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Vid årsskiftet kommer den första 
förbandsenheten för Psykolo-
giska operationer (psyops) att 

vara operativ och ingå i styrkeregistret för 
Nordic Battlegroup. Det är en milstolpe för 
Sveriges ambition att utveckla funktionen 
psyops eftersom det tidigare endast handlat 
om enstaka befattningshavare på en högre 
stabsnivå. Befattningsutbildningen av 
enheten har resulterat i ett antal viktigare 
lärdomar för den framtida utbildningen av 
psyops-operatörer. Den kanske viktigaste 
är att det behövs mer psykologi i psyops.

Lägsta taktiska stridsfältsnivån
Den förbandsutveckling som nu genomförs 
sker mot den lägsta taktiska stridsfältsni-
vån. Grunden i enheten är Taktiska Psyops-
Team (TPT), som genomför mötet med 
individerna i insatsområdet. Människan 
är den enda varelse som kan sägas vara 
introspektiv, kapabel att reflektera över sitt 
eget beteende. Trots detta är människan 

mycket dålig att avgöra motiven för sitt 
agerande, men har en invand önskan att tro 
att hon är fullt introspektiv. Detta gör att 
operatörerna i våra TPT måste vara duktiga 
på att se bortom en människas beteende 
och avgöra vilka behov, motiv, rädslor 
och viljor som påverkar de människor de 
kommer i kontakt med. 

Alla känner till Napoleon men vem var 
Wundt?
Pennan är mäktigare än svärdet, konstate-
rade Napoleon. Alla som är militärt skolade 
känner till detta citat, men inte lika många 
känner till William Wundts grundläggande 
teorier om mänskligt beteende. Studierna 
av psyops är ofta starkare från en krigs-
vetenskaplig vinkel än från psykologin. 
Främst på grund av att det är där tillämp-
ningarna kan studeras. Det finns en tendens 
att i en operation fokusera på de generella 
effekterna framför de individuella faktorer 
som framkallade dessa effekter. Psyops är 
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självklart en vetenskaplig dikotomi mel-
lan psykologi och krigsvetenskap, vilka 
är starkt beroende av varandra. För att bli 
duktig på psyops krävs kunskaper om båda. 
Läran om mänskligt beteende är minst lika 
invecklad som taktiken. Färdigheter att 
analysera och förutse individers beteenden 
kräver bedömningsvis lika lång studietid, 
lika stark hängivelse och samma mängd 
färdighetsträning som för att uppnå  hög 
färdighet i stridsteknik. Psykologin har 
verktygen för påverkan, medan krigs-
vetenskapen står för tillämpningarna på 
slagfältet. 

Varför heter det egentligen 
Psykologiska Operationer?
Att påverka sin motståndares vilja att 
kämpa är inget nytt, för detta finns otaliga 
historiska citat och exempel. Men de flesta 
av dessa inträffade långt innan psykologi 
som vetenskaplig disciplin var född och 
begreppet känt. Psykologi som vetenskap 
föddes av Wilhelm Wundt i Leipzig på 
1870-talet men det var inte förrän 1920 
som termen psykologisk krigföring an-
vändes första gången. Den brittiska mi-
litärhistorikern J F C Fuller använde i sin 
bok Tanks in the Great War termen när han 
beskrev avskräckande effekter. Den mo-
dernare termen psykologiska operationer 
används först från 1945, exakta tidpunkter 
skiftar för olika länder. I Sverige föreslogs 
termen psykologiskt försvar i en utredning 
från 19531 var grunden för tillkomsten av 

Styrelsen för psykologiskt försvar.
Namnet psykologiska operationer ersatte 

dock inte de gamla termerna fullt ut förrän 
början på 1980-talet. 

Perceptionen för disciplinerna 
samman
Även om det inte är exakt klarlagt när be-
greppet psykologi sammankopplades med 
krigföring, så är det i begreppet perception 
som kopplingen ligger. Perception är ett 
av de äldsta områdena inom psykologisk 
forskning och föddes inom Gestaltpsyko-
login som menade att människan behöver 
förstå saker i sin helhet och sätta intryck i 
sammanhang. Perception är hur vi genom 
medvetna och omedvetna processer tar in 
och tolkar sinnesintryck genom invanda 
mönster, styrda av våra egna behov eller 
motiv. Perception finns idag under kognitiv 
psykologi och man talar mer om kognitiv 
koherens, att människan vill känna sam-
manhang samt att hon kan hantera en 
situation. Begrepp som vilseledning och 
perceptionspåverkan inom krigsvetenska-
pen samt selektiv perception inom psy-
kologin är vad som fört de vetenskapliga 
disciplinerna till varandra. De studerar 
från olika discipliner hur vi kan påverka 
en människa att anta ett beteende som är 
gynnsamt för oss. 

Att påverka människors beteenden
Alla människor vill leva i en värld där 
våra uppfattningar stämmer överens med 

1  Tubin, Eino: Förfäras ej – 50 år med det psykologiska försvaret, en biografi om en svensk myndighet, s 244, 
Styrelsen för Psykologiskt Försvar, 2003
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vår föreställda bild av verkligheten.2 Att 
vårt eget handlande kan rättfärdigas som 
rationellt eller befogat, även om det är 
en illusion av självvalt handlande ska-
pat av psyops-operatörer. Psykologiska 
operationer är att på stridsfältet påverka 
attityder3, värderingar och beteenden hos 
en motståndare som är fördelaktiga för oss. 
Våra djupare värderingar och våra formade 
attityder mot objekt, personer eller obser-
verade beteenden kan sägas vara grunden 
för våra rationella beteenden. Dock är den 
vetenskapliga kopplingen mellan attityder 
och beteenden svag.4 En människas age-
rande styrs dominerande av yttre faktorer. 
Dessa kan förväntas vara extra tydliga i den 
extrema miljö som slagfältet utgör.5 Inom 
området psykologiska operationer ligger 
fokus på hur individens direkta beteende 
påverkas av sociala faktorer och yttre för-
utsättningar. Vetenskapligt hamnar vi då 
närmast socialpsykologin som handlar om 
hur våra emotioner, tankar och beteenden 
påverkas av verklig, uppfattad eller före-
ställd påverkan från andra personer.

Fallgropar för en utbildare
Det finns två generella fallgropar som en 
utbildare i psyops måste akta sig för. Den 
första är en övertro på erfarenheter från ti-

digare insatser, främst generaliserbarheten 
av dessa i andra situationer. Erfarenheter 
är alltid starkt kontextbaserade från den 
miljö, de yttre faktorerna i landet och 
framförallt vilken uppgift förbandet löste 
vid aktuellt tillfälle. Den andra är att inrikta 
utbildningen mot en för hög nivå. Vilket 
leder till en för oprecis fokusering på över-
gripande operativ eller militärstrategisk 
nivå där kunskaperna ej är direkt tillämp-
bara på den lägre nivå där operatörerna 
kommer att verka. Undervisningen måste 
börja i andra änden. En elev måste lära sig 
grunderna i de psykologiska teorierna samt 
hur doktrinerna6 anser att stridsanknutna 
psykologiska operationer skall genomföras 
i praktiken. Utbildningen får inte stanna 
i ett teoretiskt skede. Psyops-operatören 
måste få tillfälle att omsätta sina nyvunna 
kunskaper i praktiken och utveckla fär-
digheter.

Koppling mot andra vetenskapliga 
discipliner
Trots att grundprinciperna för överty-
gande kommunikation är lika så är inte 
alla vetenskapliga discipliners teorier fullt 
applicerbara på individnivå. Vi sysslar inte 
med marknadsföringsoperationer eller 
journalistiska operationer, utan psykolo-

2  Fiske, Susan T & Taylor, Shelley E: Social Cognition, McGraw-Hill, Singarpore, 1991 samt Fiske, Susan 
T: Social Beings, Wiley, 2004

3  Handbok InfoOps, Försvarsmakten, 2007
4  Eagly, Alice H & Chaiken, Shelly: The Psychology of Attitudes, Thomson-Wadsworth, Belmont 1993
5  Kennedy, Carrie H & Zillmer, Eric A: Military Psychology, Guilford Press, New York/London 2006
6  AJP-3.10.1 NATO Psychological Operations Doctrine, NATO HQ, 2005. US 3.05.301 Psychological 

Operations Tactics, Techniques and Procedures, Department of the Army, 2003
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giska operationer. Med detta kommer en 
självklar fokusering på individen och en 
koppling till den psykologiska forskningen 
och dess grundteorier. 

Andra vetenskapliga discipliner kommer 
alltid att komplettera den psykologiska 
grundlinjen. Detta kan till exempel vara 
sociolingvistik, socialantropologi eller 
sociologi. De applicerbara delarna av dessa 
är de som berör de universella funktionerna 
hos människan eftersom de alltid kommer 
att vara överordnade de specifika kulturella 
applikationerna.

Ett slagfält mindre än en kvadratfot
Krigföring kommer alltid att tillämpas 
på slagfältet. Inget kommer någonsin att 
kunna ersätta fotsoldaten på marken. Trots 
detta så kommer strider förmodligen även i 
fortsättningen att initieras, utkämpas och i 
viss mån avgöras på ett slagfält mindre än 

en kvadratfot. När en lekman observerar 
ett beteende ställs ofta två frågor; vad är 
det observerade beteendet och vad var den 
förorsakande händelsen? En psyops-ope-
ratör måste kunna svara på frågorna som 
kommer efter: Vad gjorde att personen 
reagerade som han gjorde? Vilka motiv, 
rädslor, behov eller andra drivkrafter 
finns hos honom och vilka beteenden kan 
därutav framkallas av yttre faktorer? Den 
centrala slutsatsen blir hur vi kan använda 
den kunskapen för att framkalla för oss 
gynnsamma beteenden.

Lärdomarna från den första utbild-
ningskullen kommer att tas till vara och 
användas i den framtida utbildningen. 
Parallellt måste kunskapen om funktionens 
möjligheter spridas i så stor utsträckning 
som möjligt. Siktet är inriktat mot att en-
heten skall vara utbildad och fullt operativ 
fram till 2011.
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Summary
Psychological Operations – Some Practical Applications 

by  David Bergman, MA*

The recent build-up of a unit for Psycholo-
gical Operations (Psyops) in the Swedish 
Armed Forces has led to the conclusion 
that there is a need for more psychology in 
Psyops. Up to now Sweden´s only contrib-
ution here has consisted of some Psyops 
personnel in higher echelon staff positions, 
using their experiences and training for tac-
tical units on the battlefield. The core of the 
new unit will be the Tactical Psyops Teams 
(TPT) which will conduct predominantly 
face-to-face communication. This has 

increased the need for a good foundation 
of knowledge about the laws of human be-
haviour. For this purpose psychology is the 
discipline of choice. Psychology has been 
associated with warfare since the early 
1900s  due to the studies of perception 
that correlate with military deception and 
perception management from a military-
scientific perspective. It is also perilous to 
be overconfident of prior experiences since 
they tend to be highly contextualized. 

* David Bergman is the Officer in Charge of Training at the Psyops-unit. He has a master’s degree in Psycho-
logy and Sociology from the University of Umeå. He has undergone Psyops-training with the US Special 
Forces and is a Commandants List Graduate of John F Kennedy Special Warfare Center & School at Fort 
Bragg. 


