
All krigföring syftar t ill att n~ vis;a 
politiska m~1. Oavsett om medlen är 

i kla ssisk mening mi litära ~ t gä rder , eko
nomiska p~tryckningar, propaganda, ryk
tesspridning eller kom binationer a v des
sa och likartade medel skall de ytters t 

skapa psykologiska effekter, som bry
ter ned motpartens motståndsvilja och 
tvin gar till efterg ifter eller underkastelse. 

PROPAGANDAN 
Vdl man definitionsmässigt avgrä nsa 

psykologisk kr.igföring fr~n militär, eko
nomisk eller annan krigföring brukar 
man ange skilln aden i medel. Och med
len i den psyko logisk a kr igföringen är 
huvudsakligen press, radio, TV, flygblad 
m m, genom vi,lka man kan sprid a ny

he ter, långsik tig info rma tion eller propa
ganda i syfte a tt positivt på verka mOt

Ståndsandan hos det egna fol'ket eller ne
gativ t hos motpartens befolkning. 

Medl en är naturli gt vis användbar a i 

såväl krig som fred vid strävan att nå 
utrikespolitiska m~l. Huvudinriktningen 
kan i båda lägena vara antingen offen
siv eller defensiv. I stormakternas poli 
tiska d ragkamp und er efterkrigs tiden har 
vi kunnat bevittna, hur en offensiv psy
kologi5k krigföring ter sig. Det betyder 
ändock inte att de negligerat det psy

kol ogiska försvaret av hemmafronten. 

• När Sverige i b örjan på 50-tal et skul
le ta stä llning tiU "erforderli ga anord
ningar för tryggande aven god psyko
logisk beredskap", rådde ingen tvekan 
om att vå r beredskap skulle ha defen·siv 
karaktär. Vi sk ulle ha et t psykologiskt 

försvar. Sverige har inga angreppsp laner, 
st rävar efter att icke bli indraget i krig 
och har som utrikespoliti,sk doktr in "all i
ansfrihet i fred syftande till neutralitet 
i krig". Försvarsinriktningen var och är 
sjä,lvklar. Det hindrar givetvis inre, att 
om la ndet skulle dras in i en väpnad kon
nikt - det kan bli nöd vä ndigt a tt a n

vända de psykologiska stridsm ed len an 
greppsvis. 

FÖRSVARSVILJAN 
Ansvaret för eventuellt nöd vänd iga åt 
gärder bär ytterst sta'tsmakterna. I de 
relativt H fall under efterkrigstiden, d~ 

vi haft känning av uti,[rån kommande 
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• "Det kalla kriget" som 
vi upplevt under två de
cennier och dagligen fått 
beröring med i press, ra
dio, TV och på film kan 
utan reservationer be
tecknas som psykologisk 
krigföring.•• Även om 
Sverige bara undantags
vis dragits in i det pågå
ende maktpolitiska spe
let är det rimligt att sven
ska folket frågar sig, hur 
vi i fred garderar oss mot 
den propaganda som 
strömmar över oss och 
hur vi förbereder oss för 
att motstå propaganda
attacker i händelse Sve
rige skulle påtvingas en 
väpnad konflikt. • • • 

försök till psykologisk påverkan av 
svenska folket, har statsmakterna också 
till gripit motverkande med el i fo rm a v 
deklara tioner och uttalanden. Någon ef
fekt på svenska folkets motstånd sa nd a 
och försvarsvilja kan dessa påverkans

försök inte sägas ha haft. I var je fa ll vi 
sar de kontinuerliga opin;oil'Smätningar
na, a tt s~v äl mOtst~ndsand a som för
svarsvilja ha ft tämligen konstant höga 
värden hela efterkrigsperioden. Grund
läggand e betyd else har självk lart utform

ningen av såvä l inrikes- som utrikes- och 
försvarspolitiken haft för denna stabi li
tet. 
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Statsmakternas psykologiska .försva rs
å tgärder i fred komplet·te ras av främst 
press, radio, TV och folk rörelserna . De 

senares bidrag spec ie llt genom organisa
tionen Folk och Försvar är betyda nde. 

Dessa m~d ias informationer och f ria de
batt om säkerhets- och utri,kespolitiska 

probl em utgör ett starkt värn mot uti 
utifrån komm ande påverkansförsök, bi
drar till att skärpa det kritiska sinn et 
hos sve n~ka folket ocb att bevara dess 
motstdndsanda och försvarsvilja. 

Hu vudup pgifterna för den 1954 inrät 
tad e "Beredskapsnämnd en för psykolo

gisk t försvar" är i fred att planera det 
psykologiska försvare t i krigs- och kris

si tua tione r. Den pl ane ringen kan i sina 
gr unddrag säga s vara i allt väsen tligt 
klar. Efter korr varse l - vid bered
skapslarm eller efter beslut av regeringen 
- kan näm nd en övergå till krigsorgani

sation ocb direkt under regeringen~ led 
ning fungera som Statens upplysnings
central (UC). 

• Yttersta syftet med uppl ysningscentra
lens verksamhet i krig skall sjä lvklart 
vara att bevara och stärka folkets mot

ståndsanda och försvarsvi·lja. 

SKAPA LUGN OCH TILLIT 
Främst sker det genom att säkra en så 
sann och fullständig nyhetsförmedling 

som möjligt. Det k rävs i en situation 
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präglad av höggradig psyk isk press och 
oro för att skapa lugn , säkerhet och till

lit till sta tsledningens och totalförsvars
myndigheterna's uttalanden och strävan
den. En sann nyhetsförmedling är där

nll effektivaste metoden att motverka 
ryktesspridning och fientlig propaganda, 

Men motståndsandans och försvarsvil
jans styrka måste också hävdas genom 
att gemenskapskänslan vidmahhålles i 
ett skede då familjebanden bryts, mi'ljö
byten påtvingas och alla fredsnormala 

kontakter störs . Psykologiska försva rsan
strängningarna måste fö ljak tli gen i krig 

genom UC-organisa tionens med verkan 
inri,kras på att få de mänskliga kontak

terna, det sociala livet och kulturutbytet 
att löpa så normalt som möjligt. Därför 

är krigsplanläggningen så utfo rmad att 
fo lk rörelserna, bild n ingso rgan isa tionerna 
osv skall fungera, och så att människor

na skall ha tillgång till teater, konst, mu
sik, bibliotek och nöjen oavsett var de 
hamnar. 

• En uppgi'ft av helt annan art är ock

så ålagd det psykologiska försvaret i 
krig, nämligen att direkt motverka fient
lig propaganda som riktas mot vårt folk 
och att till utlandet sprida kännedom om 
våra politiska må l och försvarsansträng 

ningar. 

BEREDSKAPSPLANER 
Planläggningen har självklart tagit hän-
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syn till a llt detta och mer därtill. Be
redskapsplaner i detalj finn~ och över 
ses kontinuerligt för press, radio, TV, 

folkrörelserna , kultursektorn, opin ions
forskn,in gen osv . 

Fredsorgane t - beredskapsnämn den 
som svarar för krigsp lanläggningen är 

sannerligen inte någon StOr organisation. 
Nämnden består a v 15 ledamöter, som 
representerar massmedia, folkrörelserna, 
Folk och Försvar, ut rikesdepartementet, 
Civilförsvarsstyrelsen och försvarsstaben. 

Under sig har nämnden en rad delegatio-
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ner med specialuppgifter och dessutom 
har den till sitt förfogande ett litet kans
li med tre funktionäre r och kontorsper

sonaL 

• Utöver k rigsplan läggningen syss lar 

nämden i fred med opln lonsmåtningar, 
viss massmedia- och närliggande forsk
ning samt utbildning av de krigsplacera

de i det psykologiska försvaret. 

I krig sväller organisationen avsevärt. 

Statens upplysningscentra l får disponera 
några hundratal handplockade personer, 
som bemannar organisationen. 

Ledningsorgani,sationen består av f ram
ståen'ue representa nter för ma'ssmedia, 
vllket garanterar bästa samverkan mellan 

UC: samt press, radio och TV under de 
svår igheter nyhetsförmedlingen får 
krig. 

STUDIEBEHOV 
Samverkan och r;idgivning i publice
ringsfrågor är oundgängligen nödvändig 
speciellt med tanke på att tryckfrihets

förordningen och dess förbud mot cen 

sur 9kall gälla även i krig. Ett /örtroen
de/ärhållande måste skapas mellan ma~s
media och statsledningen för att all pub

licitet skall ta nödig hänsyn till landets 
totalförsva r och befolkningens säkerhet 
och ti ll vad kr igsansträngningarna krä
ve r. 

Beredskapsnämnden har verkat i drygt 
ett decennium . Nämnden fa7111 somma ren 
1966 tiden inne att hos regeringen be

gära en ö\'ersyn av verksamheten på 
grundval av vunna erfarenheter. Främst 
känner nämnden behov av att H ekono
miska och personella resurser för att 

enligt stJ.tsmakternas utsprungliga inten
tioner ta itu med mera djupg:l.ende 
studier a v den intermationella psykolo
giska krigföringen och att få vidga mass
media- och opinion'sforskningen , Ett yt

terligare motiv för omprövningen utgör 
riksdagens bes lut våren 1967, att hand
läggningen av psykologi>!ka försvaret 
fred skall ske i försvarsdepanementet 

och icke som tidigare i inrikesdeparre
mentet. • 
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