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Sammanfattning
Skolverket ser positivt på en systematisk samverkan myndigheter emellan i syfte
att stärka det psykologiska försvaret och öka samhällets säkerhet- och
krisberedskap. Vi lämnar synpunkter enligt nedan.

Skolverkets synpunkter
Skolverket har utifrån sitt förvaltningsområde inget att erinra mot utredningens
förslag och slutsatser. Myndigheten noterar dock att utredningen inte varit enig i
frågan om inrättandet av en ny myndighet är ett ändamålsenligt svar på behovet
av ett starkare psykologiskt försvar. 1
Skolverket instämmer i utredningens bedömning, att för att stärka det
psykologiska försvaret bör myndigheters arbete i än högre utsträckning
samordnas i syfte att avvärja hot och motverka spridandet av otillbörlig
information, desinformation och falsk ryktesspridning. Skolväsendet har en
central roll i att utbilda och undervisa barn- och unga i kritiskt tänkande,
faktagranskning och källkritik. Utredningen poängterar även att Skolverket i detta
har en viktig roll ” (…) genom skolans uppgift att förmedla och förankra respekt
för demokratiska värderingar.” (s. 108)
Med anledning härav samt Skolverkets uppdrag att stödja huvudmän och skolor i
att stärka deras säkerhet- och krisberedskap, ser myndigheten behov av att
utveckla en myndighetsövergripande samverkan för att stärka såväl ett
psykologiskt försvar som säkerhets- och krisberedskapen. Detta sker redan nu via
kontakter mellan befintliga myndigheter, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, och Polismyndigheten, men kan systematiseras ytterligare till
såväl innehåll som form, samt via en tydligare ansvarsfördelning, myndigheterna
1 Se det särskilda yttrandet av Mikael Tofvesson från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, s. 210.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon: 08-527 332 00 (växeln)
www.skolverket.se

1 (2)

Skolverket

Yttrande
Dnr 2020:1054

emellan. Möjligen kan en ny myndighet för psykologiskt försvar inta en tydlig
och samordnande roll i ett sådant samarbete och samverkan.

På Skolverkets vägnar

Kjell Hedwall
Avdelningschef

Timmy Larsson
Undervisningsråd
I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Anders Duvkär deltagit.
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