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An evaluation of: USA’s development of psychological operations after Operation Desert 
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A description and comparison study by Officer Cadet Mary Boqvist during the third year of studies in 
the Swedish military school in military science independent piece of work with psychological 
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My technique to gather information is through a literature search, reading and referent to the literature. 

Through the mass media communication whole societies can be influenced.  The benefits of the media 
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developed their media technique equipment.  
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  

I takt med massmediekommunikationens spridning påverkas och formas människor, 
samhällen och stater av det som förmedlas i de olika medierna. Den tekniska 
utvecklingen av kommunikationsmedel har troligen en stor påverkan och tycks bildligen 
ha exploderat under de senaste decennierna. TV har funnits sedan tidigt 1900-tal och 
kom igång på riktigt efter Andra världskriget.1 Runt 1980-talet började datorerna bli 
tillräckligt utvecklade för att användas privat.2 Mobiltelefonen kom också runt 1980-
talet men var i början en statusikon som bara rika hade råd med.3 I dag är 
mobiltelefonen mycket vanligare i både I-länder och U-länder.4 Med hjälp av 
kommunikationsutrustningen har en avsändare goda möjligheter att påverka ett lands 
invånare till att tycka som avsändaren. Avsändaren har i detta fall i militär terminologi 
tillämpat en form av psykologisk operation, förkortas psyops. 

Vid insikt om hur människans beslutsprocesser fungerar finns bättre möjligheter till att 
agera taktiskt och få sin vilja igenom. Psyops handlar om att påverka sin motståndare på 
ett sätt som är gynnsamt för en själv och att bryta motståndarens vilja till försvar. Psyops 
används sedan lång tid tillbaka. Alexander den store levde mellan 356 - 323 f.Kr. När 
han skulle ta över världen skickade han agenter i förväg till de platser som han ville 
erövra. Dessa agenter spred historier om Alexanders skicklighet i strid för att avskräcka 
motståndarna till att vilja försvara sina byar och samhällen.5 Carl von Clausewitz 
skriver att kriget syftar till att påtvinga någon annan sin egen vilja.6 Att kunna bryta 
motståndarens vilja med hjälp av psyops, utan att använda eldkraft, verkar vara en 
ekonomisk form av krigföring både pengamässigt och ur perspektivet mänskligt 
lidande.  

Vi kan alltså konstatera att med hjälp psyops kan konflikter dämpas, människoliv 
räddas, länders ekonomi besparas och Jordens miljöproblem reduceras. Psyops kan 
lättare sprida sitt budskap om förutsättningarna är att de tänkta mottagarna har tillgång 
till och använder sig av telefoner, datorer och TV-tittande. Med tanke på alla dessa 
fördelar borde psyops användas betydligt mer under senare år i samband med den 
mediala teknikutvecklingen, men har de det? Om vi ser till svenska försvarets utgivna 
publikationer så kom Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer ut år 2007 
med ett utkast från 2003 som föregångare.7 Försvarsmaktens Handbok Informations-
operationer kom så sent som 2008.8 Så visst har psyops, som är en del i informations-
operationerna, blivit ett mer vedertaget uttryck här i Sverige. Om man ser till USA som 
har mer erfarenhet av psyops än Sverige så har de till skillnad från oss en doktrin som 
behandlar just psyops specifikt.  

 
                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/TV (090324 kl.14.00) 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator (090324 kl.14.00) 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon (090324 kl.14.00) 
4 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (London 2001) 

s.80-81 
5 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 22 
6 Clausewitz, Carl von, Om kriget  s.29 
7 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer(Stockholm 2007) s.2 
8 Försvarsmakten, Handbok Informationsoperationer(Stockholm 2008) s.2 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Med medieteknikens perspektiv som bakgrund vore det därför intressant att undersöka 
om Operation Desert Shield/Desert Storm, som i Tubins bok9 benämns som det första 
informationskriget, har följts upp med ännu mer användande av psyops. 

Uppsatsen syftar till att besvara ovanstående problemställning. 

Denna blir dock enklare att hantera om den först bryts ned i ett antal frågeställningar:  

 Hur har Iraks och USA’s medieteknik utvecklats mellan 1991 och 2003? 
 Vilka mål, medel och metoder använde de amerikanska styrkorna vid de 

psykologiska operationerna under operation Desert Shield/Desert Storm? 
 Vilka mål, medel och metoder har de amerikanska styrkorna använt vid de 

psykologiska operationerna efter operation Desert Shield/Desert Storm? 
 Har psyops på senare tid fått en mer framträdande roll i krigföringen?  
 Kan förändringarna härledas till medieteknikutvecklingen? 

 

1.3 Avgränsningar  

Operation Desert Shield/Desert Storm betraktas i denna uppsats som ett av de första 
informationskrigen, 20 000 liksäckar hade sänts till området före anfallet men endast 
400 allierade liv gick åt vilket var en lägre siffra än amerikanarna trott. Kriget blev ett 
av de mest framgångsrika USA någonsin utkämpat.10 För att kunna se en eventuell 
utvecklingskurva så är det passande att jämföra med Operation Iraqi Freedom, som har 
samma aktörer och som ligger ännu närmare i tiden. I dessa två konflikter är USA den 
parten som ligger längst fram i teknikutvecklingen och även den större aktören inom de 
psykologiska operationerna. Därmed kommer fokus att ligga på USA’s psyops 
gentemot Irak. USA’s psyops mot tredje part och påverkan på den egna opinionen 
kommer inte behandlas här på grund av att det är ett så omfattande område att det skulle 
bli en egen uppsats.  

I huvudsak kommer den taktiska nivån behandlas i uppsatsen, detta på grund av att 
operationer som planeras på strategisk nivå utförs på taktisk nivå för att indirekt slå på 
strategisk eller operativ nivå. Som exempel, ett lands styre skall avsättas, då kan man 
påverka landets befolkning och framförallt de som sympatiserar med ledaren/ledarna. 
Detta kanske planeras på politisk strategisk nivå eller militär strategisk nivå men den 
aktiva handlingen kommer att genomföras på taktisk nivå det vill säga av enheter ute på 
slagfältet mot enskilda individer.  

Medieteknikutvecklingen genom tiderna är stor och är väldigt omfattande utan 
avgränsningar. Därför kommer uppsatsen att behandla övergripande fakta om medier 
som tryck, radio, TV, mobiltelefoni och data. Dessa medier är förekommande mer eller 
mindre i både USA och Iraq. En kortfattad beskrivning över hur dessa medier utvecklats 
under perioden 1991 till 2003 kommer att beskrivas separat. Därefter kommer 
mediernas utveckling mellan krigen även att vävas in i resten av texten.   

 

 

                                                 
9 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s.231 
10 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 243 
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1.4 Material  

De flesta böckerna som används till att återberätta krigen är producerade av amerikaner 
eller av andra skribenter som baserat sina fakta på amerikanska källor. Eino Tubin som 
jobbat i Sverige som informationssekreterare åt försvarsministrar skriver om sina källor 
indelat för varje kapitel. De kapitel i Tubins bok som används som källa i denna uppsats 
är alla baserade på amerikanska och brittiska produktioner, vilket medför att källorna 
kan vara mindre självkritiska och inte ta upp fakta som är till nackdel för amerikanarna 
själva. De svenska doktriner som nyttjas används i första hand för att identifiera centrala 
begrepp och få en teorianknytning. De används även för att definiera uttryck. Svenska 
psyops har bland annat grundats på amerikanska doktrinära dokument.11 De 
amerikanska doktrinerna är inte de senaste, dock det enda alternativet, eftersom de som 
är dagsaktuella just nu är hemliga. Dessa kommer också användas främst för att reda ut 
begrepp.  

För att få fram fakta om medietekniken så har jag använt böcker som används som 
läromedel och rena historieböcker som återger utvecklingen. Dessa böcker anses inte 
behöva ytterligare analys av validitet eftersom de dels redan används i svensk 
utbildning och dels är vetenskapliga texter där allmän fakta redovisas bedömt utan 
förvrängning. När wikepedia används som källa är det endast till fakta som inte behöver 
vara precist och har väsentlig betydelse för uppsatsens validitet.  

 

1.5 Metod och teknik 

Inledningsvis kommer jag att beskriva medieteknikutvecklingen och de två olika krigen 
rent faktamässigt. Fokus kommer att ligga på de psykologiska operationerna. Därefter 
kommer jag att jämföra användandet av den psykologiska krigföringen under de två 
olika krigen. Slutligen kommer uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser 
utifrån resultatet av jämförelsen. 

Teorianknytningen som kommer att användas är Försvarsmaktens militärstrategiska 
doktrins ”Krigföringsförmåga” med en av dess tre pelare som grund för analys av mål, 
medel och metod. Den viktigaste pelaren i denna uppsats, som de psykologiska 
operationerna strävar att slå mot, är de moraliska faktorerna.  

 

1.5.1 Krigföringsförmåga12 

Grundpelarna till krigföringsförmågan. 
Fokus i krigföringsförmågan kommer 
att ligga på de moraliska faktorerna 
och amerikanarnas förmåga att 
påverka irakiernas vilja, ledarskap och 
värdegrund med hjälp av psyops. 

 

  

                                                 
11 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer(Stockholm 2007) s.9 
12 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin(Stockholm 2002) s. 75 
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1.5.2 Mål 

 

 
Figur 1.1 Hela spektret på USA’s operationer med mål och exempel på metoder.13 
 
Utifrån denna figur engagerar USA’s militära operationer psyops oavsett om det är 
fullskaligt krig eller om det är en fredsbevarande insats. I stort så är USA’s mål 
kortfattat, vinna kriget, förebygga och lösa konflikter och förespråka fred. Om det skall 
ses till just de operationerna som behandlas i denna uppsats så är det inte lika lätt att 
definiera konkreta mål eftersom vissa mål kan vara informella för att legitimera 
vapenmakt enligt FN’s stadgar. Vid självförsvar (individuellt eller kollektivt) mot 
väpnat angrepp mot någon av medlemsländerna är vapenmakt tillåten tills FN tilltar sina 
åtgärder.14 Det har varit diskussioner om Irakkriget 2003 var legitimt eller inte enligt de 
FN stadgar som finns.15  
 

”Målsättningen med psyops är att påverka attityder för att ytterst ändra beteendet 
hos målgrupper, på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Detta kan göras med 
budskap som riktas direkt till beslutsfattare eller indirekt tex genom andra 
målgrupper inom den militära aktörens styrkor eller samhälle.”16  

 
Utifrån USA’s förutsättningar med tanke på egna medietekniska resurser och Irakiska 
invånares och ledares tillgång till medietekniska medel kommer USA’s agerande 
analyseras utefter psyops målsättning och kommer redovisas i kapitlet där jämförelsen 
mellan krigen görs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Headquarters, Psychological  Operations Tactics, Techniques and Procedures (2003) s.7 figur 1-1 
14 Förenta nationens stadga och stadga för den internationella domstolen (2009) s.10 
15 http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-beslutade-om-irakkriget-i-december-1.184627 (090331 kl.11.00) 
    http://www.dn.se/nyheter/politik/stark-eu-kritik-mot-irakkriget-1.218710 (090331 kl.11.00) 
16 Försvarsmakten, Handbok Informationsoperationer (2008) s.29 
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1.5.3 Medel och metoder 
 
Metoden för att använda psyops är i stort grundad på samma metod som används för att 
sälja produkter på marknaden, skillnaden är att genom psyops säljs inte en vara utan en 
idé.God kunskap om den målgrupp som skall påverkas är viktigt. För att nå ut med 
budskapen så måste psyops integreras med övriga förmågor och funktioner, på så sätt 
kan målgruppen påverkas i samma riktning som de övergripande målen under en 
operation.17  
 
Exempel på medel är:18 

 Visuella media så som flygblad, tidningar, affischer 
 Audiomedia så som radio, högtalare 
 Audiovisuella media så som TV, film, Internet, mms 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer jag reda ut väsentliga begrepp som är viktiga för att kunna förstå 
resonemanget i uppsatsen, så som massmedier, psyops och olika militära arbetsnivåer. 
Operationernas tidsspann kommer även definieras med start och slutdatum för att få en 
tydlig avgränsning.  

Frågeställningarna ovan har resulterat i egna underkapitel i avhandlingen och dessa 
underkapitel består av fakta grundat på den litteratur som finns i källförteckningen.  

Först i avhandlingen kommer beskrivning av medieteknikutvecklingen i USA och Irak 
mellan operationerna. I detta kapitel klargörs förutsättningarna för psyops medel och 
metoder under de två olika operationerna där kapitlet avslutas med slutsatser om 
medieteknikutvecklingen.  

Därefter besvaras frågeställningarna om vilka mål, medel och metoder som USA använt 
sig av i praktiken under Operation Desert Storm/Desert Shield och Iraqi Freedom. Varje 
kapitel om respektive operation avslutas med slutsatser om mål, medel och metoder. 
När svaret på dessa frågor är besvarade kommer diskussionen. Där kommer 
frågeställningarna, om psyops har fått en mer framträdande roll och om detta kan 
härledas till medieteknikutvecklingen, att besvaras. Jämförelser mellan operationerna 
görs över tiden i slutsatserna för varje kapitel. Därefter kommer avslutande slutsatser 
jag dragit utifrån de tidigare slutsatserna i avhandlingen och det som tagits upp i 
diskussionen, i denna slutsats besvaras uppsatsens huvudfråga.   

Sist kommer en sammanfattning, förslag på fortsatta studier och källförteckning. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Försvarsmakten, Handbok Informationsoperationer (2008) s.29 
18 Försvarsmakten, Handbok Informationsoperationer (2008) s.30-31 
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1.7 Begrepp och definitioner 

 

1.7.1 Massmedia 

”Tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller 
underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av 
massmedieinnehållet. Vanligen betraktas dagspress, tidskrifter, radio, TV samt 
satellit- och kabelsystem som massmedier.  

Den medieteknologiska utvecklingen har luckrat upp gränsen mellan vad som ska 
anses vara massmedier i förhållande till andra medier. Internet betraktas således 
vanligen både som ett massmedium och som en teknisk informationskanal.”19  

Denna definition är hämtad ut Nationalencyklopedin. Det finns många olika definitioner 
på massmedia och i stort är det samma definitioner i andra källor men förklädda med 
andra ord. Det viktigaste i denna uppsats är att läsaren har en uppfattning om vad 
massmedia är för att kunna förstå resonemangent kring psyops. Just denna definition 
gäller för just denna uppsats.  

 

1.7.2 Psykologiska operationer (psyops) 

Det finns många olika definitioner på psyops, i amerikanska doktriner eller NATOS 
doktriner, och alla skulle passa in i denna uppsats. Svenska doktriner är grundade på 
bland annat dessa dokument och därför kommer definitionen på psyops tas från de 
svenska doktrinerna20.  

För att definiera psykologiska operationer måste informationsoperationer först 
definieras.  

Informationsoperationer är ett begrepp som inte har använts så länge inom 
Försvarsmakten, men själva metoden har använts desto längre.21 Definitionen på 
informationsoperationer i den svenska doktrinen:är: 

”Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att 
påverka data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers 
agerande, samtidigt som egen verksamhet på informationsarenan skyddas.”22 

Informationsoperationer har ett antal verkansmedel. Dessa är psykologiska operationer, 
telekrig, dator- och nätverksoperationer, övrig signalkrigföring, fysisk bekämpning, 
information assurance, operationssekretess och vilseledning. 

Definitionen på psyops enligt svensk doktrin är: 

”Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmedel och andra 
medel riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, 
inställningar och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.”23 

                                                 
19 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/artikel/1183848 (090207 kl.12.00) 
20 Försvarsmakten, Handbok Informationsoperationer (2008) s.9 
21 Försvarsmakten, Grundsyn Ino Ops (2007), s.3 
22 Försvarsmakten, Grundsyn Info Ops, (2007) s.10 
23 Försvarsmakten, Grundsyn Info Ops (2007) s.27 
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1.7.3 Operation Desert Shield/Desert Storm 

Eftersom officiella exakta tider och datum på när operationen påbörjas och avslutas 
är olika beroende på källa så det kommer att anges det tidsspann som kommer 
användas. 

Kriget inleds den 2 augusti 1990 med Operation Desert Shield och ses som avslutad i 
samband med att Operation Desert Storm börjar  

Operation Desert Storm startar den 17 januari 1991 och fortsätter i denna uppsats till 
och med 28 februari 1991 då Iraks utrikesminister accepterar de 12 FN-resolutioner 
som behandlar Iraks ockupation av Kuwait. 

Psyops genomförs både innan, under och efter operationen. Fakta om psyops kommer 
i huvudsak fokuseras på det som genomförs inom detta tidsspann men kommer även 
beröra psyops som överlappar tiden före och efter tidsavgränsningen.  

 

1.7.4 Operation Iraqi Freedom 

Startdatumet för Operation Iraqi Freedom är den 20 mars 2003 då robotattacker 
genomförs mot platser där ledningen bedömts finnas, anfallet in i södra Irak påbörjas 
och flyganfall utförs.  

Det datum som är hade mest behov av att ett förtydligande är slutdatumet på 
Operation Iraqi Freedom eftersom USA fortfarande har trupp kvar i Irak i den stund 
som detta skrivs och kan betraktas som ett fortfarande pågående krig. Den 9 april, 
som är tillika slutdatum i denna uppsats, började Bush och Blair diskutera hur de 
skulle bygga upp Irak igen och kriget var inne i ett nytt skede. Från uppgiften att ta 
Irak till att försvara tagen terräng med målet att bygga upp ett nytt Irak med en 
fungerande demokratisk samhällsstruktur.  

Även under denna operations psyopsfakta kommer att ligga inom tidsspannet men även 
beröra viss fakta som överlappar tiden före och efter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 8 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

2 AVHANDLING 

  

2.1 Medieteknikutvecklingen 

 

2.1.1 Visuell media 

1996 var det 1-2.4 tidningar per 100 personer som läses om dagen i Irak. Det har tagit 
runt 30 år för de minst utvecklade länderna i världen att fördubbla antalet tidningar per 
1000 invånare som läser dagstidningar.24 1999-2000 är Irak också lägst ner på en 
sexgradig skala som anger fri pressfrihet högst och ingen pressfrihet som lägst.25 
Läskunnigheten hos Irakierna är mellan 1995 till 2005 74,1%. Övriga värden på statistik 
över Iraks utveckling har en väldigt liten utvecklingskurva de senaste 30 åren.26  

I USA har över 20 tidningar per 100 personer 1996.27 Till skillnad från Irak så har USA 
pressfrihet. 28  

 

2.1.2 Audiomedia 

1997 beräknades det 11-50 radioapparater per 100 personer. USA har under samma år 
mer än 150 radioapparater per 100 personer. 29  

 

2.1.3 Audiovisuell media 

Enligt statistik i ”The Global Media Athlas” så finns ingen statistik på i vilken 
omfattning som TV finns i irakiska hem.30 2008 fanns det 47 TV-kanaler i Irak.31  

En väldigt omtalad arabisk TV-kanal är al-Jazira som dokumenterat bland annat det 
senaste Irakkriget. Under krigen var TV-kanaler och resten av massmedierna i Irak 
strikt kontrollerade av staten och inget som kunde vara till nackdel för ledningen fick 
sändas på Irakiska kanaler.32  

Den militära medietekniken utvecklas inte i samma takt som den kommersiella 
medietekniken utan ligger lite efter på grund av att utrustning för militärt bruk måste 
vara driftsäkrare och mer tåliga för extrema miljöer än de som går att köpa på den 
allmänna marknaden, dessutom är det en fördel om de nya systemen görs kompatibla 
med resten av systemen.  

                                                 
24 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.23 
25 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.29 
26 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1299&a=19710 (090407 kl.18.00) 
27 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.22 
28 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.28 
29 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.30-31 
30 Balnaves, Mark, Donald, James, Hemelryk Donald, Stephanie, The Global Media Atlas (2001) s.47 
31 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html#Comm (090407 kl.18.00) 
32 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 237 
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Datorer på det kommersiella planet har utvecklats från att 1991 ha en 12.5MHz 
processor, 1Mb i RAM-minne och 40Mb hårddisk som standard till att 2005 ha 1.5GHz 
processor, 512Mb i RAM-minne och 150Gb hårddisk som standard.33 Enligt Galvér 
som skriver om nyttjandet av informationsoperationer i USA:s väpnade styrkor fanns 
det totalt 15 000 datorer med tillgång till internet i hela Irak. Galvér skriver också att 
majoriteten av dessa datorer kontrollerades av Iraks ledning.34 

 

2.1.4 Slutsatser 

Det har varit svårt att få fram fakta och statistik på hur utvecklingen sett ut mellan 1991 
och 2003 i Irak. Endast statistik från enstaka år har hittats vilket gör det svårt att se en 
tydlig utvecklingskurva eller om utvecklingen stått stilla.  

Om det skulle vara så att medieteknikutvecklingen skulle ha stått stilla i Irak under 
denna period innebär det att den irakiska teknikutvecklingen inte bidragit till att 
underlätta för USA’s psyops, om USA inte själva tillför den teknologi som de vill 
använda i sina operationer.  

Det som kan jämföras är Irak och USA. Det går tydligt att utläsa att USA är mycket 
längre fram i den tekniska utvecklingen än Irak med tanke på att den amerikanska 
befolkningen har i vissa fall tiodubblade resultat på tillgången till massmedia jämfört 
med den irakiska befolkningen. 

Det kan också konstateras att tekniken gjort stora framsteg under de senaste fjorton åren 
i USA men att den militära tekniken inte kan hålla samma utvecklingstempo som på den 
civila marknaden. Det kan också konstateras att det sänds TV i Irak men statistik på 
dess omfattning TV används förblir okänt.  

 

2.2 Operation Desert Shield/Desert Storm 

 

2.2.1 Händelseförlopp 

Iraks invasion av Kuwait ansågs av FN’s säkerhetsråd som ett uppenbart brott mot FN-
stadgan och säkerhetsrådet började lägga upp en strategi för hur frågan skulle hanteras.  

På amerikanskt initiativ arbetades ett beslut fram som syftade till att blockera Saddam 
Husseins möjligheter till att lägga beslag på Kuwaits tillgångar i utlandet.35 USA’s mål 
blev bland annat att driva ut Irakierna ur Kuwait. Just Operation Desert Storm hade ett 
beslut i stort som löd: 

”Angrip Iraks politiska och militära ledningssystem, erövra och bibehåll 
luftherravälde, skär av Iraks försörjningslinjer, förstör nukleära-, biologiska och 
kemiska stridsmedel, förstör republikanska gardet i Kuwaitområdet och befria 
Kuwait.”36 

                                                 
33 Alach J. Zhivan, Slowing military change (2008) s.22 
34 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.25 
35 Pierre, Erik, Irak 25 hemligheter (2005) s.163 
36 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.311 
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I augusti 1990 påbörjades Operation Desert Shield i samband med att Irak invaderade 
Kuwait. Koalitionen, bestående av bland andra Frankrike, Storbritannien och 
huvudaktören USA,37 grupperade i Saudiarabien för att göra en stor styrkeuppbyggnad 
längs gränsen till Irak och Kuwait. Denna uppbyggnad pågick under fem månader utan 
påverkan av Irakiska styrkor. Styrkorna var till slut upp mot en halv miljon amerikanska 
soldater och 300 000 soldater från resten av alliansen.38  

I mitten av januari 1991 inleddes Operation Desert Storm. I enlighet med amerikanarnas 
beslut i stort inleddes operationen med att med hjälp av luftstridskrafterna slå ut Iraks 
ledningsfunktioner. På ett dygn uppnådde alliansen luftherravälde och fortsatte sina 
flygbekämpningar under fem veckors tid.39  

40Flygoffensiven skedde 
i fyra olika faser i 
början på Operation 
Desert Storm. Första 
fasen bedömdes ta en 
vecka och innebar 
omfattande bekämpning 
av Iraks luftförsvar. Den 
första åtgärden från 
alliansen var att slå ut 
radarstationer som Irak 
hade utplacerade i 
söder. På så sätt 
underlättades 
kommande attacker som 
var riktade mot 

kommunikations- och ledningscentraler, elförsörjning och flygbaser. Stora framgångar 
hade åstadkommits på bara ett dygn och för att behålla initiativet påbörjades nästa fas. 
Under andra fasen låg fokus på militära och civila strategiska mål som till exempel 
anläggningar där NBC-stridsmedel fanns eller tillverkades och förstörelse av Irakiska 
framryckningsvägar för att isolera motståndaren.  

I huvudsak var det vägar och broar i Kuwait som förstördes för att isolera irakiska 
markstridskrafter. Flygbaser fortsatte attackeras och jakten på Scud-missiler påbörjades. 
Scud-missiler finns i olika versioner, kan innehålla bland annat olika nukleära och 
kemiska stridsmedel och har en räckvidd mellan 15-70 mil beroende på version och 
innehåll. Användes av Irak under kriget mot Iran.41 Den tredje fasen syftade till att 
bekämpa Iraks markstridsförband och den fjärde och sista fasen bestod av att 
understödja den egna offensiven. 42  

Innan och under markoffensiven, som pågick mellan 24-27 februari, hade irakierna löpt 
stora förluster vilket påverkade stridsmoralen. Irakiska soldater övergav sina 
stridsställningar och fordon utan nämnvärt motstånd. En riktlinje som alliansen hade var 
att undvika fiendens styrka för att gå runt och in på djupet.  
                                                 
37 Pierre, Erik, Irak 25 hemligheter (2005) s.182-183 
38 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.310-311 
39 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.310 
40http://lh6.ggpht.com/sierraekofoxtrot/R_QRrOblBkI/AAAAAAAAAIE/PsijxHcGPPo/Desert+Storm.jp

g (090324 kl.14.00) 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Scud#Operational_use (090324 kl.14.00) 
42 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.312-315 
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Syftet var att sänka irakiernas stridsmoral och vilja till motstånd i första hand även om 
det slutade med att de använde stor eldkraft som fysiskt bekämpade motståndaren. USA 
rörde sig i fördelaktig terräng och använde kraftfull eldkraft för att inte riskera egna 
förluster.43 Den 28 februari meddelade Iraks utrikesminister att de accepterade de 12 
FN-resolutioner som behandlade Iraks ockupation av Kuwait. Detta ledde till att 
striderna avbröts.44  

Trots den omfattande bekämpningen lyckades inte USA och alliansen med målet utifrån 
deras beslut i stort. Lokalisering av den högsta ledningen kunde inte göras och därför 
inte slås ut, Irakiska TV-stationer fortsatte sända under angreppen vilket betyder att 
alliansen inte lyckades slå ut kommunikations- och sambandssystemen. De lyckades 
inte heller förstöra Iraks NBC-stridsmedel.45  

 

2.2.2 Psyops  

Enligt Tubins bok använde sig USA av fjärde psyop gruppen, som ingick i 
specialförbanden, under kriget. De var grupperade på baserna i Saudiarabien vid fronten 
och en del av förbandet var grupperat i Turkiet. Gruppen bestod av 650 man med 
understöd från universitetslärare, som bidrog med sin kunskap om den arabiska kulturen 
och reservförband från flygvapnet som användes till flygbladsfällning och till 
högtalartrupper som infiltrerade de irakiska linjerna. Från den 30 december 1990 till den 
28 februari 1991 hade de spridit 29 miljoner flygblad riktat till irakiska soldater och 
delvis civila. Huvuddelen av flygbladen fälldes med hjälp av C-130 Hercules.46 Mellan 
den 19 januari och 1 april 1991 sände USA radio med hjälp av sändare i Saudiarabien 
och sändare på plan som kretsade i luften. Voice of the Gulf hette en av radiokanalerna 
och sände 540 timmar med live och förinspelade program.47  

Under Operation Desert Storm ville amerikanarna enligt Tubin förvirra irakierna genom 
att sprida så mycket förvrängd och påhittad information som möjligt. I samband med att 
flygblad fälldes angavs förband som avsändare som inte alls befann sig enligt vad som 
angavs i texten eller så var det förband som inte fanns i verkligheten.48  

Tubin berättar att de amerikanska medierna ville förmedla skeendet och utvecklingen 
från kriget. För att civila medier skall kunna konkurrera mellan varandra måste 
informationen ut så snabbt som möjligt även med osäkra källor. Detta försvårade till 
viss del för den amerikanska verksamheten. CNN sände direktinslag från kriget och 
ledningen grundade beslut medvetet eller omedvetet på vad som sändes på CNN vilket i 
sin tur ledde till att åtgärder vidtogs i form av motanfall på grunder som av CNN var 
gripet ur luften.49 Tubin beskriver hur en amerikansk tidskrift genom spekulationer hade 
kommit på markoffensivens plan och publicerat detta.50 

 

                                                 
43 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.315-318 
44 Försvarshögskolan, Irakkriget (2004) s.359-360 
45 Smedberg, Marco, Krigföring Från Austerlitz till Bagdad (2004) s.314 
46 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 233 
47 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 237 
48 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 233 
49 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 224 
50 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 233 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 12 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

I och med amerikanarnas åtgärder att belamra irakierna med information hoppades den 
amerikanska ledningen enligt Tubin på att deras plan som publicerats för allmän 
beskådning skulle smälta in i resten av den spridda informationen som irakierna hade 
fått och på så sätt kunna fortsätta enligt planerat.51  

Många flygblad hade budskapet att irakierna måste ge upp. Ena sidan såg ut som en 25-
dinarsedel för att soldaterna skulle plocka upp dem. Tubin berättar att en taktik som 
användes mot irakiska soldater var att släppa flygblad med information om en 
kommande bombning som ingen kunde göra något åt. Sedan genomfördes bombningen 
och därefter kom nya flygblad om ytterligare en bombning som skulle genomföras. När 
nästa bombning hade genomförts och ytterligare ett flygblad släpptes gav 87 000 
irakiska soldater upp och lät sig tas till fånga och 17 000 drog sig tillbaka till Turkiet 
eller Saudiarabien. Frank L. Goldstein uppger i sin studie att koalitionens motto var att 
med flygblad och dess budskap kunde både koalitionens och Iraks soldaters liv räddas.52 

Galvér påstår att efter två veckor från att Operation Desert Storm påbörjats stängdes de 
Irakiska TV-sändningarna ner medan Smedberg tar upp att amerikanarna inte lyckades 
med att slå ut TV-sändningarna.53 De försök som gjordes för att sprida audiovisuell 
media var bland annat att smuggla in 200 kopior av videobandet ”Väldens nationer tar 
ställning” i Bagdad men massmedierna var för hårt styrda för att amerikanarna skulle få 
ut budskapet till Iraks befolkning.54  

I samband med fas tre tog sig jägarsoldater fram till de irakiska linjerna och placerade ut 
högtalare som gav ifrån sig ljud av stridsvagnsbuller och även uppmaningar till irakiska 
soldater att ge upp.55 Goldstein uppger i sin studie att enligt amerikanska 
undersökningar påverkade även dessa sändningar, via utplacerade högtalare, irakiska 
soldater att ge upp.56  

 

2.2.3 Slutsatser 

Det övergripande målet var att driva ut Irak från Kuwait och amerikanarna använde 
metoden att förvirra ledningen så de inte visste vilken information de skulle lyssna till, 
slå mot viljan hos de irakiska soldaterna i manöverenheterna. 

Genom dessa handlingar som angetts kan det konstateras att USA försökte påverka 
Iraks beslutsfattares, soldaters och invånares beteende och attityder i enighet med den 
övergripande målsättning som psyops har. Genom att irakiska soldaters stridsmoral 
sänktes såg de kapitulering eller fångenskap som enda utvägen om de ville överleva, 
detta resulterade i sin tur försämrad ledningsförmåga för Saddam och de andra ledarnas 
förmåga till att manövrera sina förband. När Saddam tillslut insåg att hans resurser inte 
skulle räcka till för att hålla emot USA och resten av koalitionen påverkades också hans 
vilja att fortsätta motståndet vilket var till fördel för USA.  

                                                 
51 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 233 
52 Goldstein, Frank L, Psychological operations, principals and case studies (1996) s.355 
53 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.26  
54 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 235-237 
55 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 240 
56 Goldstein, Frank L, Psychological operations, principals and case studies (1996) s.351 
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Medlen amerikanarnas psyops grupp på 650 man använde sig av var flygblad (29 
miljoner), radio som sände delvis live och delvis förinspelade program och högtalare 
som placerades ut av jägargrupper.  

 

2.3 Operation Iraqi Freedom 

 

2.3.1 Händelseförlopp 

Utifrån Jan Hallenbergs perspektiv på ”Vilka mål ville Buschadministrationen uppnå” 
så identifierades det ett antal mål med invasionen av Irak 2003. Dessa är: kontrollera 
Iraks oljetillgångar, avvärja hotet att Saddam Husseins regim framöver skulle kunna gå i 
allians med al-Qaida, och exempelvis förse al-Qaida med massförstörelsevapen, bygga 
ett mer demokratiskt och därmed mer stabilt Mellanöstern.57 

Även denna gång hade USA britterna på sin sida och tillsammans bildade de med flera 
en koalition, Turkiet hade ett finger med i spelet då de bland annat lät sitt luftrum 
trafikeras av koalitionens flyg och Danmark bidrog med stridande förband.  

Den 20 mars 2003 skedde första försöket att få tag på eller bekämpa Saddam Hussein 
och resten av den högsta ledningen i Irak. Robotattacker mot platser där ledningen 
bedömdes finnas, samtidigt påbörjades anfallet in i södra Irak och flyganfall utfördes.58  

Markoffensiven nådde Najaf den 22 mars där de mötte på hårt motstånd. Det var ca 160 
km kvar till Bagdad som är den geografiska platsen koalitionens styrkor var på väg 
emot. Nyckelterräng togs, så som övergångar över Eufrat och Bagdad attackerades. 
Framryckningen skedde i stort på tre täter. När delar av koalitionens trupper tog sig 
förbi Najaf den 23 mars fortsatte 3.divisionen och 7.kavalleriregementet anfallet medan 
övriga gjorde halt och återhämtade. I närheten genomfördes ett irakiskt anfall där nio 
amerikanska soldater stupade. Parallellt med detta anfall genomfördes försök att hitta 
Scud-robotar. 24 mars, 3.divisionen fortsatte anfallet mot Karbala, de trupper som 
befann sig runt Najaf isolerade staden. När koalitionens trupper nådde Nassiriyah mötte 
de även där stort motstånd då striderna fortsatte de närmsta dagarna. Invånarna i Basra, 
som är Iraks näst största stad, anmälde den 25 mars att de har ont om vatten och 
invånarna var till synes mot Saddams regim. Sandstormar försvårade verksamheten. I 
takt med att trupperna närmade sig Bagdad och Bagdad-divisionen i Al Kut tillfördes 
ytterligare amerikanska soldater och förbekämpningen av Bagdad blev allt intensivare.59  

 

                                                 
57 Försvarshögskolan, Irakkriget (2004) s.14-21 
58 Försvarshögskolan, Irakkriget (2004) s.369-370 
59 Försvarshögskolan, Irakkriget (2004) s.370-377 
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60 

I början av april påbörjades markförbandens anfall mot Bagdad. Den 4 april togs 
flygplatsen Saddam International som blev koalitionens bas inför anfallet mot Bagdad. 
Tusentals missiler och bomber hade släppts och avfyrats mot Bagdad och övriga Irak. 
Den 5 april gick de första styrkorna in i Bagdad. Under de närmsta dagarna togs 
presidentpalats och bombning mot en bunker som Saddam bedömdes befinna sig i, 
motståndet inne i Bagdad var tunt och sporadiskt. I södra Irak hade britterna påbörjat 
patruller, som var en början till ett försök att vinna förtroende från Iraks befolkning. De 
värsta striderna var över. Den 9 april fortsatte tagandet av Bagdad och delar av 
markoffensiven fortsatte mot Tigris. George W. Bush och Tony Blair påbörjade 
diskussionerna kring det ”nya” Irak.61  

 

 

 

 

                                                 
60 http://www.amergeog.org/gr/jul05/palka.jpg (090415) 
61 Försvarshögskolan, Irakkriget (2004) s.378-380 
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 2.3.2 Psyops 

Fjärde psyops gruppen sattes in igen tillsammans med nionde psyops bataljonen 
bestående av mer än 1000 personer sammanlagt. Även britterna bidrog med psyops 
enheter.62  

En av de första åtgärderna var, enligt Tubin, att med hjälp av på flyg få upp sändare 
över Irak och kunna sända radio i Irak 24 timmar om dygnet. På radion spelades musik 
och korta budskap till irakierna. Även TV-sändningar gjordes med hjälp av flyget. 
Sändningarna innehöll uttalanden från George W Bush och Tony Blair.  

Tubin skriver också att meddelanden skickades till de högsta politiska och militära 
ledarnas mail och mobiltelefoner. De uppmanades att inte göra motstånd. Amerikanarna 
hade tagit reda på deras nummer och adresser innan kriget och eftersom vem som helst 
inte hade råd eller tillgång till mobiltelefoner och datorer med uppkoppling i Irak var det 
inget stort antal abonnenter som behövde sökas igenom.63 Även Galvér uppger att det 
var Iraks ledning som hade tillgång till internet.64 

Flygblad användes även i detta krig. Under kriget 2003 släpptes fyra gånger så mycket 
flygblad som i kriget 1991. Flottan skeppade ner fartyg som innehöll fyrfärgstryckerier 
med kapacitet att tillverka 30 000 flygblad per timme. Galvér berättar även om hur 
amerikanarna spred flygblad med information om frekvenser för de radiokanalerna som 
USA använde sig av för att sprida psyops.65 Det var flygblad som riktades mot den 
civila befolkningen att stanna inne och inte vara i vägen för koalitionen. Soldaterna 
uppmanades att inte använda massförstörelse vapen och om någon ville ge upp 
underlättades detta genom att det fanns noggranna instruktioner till dem på flygbladen 
hur de skulle gå till väga. Tubin tar upp metoder som liknade de som användes i kriget 
1991 då förvarningar gick ut om vad som skulle bekämpas, detta för att få soldater att 
överge sina stridsställningar och få en chans att överleva genom att ge upp. De varnade 
tillexempel det Republikanska gardet som är irakiskt elitförband att de skulle förstöra 
deras vapensystem oavsett om de bemannade dem eller inte och att de skulle överge 
dem om de ville överleva. 66 Galvér uppger dock att dessa budskap inte fick samma 
stora effekt som under Operation Desert Storm då amerikanarna kunde ta terräng utan 
större motstånd.67 Koalitionen spelade även på att delge befolkningen det lyxliv som 
Saddam och hans söner levde för vända befolkningen mot Saddam.68  

Högtalarteam fanns med i varje bataljon. Genom provocerande budskap fick de irakier 
att göra förhastade anfall. Även övertalning fick irakiska soldater att ge upp.69 

 

 

                                                 
62 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 297 
63 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 299-300 
64 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.25 
65 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.23 
66 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 300-305 
67 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.23 
68 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 300-305 
69 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 307 
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2.3.3 Slutsatser 

Även under detta krig kan det konstateras att USA försökte påverka Iraks 
beslutsfattares, soldaters och invånares beteende och attityder i enighet med den 
övergripande målsättning som psyops har. Under detta krig användes fler och mer 
utvecklade typer av tekniska metoder för att nå fram med sitt budskap direkt till 
beslutsfattarna. Flygbladen var mest riktade mot Iraks soldater under 1991 och under 
2003 finns dokumentation på att flygblad även riktats mot Iraks invånare.  

Sammanfattningsvis använde sig amerikanarna av liknande medel under Operation Iraqi 
Freedom som under Operation Desert Shield/Desert Storm. Dock användes allt i större 
utsträckning under Operation Iraqi Freedom. Fyra gånger mer flygblad fälldes och 
tryckkapaciteten var större, radio sändes dygnet runt, högtalare användes i form av 
högtalarteam som fanns med i varje bataljon, mail och sms användes till skillnad från 
Operation Desert Storm/Desert Shield.  

Även psyopsenheternas antal personer hade nästan fördubblats.  
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3 DISKUSSION 

 

Aktörerna i krigen hade mycket skilda förutsättningar. USA är långt fram i den tekniska 
utvecklingen i IT-samhället och Irak är kvar i industrisamhället. De stora framgångarna 
under Operation Desert Storm kan bero på alliansens förmåga till kraftsamling och 
överlägsen numerär och/eller psyops.70 I fas ett och två har Galvér en viktig punkt med i 
sin uppsats. Han anger att amerikanarna redan 90 dagar innan operationen påbörjades 
fastställde att de skulle rikta sin psyops mot målgrupper som luftvärnsförband, 
markrobotförband och förbandschefer som misstänktes kunna disponera 
massförstörelsevapen, vilket kan vara en bidragande orsak till övertaget.71 Oavsett vad 
de amerikanska framgångarna berodde på så fick det tidiga övertaget gentemot Irak en 
psykologisk effekt som påverkade irakiska soldaters moral. Enligt statistik grundat på 
frågor till krigsfångar hade 98 % sett flygblad som släppts, 88 % angav att de trodde på 
budskapen och 70 % lät flygbladen påverka dem i sitt beslut av att ge upp.72 Med denna 
information som grund syns det att psyops genomsyrar verksamheten över tiden.   

 

3.1.1 Har psyops på senare tid fått en mer framträdande roll i krigföringen?  

Utifrån resultaten på statistiken över vilken effekt flygbladen gett så kan slutsatsen dras 
att psyops gav effekt. Under 2003 användes större förband till psyops än 1991. 
Doktrinerna för psyops har reviderats mellan krigen och det har kommit ut minst en 
utgåva efter dem som används i källorna.  

Eftersom det enligt Galvér fanns 15000 datorer med internetanslutning redan under 
1991 i Irak så skulle USA kunnat sprida sina budskap via internet redan då. Men 
eftersom fokus ligger på utvecklingen så innebär detta att USA har utvecklat sina 
psyopsmetoder från 1991 till 2003.  

Även om samma metoder användes under båda krigen så har större förband med större 
resurser satts in och utvecklade tekniker möjliggjort ytterligare sätt att sprida 
information så som TV-sändare.  

Psyops har fått en mer framträdande roll i krigföringen i och med att den används i 
större utsträckning. 

 

3.1.2 Kan förändringarna härledas till medieteknikutvecklingen? 

Under Operation Iraqi Rreedom användes samma medel som innan men även nya medel 
och metoder användes. Ett antagande som kan göras är att samma medel användes båda 
operationerna på grund av att den tekniska utvecklingen i Irak inte förändrats mellan 
krigen. Både radio, TV och tidningar var något som endast användes av Iraks styre i 
syfte att sprida sina egna budskap.  

                                                 
70 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 231 
71 Galvér, Per, Nyttjandet av informationsoperationer som ett offensivt vapen i USA:s väpnade styrkor 

(2005) s.23 
72 Tubin, Eino, Besegra utan strid (Stockholm 2007) s. 234 
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Eftersom USA inte kan nyttja de få medier som redan finns i Irak så måste de tillföra 
eget media, som tillexempel flygblad och utplacering av högtalare. Kapaciteten för 
tillverkning av flygblad var större 2003 än 1991. I vilket land som helst där TV, radio 
och tidningar är en självklarhet i varje hem skulle det inte finnas samma behov av att 
tillföra egna medel för spridning av psyops.  

Under Operation Iraqi Freedom nyttjade man även TV, internet och mobiler. Antagligen 
var TV-sändarna som användes inom det militära inte tillräckligt utvecklade under 1991 
för att få till egna sändningar i irakiska TV-apparater. Det enda som finns under 1991 är 
dokumenterade försök till att få ut band via Irakiska massmedier. 

Detta behöver inte betyda att alla förändringarna härleds till medieteknikutvecklingen. 
Medieteknikutvecklingen i form av att mobiler och internet användes i Irak under 2003 
har resulterat i att USA kunde använda sig av ytterligare medel för att sprida 
information. Så förändringarna kan härledas till medieteknikutvecklingen.  
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4 AVSLUTNING 

 

4.1 Slutsatser 

Enligt denna studie har USA utökat användandet av psyops efter Operation Desert 
Shield/Desert Storm. Större psyopsförband har satts in 2003 än 1991. De har även 
anpassat sina metoder efter motståndarens förutsättningar genom att anpassa budskapen 
efter vad som får effekt på motståndaren och tillföra den teknik som fattas i det irakiska 
samhället för att få ut sitt budskap. Utvecklingen kan även härledas till den 
medietekniska utvecklingen eftersom amerikanarna i det senare kriget använde mobiler, 
internet, hade tillgång till TV-sändare och tryckerier med ökad tillverkningskapacitet. I 
detta fall handlar det mer om att utveckla tekniken för att kunna använda psyops, det 
som uppsatsen behandlar är hur medietekniken utvecklat användandet av psyops. 
Amerikanarna utnyttjade den medietekniska utveckling som skett hos motståndaren 
genom att nyttja motståndarens tillgång till mobil och mail. Dock kunde USA ha använt 
sig av internet som medel för spridande av psyops redan under Operation Desert 
Shield/Desert Storm.  

Slutsatsen är att Operation Desert Shield/Desert Storm har följts upp med ännu mer 
användande av psyops. Med utvecklingen inom medietekniken som bakgrund har 
psyops utvecklats, men psyops har även skapat anledningar till att utveckla tekniken.   

 

4.2 Sammanfattning 

Genom massmedierna kan hela samhällen bli influerade. Med tanke på 
medieteknikutvecklingen så har det varit intressant att ta reda på om medietekniken har 
bidragit till utvecklingen av psyops användande. Med medieperspektivet som bakgrund 
har uppsatsen svarat på om det första informationskriget, Operation Desert 
Shield/Desert Storm, har följts upp med ännu mer användande av psyops.  

Med slutsatser så som att psyops har fått en mer framträdande roll i krigföringen och att 
förändringarna kan härledas till medieteknikutvecklingen kan också frågeställningen 
besvaras.  

Slutsatsen är att Operation Desert Shield/Desert Storm har följts upp med ännu mer 
användande av psyops. Med medietekniken som bakgrund är denna en av anledningarna 
till att psyops utvecklats men också vice versa.  

För att besvara dessa frågor har en faktainhämtning gjorts på området för att sedan 
kunna jämföra de olika operationernas mål, medel och metoder.  
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4.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom svaret på huvudfrågan i denna uppsats resulterade i ett nytt perspektiv på 
psyops och medietekniken så skulle det vara intressant att undersöka vad som behöver 
utvecklas inom medietekniken för att göra psyops ännu mer effektivt och användbart. 
Förslag på frågeställningen är: 

Vilken teknikutveckling behövs för att göra psyops ännu mer effektivt vid operationer 
riktade mot länder där teknikutvecklingen är näst intill obefintlig? 

Något som tas upp i avgränsningar är USA’s psyops mot den egna oppinionen. 
Självklart vill en ledare ha folket med sig på sin sida och från första början så blir 
Amerikas presidenter valda av folket men hur mycket ska ledningen få vinkla sina 
budskap till sin fördel för att befolkningen skall fortsätta tycka som ledaren. Har USA’s 
ledning satt krav på medierna att leverera olika infallsvinklar på händelser i världen 
eller kan medierna själva styra hur folket skall uppfatta omvärlden?. Det är också 
intressant att undersöka om Amerikas ledning styr medierna och i så fall hur. Förslag på 
frågeställning är:  

Använder USA psykologiska operationer mot sin egen befolkning och i så fall hur och i 
vilken omfattning? 
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