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Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över En ny myndighet för att stärka 

det psykologiska försvaret (SOU2020:29)  

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat 

betänkande. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och 

förslag som har betydelse för folkbildningen. 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag avseende att: 

— ändamålet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och 

demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges 

frihet och oberoende, 

— den nya myndigheten ska sprida kunskap och löpande bidra till övriga 

berörda aktörers beredskap vad gäller psykologiskt försvar, 

— den berörda myndigheten ska se till att utbildning och övningar 

kommer till stånd och vill i sammanhanget lyfta civilsamhällets 

viktiga roll. 

Folkbildningsrådets ställningstagande 

3. Ändamålet för det psykologiska försvaret 

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag vad gäller ändamålet med 

det psykologiska försvaret.  
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9.2.4 Sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörer 

beredskap inom området 

Folkbildningsrådet vill i sammanhanget lyfta fram att stödet att motverka 

otillbörlig informationspåverkan inte enbart ska begränsas till de 

organisationer som nämns i utredningen. Såväl folkbildningen som 

civilsamhällesorganisationer kan behöva ett mer omfattande stöd när det 

gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.  

9.2.6 Utbildning och övning inom myndighetens ansvarsområde 

Folkbildningsrådet instämmer i att myndigheten ska arbeta med utbildning 

och övning. I sammanhanget vill rådet särskilt framhålla vikten av att den 

nya myndigheten också tar med organisationer i civilsamhället i sitt arbete.  

I organisationerna finns många medborgare som är engagerade och som kan 

ges kraft att motstå otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande 

information.  

 

För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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