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Om uppdraget

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

uppdragetatt, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret utarbeta en

struktur för effektiv samverkan. Samverkansstrukturen ska vara utformad för såväl förebyggande arbete

som operativ samverkan vid inträffade händelser i fred och vid höjd beredskap. Uppdraget hari

myndighetens regleringsbrev för 2023 förlängts och ska delredovisas senast den 22 februari 2023 och
slutredovisas senast den 30 juni 2023.

I uppdragetingår inte att MPF ska kostnadsredovisa förslagen, eller att eventuella berörda

myndigheter som bedöms omfattas av strukturen ska lämna skriftligt samråd. Dock har myndigheten

samverkat medett flertal myndigheter om delredovisningens huvudsakliga slutsatser.

MPFhari delredovisningen valt att beskriva behov och utmaningar som myndighetenhar identifierat

som särskilt angelägna i syfte att eftersträva en effektiv samverkan med berörda aktörer inom det

psykologiska försvaret.

I slutredovisningen av uppdraget kommer myndigheten, utifrån dialog med berörda aktörer,

övergripande redovisa hur samverkan fungerar idag samt föreslå hur en struktur för effektiv samverkan

bör se ut och fungera. Slutredovisningen ska även kunna utgöra ett underlag avseende det

psykologiska försvarets fortsatta utveckling inför kommandeförsvarsinriktningsbeslut.

Bakgrund
Sverige beslutade under 1950-talet att totalförsvaret skulle förses med ett fjärde område; ett

psykologiskt försvar jämte det militära, civila och ekonomiska. Det psykologiska försvaret utgjorde

därefter en egen greni totalförsvaret understor del av det kalla kriget, fram till 1970-talet. Under de

efterföljande decennierna nedprioriterades dock det psykologiska försvaret avsevärt.' Mot bakgrund

av det försämrade säkerhetspolitiska läget och hoten i vårt närområde konstaterade

Försvarsberedningeni rapporten Försvaret av Sverige — starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20)

återigen vikten av att ha strategiska och moderna psykologiska försvarsförmågor.?

Regeringen gav i maj 2019 en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny

myndighet med det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Utredningen överlämnade i maj 2020 betänkandet En ny myndighetför att stärka det psykologiska

försvaret (SOU 2020:29).

Att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde i Europa allvarligt har försämrats ställer krav på

ett starkt psykologiskt försvar som är anpassat efter dagens förhållanden. Med målet att värna det

öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende,

inrättades MPF den 1 januari 2022. Myndigheten har uppgifter i fred, vid höjd beredskap ochyttersti

krig vilket bidrar till att anpassa och stärka totalförsvaret mot vår tids hot.?

Psykologiskt försvar är en del av totalförsvaret och ska bidra till den samlade förmågan att identifiera

och möta otillbörlig informationspåverkan samt stärka motståndskraften och försvarsviljan i samhället.

 

' SOU 2020:29. En ny myndighetför att stärka det psykologiska försvaret s.43, 53

? Ds 2014:20, s. 107.

> Dir. 2021:20 Inrättande av Myndighetenför psykologiskt försvar
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Ett starkt psykologiskt försvar

Inledning

Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emototillbörlig

informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige i syfte att påverka

våra beslut, uppfattningar eller beteenden.

Det psykologiska försvaret ska kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig

informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska
intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och

befolkningensförsvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka vårt öppna och demokratiska

samhälle.

I krig ska det psykologiska försvaret förhindra eller försvåra för en angripare att genom

desinformation, propaganda och psykologisk krigföring bryta ner vår motståndskraft och försvarsvilja.

Det psykologiska försvaret är en nödvändig och central del av Sveriges totalförsvar och för samhällets

förmåga att möta den breda hotbilden från antagonistiska aktörer. Det psykologiska försvaret ska

bidra till att stärka den totala försvarsförmågan och uppnå största möjliga försvarseffekt, där

inrättandet av MPFär en del av detta arbete. I fredstid och vid höjd beredskap ska myndigheten leda

arbetet med att samordna och utveckla myndigheter och andra berörda aktörers verksamhet inom

Sveriges psykologiska försvar, lämna stödtill sådan verksamhet och bidra till att stärka befolkningens

motståndskraft. 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 kommatill regeringens kännedom.

Om Sverige är i krig eller krigsfara ska myndigheten dessutom kunna stödja regeringen och föreslå

åtgärder inom sitt verksamhetsområde som har till syfte att minska en potentiell angripares förmåga

och intention till angrepp.

Effektiv samverkan inom det psykologiska försvaret

För att Sverige ska kunna vidmakthålla en stark motståndskraft krävs en tydlig och effektiv samverkan

där berörda aktörer dels har kännedom om varandras arbete, dels har förmåga att samordna och

koordinera insatser.

Psykologiskt försvar spänner över många verksamhetsområdeni samhället. Ytterst handlar det om

försvarsvilja och att berörda aktörerutifrån sina respektive ansvarområdenbidrar till

totalförsvarsansträngningarna. En struktur för effektiv samverkan bör innefatta aktörer, civila som

militära, med uppgifter som är särskilt viktiga för det psykologiska försvaret.

Strukturen ska skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktöreri

såväl det förebyggande arbetet som det operativa. Strukturen bör på strategisk nivå dessutom kunna

driva kunskaps-, metod- och förmågeutveckling framåt. Samverkan bör kunna ske på flera olika nivåer

där huvudfokus bör vara att utveckla, samordna och stärka den nationella förmågan att identifiera,

analysera och möta otillbörlig informationspåverkan samt stärka motståndskraften i samhället.

En samverkansstruktur för psykologiskt försvar bör vidare vara utformad så att det är möjligt att vid

behov adjungera myndighetereller andra aktörer som i ett visst läge har betydelse för det

förebyggandearbeteteller vid en operativ hantering av otillbörlig informationspåverkan mot Sverige.
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I det beredskapssystem som inrättades hösten 2022 finns ingen sektorför psykologiskt försvar vilket

göratt det i dag saknas en tydlig inriktning från statsmakterna om vilka myndigheter som främst bör

samverka inom det psykologiska försvaret.

Hur skulle en samverkansstruktur kunna utformas?

MPF har identifierat och inlett en första dialog med flera myndigheter som skulle kunna ingå i en

framtida samverkansstruktur inom det psykologiska försvaret.

Inom ramenför en struktur för samverkan har MPF identifierat fyra verksamhetsområden med tydlig

relevans för det psykologiska försvaret; militärt försvar och säkerhet, civilt försvar och motståndskraft,

medie- och informationskunnighet samt Sverigebilden. Utöver de fyra områdena arbetar MPF även

genom finansiering, samordning och koordinering med andra aktörer inom det psykologiska försvaret

bland annat rörande forskning och utbildning samt civilsamhället.

  

    

   

  

Militärt försvar » Försvarsmakten
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Sverigebilden » Svenskainstitutet

Bild 1. Exempel på verksamhetsområden och myndigheter som skulle kunna ingå i en framtida samverkansstruktur inom det psykologiska försvaret.

Myndigheten har identifierat fyra tänkbara alternativ för en struktur för effektiv samverkan inom det

psykologiska försvaret.
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Psykologiskt försvar som en egen del av totalförsvaret

Alternativet innebär att psykologiskt försvar blir en egen deli totalförsvaret, parallellt med militärt och

civilt försvar. Ett sådant förslag skulle tydliggöra att det psykologiska försvaret inte enbart är en

verksamhet inom det civila försvaret utan att även det militära försvaret har uppgifter med bäring på

psykologiskt försvar.

En beredskapssektor för psykologiskt försvar

Ett annat alternativ är att psykologiskt försvar även fortsättningsvis är en del av det civila försvaret och

att det skapas en beredskapssektor, med MPF som sektorsansvarig myndighet enligt förordningen

(2022:524) om statliga myndigheters beredskap. MPF:s roll och ansvar blir då att leda arbetet med att

samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap inom beredskapssektorn.

I en eventuell beredskapssektor behöver anpassningar göras och hänsyntas till att psykologiskt försvar

innefattar verksamhet och aktöreri hela samhället, inte endast inom detcivila försvaret.

En samverkansstruktur med stöd av regeringsuppdrag

En struktur kan även utformas genom en myndighetsgemensam satsning där berörda myndigheter

samlas i samverkan inom psykologiskt försvar. Ett exempel på en myndighetsgemensam samverkan är

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten, där två regeringsuppdrag liggertill

grund för verksamheten.” Denna samverkansform skulle kunna åstadkommas genom uppdrag i

berörda myndigheters regleringsbrev eller genom ett särskilt beslut av regeringen.

En samverkansstruktur utan regeringsuppdrag

Ett alternativ är att fortsatt bygga strukturen för samverkan för det psykologiska försvaret på frivillig

grund där relevanta aktörer deltar i verksamheten utan beslut av regeringen. Ett exempel på en sådan

samverkansstruktur är Samverkansrådet mot terrorism som inte har någon egenjuridisk status eller

formellt uppdrag, men ändå har ett uttalat stöd från regeringen. En struktur som byggerpåfrivillig

samverkan gynnas av en gemensam tolkning av begreppet samverkan, då detta kan betyda olika saker

för olika organisationervilket innebär att olika aktörer kan utgå från olika perspektiv.

Inför slutredovisning
MPF kommerundervåren 2023, i fortsatt samverkan med berörda aktörer inom det psykologiska

försvaret, presentera hur samverkan ser ut idag samt utarbeta ett förslag på hur en struktur för effektiv

samverkan bör utformas. Strukturen kommeratt presenteras i slutredovisningen senast den 30 juni

2023.

 

4 Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheteratt vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig

bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Regeringsbeslut I:7 2008, Ju2008/5776/PO och Uppdragtill

Polismyndigheten och andra berörda myndigheteratt utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad

brottslighet, Regeringsbeslut 11:2 2015, Ju2015/09350/PO.
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Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Magnus Hjort efter föredragning av

utredarna Laura Asperholm, Andreas Edevald och Catrin Huss. I den slutliga handläggningen har även

vikarierande avdelningschefen Tor-Björn Åstrand deltagit.

SPAHr”
MagnusHjort

  

   
Laura Asperholm

Andreas Edevald

sl
Catrin Huss


