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Remissyttrande över SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka
det psykologiska försvaret
Brottsförebyggande rådet (Brå) hyser Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och har
granskat utredningens förslag utifrån centrets nationella uppdrag att förebygga ideologiskt
inspirerad brottslighet.
Utredningens förslag innebär att en ny myndighet för psykologiskt försvar bildas och att
den nya organisationen övertar de uppgifter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) idag har inom området informationspåverkan. Myndigheten ser positivt på att det
psykologiska försvaret stärks, utvecklas och samordnas för att möta otillbörliga
informationspåverkan från antagonistiska aktörer som riktas mot Sverige, svenska
medborgare eller svenska intressen.
Inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna förekommer frekvent olika typer av
vilseledande information som bidrar till rekrytering och radikalisering. Säkerhetspolisen
lyfter, bland annat i sin årsbok för 2019, att det finns beröringspunkter mellan främmande
makts säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och våldsbejakande extremism. Det är
därför angeläget att den nya myndigheten för psykologiskt försvar i sin verksamhet
uppmärksammar våldsbejakande extremism och CVE välkomnar samverkan i frågor av
gemensamt intresse.
Brottsförebyggande rådet delar utredningens uppfattning att utbildning och forskning är av
vikt för att utveckla det psykologiska försvaret. Att den nya myndigheten tilldelas medel för
att initiera och finansiera forskning inom området psykologiskt försvar är därför
välkommet. Utredningen förordar vodare att den nya myndigheten lokaliseras till
Stockholmsområdet eftersom den föreslås bemannas av personal från MSB som redan
tjänstgör på denna geografiska ort. Lokaliseringen motiveras även med att det underlättar
samordningen med myndigheter som Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Brottsförebyggande rådet delar därför
utredningens uppfattningen att det är lämpligt att den nya myndigheten placeras i
Stockholmsområdet.
I övrigt väljer Brottsförebyggande rådet att inte kommentera utredningens förslag
ytterligare.
Detta yttrande avges av stf generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av
pressansvarig Jenny Sonesson.
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