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En ny myndighet för att stärka det psykologiska
försvaret, SOU 2020:29
(Ju2020/02293/SSK)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen, samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
utredningens förslag om att inrätta en ny myndighet.
Myndigheten anser dock att utredningen tydligare kunde ha lyft unga och även
civilsamhället som viktiga målgrupper för den nya myndighetens arbete.
Exempelvis i förhållande till förslaget att den nya myndigheten ska sprida
kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörers beredskap vad gäller
psykologiskt försvar, där kunskapsspridning till samhället och befolkningen ska
ingå.
Det är viktigt att den nya myndigheten har ett tydligt ungdomsperspektiv i sitt
kommande arbete. Regeringens strategi för en stark demokrati pekar på att sociala
medier växer sig starkare och att utvecklingen är mer utpräglad bland yngre. Unga
är en grupp i samhället i stor utsträckning befinner sig i digitala miljöer, där de
riskerar att utsättas för otillbörlig informationspåverkan. Samtidigt befinner de sig
i en period i livet då både formar sin identitet och tar viktiga steg in i vuxenlivet,
till exempel i form av att delta aktivt i demokratin. Därför behöver unga vara en
prioriterad målgrupp i myndighetens arbete med att stärka befolkningens förmåga
att upp täcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation.
Myndigheten anser också att utredningen tydligare kunde har lyft det civila
samhällets viktiga roll i det demokratifrämjande arbetet. Som exempelvis
betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle betonar är civilsamhället en av
grundbultarna i en stark demokrati, med flera viktiga roller så som att vara
självständiga röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola. För att få en bättre
bild av både civilsamhällets roll i det demokratistärkande arbetet, och även för att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMSOCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum

2020-10-30

Dnr

1001/20

få en bild av dess utsatthet för psykologiska attacker, borde utredningen ha hört
representanter för det civila samhället i större utsträckning.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Emma Thornström har
varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.
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