta erfarenheter, 
information och kunskap med andra länder med 
liknande utmaningar. I minst har vår samverkan 
med EU:s utrikestjänst och Natos centrum 
för strategisk kommunikation, där vi även har 
sekonderad personal, varit viktig.

Myndigheten är inte färdigbyggd i och med att 
vi lämnar 2022 bakom oss. Mycket återstår att 
göra men vi har etablerat myndigheten fysiskt 
och i det offentliga samtalet och vi har arbetat 
med våra interna strukturer och processer. MPF 
har dessutom, vill jag hävda, lämnat väsentliga 
bidrag till arbetet med att stärka kunskap 
om och beredskap för att förstå och bemöta 
otillbörlig informationspåverkan som riktas mot 
Sverige eller svenska intressen.

I den utredning som föregick inrättandet 
av MPF slogs fast att det psykologiska 
försvarets ändamål är att värna det öppna 
och demokratiska samhället, den fria 
åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och 
oberoende. Med den målbilden för ögonen 
och med den grund vi lagt 2022 kommer MPF 
att fortsätta på den inslagna vägen med att 
utveckla det psykologiska försvaret och att 
stärka det svenska totalförsvaret.

Magnus Hjort 
Vikarierande generaldirektör 
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Året i siffror
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JANUARI FEBRUARI MARS 

JULI AUGUSTI SEPTEMBER 

Påverkanskampanjen 
mot svensk socialtjänst 
ökar.

1 januari 
Myndigheten för 
psykologiskt försvar 
etableras.

10-11 januari 
Myndigheten deltar 
i Folk och Försvars 
Rikskonferens 2022. 

24 februari
Ryssland invaderar 
Ukraina. 

7 mars
MPF arrangerar högnivå-
möte för medieföretag.

24-25 mars 
MPF genomför den 
första grundkursen 
för skydd mot 
informationspåverkan. 

30 mars
"Att möta informations-
påverkan – Handbok för 
journalister” lanseras 
av Myndigheten för 
psykologiskt försvar 
och Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap, i samarbete 
med medieinstitutet 
Fojo. 

3-6 juli
Myndigheten deltar i  
Almedalsveckan. 

18 augusti 
MPF arrangerar högnivå-
möte för medieföretag.

25 augusti 
MPF deltar i panelsamtal 
om otillbörlig 
informationspåverkan 
vid Frihamnsdagarna i 
Göteborg, arrangerat 
av Länsstyrelsen Västra 
Götaland. 

Myndighetens första år 

1 september
Forskningsinstitutet 
Psychological Defence 
Research Institute 
inrättas vid Lunds 
universitet med 
finansiering från MPF i 
form av ett långsiktigt 
miljöstöd. 

13 september 
MPF föreläser vid 
konferensen Giron 2022 
i Kiruna, arrangerat 
av Länsstyrelsen 
Norrbotten och MSB.
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APRIL MAJ JUNI

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Boken "Skör demokrati, 
Det öppna samhällets 
motkrafter i svensk 
offentlig debatt, kultur 
och forskning" som 
finansierats av MPF 
publiceras. 

10 maj 
Justitieminister Morgan 
Johansson inviger 
myndigheten i Karlstad 
med generaldirektör 
Henrik Landerholm. 

19 maj 
Invigning av 
myndighetens lokaler i 
Solna. 

23 maj 
MPF lanserar den 
nationella kampanjen 
"Bli inte lurad". 

1 december
MPF arrangerar ett 
seminarium om 
erfarenheter från LVU-
kampanjen för berörda 
aktörer. 

6-8 december 
Myndigheten arrangerar 
en internationell 
konferens i Stockholm 
som samlar 16 länder 
samt EU, Nato och 
G7 Rapid Response 
Mechanism. 

4 juni
Myndigheten deltar i 
Järvaveckan. 

18 juni 
Myndigheten deltar i 
Totalförsvarsdagen i 
Malmö. 

28-29 juni
MPF deltar vid Swedish 
Security Forum. 

1 oktober 
MPF deltar i panelsamtal 
vid Eskilstuna Vetenskaps-
festival, arrangerad av 
Eskilstuna kommun och 
Mälardalens universitet.

11-12 oktober
MPF arrangerade 
tillsammans med 
Försvarshögskolan 
och Regeringskansliet 
ett seminarium 
och studiebesök till 
Stockholm och MPF 
för deltagare från The 
Radicalisation Awareness 
Network, policy support. 

Rapporten "Statliga kinesiska 
påverkansoperationer 
mot demokratin i svenska 
kommuner" som finansierats 
av MPF publiceras.

8-9 november
Myndigheten arrangerar 
planeringsdagar för hela 
myndigheten. 

10 november 
Regeringen utser 
generaldirektör Henrik 
Landerholm till nationell 
säkerhetsrådgivare. Magnus 
Hjort blir vikarierande 
generaldirektör. 

4-8 april 
MPF genomför en 
utbildarkurs för externa 
utbildare.

20 april 
Föreläsning för lokala 
och regionala aktörer 
i Borås, arrangerat av 
Länsstyrelsen Halland.
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Så styrs vi   

Justitieminister Morgan Johansson (till höger) inviger myndigheten i Karlstad 
tillsammans med generaldirektör Henrik Landerholm (till vänster). 
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Myndigheten lyder direkt under regeringen 
och är en så kallad enrådighetsmyndighet. 
Detta innebär att generaldirektören ensam bär 
ansvaret för myndighetens verksamhet inför 
regeringen. 

Enligt arbetsordningen består ledningsgruppen 
av generaldirektör och avdelningscheferna. 

Generaldirektör 

Administrativ
avdelning

Förmågehöjande 
avdelning

Operativ
avdelning

Säkerhetsskyddschef

Generaldirektören (GD) 
utses av regeringen 
och är ytterst ansvarig 
för verksamheten som 
myndighetschef. 

Insynsrådet utses av 
regeringen och har till 
uppgift att utöva insyn i 
MPF:s verksamhet och att 
ge myndighetschefen råd.

Leder säkerhetsskydds-
arbetet samt kontrollerar 
det egna säkerhetsskyddet.

Säkerställer att 
myndigheten har en 
effektiv och rättssäker 
hantering av administrativa 
processer. 

Avdelningen ger stöd 
till hela myndigheten 
inom områden som 
planering, uppföljning, 
ekonomistyrning och 
ekonomiadministration, 
HR, juridik och 
kommunikation.

Utvecklar och stärker 
samhällets samlade 
förmåga till psykologiskt 
försvar. I detta ingår att 
ge stöd till befolkningen, 
myndigheter, kommuner, 
media, frivilliga försvars-
organisationer och civil-
samhället i övrigt samt 
verka för ökad samordning 
mellan dessa aktörer. 

Viktiga uppgifter är 
också att ansvara för 
utbildning, övning och 
kunskapsutveckling vilket 
bland annat innebär 
att beställa, följa och 
förmedla forskning inom 
psykologiskt försvar.

Identifierar, analyserar 
och bemöter otillbörlig 
informationspåverkan 
och annan vilseledande 
information som är riktad 
mot Sverige eller svenska 
intressen. En viktig del 
i arbetet är att ta fram 
lägesbilder, analyser och 
rapporter kring aktörer 
och aktiviteter som kan 
utgöra hot mot sårbarheter 
i samhället samt föreslå 
relevanta motåtgärder.

Avdelningen utvecklar 
metoder och teknik 
för att identifiera och 
bemöta otillbörlig 
informationspåverkan. 

Insynsråd

Organisation 
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Resultat-
redovisning   

I avsnittet beskrivs verksamhetens resultat och 
utveckling  i förhållande till de uppgifter som finns 
i myndighetens instruktion samt de mål och krav 

som regeringen angett i regleringsbrev. 
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Samlad resultat-
bedömning 
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Resultatbedömning 
MPF konstaterar att både icke-statliga och 
statliga aktörers användande av otillbörlig 
informationspåverkan riktad mot Sverige ökade 
väsentligt under 2022. Myndigheten bedömer 
därmed att otillbörlig informationspåverkan 
utgör ett fortsatt ökande hot mot Sverige. 
Ökningen omfattar såväl mängden identifierad 
otillbörlig informationspåverkan, antalet 
aktörer som deltar samt komplexiteten i de 
genomförda angreppen. MPF konstaterar vidare 
att främmande makters förmåga att bedriva 
otillbörlig informationspåverkan utvecklas 
successivt och anpassas gentemot vidtagna 
åtgärder och nationella sårbarheter.

Myndigheten har under året genomfört flera 
kunskaps- och förmågehöjande aktiviteter 
såsom föreläsningar, nätverksdagar, seminarier, 
konferenser samt projektarbeten tillsammans 
med andra aktörer. Därutöver har MPF följt, 
beställt och förmedlat forskning och annan 
kunskapsutveckling inom myndighetens 
verksamhetsområde, samt samordnat och 
genomfört utbildningar. Myndigheten har haft 
flera internationella samarbeten, såväl inom och 
utanför EU, kring frågor som rör psykologiskt 
försvar.  

MPF har under året lämnat stöd i bemötandet av 
otillbörlig informationspåverkan till regeringen 
samt Regeringskansliet och ett flertal andra 
myndigheter inklusive ett flertal länsstyrelser.  
Stödet har innefattat delning av lägesbild, 
rådgivning samt aktiva responsåtgärder vilka 
inkluderat framtagande av gemensamma 
talepunkter på strategisk och taktisk nivå. 
Stödet har aktiverats både efter begäran från 
berörd aktör samt på myndighetens eget 
initiativ.

Under 2022 har myndigheten bland annat 
fokuserat på att stärka skyddet mot otillbörlig 
informationspåverkan riktad mot de svenska 
allmänna valen, förberedelser för att skydda 
det svenska EU-ordförandeskapet, upptakten 
till och effekterna av det ryska angreppet mot 
Ukraina, Sveriges Natoansökan samt den 
islamistiska påverkanskampanjen riktad mot 
svensk socialtjänst och lagen om vård av unga 
(LVU). 

Resultatredovisningen visar 
sammanfattningsvis att MPF under året har 
samordnat och utvecklat myndigheters och 
andra aktörers verksamhet inom Sveriges 
psykologiska försvar samt att myndigheten 
lämnat stöd till sådan verksamhet. MPF har 
därigenom bidragit till att stärka befolkningens 
motståndskraft och verksamheten har 
följaktligen värnat det öppna och demokratiska 
samhället och den fria åsiktsbildningen. 
Det är därför myndighetens uppfattning 
att verksamhetens resultat under 2022 
– myndighetens första år – har varit 
tillfredsställande.
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Verksamhetens 
intäkter och 

kostnader
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Verksamhetens intäkter och kostnader 
Myndighetens kostnader finansieras i huvudsak av anslag. Kostnaderna som belastat anslagsmedel 
har uppgått till 111 297 tkr. Anvisade medel i regleringsbrevet för 2022 uppgick till 113 000 tkr. 
Myndigheten redovisar ett överskott om 2 207 tkr. Avgiftsintäkter och finansiella intäkter har 
uppgått till 54 tkr under året. Verksamheten fick bidrag (1 845 tkr) från Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (SIDA) för att finansiera två sekonderade tjänster vid EU:s utrikestjänst i 
Bryssel.

MPF har fördelat de gemensamma kostnaderna och intäkterna (OH) utifrån fördelningen av 
årsarbetskrafter inom kärnverksamheten. Myndigheten etablerades i januari 2022 och det finns 
utvecklingsmöjligheter i den interna finansiella styrningen vilket medför att redovisningen av 
kostnaderna och intäkterna i kärnverksamheten kan komma att förändras framgent.

Årets kostnader finansierades till 98 procent av anslag och resterande 2 procent finansierades av 
andra intäkter än anslag. I tabellen nedan redovisas kostnader uppdelat per verksamhet.

Förmågehöjande
verksamhet   

Operativ 
verksamhet 

Totalt
tkr 

Intäkter av anslag 36 226 75 071 111 297

Bidrag 1 845 - 1 845

Övrigt* 23 31 54

Totalt 38 094 75 102 113 195

*I posten övriga intäkter ingår finansiella intäkter och diverse avgiftsintäkter. 

Förmågehöjande 
verksamhet  

Operativ 
verksamhet 

Totalt
tkr

Kostnader 2022 38 094 75 102 113 195

Totalt 38 094 75 102 113 195

Transfereringar
Under 2022 har myndigheten betalat ut 11 136 tkr i bidrag till andra myndigheter för att bedriva 
forskningsverksamhet. Bidragsmedlen finansierades med krisberedskapsanslag.

TABELL 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER

TABELL 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER



19Statyett föreställande Sola i Karlstad var en gåva från Karlstads kommun i samband 
med myndighetens invigning. 
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Förmågehöjande
verksamhet
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Myndighetens förmågehöjande 
verksamhet ska utveckla 
samhällets samlade förmåga 
och kunskap inom psykologiskt 
försvar. Verksamheten ska 
utgöra ett stöd till befolkningen, 
myndigheter, regioner, 
kommuner, media, frivilliga, 
försvarsorganisationer och 
civilsamhället. Genom att sprida 
kunskap, bedriva utbildning 
samt följa, beställa och förmedla 
forskning i frågor som rör 
psykologiskt försvar ska den 
vetenskapliga basen inom 
området öka.

 
Att bygga förmåga
Under 2022 började arbetet med att skapa och 
utveckla grundläggande samverkansstrukturer, 
både inom och utom myndigheten. Arbetet 
kommer att få ännu större betydelse under 
2023, inte minst med tanke på det rådande 
säkerhetspolitiska läget som ställer krav på en 
fortsatt utvecklad psykologisk försvarsförmåga 
-  operativt här och nu och i framtiden. Den 
förmågehöjande avdelningen ska bygga 
förmåga på sikt och i förlängningen över hela 
landet, både enskilt och tillsammans med andra. 

Utveckling av Sveriges 
psykologiska försvar och stärkt 
motståndskraft
För att öka kunskapen och medvetenheten 
inom psykologiskt försvar och stärkt 
motståndskraft har MPF genomfört och deltagit 
i kunskapshöjande aktiviteter som exempelvis 
föreläsningar, deltagande i panelsamtal, 
nätverksdagar, seminarium, konferenser och 
projektarbeten i samverkan med berörda 
aktörer. En ökad förmåga att upptäcka och 
motstå otillbörlig informationspåververkan hos 
aktörerna ska bidra till att skapa motståndskraft 
och försvarsvilja hos befolkningen och i 
samhället i övrigt vilket i sin tur ska leda till 
en ökad förmåga och beredskap i Sveriges 
psykologiska försvar.

MPF har vidare utvecklat samverkan med 
länsstyrelser, regioner och kommuner 
och tillhandahållit stöd genom bland 
annat utbildningar och föreläsningar. Det 
förebyggande och utvecklande stödet har dels 
utgjort en del i myndighetens arbete inför de 
allmänna valen som hölls i september, dels 
ägt rum utifrån aktörernas ordinarie uppdrag 
och verksamhet inom totalförsvaret. Från 
mars till december har över 3 000 personer på 
regional eller lokal nivå deltagit i myndighetens 
kompetensutvecklande verksamhet.

Civilsamhället består av enskilda individer, 
nätverk och sammanslutningar av olika slag 
som agerar tillsammans för gemensamma 
intressen. Aktörer inom civilsamhället är av 
särskild betydelse för ett starkt och effektivt 
psykologiskt försvar. I syfte att nå ytterligare 
samhällsgrupper, bygga förmåga och 
motståndskraft har MPF under året genomfört 
en särskild satsning på civilsamhället. MPF 
har bland annat samverkat med frivilliga 
försvarsorganisationer och tagit fram 
specifik information riktad till unga vuxna 
kring desinformation och annan otillbörlig 
informationspåverkan. 

Instruktionen 2 § 
Myndigheten ska särskilt: 

• sprida kunskap och bidra till 
befolkningens och berörda 
aktörers beredskap i fråga om 
psykologiskt försvar, 

• verka för samverkan mellan 
myndigheter och övriga aktörer i 
det förebyggande arbetet. 
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Media
Fria och oberoende medier är nyckelaktörer i det 
psykologiska försvaret och utgör grundläggande 
beståndsdelar i en välfungerande demokrati. 
Genom samverkan med berörda aktörer inom 
media ska myndigheten bidra till att värna det 
öppna och demokratiska samhället och den fria 
åsiktsbildningen. 

På förfrågan från medier har MPF föreläst 
för målgruppen journalister vid ett tjugotal 
tillfällen. Medier har även deltagit på två möten 
där temat val stod på agendan. Syftet med 
dessa möten är att sprida kunskap, vara ett 
forum för dialog och utveckla myndighetens 
uppdrag om stöd till medieföretag. Rutiner och 
kontaktvägar för stödsökande medier har också 
tagits fram.

MPF har vid fyra tillfällen föreläst om otillbörlig 
informationspåverkan på Försvarshögskolans 
medieberedskapsutbildning, en utbildning 
som finansieras av MSB och är obligatorisk för 
dem som arbetar på företag som berörs av 
medieberedskap.

Via Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet 
har sex utbildningar inom området otillbörlig 
informationspåverkan genomförts för 
yrkesverksamma journalister. Tillsammans 
med MSB och Medieinstitutet Fojo har 
MPF under året tagit fram en handbok för 
journalister: ”Att möta informationspåverkan 
– Handbok för journalister”. Denna 
handbok ger information om hur otillbörlig 
informationspåverkan fungerar och kan 
upptäckas, men innehåller även råd om 
åtgärder för att stärka mediaorganisationers 
motståndskraft. Handboken har exempelvis 
använts av Fojos journalistutbildningar samt 
massmediaredaktioner.

MPF har under året deltagit vid möten med MIK 
(medie- och informationskunnighet) Sverige 
som leds av Statens medieråd där Myndigheten 
för press, radio och tv (MPRT) och Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
även ingår, samt deltagit i dess nätverksråd. MIK 
innefattar bland annat kunskaper och förmågor 
för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig 
information.
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Forskning
För att Sverige ska kunna utveckla och vidmakthålla nödvändig kunskap och kompetens inom det 
psykologiska försvaret är det av avgörande betydelse att MPF bedriver ett aktivt arbete med att 
stimulera och finansiera forskning inom myndighetens ansvarsområde. Psykologiskt försvar är ett 
mångvetenskapligt forskningsområde vilket också speglas i bredden av vetenskapliga discipliner 
som är engagerade i de projekt som MPF finansierar.

MPF tog vid myndighetens inrättande över ansvaret för sju forskningsprojekt inom myndighetens 
ansvarsområde från MSB och har under 2022 beviljat och utbetalat forskningsmedel avseende 
ytterligare åtta projekt. MPF har under året mottagit ett stort antal ansökningar om forskningsmedel 
vilket visar att det finns ett brett intresse bland forskare att bedriva forskning med relevans för det 
psykologiska försvaret.

Ett flertal projekt har under 2022 bidragit till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att 
fortsätta att utveckla ett modernt psykologiskt försvar. Projektet Det öppna samhället och dess 
utmaningar, som bedrivs vid Uppsala universitet, publicerade en antologi Skör demokrati, Det 
öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning och två delrapporter 
med syftet att öka kunskap om sårbarheter för informationspåverkan i samband med val. Viktiga 
bidrag lämnades också från forskare vid Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och 
Mälardalens universitet.

Utförare Projektnamn Bidrag tkr

Försvarshögskolan Islamistiska påverkanskampanjer i Sverige 270 

Totalförsvarets 
forskningsinstitut

Mythbusting i en ding ding värld 370

Mälardalens universitet Kartläggning av påverkan på demokrati i 
svenska kommuner

500 

Malmö universitet Islamistisk paketering av budskap 554

Försvarshögskolan Informationspåverkan: sårbarheter och 
effekter

612 

Försvarshögskolan Harmful narrative alignment patterns in 
Sweden and the U.S.

1 114 

Uppsala universitet Det öppna samhället och dess utmaningar 1 352 

TABELL 3: UTBETALNING UNDER 2022 (TKR) 

Projekten i tabellen överfördes från MSB vid inrättandet av MPF den 1 januari 2022. 
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Utförare Projektnamn Utbetalningar 
under 2022 (tkr)

Lindholmen Science Park AB Stärkt lokaljournalistik i krissituationer 63 

Uppsala universitet Postpandemiska orostider: Hur påverkas 
medborgarnas försvarsvilja och attityder till 
demokrati

364

Polimetrica Befolkningens motståndskraft & Individens 
motståndsanda

440 

Försvarshögskolan Försvarsvilja och motståndskraft 700 

Försvarshögskolan LVU-krisen – konspirationsteorier, 
desinformationskampanjer, Sverige och 
internationellt

800 

Totalförsvarets 
forskningsinstitut

Diaspora och rättsvetenskaplig analys 1 150 

Lunds universitet Miljöstöd – Psychological Defence Research 
Institute

1 500 

Totalförsvarets 
forskningsinstitut

Valet 2022 och försvarsvilja 1 850 

TABELL 4: UTBETALNINGAR AVSEENDE PROJEKT SOM BESLUTADES 2022

Projekten i tabellen har finansierats för att möta kunskapsbehov om aktuella hotaktörer (till exempel 
i samband med LVU-krisen) men också för att stödja kunskapsutvecklingen på sikt (se Miljöstöd till 
Lunds universitet).

Den 1 september inrättades forskningsinstitutet Psychological Defence Research Institute vid Lunds 
universitet med finansiering från MPF i form av ett långsiktigt miljöstöd. Institutet väntas involvera 
ett större forskarnätverk både nationellt och internationellt och bidra till att utveckla psykologiskt 
försvar som forskningsfält. 

Under året inledde MPF rekryteringen av ledamöter till ett vetenskapligt råd som bedöms 
kunna påbörja sitt arbete våren 2023. Rådet ska bidra till den strategiska inriktningen av MPF:s 
forskningsfinansierande verksamhet samt till bedömning och kvalitetssäkring vid beslut om 
forskningsmedel. 
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Instruktionen 2 §
Myndigheten ska särskilt:

• följa, beställa och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i 
frågor som rör psykologiskt försvar,

• bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens 
ansvarsområde. 

Instruktionen 3 §
Myndigheten ska kunna stödja medieföretag när det gäller att identifiera, 
analysera och möta otillbörlig informationspåverkan i den utsträckning 
sådant stöd efterfrågas.

Utbildning och övning
För att skapa förmåga hos individer och organisationer att upptäcka, identifiera, analysera och 
möta informationspåverkan har myndigheten samordnat och genomfört utbildningar inom 
myndighetens ansvarsområde. Målgruppen har huvudsakligen varit kommunikatörer, beredskaps- 
och säkerhetssamordnare i kommuner, regioner och centrala myndigheter samt inom civilsamhället. 

För att möta det höga intresset och behovet av kompetensutveckling och kunskap från aktörer på 
lokal, regional och nationell nivå rekryterade MPF timanställda utbildare. De externa utbildarna, 
tillsammans med personal från myndigheten, har under 2022 genomfört 18 grundkurser för skydd 
mot informationspåverkan.
 
I december genomfördes två nätbaserade träningstillfällen för personer som slutfört en grundkurs 
men som hade behov av att vidmakthålla sina kunskaper. Under året har även två tillämpningskurser 
och en fördjupningskurs genomförts. 

Kurs Antal genomförda 
kurser/träningar

Antal deltagare

Grundkurs för skydd mot 
informationspåverkan

18 Totalt 305 personer
197 kvinnor och 108 män

Tillämpningskurs 2 Totalt 37 personer
19 kvinnor och 18 män

Fördjupningskurs 1 Totalt 23 personer
13 kvinnor och 10 män 

Träningstillfällen 2 Totalt 41 personer
29 kvinnor och 12 män

TABELL 5: ANTAL DELTAGARE VID KURSER OCH TRÄNINGSTILLFÄLLEN
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Internationell samverkan 
Internationell samverkan är en förutsättning 
för ett effektivt psykologiskt försvar och bidrar 
till både en operativ och en förmågehöjande 
utveckling. Med början från myndighetens 
etablering i januari har flera internationella 
aktörer och länder visat ett stort intresse 
för myndigheten och dess uppdrag, vilket 
har resulterat i ett stort antal utländska 
delegationsbesök. Det internationella intresset 
för både inrättandet av myndigheten och 
dess verksamhet kan särskilt kopplas till 
myndighetens breda och komplexa mandat. 
EU och Nato utgör två viktiga internationella 
samarbetsplattformar där myndigheten både 
kan bidra till och tillgodose behov av operativ 
och långsiktig förmågeutveckling.

MPF sekonderar två personer till Europeiska 
utrikestjänsten EEAS enheter för strategisk 
kommunikation, East StratCom Task Force 
respektive Western Balkans Task Force i Bryssel. 
Under året har enheterna arbetat med att 
identifiera otillbörlig informationspåverkan 
gentemot EU och kommunicera EU:s 
motåtgärder. MPF har även deltagit i arbetet 
med EU:s övergripande strategi för att hantera 
desinformation, EEAS Rapid Alert System. 

MPF sekonderar därutöver en person till Natos 
kunskapscentrum för strategisk kommunikation 
(StratCom COE) i Riga. Befattningen omfattar 
konceptutveckling och förmågegenerering. 
Samarbetet med centret har varit betydelsefullt 
för myndighetens arbete med att bedöma 
informationspåverkan i samband med det ryska 
anfallskriget mot Ukraina. Utifrån Sveriges 
ansökan om medlemskap i Nato har MPF under 
året utökat samarbetet med Natohögkvarteret i 
Bryssel.

MPF deltar i samarbetsformatet CFI, 
Countering Foreign Interference, som 
samlar representanter från EU, Nato och 
G7 Rapid Response Mechanism samt 16 
länder. Myndigheten leder arbetsgruppen 
Institutions of Democracy inom CFI. I december 
arrangerade MPF en internationell konferens i 
Sverige för arbetsgruppen där cirka 40 personer 
från ett tiotal länder deltog. MPF har under året 
deltagit i det internationella partnerskapet för 
att möta statsstödd desinformation, IPCSD, 
vilket samordnas av USA och Storbritannien. 
Partnerskapets fokus har varit på Ryssland och 
syftar till att stärka demokratiska processers 
motståndskraft mot otillbörlig påverkan.

Under året har förberedande arbete genomförts 
inför det svenska ordförandeskapet i 
EU 2023. Myndigheten har samordnat 
möten utifrån myndighetens uppdrag att 
skydda ordförandeskapet mot otillbörlig 
informationspåverkan samt för att vid 
behov kunna lämna stöd till relevanta 
rådsarbetsgrupper. 

Myndigheten har under året fortsatt att utveckla 
bilaterala samarbeten på olika nivåer med 
Finland, de baltiska länderna, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, USA och Kanada. 

Regleringsbrevet
Myndigheten för psykologiskt 
försvar ska övergripande redovisa 
myndighetens samarbeten inom EU 
och internationellt kring frågor som 
rör psykologiskt försvar.
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Operativ 
verksamhet  
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Myndighetens operativa 
verksamhet ska identifiera, 
analysera och lämna stöd 
i bemötandet av otillbörlig 
informationspåverkan och annan 
vilseledande information som 
riktas mot Sverige eller svenska 
intressen. Myndigheten ska i sin 
verksamhet värna det öppna och 
demokratiska samhället och den 
fria åsiktsbildningen.

Främmande makters förmåga att bedriva 
otillbörlig informationspåverkan utvecklas 
successivt och anpassas utifrån bland annat 
nationella sårbarheter, både vad gäller mängden 
information och antalet aktörer, men även 
beträffande komplexiteten i genomförda 
informationsangrepp. Inom ramen för den 
operativa verksamheten har MPF under året 
etablerat myndighetens förmåga att identifiera, 
analysera och lämna stöd i bemötandet av 
otillbörlig informationspåverkan och annan 
vilseledande information. Som ett led i 
det arbetet har myndigheten upprättat en 
beredskapsorganisation inklusive funktionen 
Tjänsteman i beredskap (TiB).

Myndigheten har löpande rapporterat till 
regeringen och Regeringskansliet om otillbörlig 
informationspåverkan eller annan spridning av 
vilseledande information som kan ha betydelse 
för Sveriges säkerhet eller i övrigt behöver 
komma till regeringens kännedom. Vidare har 
MPF påbörjat verksamhetsutveckling för att 
vid behov kunna stödja regeringen ytterligare 
och föreslå åtgärder inom myndighetens 
verksamhetsområde som syftar till att minska 
en potentiell angripares förmåga och intention 
till angrepp. Därutöver har operativ samverkan 
med centrala, nationella och internationella 
motparter successivt etablerats med syfte att 
stärka förmågan till ett samordnat operativt 
agerande.

Löpande verksamhet  
MPF har under året identifierat, analyserat och 
löpande orienterat berörda parter gällande 
upptakten till och effekterna av den ryska 
storskaliga invasionen av Ukraina. Myndigheten 
har följt utvecklingen noga och samverkat nära 
med andra berörda myndigheter i Sverige och 
internationellt.

MPF har även anpassat den operativa 
verksamheten och den löpande uppföljningen 
utifrån det svenska beslutet om att ansöka 
om Natomedlemskap. Myndigheten har 
också etablerat och utökat samverkan med 
motsvarande funktioner inom Nato. 
 
MPF har identifierat, analyserat, rapporterat och 
lämnat ett omfattande stöd till berörda aktörer 
gällande den islamistiska påverkanskampanjen 
som riktats mot svensk socialtjänst och lagen 
om vård av unga (LVU). I det sammanhanget har 
myndigheten även hjälpt ett flertal myndigheter 
och bjudit in till ett flertal samverkansaktiviteter 
med syfte att stärka skyddet mot otillbörlig 
informationspåverkan från utländska ideologiskt 
motiverade aktörer. MPF har även genomfört 
ett flertal kommunikationsinsatser i syfte att 
informera allmänheten om den otillbörliga 
påverkanskampanjen. 

Instruktionen 2 §
Myndigheten ska särskilt identifiera, 
analysera och kunna lämna 
stöd i bemötandet av otillbörlig 
informationspåverkan och annan 
vilseledande information som riktas 
mot Sverige eller svenska intressen.

Instruktionen 4 §
Myndigheten ska bistå regeringen 
med underlag för utvecklingen av 
det psykologiska försvaret i fredstid. 
Myndigheten ska utan dröjsmål till 
regeringen rapportera uppgifter om 
otillbörlig informationspåverkan 
och annan spridning av vilseledande 
information som kan ha betydelse 
för Sveriges säkerhet eller som av 
någon annan anledning bör komma 
till regeringens kännedom. 
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De allmänna valen 2022
I regleringsbrevet för budgetåret 2022 fick 
MPF i uppdrag att i samverkan med andra 
berörda aktörer, stärka samhällets förmåga att 
identifiera, analysera och bemöta otillbörlig 
informationspåverkan riktad mot Sverige 
i samband med de allmänna valen 2022. 
Uppdraget delredovisades den 7 juni 2022 och 
slutredovisades den 28 oktober 2022. 

Samverkan och utbildning
MPF har under året deltagit i det nationella 
valnätverk som initierats av Valmyndigheten. 
Valnätverket har bestått av operativa chefer 
från Valmyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Polismyndigheten, MSB, MPF samt 
representanter för länsstyrelserna, som har 
en särskild roll gällande skyddet av valen. 
Möten har genomförts månatligen under 
perioden januari till augusti. De avslutande 
veckorna innan valdagen genomfördes dagliga 
avstämningar och gemensam lägesbedömning.
 
Utöver detta har MPF samverkat med ett 40-
tal myndigheter, regionala och lokala aktörer, 
flertalet riksdagspartier samt representanter 
för Regeringskansliet med syfte att höja 
medvetenhet och förmåga att identifiera och 
bemöta informationspåverkan och annan 
vilseledande information.

Myndigheten har även etablerat en löpande 
dialog med internationella motparter i syfte 
att stärka den egna och andra svenska 
aktörers förmåga att skydda Sverige mot 
informationspåverkan och annan vilseledande 
information i samband med valen. 

Inför valet utbildades över 300 nyckelpersoner 
på central, regional och lokal nivå i skydd mot 
informationspåverkan.

Kampanj för att skydda valet 
MPF har genomfört en informationskampanj 
(www.bliintelurad.se) med syfte att öka 
befolkningens beredskap och motståndskraft 
mot otillbörlig informationspåverkan och 
annan vilseledande information i samband med 
valen. Satsningen har bestått av flera moduler 
inklusive en kampanjsajt samt annonser och 
filmer i sociala och traditionella medier på 
svenska, engelska och arabiska. 

Kampanjen har genomförts i två huvudsakliga 
delar under maj och juni samt under augusti och 
september fram till valdagen.

En undersökning av kampanjens resultat visar på 
mycket hög relevans för kampanjens budskap och 
syfte samt höga värden avseende målgruppens 
engagemang och vilja att söka mer information 
i ämnet. Kampanjen har via sociala medier nått 
mer än 6,6 miljoner individer och tillsammans 
med genomslaget i tryckt media och TV bedöms 
satsningen ha nått ut till i stort sett hela den 
vuxna befolkningen inför det svenska valet.

Beredskap och operativ hantering 
MPF har under året producerat en förberedande 
lägesbild som har delats med Regeringskansliet 
och andra berörda aktörer med syfte att 
underlätta myndighetens agerande vid incidenter 
och att stärka det samlade skyddet av valen. 

Myndigheten har även haft en nära dialog med de 
viktigaste sociala medieföretagen för att minska 
sårbarheter för informationspåverkan inför, under 
och efter de svenska valen.
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Regleringsbrevet

De allmänna valen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar 
ska, i samverkan med andra berörda 
aktörer, stärka samhällets förmåga 
att identifiera, analysera och bemöta 
otillbörlig informationspåverkan 
riktad mot Sverige i samband med de 
allmänna valen 2022. 

Utomhusreklam för den nationella kampanjen "Bli inte lurad". 
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• Utbildning och stöd inom skydd mot 
informationspåverkan till nyckelpersoner 
och nyckelaktörer för genomförandet av EU-
ordförandeskapet.

• Genomfört högnivåmöte med 
representanter från Sveriges största 
mediaorganisationer på temat "det svenska 
EU-ordförandeskapet och otillbörlig 
informationspåverkan".

Regleringsbrevet

Sveriges ordförandeskap i 
Europeiska unionen 2023

Myndigheten för psykologiskt 
försvar ska, i samverkan med andra 
berörda aktörer, planera för att 
stärka förmågan att identifiera, 
analysera och bemöta otillbörlig 
informationspåverkan riktad mot 
Sveriges ordförandeskap i Europeiska 
unionen 2023.  

Sveriges ordförandeskap i 
Europeiska unionen 2023
I regleringsbrevet för budgetåret 2022 fick MPF 
i uppdrag att planera för att stärka förmågan 
att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig 
informationspåverkan riktad mot Sveriges 
ordförandeskap. Uppdraget redovisades den 24 
november 2022. 

Med anledning av Sveriges ordförandeskap 
i EU har MPF under 2022 etablerat 
anpassade samverkansformer med relevanta 
motparter. Särskild samverkan har inkluderat 
Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och 
Försvarsmakten i syfte att dela information och 
stärka samordning.

MPF har även samverkat med Kommunikations-
sekretariat och säkerhetsansvariga för EU-
ordförandeskapet vid Regeringskansliet 
samt inlett en dialog med den svenska EU-
representationen i Bryssel.

I det förberedande arbetet har MPF under året 
även påbörjat en dialog med ansvariga aktörer i 
Tjeckien, den medlemsstat vars ordförandeskap 
föregick Sveriges, i syfte att erhålla kunskap 
om eventuella hot samt hur skydd mot 
informationspåverkan har hanterats inom ramen 
för det tjeckiska ordförandeskapet.
 
Åtgärder som förberetts under 2022 i syfte att 
genomföras under 2023 inkluderar följande:

• En särskild rapporteringspunkt rörande 
ordförandeskapet i anslutning till ordinarie 
rapportering till Regeringskansliet.

• Genomfört ett återkommande Nationellt 
Operativt Forum (NOF) för skydd mot 
informationspåverkan riktad mot EU-
ordförandeskapet där berörda myndigheter 
deltagit på operativ chefsnivå. NOF syftar 
till att samordna respektive myndighets 
kommunikativa och operativa verksamhet 
och stärka skyddet av EU-ordförandeskapet 
mot otillbörlig informationspåverkan.

• Upprättat en övergripande lägesbild 
avseende otillbörlig informationspåverkan 
riktad mot det svenska EU-ordförande-
skapet. 

• Återkommande avstämningar och 
informationsdelning mellan MPF och EEAS.
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Myndighets-
övergripande
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Säkerhetsskydd och krisberedskap
Verksamhetsåret har präglats av att identifiera 
myndighetens kritiska beroenden samt dess 
säkerhetskänsliga verksamhet. En rad åtgärder 
har genomförts för att stärka verksamhetens 
säkerhetsskydd och krisberedskapsförmåga. 
Arbetet har utgått från de lagkrav som ställs 
inom säkerhetsområdet. Detta har lett till att 
skyddet av myndighetens informationstillgångar 
och IT-system har prioriterats tillsammans med 
förmågan att bedriva verksamhet vid fredstida 
kriser, höjd beredskap och i krig. 

Inom krisberedskapen har myndigheten ökat 
kommunikationsförmågan genom att inrätta 
alternativa kommunikationssystem för intern 
och extern kommunikation. Därtill har arbete 
bedrivits för att säkerställa myndighetens behov 
av reservkraft. 

Myndighetens lokaler i Karlstad och Solna har 
genomgått en rad åtgärder för att öka skyddet 
mot sabotage, skadegörelse och obehörigt 
tillträde. Arbetet med att ta fram en skyddad 
ledningsplats har påbörjats. Myndighetens 
medarbetare har genomgått utbildning i 
säkerhetsskydd och är numera krigsplacerade 
vid myndigheten.

Myndighetens informationssystem har under 
året genomgått en säkerhetsrevision som 
resulterat i en rad åtgärder för att vidare 
stärka myndighetens skydd mot cyberhot 
samt minska skadorna av sådana angrepp. 
Därtill har arbete påbörjats med att ta fram 
ett informationssystem för hantering av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

Kompetensförsörjning 
När MPF etablerades den 1 januari 2022 
bestod myndigheten av 35 medarbetare 
inklusive chefer. 22 av dessa följde med i 
verksamhetsövergången från MSB. Under 
myndighetens första år har cheferna identifierat 
vilka kompetenser som har varit viktigast att 
utöka med. Myndigheten har därefter påbörjat 
20 rekryteringar, varav 14 har avslutats under 
året. 

Avslutade rekryteringar har omfattat funktioner 
som operativ analytiker, utbildnings- och 
forskningssamordnare, IT-samordnare, utredare, 
jurist, lokalvårdare/vaktmästare, internationell 
samordnare, kommunikatör och HR-generalist.
 

Myndigheten har haft 15 utbildare som 
timanställda (intermittent anställning) som 
har arbetat gentemot kommuner, regioner och 
myndigheter för att höja kunskapen kring skydd 
mot informationspåverkan.

Under 2022 har generaldirektören valt att 
avsluta sitt uppdrag och myndigheten har 
sedan mitten av november en vikarierande 
generaldirektör som tidigare tjänstgjorde som 
avdelningschef på myndigheten. 
 
Intresset för MPF som arbetsgivare har 
varit stort och myndigheten har under 
året haft många kvalificerade sökande 
till tjänsterna. Antalet sökande ökar när 
placeringsorten är Solna, jämfört med när 
placeringsorten är Karlstad. Till exempel 
när det gäller kommunikatörstjänster så 
var det mer än dubbelt så många sökande 
till kommunikatörstjänsten i Solna jämfört 
med motsvarande tjänst i Karlstad. Det var 
även fler sökande till ett vikariat i Solna än till 
en tillsvidaretjänst i Karlstad. Myndigheten 
har under året haft en uppsägning på egen 
begäran och tre medarbetare som beviljats 
tjänstledighet. 

MPF har börjat utreda ett samarbete med 
Försvarshögskolan gällande möjligheten att 
kunna erbjuda gemensamma praktikplatser. 
Arbetet med att kunna delta vid olika 
arbetsmarknadsmässor påbörjades under 
2022. Myndigheten har under året deltagit i en 
workshop om ”Kompetensförsörjning inom 
samhällssäkerhetsområdet” som anordnades av 
Karlstads universitet och Karlstads kommun. 
 
Myndigheten har under 2022 tagit fram interna 
bestämmelser för friskvård och resor, samtidigt 
som bestämmelser avseende representation 
och uppvaktning har påbörjats. Det har 
också tagits fram en personalhandbok som 
bland annat beskriver regler, rutiner och hur 
myndigheten fungerar. Under året påbörjades 
också arbetet med ett intranät.
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Antal 

Antal anställda 49

Varav kvinnor 19

Varav män 30

Antal tillsvidareanställda 47

Varav kvinnor 18 

Varav män 29

Antal tidsbegränsat anställda (inkl. 
utlandskontrakt

2

Varav kvinnor 1

Varav män 1

TABELL 6: PERSONALSTRUKTUR PER 31 DECEMBER 2022

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är låg och uppgår till totalt 0,82 procent. Under året har ingen av myndighetens 
anställda haft långtidssjukfrånvaro. 

Kvinnor har något högre sjukfrånvaro än män. Gruppen 50 år eller äldre har den högsta 
sjukfrånvaron och uppgår till 1,02 procent.

Sjukfrånvaro 2022

Totalt 0,82

Andel 60 dagar eller mer -

Kvinnor 0,96

Män 0,74

Anställda - 29 år - 

Anställda 30-49 år 0,70

Anställda 50 år - 1,02

Tabellen redovisar anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer.

I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro för Anställda -29 år lämnas inte eftersom antalet anställda i gruppen är under tio 
personer.

TABELL 7: SJUKFRÅNVARO
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Myndighetens huvudkontor finns i Karlstad. 
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Regleringsbrevet

Återrapportering gällande 
utvecklingen av myndigheten

Myndigheten för psykologiskt försvar 
ska redogöra för utvecklingen av 
myndigheten under det första 
verksamhetsåret. Myndigheten 
ska därvid särskilt redogöra 
för kompetensförsörjning, 
säkerhetsskyddsfrågor och vidtagna 
åtgärder för att effektivt kunna 
bedriva verksamheten på två orter. I 
det sistnämnda ska också miljö- och 
klimatpåverkan beaktas.

Verksamhet på två orter
För att kunna bedriva en gemensam verksamhet 
effektivt på två orter krävs att arbetsplatserna 
erbjuder lika goda förutsättningar att såväl 
genomföra myndighetens uppgifter som 
att kommunicera och samverka med andra 
och varandra. Detta innebär bland annat 
givetvis förutsättningar att kunna bedriva 
myndighetsövergripande projekt, men det 
innefattar även möjligheter att snabbt och 
enkelt kunna utbyta erfarenheter och utveckla 
en gemensam myndighetstillhörighet. 
 
MPF har vidtagit en rad åtgärder för att kunna 
uppfylla kraven på en effektiv verksamhet 
på två orter. Myndigheten investerade 
tidigt i utrustning för digitala möten och 
denna möjlighet används av medarbetarna i 
väldigt stor utsträckning. Vidare uppmanas 
medarbetarna att besöka och arbeta på det 
andra kontoret för att stärka samverkan 
och främja gemenskap. Åtgärderna vad 
gäller tillgång till myndighetens lokaler och 
inloggning på den digitala arbetsplatsen har 
samordnats för att underlätta flexibla och 
tillfälliga arbetsplatsbyten mellan orterna. För 
att stärka sammanhållningen har myndigheten 
genomfört gemensamma sammankomster 
som av medarbetarna har upplevts som väldigt 
värdefulla. Mötena har bidragit med både 
verksamhetsnytta och gemenskap.

Miljö- och klimatpåverkan 
MPF har som ambition att minska 
verksamhetens negativa miljö- och 
klimatpåverkan. År 2022 har myndigheten 
fokuserat på områden där verksamhetens 
direkta miljöpåverkan är stor, nämligen resor 
och avfall. 

I myndighetens resebestämmelser framgår 
att medarbetarna i första hand ska åka 
kollektivt vid tjänsteresor och transporter för 
att minska miljöpåverkan. Vid gemensamma 
sammankomster har åtgärder vidtagits för att 
transporter i så stor utsträckning som möjligt 
ska vara gemensamma. Det avfall som uppstår 
på myndighetens båda arbetsplatser, främst vad 
gäller kök och pentry, har sorterats för att kunna 
bidra till återvinningen. 

När det gäller lokalerna ska hyresvärden 
för MPF:s kontor i Karlstad, i enlighet med 
hyresavtalet, köpa förnybar eller klimatneutral 

energi för uppvärmningen. 
Hyresvärden ska vidare och i enlighet med 
avtalet köpa produktionsspecificerad förnybar 
el. Myndigheten har också framställt önskemål 
om att byta alla ljuskällor till LED-belysning. 
Vad gäller lokalerna i Karlstad har MPF lämnat in 
önskemål om elmätare för att få större kontroll 
på myndighetens elförbrukning.

Att bedriva verksamhet på två orter innebär 
redan av praktiska skäl att det är nödvändigt 
att etablera moderna och robusta IT-lösningar. 
Myndighetens investeringar i digitala hjälpmedel 
under året syftar också till att minska 
verksamhetens negativa påverkan på miljön 
eftersom sådana hjälpmedel är ägnade att 
minska behovet av resor. 
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Finansiell 
redovisning 

   
I detta avsnitt redogörs myndighetens 

ekonomiska situation. 
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Tkr Not 2022

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 111 296

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1

Intäkter av bidrag 3 1 845

Finansiella intäkter 4 53

Summa 113 195

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -47 296

Kostnader för lokaler -4 418

Övriga driftkostnader 6 -58 559

Finansiella kostnader 7 -116

Avskrivningar och nedskrivningar -2 807

Summa -113 195

Verksamhetsutfall 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

11 136

Lämnade bidrag 8 -11 136

Saldo 0

Årets kapitalförändring 0

Resultaträkning
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Tkr Not 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

9 727

Summa 727

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 8 345

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 6 345

Summa 14 690

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 12 1 375

Övriga kortfristiga fordringar 13 24

Summa 1 399

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 2 641

Övriga upplupna intäkter 15 414

Summa 3 055

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 -2 207

Summa -2 207

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 16 054

Summa 16 054

SUMMA TILLGÅNGAR 33 719

Balansräkning: tillgångar, kapital och skulder
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Tkr Not 2022-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 18

Summa 0

Avsättningar

Övriga avsättningar 19 84

Summa 84

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 20 14 988

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 21 8 788

Leverantörsskulder 4 460

Övriga kortfristiga skulder 22 862

Summa 29 098

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 23 4 399

Oförbrukade bidrag 24 138

Summa 4 537

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 33 719
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Anslagsredovisning 

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag tkr Not Ing. över-
förings-
belopp 

Årets tilldelning 
enligt regl.brev 

Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter Utgående 
överförings-
belopp

Uo 6 2:8 
Myndigheten 
för psykologiskt 
försvar 
(Ramanslag) ap.1 
Myndigheten 
för psykologiskt 
försvar (ram)

25 0 113 000 113 000 -110 793 2 207

Uo 6 2:4 
Krisberedskap 
(Ramanslag) ap.3 
Krisberedskap - 
till Myndigheten 
för psykologiskt 
försvar (ram)

26 0 12 000 12 000 -11 639 361

Summa 0 125 000 125 000 -122 432 2 568

Anslag/anslags-
bestämning 

Not Tilldelat 
bemyndigande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning per år

2023         2024          2025         2026        2027

Uo 6 2:4 
Krisberedskap 
(Ramanslag) ap.3 
Krisberedskap - 
till Myndigheten 
för psykologiskt 
försvar 
(ram) 

27 30 000 12 608 34 020 11 238        8 757           6 427           5 398        2 200

Summa 30 000 12 608 34 020 11 238        8 757           6 427          5 398         2 200
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Tilläggsupplysningar och noter 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma.   
   
Tillämpade redovisningsprinciper   
MPF:s bokföring följer god redovisningssed och förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 
(FBF) samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.    
   
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter 
brytdagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.   
   
Upplysningar av väsentlig betydelse   
Myndigheten har under sitt första verksamhetsår, utan regeringens medgivande, överskridit 
bemyndiganderamen avseende bidrag till forskning med 4 020 tkr. Flera åtgärder har vidtagits för att 
säkerställa att detta inte ska kunna upprepas.    
   
Upplysningar för jämförelseändamål   
MPF etablerades i januari 2022 och därför kan inte jämförelsetal lämnas.    
      
Värderingsprinciper   
   
Anläggningstillgångar    
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och 
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt 
prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen 
för förbättringsutgifter på annans fastighet är ett halvt prisbasbelopp. Avskrivningstiden för 
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till  högst den återstående giltighetstiden på 
hyreskontraktet, dock lägst tre år.   

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den 
månad tillgången tas i bruk. Bärbara datorer, skärmar, mobiltelefoner och läsplattor kommer att 
bytas ut kontinuerligt och kostnadsförs direkt.    
   
Tillämpade avskrivningstider    
Datorer och kringutrustning: 3 år  
Immateriella anläggningstillgångar: 5 år 
System, applikationer och licenser: 3 år  
Maskiner och tekniska anläggningar: 5 år  
Inredningsinventarier: 10 år  
   
Omsättningstillgångar   
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har 
värderats till balansdagens kurs.   
   
Skulder   
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs.   
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Ledande bafattningshavare Ersättning i tkr

Henrik Landerholm 
Generaldirektör 
Januari-november 2022
1:e vice ordförande i Stiftelsen Europaskolan i 
Strängnäs
Vice ordförande i Centralrådet för 
Kronprinsessans Margaretas Landstormsfond

1 137 

Magnus Hjort 
Vikarierande generaldirektör
Fr om november 2022
Övr skattepliktiga förmåner 

933

1

Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter i insynsrådet/andra 
styrelseuppdrag

Ersättning i tkr

Maria Bergerlind Dieraurer
Ledamot i styrelsen för Friskis och Svettis Tyresö

4 

Malin Björk
Inga uppdrag att redovisa

2

Ellinor Bollman * 
Styrelseordförande i Simply Bollman business 
Consulting AB
Styrelseledamot i BLMN Capital AB
Vice ordförande Psyopsförbundet

61 

Maria Eka
Särskild utredare, Utredningen om medicinsk 
åldersbedömning i asylprocessen (Ju 2020:14)
Högskolans avskiljandenämnd, ordförande
Kungliga Dramatiska teatern AB, styrelseledamot
Delegationen mot segregation, ledamot i inynsrådet 
till april 2022.

2 

Ulf Johansson 
Inga uppdrag att redovisa

4

Kalle Olsson 
Inga uppdrag att redovisa

4

* Ersättning avser både som ledande befattningshavare och lön som 
timanställd på myndigheten.
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Karlstad från ovan. 
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Noter resultaträkning 

Not 1 Intäkter av anslag 2022

Intäkter av anslag 111 296

Summa 111 296

Utgifter i anslagsredovisningen -122 432

Saldo -11 136

Anslag Uo 6 2:4 ,ap 3 Krisberedskap - till 
Myndigheten för psykologiskt försvar. 
Redovisning i transfereringsavsnittet som medel 
som erhållits från statens budget för finansiering 
av bidrag.

11 136

Summa 11 136

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2022

Intäkter av offentligrättsliga avgifter 1

Summa 1

Not 3 Intäkter av bidrag 2022

Bidrag från statliga myndigheter 1 845

Summa 1 845

                  Erhållit bidrag från SIDA, avser ersättning för sekonderingsuppdrag utomlands.

Not 4 Finansiella intäkter 2022

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 41

Övriga finansiella intäkter 13

Summa 53

Räntesatsen för räntekonto hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 t.o.m. 2022-
05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats på räntekontot.

Not 5 Kostnader för personal 2022

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal)

29 198

Varav lönekostnader ej anställd personal 21

Sociala avgifter 16 823

Övriga kostnader för personal 1 275

Summa 47 296

Myndigheten startade 1 januari 2022 och var då inte fullbemannad. Bemanningen har 
under året kontinuerligt setts över och analyserats. Personalkostnaderna beräknas öka 
under 2023 jämfört med 2022. Regeringen kommer att utse en ny generaldirektör och 
efter en beslutad omorganisation kommer ytterligare rekryteringar att genomföras.  
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Not 6 Övriga driftkostnader 2022

Reparationer och underhåll 103

Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 68

Resor, representation, information 16 784

Köp av varor 4 568

Köp av tjänster 37 036

Summa 58 559

Myndigheten fick genom vårändringsbudgeten 10 000 tkr i syfte att genomföra 
en informationskampanj för att öka allmänheterns förmåga att stå emot otillbörlig 
informationspåverkan. Detta tillkom utöver redan planerade aktiviteter under 2022. 

I posten köp av varor redovisas köpta datorer och tillbehör till medarbetarna samt övriga 
korttidsinventarier till kontorslokaler. 

Myndigheten köpte IT-relaterade tjänster för 10 016 tkr under året för att kunna bedriva 
verksamheten på ett betryggande sätt. Myndigheten genomförde även en förstudie 
under året för att kartlägga myndighetens behov av säkra kommunikationer.  

Not 7 Finansiella kostnader 2022

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 102

Övriga finansiella kostnader 14

Summa 116

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 t.o.m. 
2022-05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats.

Not 8 Lämnade bidrag 2022

Lämnade bidrag till den offentliga sektorn 11 136

Summa 11 136

MPF bedriver inom ramen för sitt ansvarsområde ett aktivt arbete med att stimulera 
och finansiera forskning för att möta kunskapsbehov om aktuella hotaktörer men också 
för att stödja kunskapsutvecklingen på sikt. Myndigheten har under året finansierat ett 
antal projekt med krisberedskapsanslag som framgår av tabell 3 och 4. 
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Not 9 Rättigheter och 
andra immateriella 
anläggningstillgångar

2022-12-31

Årets anskaffningar 974

Summa anskaffningsvärde 974

Årets avskrivningar -247

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-247

Utgående bokfört värde 727

Not 10 Förbättringsutgifter på 
annans fastighet

2022-12-31

Årets anskaffningar 10 146

Summa anskaffningsvärde 10 146

Årets avskrivningar -1 801

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-1 801

Utgående bokfört värde 8 345

Not 11 Maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

2022-12-31

Årets anskaffningar 7 104

Summa anskaffningsvärde 7 104

Årets avskrivningar -759

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-759

Utgående bokfört värde 6 345

Not 12 Fordringar hos andra 
myndigheter

2022-12-31

Fordran ingående 
mervärdesskatt

1 375

Summa 1 375

Noter balansräkning
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Not 13 Övriga kortfristiga fordringar 2022-12-31

Fordringar hos anställda 24

Summa 24

Not 14 Förutbetalda kostnader 2022-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 1 208

Övriga förutbetalda kostnader 1 433

Summa 2 641

Not 15 Övriga upplupna intäkter 2022-12-31

Övriga upplupna intäkter 
utomstatliga 

414

Summa 414

Intäkter avser återbetalning från leverantören (ATEA) som fakturerade 
myndigheten två gånger för köpta datorer.

Not 16 Avräkning med statsverket 2022-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde

Redovisat mot anslag 11 639

Medel hänförbara till 
transfereringar m.m. som 
betalats till icke räntebärande 
flöde 

-11 639

Fordringar/skulder avseende 
anslag i icke räntebärande flöde

0

Anslag i räntebärande flöde

Redovisat mot anslag 110 793 

Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto

-113 000

Skulder avseende anslag i 
räntebärande flöde

-2 207

Övriga fordringar/skulder på 
statens centralkonto 

Utbetalningar i icke 
räntebärande flöde

-11 639

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

11 639 

Summa Avräkning med 
statsverket

-2 207
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Not 17 Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret

2022-12-31

Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret

16 054

Summa 16 054

Beviljad kredit enligt 
regleringsbrev

10 300

Maximalt utnyttjad kredit 5 525

Not 18 Myndighetskapital 2022-12-31

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon 
specifikation.

Not 19 Övriga avsättningar 2022-12-31

Avsättning för lokalt 
omställningsarbete

Årets förändring 84

Utgående balans 84

Myndigheten har som ambition att nyttja del av avsättningsmedel 
under 2023.

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret 2022-12-31

Avser lån för investeringar i 
anläggningstillgångar.

Under året nyupptagna lån 17 786

Årets amorteringar -2 798

Utgående balans 14 988

Beviljad låneram enligt 
regleringsbrev

30 467

Utnyttjad låneram inklusive 
finansiell leasing

14 988

Netto värde på anläggningar anskaffade efter låneupptagning hos 
Riksgäldskontoret uppgår till 429 tkr, lånen kommer att justeras i 
enlighet med restvärde på anläggningstillgångar i juni 2023.

Not 21 Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter

2022-12-31

Utgående mervärdesskatt 1 989

Arbetsgivaravgifter 804

Leverantörsskulder andra 
myndigheter

5 994

Summa 8 788
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Not 22 Övriga kortfristiga skulder 2022-12-31

Personalens källskatt 862

Summa 862

Not 23 Upplupna kostnader 2022-12-31

Upplupna semesterlöner 
inklusive sociala avgifter

3 208

Övriga upplupna löner inklusive 
sociala avgifter

245

Övriga upplupna kostnader 946

Summa 4 399

Not 24 Oförbrukade bidrag 2022-12-31

Bidrag som erhållits från annan 
statlig myndighet

138

Summa 138

varav bidrag från statlig 
myndighet som förväntas tas i 
anspråk: inom tre månader

138

Summa 138

Not 25 Uo 6 2:8  Myndigheten 
för psykologiskt 
försvar (Ramanslag)  
ap.1 Myndigheten för 
psykologiskt försvar (ram)

2022-12-31

Enligt regleringsbrevet disponerar MPF en anslagskredit på 3 390 
tkr. Under 2022 har myndigheten inte nyttjat krediten. Anslaget är 
räntebärande

Not 26 Uo 6 2:4 Krisberedskap 
(Ramanslag) ap.3 
Krisberedskap - till 
Myndigheten för 
psykologiskt försvar (ram)

2022-12-31

Enligt regleringsbrevet disponerar MPF försvar en anslagskredit på 360 
tkr. Under 2022 har myndigheten inte nyttjat krediten. Anslaget är icke 
räntebärande.

Not 27 Uo 6 2:4 Krisberedskap 
(Ramanslag) ap.3 
Krisberedskap - till 
Myndigheten för 
psykologiskt försvar (ram)

2022-12-31

Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för psykologiskt 
försvar en bemyndiganderam på 30 000 tkr. Åtagandet vid årets slut 
uppgick till 34 020 tkr. Myndigheten tog över verksamheten från MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2022-01-01 angående 
anslagsposten 2:4 Krisberedskap ap.5 Krisberedskap och totalförsvar 
(ram). Vid övertagande av verksamheten hade MSB ett utgående saldo 
på ingående åtaganden med 12 608 tkr. Det redovisas som ingående 
åtaganden.  
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Tkr 2022 ** 

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 30 467

Utnyttjad 14 988

Kontokrediter 
Riksgäldskontoret

Beviljad 10 300

Maximalt utnyttjad 5 525

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 41

Räntekostnader 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt 
regleringsbrev

0

Avgiftsintäkter 1

Anslagskredit

Uo 6 2:8  Myndigheten för 
psykologiskt försvar (ramanslag) 

Beviljad 3 390

Utnyttjad 0

Uo 6 2:4 Krisberedskap 
(Ramanslag)

Beviljad 360

Utnyttjad 0

Sammanställning av väsentliga uppgifter 
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Anslag

Uo 6 2:8 Myndigheten för 
psykologiskt försvar (ramanslag)

Anslagssparande 2 207

Anslag

Uo 6 2:4 Krisberedskap 
(Ramanslag)

Anslagssparande 361

Bemyndiganden

Uo 6 2:4 Krisberedskap 
(Ramanslag)

30 000

Summa gjorda åtaganden 34 020

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 40

Medelantalet anställda (st)* 46

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 757

Kapitalförändring

Årets 0

Balanserad 0

* I beräkningen av medelantalet anställda ingår tjänstledig personal.
** MPF startade sin verksamhet 2022-01-01 och därför redovisas inga jämförelsesiffror.
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Bedömning och 
intygande    
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning.

Karlstad den 21 februari 2023

Magnus Hjort

Vikarierande generaldirektör 
Myndigheten för psykologiskt försvar 
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Myndigheten för psykologiskt försvar
Våxnäsgatan  10

Telefon: 010-183 70 00
Mail: registrator@mpf.se
www.mpf.se


