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Homo Politicus vs Homo Civicus: 

 
Hur utformar olika politiska system beslut om militärt våld och vilka effekter får det för den 

militära operationen? 
 
Sammanfattning: Beslutsfattning om militära våldsmedel varierar med en nations civil-militära 
mönster. Genom att teoretiskt använda maktbegreppet för att beskriva vilka normativa 
styrprinciper som formar den civil-militära relationen kan den också beskrivas. Teorin appliceras 
på Falklandskonflikten och Ubåtsincidenterna i Sverige under tidigt 80-tal. Effekterna som 
undersöks är tid och uppfattning om det strategiska målet som operationen syftar till.   
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur olika typer av relationer mellan civila makthavare 
och den militära organisationen påverkar utformningen av beslut om militärt våld. Uppsatsen
förklarar vilka styrprinciper som ligger bakom hur olika politiska system fattar beslut om militärt 
våld. 
Resultatet indikerar att maktbegreppet är fruktbart för att kategorisera den civil-militära relationen 
och därmed beskriva hur olika politiska system fattar beslut om militärt våld. Sverige tenderade 
till att reglera och överlåta våldsbeslut till den militära aktören, men uppvisade en pragmatisk 
hållning när beslut brådskade. Storbritanniens dominerande drag var förhandling genom 
samverkan vilket medförde att direktiv var sällsynta. Reella likheter mellan Storbritanniens och 
Sveriges civil-militära relation existerade. En skillnad var graden av integration. En formell 
integration av försvarsmaktsledningen i den politiska ledningen socialiserade den militära aktören 
till att uppfatta politiska intentioner och internaliserar den att ta hänsyn till politiska konsekvenser 
av våldsmakten. I Sverige uppstod samverkan mellan aktörerna på basis av ad-hoc vilket 
medförde att den militära aktören fick stora friheter att genomföra operationen på bekostnad av 
den civila kontrollen. 
Nyckelord: Civil-militär relation, Falklands, ubåtsfrågan, U137 maktrelation, 
beslutsfattning 
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Homo Politicus vs Homo Civicus: 
How does different political societies form decisions to apply military means of violence and 

what effects will influence the military operation? 
 
Abstract: Decision-making on military violence varies with a nation’s civil-military relation. 
Applying a theoretical framework that uses the concept of power to determine the normative and 
ruling principles will allow a model to describe and categorise the civil-military relation. The 
theory is applied on the Falklands conflict and the Swedish issue of violating submarines in the 
early eighties. The effects that are examined are time and the apprehension of the conception over 
the strategic goal for the operation. 
 
The purpose of this study is to examine how different types of relations between politicians and 
the military organisation, are affecting the design of the decision process. The study explains what 
normative and ruling principles that are underlying how different political systems make decisions
on military violence. 
The results indicate that the concept of power can be fruitful to categorise the civil-military 
relation and thereby describe how different political systems makes decisions on military violence. 
Sweden had an inclination towards governmental regulation and to hand over the decisions to the 
military operator, but had also a pragmatic attitude when decisions were urgently needed. The 
dominating inclination in UK during the Falklands conflict was to closely co-ordinate actions 
through negotiations between the civil and military operators. Actual similarities between the UK 
and Sweden did exist as well. However, a difference was the level of integration. A formal 
integration of the military supreme command into the Ministry of Defence will socialise the 
military operator so that he will detect political intentions and internalize him to take decisions 
with political considerations. In the case of Sweden co-ordination was run on basis of ad-hoc
which gave the military operator large amount of freedom to act at the expense of the civil control.
 
Key words: Civil-Military relation, Falklands, Submarine, U137, power concept, decision-
making 
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1 Inledning 
”Det är även helt uppenbart att den högsta ledningsnivån för kriget, från vilken de 
övergripande besluten utgår, inte kan vara annat än politisk.”1 

 
För Clausewitz var beslutet att nyttja militärt våld i grunden en politisk handling och där 
krigskonsten på dess högsta nivå är politisk och från den synpunkten vore det endast skadligt 
om en stor krigshändelse eller krigsplanläggning skulle behandlas rent militärt. 
 
Våldets utformning är som i de flesta moderna statsbildningar reglerat i Sverige och beslutet 
är också noggrant formulerat i den svenska regeringsformen.2 Men hur tillämpas 
beslutsprocessen eller något omskrivet, hur fattas beslutet om våldsanvändningen och vilka 
effekter får detta på den militära operationens utformning? Ett sådant beslut kan grundas på 
politisk rationalitet eller på militär sakkunskap eller som en kombination av dessa.3 Oavsett 
vilket får relationen mellan ett lands politiska och militära aktörer en avgörande betydelse för 
utformningen av såväl beslut som ledningsstruktur. Maktrelationen och dess struktur kan ses 
som indikatorer på utformningen av beslutsprocessen. En fråga som intresserat statsvetaren 
Robert Egnell är om ett lands politiska system påverkar beslutet. Egnell hävdar att strukturen 
och de kulturella dragen i den civil-militära relationen i en stat har en direkt påverkan på 
metod och effektivitet genom dess påverkan på såväl den strategiska som operativa ledningen 
i en operation.4 En av slutsatserna han drar är att i Sverige är de civil-militära relationerna på 
strategisk nivå begränsade och att detta riskerar att påverka komplexa militära operationer 
negativt vad avser effektiviteten. Huvudanledningen, enligt Egnell, är den organisatoriska och 
geografiska uppdelningen mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.5 Innebär detta 
att det skulle vara en skillnad på beslut om våldsmedel fattade i ett annat politiskt system där 
ett lands försvarsmakt är fullt integrerat i sitt försvarsdepartement och med en civil ledning av 
detsamma? Ett system där den strategiska militära ledningen endast har att ta hänsyn till just 
militär sakkunskap, skulle således inte behöva värdera politiska konsekvenser av en 
våldsanvändning, och formar då troligen politiskt omedvetna officerare, Homo Civicus. Dess 
motsats, Homo Politicus, de politiskt medvetna officerare borde då följaktligen vara formade 
av beslutsprocesser som kräver att de politiska konsekvenserna av våldsanvändning värderas 
och tas hänsyn till. Det som teoretiskt ter sig lovande kanske inte stämmer i realiteten, det 
som är analytiskt åtskilt behöver inte vara sant som i den teoretiska utgångspunkten ovan. 
Storbritannien förefaller ha levt länge med en integrerad civil-militär, medan Sverige levt med 
det unika förhållningssättet med självständiga myndigheter och ett litet försvarsdepartement, 
varför en jämförelse blir intressant.  

1.1 Uppgift, syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om olika typer av relationer mellan de civila 
makthavarna och militära organisationen påverkar utformning av besluten. Frågeställningen 

                                                 
1 Clausewitz, Carl von (2002) Om Kriget, Bonnier, Stockholms 618. 
2 Gregow, Torkel (2009) Sveriges Rikes lag, Regeringsformen kapitel 10 § 9, hundratrettionde upplagan, 
Nordstedts, Stockholm, s XXXI 
3 Berge, Anders (1987) Sakkunskap och politisk rationalitet; Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-
1939, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 
4 Egnell, Robert (2008a) “Civil-Military Relations and Military Effectivness: The case of Sweden” i The 
Heritage and the Present, Weibull, Alise m fl, Försvarshögskolan, Stockholm, s 124 
5 Ibid. s 139 
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blir således; Hur utformar olika politiska system beslut om militärt våld och vilka olika 
effekter får det för den militära operationen?  
Under arbetet med frågeställningen växte en insikt om att påverkan på beslut är ett resultat av 
maktutövning i alla dess dimensioner. Varför är det då fruktbart att använda maktbegreppet 
som ett analysverktyg för att identifiera den civil-militära relationen? I kapitlet om 
maktbegrepp förklaras att makten inte är enbart är en formell egenskap, det vill säga ett 
besittande av maktresurser. Maktens reella utövande sker i relation till något och i detta fall 
utövas den i en relation mellan en civil och en militär aktör. Kunskapsbidraget som tillförs är 
att använda maktbegreppet för att analysera hur beslut om våldsmedel fattas och hur detta 
identifierar den civil-militära relationen. De vedertagna begreppen för institutionell reglering 
av statliga verk och myndigheter omfattades inte av direktivrätten eller något förenklat 
möjligheten att påverka genom direkt maktutövning varför jag tillfört denna till 
analysverktyget och bör även detta ses som ett bidrag till kunskapssamhället.  
 
Frågeställningen leder även till ett antal delfrågor som bör besvaras. En initial fråga är om 
Sverige och Storbritannien representerar olika politiska system när det kommer till den civil-
militära relationen. Relationen formas givetvis av det för varje land unika politiska system 
som förhärskar, men min tes är att det är möjligt att teoretiskt identifiera två idealmodeller för 
den civil-militära relationen i respektive land. Genom att undersöka ett lands nationella 
beslutsprocess för våldstillämpning och därmed associera denna till ett dominerande mönster 
bör det vara möjligt att se hur de civil-militära relationerna tar sig uttryck. Kort sagt; Till vilka 
ideala civil-militära relationer kan Sverige och Storbritannien associeras till? 
 
När väl associationen till en idealmodell är klarlagd är det dags för nästa fråga som relaterar 
till frågeställningen om hur själva beslutet om våld ser ut. Institutionellt våld eller hot därom 
innebär ett av de starkaste maktuttryck en stat kan uppvisa. I det moderna samhället sker 
maktutövning oftast indirekt och via institutionaliserade regelverk. De öppna samhällen som 
Storbritannien och Sverige kan sägas tillhöra bör då tillämpa olika beslutsformer som en 
variation av sitt politiska system. Min andra fråga blir då; Vilka dominerande principer för 
reglering av våld tillämpas reellt och kan huvudsakligen knytas till respektive stat? 
 
Vilka effekter får detta för den militära operationen? En faktor kan vara tiden från behov av 
beslut till dess att beslutet är fattat. En annan är kvalitativ i den mening att beslutet om 
våldsmedel tar hänsyn till såväl politiska konsekvenser som militära oavsett hur det har fattas. 

1.2 Metod 
Uppsatsen tar en deduktiv utgångspunkt i det att två ideala modeller beskrivs. Dessa ska få 
beskriva två skilda typer av relationer mellan den politiska makten och det militära systemet.  
Således är jag teoribunden i den efterföljande fallstudien.  Det finns en risk att uppsatsen 
fastnar i fallstudierna i stället för att utgå från teorin och därmed övergå till en militärhistorisk 
studie. Clausewitz pekar just på detta när han definierar skillnaden mellan en kritisk 
granskning och en enkel redogörelse för historiska fakta.  
 

”Den kritiska granskningen består av tre olika intellektuella aktiviteter. För det 
första att upptäcka och fastställa otillräckligt kända fakta… För det andra härleda 
verkningarna till deras orsaker. Detta utgör den egentliga kritiska forskningen. 
Den är omistlig för teorin. Allt vad teorin skall fastställa, belägga eller bara 
kommentera genom erfarenhet kan endast behandlas på detta sätt. För det tredje 
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utvärdera de använda resurserna…Den kritiska granskningen, dvs ett närmare 
studium av medlen, leder till frågan, vilka särskilda resultat som vunnits[?]…”.6 

 
Avsikten med denna uppsats är inte att upptäcka och fastställa nya historiska fakta utan att 
med hjälp av dessa fakta förstå verkningarna, dvs. besluten om våld och dess relation till 
orsaken dvs. den civil-militära relationen. Clausewitz tredje aktivitet att svara på frågan om 
vilka särskilda resultat som vunnits motsvaras av min strävan att se vilka effekter som är en 
konsekvens av beslutsprocessen. 
 
De valda teorimodellerna räcker inte fullt ut för att besvara frågeställningen, men nyttjas för 
att kategorisera aktörerna. Ett analysverktyg har utarbetats i syfte att kunna identifiera de 
dominerade styrprinciperna inom institutionell maktutövning. Härvid definieras maktbegrepp 
som en relation, varvid olika regulativa styrprinciper, som beskrivs närmare i teorikapitlet, 
skall tjäna som indikatorer på vilka principer som varit den mest dominerande i fallstudiens 
olika operationer. 
 
Författaren kommer därefter, att i två jämförande fallstudier av Storbritannien och Sverige, 
nyttja en kvalitativ textanalys för att identifiera beslutssituationer där indikatorerna prövas på 
empirin. Analysen skall klargöra tankestrukturen hos de centrala beslutsfattarna och ordna 
dessa logiskt till operationaliseringen, det vill säga styrprinciperna för beslutsfattande. 
Dagböcker och biografier från militära befälhavare och politiker, men även officiella 
historiebeskrivningar och vittnesutsagor nyttjas för att beskriva hur beslut om militär 
våldsanvändning fattats. Fokusen ligger på samspelet mellan militära och civila makthavare. 
 
I fallstudien identifieras beslutstillfällen för våldsanvändning, såväl allmänna beslut om 
våldsanvändning som specifika. Dessa beslut hänförs till en styrprincip enligt analysverktyget 
i syfte att senare under diskussionen kunna se en dominerande riktning för konfliktfallen som 
överensstämmer med någon av idealmodellerna. Nota Bene; en viss försiktighet bör iakttagas 
då nästan alla system har sina egenheter som ett resultat av dess historiska bakgrund och 
kulturella framväxt varför jag inte kan anse att ett visst system fullständigt överensstämmer 
med den idealmodell som korrelerar med dess ursprungliga teori.7 
Slutligen skall resultatet av fallstudien sedan nyttjas för en diskussion om effekter på den 
militära operationen till följd av eventuella systemskillnader, men även för att kunna dra 
slutsatser kring strukturen på beslutsprocesserna.   
 
Fallstudien behöver ha ett tydligt definierat aktörsbegrepp. Rummet utgörs av de nationer som 
studeras bildar den primära aktören. Inledningen ger en föraning om en politisk aktör och en 
militär dito, som båda omfattas av individer i ledande och exekutiva befattningar. Dessa utgör 
sekundäraktörerna. Den politiska gruppen kommer att utgöras av regeringschefen, 
försvarsministern och medlemmar av den innersta regeringskretsen. Den militära aktören 
utgörs främst av den formellt högste företrädaren för det egna landets försvarsmakt i den 
nationella militära organisationen samt försvarsgrenschefer och inte minst chefen för den 
militära operationen som studeras. 
 
 
 

                                                 
6 Clausewitz, s 119f 
7 Skinner, Quentin (2009) Visions of Politics, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, s 178f 
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Rum/Aktör Politisk Militär 
Storbritannien Premiärminister Margaret Thatcher,  

Försvarsminister John Nott,  
Inrikesminister William Whitelaw,  
Medlem i krigskabinettet Cecil 
Parkinson 
 

Försvarsstabschef:Terrence Lewin 
Marinchef Henry Leach 
Arméchef 
Operationsbefälhavare, John 
Fieldhouse 
Sjöstyrkechefen Sandy Woodward  

Sverige Statsminister Torbjörn Fälldin 
Försvarsminister Eric Krönmark 
(Utö), Torsten Gustafsson (U137+HF) 
Utrikesminister Ola Ullsten 
Kabinettsekr. Leif Leifland 
Statssekr. (Fö) Sven Hirdman 

ÖB Lennart Ljung 
Försvarsstabschef Bengt Schubak 
Bror Stefansson (Endast HF) 
Militärbefälhavare (MB) Ej 
namngiven. 
C Örlogsbas Karlskrona: ej 
namngiven 

Figur 1. Definierade och centrala aktörer i fallstudien. HF avser Hårsfjärden. Notera att vissa befattningshavare 
ersätts efter hand i det svenska fallet varför endast dess funktion är av betydelse. 
 
Argentina och Sovjetunionen hade varit möjliga primäraktörer om resultaten av fattade beslut 
relativt en motståndare skulle studeras, men fokusen är satt till att studera beslutsprocessen 
och vilken effekt detta fått för den militära operationens förutsättningar varför dessa aktörer 
avgränsas. 

1.3 Avgränsningar 
Insatsen handlar i denna uppsats inte om insatser generellt vilka underkastas politisk styrning, 
såsom försvarsplanering och nationella begränsningar för ett förband ingående i en operation 
s.k. caveats, utan fokuserar på insatser som krävt beslut om det mest centrala i krigets natur, 
nämligen våldsanvändning eller hot om densamma. Maktbegreppet som med rätta fått en egen 
rubrik i denna uppsats, förutsätter ibland att olika aktörer som är underkastade en 
maktordning har olika mål och därmed en motsättning. Jag har gjort ett antagande i 
fallstudien att de militära aktörerna och de politiska har haft samma målbild om den politiska 
effekt som skulle uppnås. Man kan då fråga sig om makt verkligen har utövats? Metod och 
medel är fortfarande de variabler som påverkas av maktutövning. 
 
I Egnells forskning studeras såväl strukturella som kulturella fenomen och hur dessa påverkar 
effekten i en militär operation medan denna uppsats endast analyserar hur organisationen av 
ledningen av Försvarsmakten påverkar besluten om våldsanvändningen och effekterna av 
dessa.  Vidare anför Egnell att det finns såväl direkta som indirekta effekter som ett resultat 
av ett lands civil-militära relation. De indirekta effekterna berör variabler som en 
försvarsmakts storlek, kultur, doktriner och utrustning, vilket jag inte kommer att undersöka i 
denna uppsats. Egnell har även lagt fokus på fredsfrämjande insatser, vilket skiljer sig från 
denna framställning som enbart avhandlar renodlade nationella beslutsprocesser.8 
 
Makten att påverka i en relation kan som redovisas i ett särskilt kapitel nyttjas genom att 
påverka agendan över vilka frågor som ska avhandlas. En aktör på denna arena är sannolikt 
media och dess påverkan på agendan. Detta har till del berörts av Fredrik Bynander i sin 
undersökning av Hårsfjärden där mediamakten som påverkansfaktor politiserade ubåtsfrågan 

                                                 
8 Egnell 2008a, s 119f 
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så att aktörerna tvingades till att hantera ansvarsfrågan.9 Ansvarsfrågan och skiljelinjen 
mellan demokrati och säkerhetsintressen och hur mediamakten förhöll sig till makten under 
Falklandskrisen beskriver den före detta medarbetaren vid det brittiska försvarsdepartementet, 
Valerie Adams väl i sin forskning om medias roll.10 Mediamakten tenderar att fokusera kring 
relationen mellan den första och tredje statsmakten medan Försvarsmakten ofta blir en part 
som hanterar konsekvenserna av den relationen utan att vara en central del av den varför 
mediamakten avgränsas ur frågeställningen om den civil-miltära relationen. 

1.4 Urval 
Tre viktiga urval måste göras. Det första på den nationella arenan och svarar mot frågan 
varför är Storbritannien och Sverige representativa för de identifierade idealmodellerna? 
Sverige som nation har en strikt uppdelning mellan regering och myndigheter. I den svenska 
författningen står det att; 
 

”Ingen myndighet, ej heller riksdagen… får bestämma, hur förvaltningsmyndighet 
skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller 
mot kommun eller som rör tillämpning av lag.”11 
 

En motsvarande uppfattning speglas i den svenska militärstrategiska doktrinen där 
utformandet av den politiska strategin är exklusivt förbehållen statsmakterna oavsett om det 
rör sig om en nationell operation eller tillsammans med andra i en multinationell sådan. 
Graden av separation belyses särskilt i ordalydelsen; 
 

”Den politiska strategin definierar de strategiska mål statsmakterna vill uppnå 
samt fastställer, utan att detaljreglera, vilka medel och metoder som skall 
användas samt begränsningar för angivna medel.”12 

 
Denna tydliga separation i såväl författning som militär doktrin gör att Sverige formellt är en 
god kandidat för en riktning som förespråkar en tydlig uppdelning i av den civil-militära 
relationen. 
I det brittiska fallet är det inte uppenbart lika lätt då landet saknar författning och styrs av 
praxis. Men i en svensk statlig utredning från 2005 konstateras det att den politiska och 
militära ledningen är fullt integrerad och att försvarsministeriet fungerar som ett 
policyskapande departement, men också som ett militärt högkvarter.13 Även Robert Egnell 
har i sin forskning kring olika maktrelationer mellan det civila och militära funnit att 
Storbritannien utgör en representant för en politiskt integrerad försvarsmakt och att detta har 
formats av att den brittiska militären tvingats att utveckla en politisk känslighet under 
imperietiden. Detta förhållande skall inte enbart ha påverkat civil-militära förhållandet i 
kolonierna utan även befälhavarna i fält.14 Sammanfattningsvis kan Storbritannien sägas vara 
en god kandidat för en riktning där det militära systemet inte bara är underordnat den politiska 

                                                 
9 Bynander, Fredrik (1998) Crisis Analogies-A Decision Making Analysis of the Swedish Hårsfjärden Submarine 
Incident of 1982, Utrikespolitiska institutet, Stockholm s 61ff se även s 79f. 
10 Adams, Valerie (1986) The Media and the Falklands Campaign, The MacMillan Press Ltd, London, s 174ff 
11 Larsson Torbjörn (1994) Det svenska statsskicket, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, s 220. Vissa 
undantag finns då de s.k. kommandomålen träder i kraft, vilket behandlas mer utförligt längre fram i texten. 
12 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s 69. 
13 SOU 2005:92, s 278f 
14 Egnell, Robert (2008b) Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations (FOI-R--2480--
SE), Stockholm, FOI, s 30f 
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ledningen men också väl integrerad och politiskt medveten, och att detta utvecklats under en 
lång tid. 
 
Det andra urvalet är operativt och rör varför Falklandsoperationen och den svenska 
ubåtsjakten är relevanta att studera i fallstudien. Det operativa urvalet av exempel för att 
påvisa resultaten har gjorts av flera skäl. Ubåtsjakten under 80-talet är det tydligaste exemplet 
där Sverige som nation helt och fullt kontrollerat beslutsprocessen såväl militärt som politiskt. 
Detta har varit en viktig förutsättning för att kunna härleda effekter till ett svenskt politiskt 
system och därmed få en god validitet. Det andra exemplet, som avhandlar Falklandskriget 
var en fullskalig konflikt som eskalerat till en konfrontation, vilket ubåtsjakten inte gjorde. 
Ubåtsjakten hade dock åtminstone vid ett tillfälle kunnat utvecklas till en konfrontation, vilket 
är tillräckligt för att en jämförelse skall kunna göras. Ett annat argument för att nivåerna av 
konfrontation skulle vara för disparat är även detta försett med tvetydigheter, i det att det inte 
alltid är en klar distinktion mellan krig, kris och fred, konflikt eller konfrontation. Det finns 
forskare som diskuterat en sådan distinktion och funnit den vara svårbemästrad.15 Det 
understryks av att Argentina och Storbritannien faktiskt aldrig var i krig med varandra 
formellt sett. För beslutsprocessen om våldet, har, undantaget den folkrättsliga dimensionen, 
distinktionen en mindre betydelse för hur beslutet fattas. Här är det beslutet om att nyttja 
militärt våld som är det avgörande och inte graden av våldet.  
Konflikten över Falkland var möjligen inte ett egentligt val, utan snarare ett imperativ. 
Motståndaren var nästan designad för att passa den brittiska regeringen, ”…en relativt svag 
krigsmakt styrd av en vit fascistisk militärdiktatur, vars enda internationell partner var i 
allians med Storbritannien.”16 Detta argument förkastas inte, men jag menar ändå att en 
process som leder fram till detta beslut ändock påverkas av relationen mellan det militära 
systemet och landets politiska ledning. Avslutningsvis kunde valet av operation i det brittiska 
fallet självfallet ha fallit på någon annan nationell operation som t.ex. Nordirland vilket jag 
har avstått ifrån för att det kan vara svårt att skilja på beslut om militär respektive polisiär 
utövning av våld.   
 
Det tredje och sista urvalet avhandlar om vilka beslutssituationer som har identifierats i 
litteraturen och på vilka teorin prövas empiriskt. Det första urvalskriteriet är ett strategiskt 
kriterium. Hur fattas ett s.k. rambeslut för våldsanvändning? Detta beslut om våldsanvändning 
avser det första beslutet efter att man identifierat en krissituation. Ett rambeslut innehåller då 
de nödvändiga rekvisiten och omfattar det mer generella beslutet för att få tillgripa våld eller 
hota med detsamma. Mitt andra kriterium är det operativa och avhandlar hur beslutsfattningen 
sker då händelseutvecklingen tvingar fram beslut med möjliga operativa och politiska 
konsekvenser som följd. 
Gemensamt för båda fallen är att de i tid utspelar sig nästan samtidigt, 1980-1982, och att 
källmaterialet är omfattande där såväl offentliga utredningar, officiell krigshistoria och 
memoarer är publicerade. En argumentation som kan föras är att det förflutit ett drygt 
kvartssekel sedan händelserna utspelades, men den offentliga makten är mycket trögrörlig, 
kanske t o m ovillig att förändra sig själv när det kommer till beslutsprocesser.17 Byråkratin 
alstrar tröghet och konservatism och även om incitament för att se över eller förändra 

                                                 
15 Ångström, Jan (2004) ”När råder krig? Historiesyn och perspektiv på Irakkriget” i Bengt Anderberg (red) m 
fl. Irakkriget; Perspektiv på politik och krigföring, Försvarshögskolan, Stockholm, s 335ff. 
16 Freedman, Lawrence (1999) The Politics of British Defence, 1979-98, MacMillan Press Ltd, London, s 90. 
17 Petersson, Olof (2003) Den offentliga maktens organisation, fjärde upplagan, Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle, Stockholm s 110f 
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beslutsprocesser inte saknats i en föränderlig omvärld.18 Jag har inte funnit någon förändring 
som får konsekvenser för beslutsprocessen om våld varför jag anser att den valda tiden är 
giltiga för uppsatsen. Möjligen förtjänar det att påpekas att Försvarsmakten blev en 
myndighet först 1994 och var innan dess uppdelad i flera olika myndigheter varav några hade 
operativt ansvar.19 

1.5 Forskningsöversikt 
Maktbegreppet är närapå oändligt men en utgångspunkt har tagits i antologin Maktbegrepp 
med förre ordföranden i den statliga maktutredningen, Olof Petersson, som redaktör. 
Utredningen arbetade under vetenskaplig självständighet och dess forskningsresultat 
publicerades i en serie böcker varav antologin är en av dessa.20  Forskningen av de civil-
militära relationerna är tämligen omfattande. En god överblick över forskning fram till 1972 
återfinns i Kurt Langs, Military Institutions and the Sociology of War.21 Ett av de äldre verken 
är Samuel Huntingtons teorier från 1957, The Soldier and the State .22 Huntingtons teori om 
den civil-militära relationen är viktig för framställningen för den representerar en idealmodell 
för styrning och kontroll av den militära apparaten. Hans tillämpning på teorin som återfinns i 
del två är dock inte fruktbar då den huvudsakligen tillämpas på amerikanska förhållanden. En 
annan central teoribildning är Morris Janowitz, The Professional Soldier från 1960, som i 
motsats till Huntingtons teoribildning accepterar en integrering mellan politiken och 
militärapparaten.23 En modern vidareutveckling av teorin, baserad på beprövad erfarenhet 
som militär befälhavare på alla nivåer, dock i mindre vetenskaplig form, ges även av Rupert 
Smith i The Utility of Force24 
 
Svensk forskning i ämnet har utgjorts av en serie forskningsrapporter från FOI, vilka 
huvudsakligen fokuserat på beslutsprocesser i samband med internationella insatser. En av de 
samtida svenska samtida forskarna inom området är Robert Egnell som har studerat hur den 
civil-militära relationen utvecklats strukturellt och kulturellt och hur detta påverkar den 
operativa effekten i en strategisk kontext, och då särskilt vad avser komplexa irreguljära 
konflikter. Egnell har i huvudsak främst fokuserat på USA som representant för den relation 
som präglas av separation av besluten. Egnell delar upp den civil-militära relationen i vad han 
kallar en integrated approach och en divided approach, dessa bygger på Samuel Huntingtons 
och Morris Janowitz teorier, vilka utvecklas närmare i teorikapitlet.25 Karin Lindgren har 
forskat om beslutsfattare och policyförändringar i säkerhetspolitiska kriser. Resultatet visar 
främst på att förändringar sker då ledare har formell makt och mycket inflytande över 
relationen mellan aktörerna.26 

                                                 
18 Ibid. 
19 SOU 2001:85, s 33. 
20 Petersson Olof (red) (1987), Maktbegreppet, Carlssons, Stockholm, s 4 
21 Lang, Kurt (1972) Military Institutions and Sociology of War-A  review of literature with annotated 
bibliography, Sage Publications, London 
22 Huntington, Samuel P (1985) The Soldier and the State; The Theory and Politics of Civil-Military Relations, 
Harvard University Press,  Cambridge, Massachusetts 
23 Janowitz, Morris (1960) The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, The Free Press of Glencoe, 
Illinois  
24 Smith, Rupert (2005)The Utility of Force, Penguin Books, London  
25 Egnell, 2008a, s 119 f 
26 Lindgren Karin (2003) Vad styr ledaren? Om beslutsfattare och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser, 
Uppsala universitet, Uppsala  
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1.6 Material 
För de empiriska avsnitten i det svenska fallet har jag huvudsakligen använt de statliga 
utredningar som granskat ubåtsfrågan och då särskilt ambassadören Ekéus utredning från 
2001. Detta för att denna till skillnad från de övriga kommissionerna fokuserade på hur 
regering och Försvarsmakten hanterat incidenterna. Det förtjänar att påpekas ur ett källkritiskt 
perspektiv att Ekéus utredning har utsatts för kritik av forskaren Ola Tunander, där han främst 
kritiserar utredningen för att inte beakta möjligheten av att ubåten var från ett västligt land 
och att Sverige avsiktligt släppt denna ut ur Hårsfjärden.27 Kritiken har bemötts av Jerker 
Widén som menar att substantiella bevis saknas för påståendena.28 I uppsatsen har 
utredningen och Widéns genmäle varit vägledande såtillvida att den utgår från att inget aktivt 
beslut om att släppa en ubåt fattats, vare sig av militärer eller av politiker. Konsekvensen av 
om Tunanders skulle ha rätt är ringa men slutsatserna i det svenska fallet skulle kunna 
förskjutas från resultatet mot en mer pluralistisk riktning. Ekéus utredning har beaktat ett 
mycket omfattande källmaterial som bl. a bygger på formella rapporter och inte minst 
dåvarande ÖB, Lennart Ljungs dagböcker. När det gäller dessa är jag medveten om den 
generella risk som finns för tendens men Ljung är förutom en samtida även en så central 
under perioden att hans uppgifter är viktiga för att förstå beslutsprocessen. 
 
För det brittiska fallet har jag huvudsakligen nyttjat Lawrence Freedmans officiella 
historieskrivning om Falklandskonflikten som utgavs första gången 2005.29 Detta omfattande 
verk är inte samtida men bygger på ett omfattande källmaterial från både primärkällor, varav 
flertalet samtida, och sekundärkällor.  Valen av huvudlitteraturen är att jag vill att materialet 
skall vara satt i en kontext som blir mer holistisk när memoarer och biografier och dagböcker 
är skrivna och när militära primärkällor blir tillgängliga för forskning. I den mån memoarer, 
skrivna av politiker, har använts är jag medveten om risken för att texten kan vara tendensiös 
för att i efterhand rättfärdiga politiska beslut varför dessa uppgifter stämts av med andra källor 
och om ingen överensstämmelse funnits har jag så noterats detta för läsaren eller utelämnats. 
Ett viktigt material har varit det vetenskapliga vittnesseminarium som arrangerades 2002 där 
majoriteten av de centrala aktörerna från Falklandskonflikten i den strategiska militära och 
politiska ledningen deltog. Detta är en ordagrann uppteckning vad som sades varvid flera 
korrigeringar gjorts av händelseförloppet i förhållande till övrigt känt källmaterial på grund av 
att så många av beslutsfattarna befunnit sig på samma plats och frågats ut av 
militärhistorikerna Lawrence Freedman och Geoffrey Till. I detta material har några av 
personerna som deltagit givit uttryck för viss motstridig tendens men haft fördelen av att de 
uppgifter som de kunnat bekräfta har kunnats ta för troliga.  

1.7 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel ett beskriver min frågeställning, dess syfte och 
metod och avslutas med en forskningsöversikt. Kapitel två beskriver det teoretiska ramverket 
och utmynnar i en redovisning av de indikatorer som kan härledas ur teorin genom att 
                                                 
27 Tunander, Ola (2002) ”Sverige föredrar man att ingenting se och ingenting höra”, s. 97-106 i Kungl. 
Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, 3.häftet, tvåhundrasjätte årgången, Stockholm. jmf med 
Bynander s 45. 
28 Widén, Jerker (2002) ”Konspirationsteori om ubåtsincidenten i Hårsfjärden 1982 baserad på bristande bevis!” 
s. 99-108 i Kungl. Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, 1.häftet, tvåhundrasjätte årgången, 
Stockholm. 
29 Freedman, Lawrence (2007)The Official History of the Falklands Campaign, Vol II-War and Diplomacy, 
andra upplagan, Routledge, Oxon  
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analysera begreppet makt och som syftar till att appliceras på de två typfallen. Kapitlet 
beskriver också två ideala typer av civil-militära relationer samt definitioner på effekter som 
kan förväntas. Kapitlet avslutas med hur tillämpningen av teorin skall ske. Kapitel tre 
beskriver en generell bakgrund till de konflikter som studeras i fallstudien och syftar till att ge 
läsaren en övergripande bakgrund och förståelse för konflikternas utveckling i stort och 
därmed öka förståelsen för kapitel fyra. Kapitel fyra är en fallstudie av Falklandskonflikten 
och syftar till att genom texttolkning av materialet identifiera effekter på den militära 
operationen som ett resultat av sitt politiska system. I kapitel fem diskuteras och jämförs de 
båda fallen utifrån de teoretiska begreppen. Sjätte kapitlet redovisar mina slutsatser utifrån 
fallstudien och ger förslag till fortsatt forskning samt kommenterar teorins användbarhet. 
 

2 Teori och teorianknytning 
Ontologiskt kan man fråga sig vilka variabler som utgör sambandet mellan besluten om 
våldsmedel och den icke beroende variabeln, den civil-militära relationen. Finns det andra 
beroende variabler än det institutionella maktbegreppet som nyttjats här. Det är möjligt att det 
kan finnas fler variabler. En sociologisk utgångspunkt är den där kognitiva beslutsstilar 
fungerar som variabel. Ett exempel på en sådan studie är Stephan Dyson som menar att 
Thatchers inneboende personlighet som individ var helt avgörande för den militära insatsen 
som syftade till att återta Falklandsöarna med våld.30   
 
Egnell drar slutsatsen att det finns ett samband mellan strukturen på den civil-militära 
relationen och militära operationers effektivitet direkt, the direct impact.31 Således kan den 
institutionella organisationen vara en variabel. I analysverktyget används denna variabel för 
att identifiera hur styrprincipen förhandling definieras.  
 
De huvudsakliga utgångspunkterna för uppsatsen tas i två teorier som fast dessa lades fram 
för mer än 50 år sedan har fått och bildar skola än i dag. Problemet med dessa är frågan om 
maktbegreppet dvs. att det skulle råda ett nollsummespel där antingen maximalt eller 
minimalt utrymme för maktutövning kan ske. En mer pluralistisk syn vore att tro att 
relationen kan optimeras för det operativa behovet och de strategiska målen. Med denna 
utgångspunkt är det således möjligt att beslutet om våld i en demokrati kan utformas på olika 
sätt genom att den civila och militära aktören utövar makt i alla dess dimensioner. Det kan 
vara enkelt att tro att den formella makten alltid kommer att påverka mål och medel så att den 
anpassas till dess syfte. Makten är dock inte endimensionell som medför att en utveckling av 
maktbegreppet ter sig särskilt fruktbart om vi antar ett pluralistiskt synsätt på makten att 
påverka i den civil-militära relationen. 
 

2.1 Maktbegreppet - ett analysverktyg 
Makt är ett av de mest omtvistade begreppen inom samhällsforskningen. Makten att påverka 
beslut behöver definieras och operationaliseras i förhållande till de två idealmodeller som 
beskrivs nedan. Till hjälp används antologin Maktbegrepp som Olof Petersson m fl. har 
skrivit .32 Begreppet makt i all dess svårighet innehåller dock en möjlighet att påverka, vilket 
                                                 
30 Dyson, Stephan, “Cognitive Style and Foreign Policy: Margaret Thatcher’s Black-and-White Thinking” 
International Political Science Review (2009), Vol.30, No. 1, s 33-48. 
31 Egnell, 2008a, s 121f 
32 Petersson, (1987)  s 7 
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gör att makten i denna uppsats inte enbart kan ses som en egenskap. I den civil-militära 
relationen är det centralt att förstå hur påverkan på besluten sker. Den empiriska studien bör 
då sträva efter att klarlägga de direkta och indirekta maktrelationerna. I en ofrånkomlig 
interaktion mellan den militära och den politiska dimensionen uppstår frågan om vem som har 
maktresurser och hur dessa förbrukas genom utövning av densamma. Härvid framstår då ett 
mönster där man kan betrakta makt som en relation, dvs. att makten måste utövas i 
förhållande till en annan aktör. Det bör även påpekas att ha ansvar inte med nödvändighet 
medför en maktutövning.  
 
Makt beskrivs ibland i den samhällsvetenskapliga forskningen som något som utövas i tre 
olika dimensioner. John Gaventa sammanfattar forskningsläget om maktens tre dimensioner 
och tolkar dessa vilket utgör en grundbult för det fortsatta resonemanget kring makten över 
besluten.33 I den första dimensionen är maktbegreppet mycket tydligt. En aktör påverkar en 
annan att göra något som han normalt inte skulle göra i kraft av större maktresurser. Den 
andra dimensionen, makten över agendan är förhållandevis tydlig och innebär att en aktör inte 
möjliggör någon maktkamp då frågan inte diskuteras. Här har jag även valt att tolka 
dimensionen så att en aktör kan undanhålla så många alternativ att dennes vilja symboliseras 
av det enda kvarvarande handlingsalternativet. Den svåraste dimensionen är den tredje och 
omfattar symboler, traditioner och faktorer som gör att en aktör agerar så att en annan aktör 
får ett habitus att fatta det beslut som den förstnämnda önskar. Detta kan ske genom att 
förändra de politiska föreställningarna med indirekta medel vilket leder till en ökad 
benägenhet för internalisering av den överordnade maktens värderingar, åsikter och 
spelregler.34 Vilka möjligheter har den politiska makten att korrigera den militära aktören och 
vilka möjligheter har den militära aktören att påverka våldsanvändningen? Något förenklat 
kan påverkan ske genom rättslig reglering, förhandling och självförvaltning.35  
 

2.1.1 Rättslig reglering 
Rättslig reglering är en vanligt förekommande form för att utöva makt för ett statligt 
våldsmonopol. Kännetecknande för denna för typ av reglering är att dessa skall verka 
preventivt och är långsiktigt. Dessa regleringar styrs med lag som grund och 
tillämpningsbestämmelser kan utformas. Dessa tillämpningar medför att det är möjligt att 
styra en underordnad till ett visst önskat beteende i en fördefinierad situation. Under 
förutsättning att de i förväg definierade situationerna uppstår möjliggör detta rutinförfarande 
ett relativt högt tempo. Ett exempel på en rättslig reglering kan vara insatsregler för en eller 
flera operationer. Motivet till en sådan reglering kan vara då den politiska eller militära 
ledningen anser sig behöva en detaljerad kontroll över situationen i en operation.36 Den 
konstitutionella nödrätten står i motsatsförhållande till den rättsliga regleringen eftersom 
grundsatsen att, statsmakterna, när samhällets bestånd hotas, kan åsidosätta grundlag och ändå 
göra anspråk på att handla rättsenligt.37 En konsekvens är att om en nation inte erkänner 
denna så innebär en förändring av tillämpning på regleringen att den styrande principen inte 
kan hänföras till en rättslig reglering.  
                                                 
33 Gaventa, John (1987)  ”Makt och deltagande” i Olof Petersson (1987), s 38 f 
34 Ibid. 
35 Petersson, (1987) s 9 ff. Här omnämns också marknaden, dvs. att idealt sett så framträder den effektivaste 
lösningen som resultatet av fri konkurrens. 
36 Försvarsmakten, (2001) Grundsyn Ledning, Stockholm s 22. 
37 Justitiedepartementet (2008) Ju 2004:11, Rapport från Grundlagsutredningens expertgrupp för översyn av 13 
kap. regeringsformen, s 11. 
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Indikationer på rättslig reglering som styrprincip är att beslutet grundar sig på en i förväg 
identifierad situation där önskat resultat är definierat. Den politiska makten har reglerat 
våldanvändningen och lämnar tillämpningen till den militära aktören. 
Antagande: Beslut tagna med stöd av rättslig reglering är indirekta och tyder på en civil-
militär relation som motsvaras av Homo Civicus.  
 

2.1.2 Förhandling 
Förhandling är en reciprok relation, dvs. det föreligger en ömsesidighet byggd på frivilliga 
överenskommelser och avtal. Förhandling bygger på deltagande och representation i en 
beslutsprocess. Den tvådimensionella ansatsen på makt pekar på maktutövning genom att 
avhålla viktiga beslut från agenda och här menar jag att effekten blir densamma om en aktör 
inte tillåts att deltaga i en beslutsprocess. Ett sådant deltagande kan ske formellt vilket är 
tydligt, men även mera otydligt informellt. Ett sådant exempel är där en underordnad ombeds 
att delge sin uppfattning. I fallstudien finns en formell under- och överordning mellan det 
politiska och det militära systemen, men det föreligger möjligheter för alla aktörer att utöva 
makt i en reciprok maktrelation genom att påverka ett beslut. Oavsett vilket är det av 
betydelse att identifiera de forum för beslut som existerar. 
Indikationer på att förhandling är den styrande principen för beslut är att samverkan sker 
mellan aktörerna och att ingen aktör avför möjligheter från agendan och därmed försätter 
motparten i en situation där denne tvingas till det enda möjliga beslutet. Andra indikationer är 
förekomsten av formella och informella integrerade samverkansformer. 
Antagande: Beslut tagna genom förhandling ger möjlighet att påverka direkt och tyder på en 
civil-militär relation som motsvaras av Homo Politicus. 

2.1.3 Självförvaltning 
Självförvaltning är en princip vars huvudsakliga betydelse innebär att den underordnade 
aktören själv och frivilligt organiserar sin verksamhet. Makten att påverka överlåts alternativt 
avstås ifrån. Den indirekta makten karaktäriseras av att makt och kompetens har delegerats, i 
detta fall överlåtits från en politisk aktör till Försvarsmakten. Kontaktytan mellan aktörerna är 
formella och uppdragstagaren löser uppgiften utifrån uppdraget men främst på militärt sakliga 
grunder. Detta innebär i normalfallet att militär sakkunskap är viktigare än den politiska 
rationaliteten. Maktens andra dimension gör det möjligt att bibehålla initiativet och 
beslutsrätten genom att avföra frågor från agendan.  
Indikationer på självförvaltning är att den militära aktören fattar beslut utan att begära 
instruktioner eller anvisningar. Man kan ifrågasätta om det verkligen sker någon 
maktutövning när självreglering är motsatsen till relation. Maktutövningen är i detta fall 
makten över våldsmedel och logiskt medför detta att om styrprincipen blir alltför dominant så 
är den civila kontrollen över de militära våldsmedlen svag.  
Antagande: Beslut tagna genom självförvaltning är indirekta och tyder på en civil-militär 
relation som motsvaras av Homo Civicus. 

2.1.4 Direktiv 
Direktiv, eller mer militärt uttryckt ett kommando, nämns inte av Petersson som en regulativ 
princip, men är den komponent för utövning av makt om våld som jag anser saknas i 
analysverktyget. Om man antar Gaventas syn på maktens dimensioner så innebär detta att 
direktiv är den enda princip som tydligt omfattas av maktens första dimension. Denna 
dimension där en aktör har makt över en annan i den mån att han kan få den senare att göra 
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något som denne annars inte skulle göra. I denna dimension är frånvaro av representation eller 
inaktivitet inte något politiskt problem.38 Denna form av maktutövning är direkt och ger litet 
utrymme för tolkning. Rätten att påverka genom direktiv är egentligen en form av reglering, 
men som är mer direkt än de andra principerna som kan hänföras till mer av indirekt 
påverkan. Direktiv kan vara en anvisning39 som utformas för att påverka lösandet av en 
uppgift, då händelseutvecklingen inte är förutsedd. Direktiv kan vara detaljerade men är i 
denna uppsats främst avsedda att indikera en direkt påverkan av ett beslut. En viktig 
distinktion som har en koppling till den tvådimensionella ansatsen till maktbegreppet är då att 
en underordnad begär ett direktiv från en överordnad. Detta kan tolkas som att det är den 
underordnade är indifferent till beslutet eller är överens med den överordnade makten, vilket 
jag menar inte är fallet för då utövas egentligen ingen makt eller påverkan. Frågan är då 
reducerad till makten över agendan eller sökandet efter sanktion. En underordnad som 
utesluter valmöjligheter för den aktör som utövar makt, har i själva verket varit den som 
utövat makten, fast i en mer indirekt mening. Den andra tolkningen kan vara att den 
underordnade aktören söker sanktion för sitt beteende i förväg. Den andra tolkningen kommer 
av maktens tredje dimension och som är den mest svårtolkade. Denna dimension vidgar 
maktbegreppet till att en aktör får makt över den andra genom att påverka och forma själva 
behovet.40 Ett habitus utvecklas hos en aktör att söka sanktion. 
 
Definitionsmässigt kan det finnas anledning att förtydliga skillnaden mellan begreppen beslut 
och direktiv, vilket det genomgående är i uppsatsen. Skillnaden är att ett beslut kan fattas 
genom att någon av de fyra regulativa styrprinciperna används varav direktiv är en 
styrprincip. Vilka är då indikationerna på att ett beslut fattats med direktiv som styrande 
princip? Direktiv förutsätter en överordning som uttryckligen ger en order, kommando eller 
på annat sätt direkt utövar makt över en underordnad. Detta kan utgöras av s.k. ministerstyre. 
Detta innebär att denna regulativa princip redan innan undersökning diskvalificerar det 
svenska fallet på grund av att vi låter metoden styra teorin. Två skäl avgränsar denna 
möjlighet. Det första utgörs av att vi främst studerar den reella maktutövningen över 
våldsmedlen men även det faktum är att det faktiskt finns visst utrymme för direktiv genom 
tillämpning av de s.k. kommandoärendena eller numera de särskilda regeringsärendena. 
Dessa utgör ett undantag från försvarsområdets allmänna styrprinciper medan de tydligt kan 
klassificeras som just direktiv kopplat till maktbegreppet. Dessa mål syftar till att handlägga 
vissa ärenden snabbare och i enklare former än andra regeringsärenden.41 De tillämpas inte 
särskilt ofta, men det kan finnas skäl till att studera om inte dessa kunde nyttjas för effektivare 
beslutsfattning som accentueras vid krissituationer rent allmänt men särkskilt om våldsmedel 
skall appliceras. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Gaventa (1987) s 29f. 
39 Swedenborg, Lillemor (red) (1992) Svensk synonymordbok, fjärde upplagan, Nordstedts Akademiska Förlag, 
Stockholm  
40 Gaventa (1987) s 34. 
41 SOU 2005:92, s 125. 
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Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra meningen 
regeringsformen, om ärendet angår  
1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,  
2. kommendering och placering av militär personal,  
3. tjänstledighet för militär personal,  
4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i 
Försvarsmakten,  
5. tillträde till militära skyddsobjekt,  
6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till 
utlandet,  
7. tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära 
luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som äges eller brukas av annan stat och 
nyttjas för annat än enbart affärsdrift,  
8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmännyttig verksamhet. 
Figur 2: Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden 
 
Även om detta inte kommit till uttryck i bestämmelsen, är det främst kravet på snabbhet som 
gjort att vissa ärenden som rör Försvarsmakten, de s.k. kommandomålen, behöver kunna 
avgöras i enklare former än andra regeringsärenden.  
Antagande: Beslut tagna genom direktiv är direkta och följer den första maktdimensionens 
logik vilket tyder på en civil-militär relation som motsvaras av Homo Politicus. 
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2.1.5 Indikatorer 
 
Figuren beskriver en sammanfattning av hur de regulativa styrprinciperna tolkas i uppsatsen 
och kännetecken för desamma.  
 
Regulativ princip Tolkad innebörd Exempel/Kännetecken 
Rättslig reglering I förhand fastställda regler som 

beskriver önskat beteende och 
utgör grunden för aktörens 
handlingsmönster. Förutsätter att 
kriser kan definieras för att få 
önskat beteende. 

– Insatsregler (ROE och 
IKFN)42 
– Reglerna tillämpas av den 
underordnade aktören. 
 

Förhandling (reciprok 
maktrelation) 

Handlingsmönstret bestäms av en 
aktör i samförstånd med en annan 
aktör. Kräver representation eller 
dubbelriktad kommunikation. 
 

– Strukturella forum, 
formella eller informella för 
samverkan. 
– Kan utveckla 
internalisering hos den 
underordnade aktören 
– Ökar möjligheten till 
koordinering 
– 2 och 3 maktdimensionen 
dominanta 

Direktiv (kommando) Önskat handlingsmönster anvisas 
direkt av överordnad.  
Stark överordnad aktör 
 

– Direkta order eller 
anvisningar vilka kan vara 
efterfrågade eller påtvingade. 
– 1 maktdimensionen 
dominant. 
– Ministerstyre eller 
tillämpning av särskild 
direktivrätt. 

Självförvaltning Stark underordnad aktör – Rapporter i efterhand 
– Den underordnade aktören 
handlar självständigt inom 
ramen för givet uppdrag. Kan 
även kännetecknas av 
frånvaro av vilja eller avsikt. 

Figur 3: Sammanfattning av författarens tolkning av maktbegreppet, som en relation mellan en formellt 
överordnad och en uppdragstagare. 
 

2.2 Homo Civicus-den politiskt omedvetna 
Ett av de tidigaste moderna verken om relationen mellan det civila samhället och den militära 
apparaten är Huntingtons ”The Soldier and the State”, som är publicerad 1957. I denna 
beskrivs en teori om ett idealförhållande i den civil-militära relationen, s.k. ”objective civilian 
                                                 
42 Rules Of Engagement motsv. insatsregler för bland annat våldsanvändning vid insats. Dess svenska 
motsvarighet för våldsanvändning vid kränkningar av det svenska territoriet är IKFN-bestämmelserna. 
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control”. Härvid beskrivs också dess anti-tes som är den s.k. ”subjective civilian control.”  
Ett centralt tema för Huntington är maximeringen av begrepp som kontroll och makt. I den 
ideala modellen är definitionen på civil kontroll av militären att maximera den militära 
särarten och professionen. En återspegling av staten i dess militära apparat minskar och 
försvagar såväl den civila kontrollen som den militära förmågan. Han uttrycker det bl a annat 
som; ”The essence of objective civilian control is the recognition of autonomous military 
professionalism; the essence of subjective civilian control is the denial of an independent 
military sphere.”43 
 
Huntington förespråkade en klassisk och tydlig uppdelning av makten över besluten, där en 
militär yrkeskår står fri från politiken, automatiskt kommer att justera sig i förhållande till det 
nationella försvaret så att maximal effektivitet uppnås. Detta medför i längden en optimal, 
istället för maximal, civil kontroll av den militära maktapparaten. Ett argument mot en alltför 
självständig militär särart skulle kunna sägas vara den utveckling som skedde i Tyskland och 
Japan under mellankrigstiden, men tvärtom så menar Huntington att politiseringen av 
officerskåren var i båda fallen en orsak till den reducerade civila kontrollen. I Huntingtons 
teori framträder fem praktiskt möjliga mönster av civil-militära relationer baserade på statens 
syn på tre konstanter, nämligen dess ideologiska förhållningssätt till militären, officerskårens 
politisering samt hur utvecklad den militära yrkesskickligheten. 
 
Den ideala modellen är när militären planerar, genomför och operationaliserar fattade 
politiska beslut utan politisk inblandning. Huntington erkänner det politiska systemets 
överordning när det gäller de övergripande målsättningarna och menar att interaktionen bör 
begränsas till att informera politikerna om vad som krävs för att uppnå ett minimum av 
säkerhet samtidigt som den skall informera om sin bedömning av effekterna av olika beslut.44 
En konsekvens av Huntingtons teori är att den högste politiske aktören och försvarsministern 
inte skall utöva militärt befäl annat än strategisk resurstilldelning och att sätta målen.45 
 
I militärteorin får Huntington sin like i Jomini som representerar uppfattningen att politiken 
slutar eller bör sluta där kriget tar sin början. Hans grunduppfattning att kriget styrs av tidlösa 
lagar ska kunna utnyttjas av den militäre aktören. Den militära operationsbefälhavaren måste 
ha ett försteg, relativt den politiska ledningen, i form av handlingsfrihet i operationsområdet. I 
annat fall riskeras den militära operationen vis-á-vis en motståndare som har 
handlingsfrihet.46 
 
Tillämpning av Huntingtons modell på beslutsprocessen skulle ge att antal förväntade effekter 
på beslutsprocessen. Vi kan förvänta oss att de politiska aktörerna utestänger de militära från 
beslut om mål och omvänt att den militära makten värnar om vilka beslutet om metod och 
medel och tar avstånd från beslut om politiska mål.  

2.3 Homo Politicus-den politiskt medvetna 
Den objektiva civila kontrollen får inte endast sin motsats i dess subjektiva version utan även 
av Morris Janowitz som 1960 lade fram sin teori om relationen mellan de militära och civila 

                                                 
43 Huntington (1985) s 83. 
44 Ibid. kap 1, 3, 4, 14, 15 och 17. 
45 Ibid. s 187. Huntington nämner Presidenten och statssekreteraren vilket jag översatt så att dessa skall kunna 
appliceras på Storbritannien och Sverige. 
46 Wedin, Lars (2002) Reflektioner over ämnet strategi, Försvarshögskolan, Stockholm s 50. 
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systemen.47 En viktig utgångspunkt är att man sällan kan definiera en tydlig distinktion 
mellan krig och fred eller mellan det politiska och det militära. Janowitz argumenterar för en 
ny sorts militär styrka, The Constabulary Force, och menar att det finns en dubbel uppgift för 
militären; dels att verka fredsbevarande, dels att samtidigt verka i en traditionell krigsroll. För 
att kunna lösa denna dubbla roll krävs det en större politisk förståelse i officerskåren. 
 

”The Constabulary force concept would require fundamental changes in the 
military profession… [It] would recognize that the threat or use of violence 
should be carefully adjusted to the political objective pursued. In this approach, 
political and military factors cannot be considered independently of one another at 
any level”.48 
 

Det militära systemet och dess beslutsfattare behöver uppfatta och ta hänsyn till politisk 
rationalitet och utforma strategier och handlingsmönster i samverkan med den politiska och 
civila ledningen.49 En utvecklande slutsats är att om detta skall vara möjligt att låta sig 
påverkas eller påverka, kräver detta sannolikt någon form av representation strukturellt eller i 
vart fall en kommunikationskanal för dubbelriktad informationsöverföring. Rupert Smith 
utvecklar sina tankar om institutionellt tänkande och menar att såväl militärt som civilt är det 
alltför vanligt att vi delar in de civila och militära ledningsstrukturerna i stuprör och att det är 
ovanligt med interaktion mellan dessa.50 En militär befälhavare kan välja att agera 
självständigt med en direkt metod där han söker ett avgörande med militära medel. Detta med 
en risk att det övergripande politiska målet blir lidande. På motsvarande sätt är även den civila 
styrningen felaktigt strukturerad och målet i denna idealmodell borde enligt Smith vara att 
sammanföra dessa.51 Styrningen av det militära våldet, är bara en del av lösningen och måste 
tjäna sitt politiska syfte. 
 

”We must develop a structure that increases the ability of those charged with 
winning the clash of wills to direct their collective efforts to a single purpose in 
the theatre: to win the confrontation by ensuring that any act of force supports the 
achievements of the others and vice versa”.52 
 

En strukturell integration som överbrygger klyftan mellan det civila systemet och det militära 
systemet är alltså en förutsättning för den interaktion som här bör ske. 
 
Den militära motsvarigheten till Janowitz uppfattning i den klassiska militärteorin är som 
inledningskapitlets inledning antyder Clausewitz. Att kriget är en fortsättning på politiken 
skall inte tolkas som att en militär aktör står fri från politisk styrning, tvärtom! Redan en 
översyn av indelningen i åttonde kapitlet Om Kriget ger vid handen att målet och insatsen 
varierar i ambitionsnivå och att detta regleras av politiken.55 Kriget styrs av en växelverkan 

                                                 
47 Janowitz (1960) kap. VIII. 
48 Larsson, Arthur D, “Military professionalism and civil control: A comparative analysis of two interpretations” 
Journal of Political and Military Sociology, University of Wisconsin, Vol.2 (spring) 1974, s 62. 
49 Janowitz (1960) s 426 se även Arthur D Larsson (1974) s 62. 
50 Smith, s 388. 
51 Ibid. s 387f. 
52 Ibid. s 388-389. 
55 Clausewitz (2002) s 9. Avser kapitel 8:3 t om 8:9. 
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mellan politik och krigskonst där de båda har att ta hänsyn till varandras natur. Konsekvensen 
medför att operationsbefälhavaren står i relation till politisk rationalitet såsom att den 
politiska aktören står i relation till den militära sakkunskapen och båda aktörer begränsar och 
möjliggör våldsanvändningen. 
 

2.4 Effekt och tidsdimensionen 
Uttrycken effektivitet och operativ effekt är i denna framställning inte jämställda, då det 
senare beskriver ett mål som skall uppnås medan det förra ett mått på hur detta uppnås. Detta 
mått kan mätas i kostnader, resultat eller tid till dess att önskad effekt är uppnådd. Säkerligen 
finns det fler sätt att tala om effektivitet. Här studeras dock den effekt den civil-militära 
relationen har för utformningen av beslutet. I den senare delen av diskussionen avses här med 
effektivitet tiden från problemformulering till dess att beslut om implementering är fattat. I sin 
avskedsskrift, ”Vaktombyte”, skriver förre Överbefälhavaren Håkan Syrén ”…att det svenska 
ordförandeskapet [i EU] kan som regeringen framhållit i sin utrikesdeklaration nyligen 
komma att ställas inför stora krav på aktiv krishantering.”56 I uttrycket aktiv ligger implicit ett 
krav på att tiden som faktor skulle vara central, då den som tar initiativ är aktiv i relation till 
en händelse eller en motståndare, varför tidsbegreppet är viktigt. Om vi accepterar detta blir 
förmågan att fatta beslut för att nå en önskad operativ eller strategisk effekt avgörande för 
vilken kommandostruktur som bäst stödjer en aktiv krishantering. Till yttermera visso innebär 
detta att strukturen och de effekter som kan påräknas inte enbart är giltiga för det nationella 
beslutsfattandet, även om det är grunden för en stats säkerhet. Sammanfattningsvis är 
strategiska beslut som ej fattas i tid eller avsaknad av sådana beslut som leder till att den 
operativa effekten uteblir eller reduceras är en indikation på strukturell svaghet i en 
kommandokedja.  
 

2.5 Effekt och politik 
Att avgöra vilka effekter olika typer av civil-militära relationer ger upphov till är svårbestämt. 
Tidigare har tid utmålats som en faktor, men en ytterligare kan vara om beslutet fattas 
omfattar ett brett spektrum av påverkansfaktorer. I en effektiv relation mellan den civila och 
militära arenan kan den politiska kontrollen beskrivas som en där: ”the mechanism that 
assures that military force is used for the implementation of those political goals that best 
serve the public good as determined by the political echelon”.57 Beroende på vilken civil-
militär relation ett system bekänner sig till kan man tolka ovan angivna påstående på olika sätt 
och få minst två olika utfall. Teoretiskt kan man tänka sig en civil-militär relation där den 
politiska aktören; 

• Identifierar effekter på den militära operationen 
• Identifierar dessa och tar hänsyn till effekterna vid utformandet av politiska beslut om 

våld. 
 
På samma sätt är det möjligt att de omvända förhållandet gäller dvs. att den militära aktören; 

• Identifierar politiska effekter som en konsekvens av sina beslut 
• Tar hänsyn till dessa och implementerar dessa medvetet eller omedvetet. 

 

                                                 
56 Syrén, Håkan, http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/publikationer/vaktombyte.pdf  [2009-04-21] 
57 Michael, Kobi, i Egnell 2008b, s 16. 
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För Homo Politicus är det naturligt att låta besluten omfattas av dessa principer fullt ut, 
medan dess motsats Homo Civicus kan tänkas identifiera men inte ta hänsyn till effekterna. 

2.6 Sammanfattning och tillämpning av teorin 
De två ideala modeller för civil-militära relationer som här till huvudsak fått representeras av 
Huntington och Janowitz. Var för sig genererar dessa i kombination med maktbegreppet ett 
antal förväntade effekter på de civil-militära relationer de appliceras på. Syftet med kapitlet är 
att redovisa dessa förväntade effekter. 
 
Enligt Huntington kan ett politiskt system med en klar uppdelning mellan den politiska och 
den militära makten indikeras genom att dess militära representanter inte uttrycker någon 
politisk åsikt eller handlar politiskt i en sakfråga. Detta förutsätter en i grunden positiv syn på 
det militära systemet i staten, vilken förutsätts gälla för såväl Sverige som Storbritannien. 
Signifikativt för ett system präglat av Huntingtons idealmodell är att de dominerande 
regulativa principerna för maktutövning främst utgörs av självstyrning och rättsliga 
regleringar. Vi kan då förvänta oss att styrningen är långsiktig och beslut om våldsmedel sker 
genom insatsregler och rambeslut, dvs. att de inte styrs främst av händelseutvecklingen. 
Vidare bör vi förvänta oss att den militära aktören efter beslut om insats självständigt fattar 
beslut om taktik, resursfördelning, sekvensering av operationen samt tidsplanen. För 
fallstudiet kommer jag därmed att söka efter tillfällen då militären har påverkat de politiska 
beslutet om våldsanvändningen och omvänt där den politiska aktören sökt att kommandostyra 
den militära operationen. Detta är alltså Homo Civicus negativa signifikans. 
 
Signifikant för den idealmodell av relationen mellan det civila och militära systemet som 
Janowitz och Smith företräder är att förhandling och direktiv dominerar beslutsprocessen. 
Modellen präglas normativt av strukturell integration, såväl formell som informell, men även 
att den militära aktören regelbundet tar uppvisar förståelse för politisk konsekvens av militära 
beslut. Politiska styrningar kan förväntas på stridsplaner, sekvensering, tidsplaner även som 
ett resultat av händelseutvecklingen.  
 

 
Figur 4 utvisande sambandet mellan dominanta påverkansmöjligheter och dessas förväntade relation till 
idealmodellerna. 
                                                 
59 SOU 2001:85, s 153-189 
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3 En kort bakgrund 
Bakgrunden till de två konflikterna i fallstudien gör inget anspråk på att vara fullständigt utan 
syftar till att läsaren skall få en övergripande bild av händelseförloppet. Bakgrunden lyfter 
fram och fokuserar på de beslutstillfällen som varit väsentliga för analysen. Det svenska fallet 
som omfattar ubåtsfrågan under åren 1981 till 1994, varav tre incidenter har kännetecknats av 
den formativa perioden 1980 till 1982. Uttrycket den formativa perioden avser den tid som 
formar både den militära och den civila aktörens situationsuppfattning och handlingssätt i 
relation till kränkningarna i svenskt territorium. Ubåtskränkningarna fortsätter i stort sätt 
under hela 80-talet i skärgårdarna i Karlskrona, Töre och Sundsvall.59 Den formativa 
periodens incidenter utgörs av Utö-incidenten, grundstötningen av U 137 vid Gåsefjärden och 
slutligen jakten i Hårsfjärden. Huvudsakligen bygger hela den svenska delen av kapitlet på 
den statliga utredning som ambassadören Rolf Ekéus gjorde på regeringens uppdrag under 
2001.60 Alla tidsangivelser anger svensk lokal tid. Avsnittet som ger motsvarande bakgrund 
till det brittiska fallet bygger huvudsakligen på Lawrence Freedmans officiella 
historiebeskrivning och alla tidsangivelser anges i GMT, vilket innebär att när morgonsolen 
steg upp över operationsstyrkan var klockan redan 1130 i London som en effekt av 
tidsskillnaden. I bilagan återfinns en av brittiska försvarsdepartementet utgiven karta över 
operationsområdet Falklandsöarna såsom det var 1982.61 
 

3.1 Ubåtsjakten 1980-1982 
Utö-incidenten var den första i raden av ubåtsjakter i de svenska skärgårdarna. Torsdagen den 
18 september 1980 uppmärksammade ett av flottans fartyg en främmande ubåt inom svenska 
territorialhavet. Genom ett karaktäristiskt utseende kunde fartygstypen fastställas till typen 
Whiskey, som då förekom i den sovjetiska och polska marinen. Under perioden fram till och 
med den 30 september görs ett flertal observationer och vapeninsatser skedde med 
huvudsakligen sjunkbomber och en antiubåtsraket. 
 
Den 28 oktober 1981 rapporteras att en ubåt gått på grund i inloppet till Gåsefjärden och som 
senare identifierades som sovjetisk. Incidenten pågick under tio dagar och väckte stor 
internationell uppmärksamhet. ÖB, Lennart Ljung, skrev i sin inledande rapport till 
regeringen att det kunde anses uteslutet att felnavigering varit anledningen till intrånget. Den 
5 november meddelar statsminister Fälldin att ubåten med stor sannolikhet är 
kärnvapenbestyckad och bogserades och eskorterades ut från svenskt territorialhav dagen 
efter till den väntande sovjetiska flottstyrkan. Under incidenten utövas ingen direkt 
våldsanvändning men våldsmedel fanns på plats och hotet om våld var påtagligt.  
 
Hårsfjärdsincidenten utspelar sig i Stockholms södra skärgård och varar huvudsakligen 
mellan den första oktober 1982 till och med den 14:e  i samma månad. Incidenten har sin 
upprinnelse i en observation av två ubåtsmaster som följdes av fyra optiska och akustiska 
observationer de efterföljande dagarna. Försvarsmakten (MB Ö) bedömer att två ubåtar finns i 
Hårsfjädenområdet och statssekreterare Hirdman och statsminister Fälldin orienteras redan 
dag ett. Åtgärder för att spärra av Hårsfjärden görs tidigt. En stor fråga under perioden gäller 
eldtillstånd för fasta mineringar. Ett 50-tal sjunkbomber fälldes och ett mindre antal minor 
sprängdes under incidenten.62 
                                                 
60 SOU 2001:85, s 47-132 
61 http://www.operations.mod.uk/mapping/falklandsmap.jpg [2009-05-25] 
62 SOU 2001:85, s 49-132 
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3.2 Falklands 1982 
Efter flera års långvarig diskussion mellan Argentina och Storbritannien om överhögheten 
över Falklandsöarna och Sydgeorgien invaderas dessa av Argentinska förband den andra 
april. Endast tre dagar senare avseglar de första militära förbanden från England med 
destination Falklands via ön Ascension. Den 12 april fastställs en maritim spärrzon runt 
Falklandsöarna och som senare utökas till en total spärrzon den 30 april. En månad efter 
invasionen sänks den argentinska kryssaren Belgrano strax söder om spärrzonen av ubåten 
HMS Conqueror. Krigskabinettet får den 18 maj planen om landstigning förelagt sig och 
fattar beslut om att landstigningen skall genomföras. Denna påbörjas den 21 maj och medför 
såväl brittiska fartygsförluster som argentinska förluster av flygplan. Brohuvudet utvidgas 
under perioden 27-28 maj varvid bosättningen Goose Green återtas av en brittisk 
fallskärmsjägarbataljon. Samtidigt som den brittiska 3.marinkårsbrigaden anfaller till fots 
längs en nordlig axel anländer den 5 infanteribrigaden som kommer att få utgöra den 
anfallande kraften längs den sydliga axeln på operationen. Detta efter att brigaden tvingats till 
en andra sjötransport till området Bluff Cove-Fitzroy, där landstigningsfartygen utsätts för 
flyganfall som medför att 51 man stupar. Slaget om huvudstaden, Port Stanley, påbörjas den 
11 juni och pågår under tre dagar under det att de två brittiska brigaderna anfaller och besätter 
de höjder som omger staden. Argentina kapitulerar i Port Stanley den 14 juni.63 

4 Analys 

4.1 Förhandling 
Utformningen av den organisatoriska strukturen är även detta ett styrmedel. Här blir intressant 
att studera vilka som ingått i den beslutande församlingen. Det brittiska krigskabinettet bestod 
av premiärministern, utrikesminister Francis Pym, inrikesminister William Whitelaw och 
förvarsministern John Nott samt Cecil Parkinson. Vid det dagliga mötet närvarade även 
försvarsstabschefen Terence Lewin och regeringens juridiske rådgivare Michael Havers. Ett 
intressant faktum är att finansministern inte varit en del av krigskabinettet, då Mrs Thatcher 
inte ansåg att säkerhetslösningar och därmed implicit våldsanvändning skulle vara föremål för 
den finansiella sektorn.64 Länken mellan den politiska viljan och det operativa kommandot 
var försvarsstabschefen Lewin som förstod det politiska trycket som politikerna var under och 
diskuterade dessa med chefen för det operativa kommandot i London.65 John Nott uttryckte 
att försvarsstabschefen var en nyckelperson i krigskabinettet för att ”… Mainly because he 
handled the Prime Minister absolutely brilliantly…”.66 Formuleringen indikerar att den 
militära aktören faktiskt kunnat påverka regeringschefen och därmed utövat en form av 
indirekt makt, något vi snart återkommer till. Formeringen av krigskabinettet var tillfällig och 
enbart sammansatt för Falklandskrisen. Sammansättningen gjordes av premiärministern själv 
och var det formella forum som skapade utrymme för en reciprok maktrelation.  
 
På kvällen onsdagen den 31 mars informerades Mrs Thatcher av försvarsministern i närvaro 
av utrikesdepartementets båda statssekreterare om att den argentinska flottan befann sig till 
sjöss under en övning och bedömdes kunna invadera Falklands den 2 april och det fanns 

                                                 
63 Hastings, Max och Simon Jenkins, Slaget om Falklandsöarna, Bokförlaget Replik. (Viken 2005) s 434f. 
64 Thatcher, Margaret (1993) Åren på Downing Street, Svenska Dagbladets Förlags AB, Stockholm, s 165. 
65 Nott, John i The Falkands War, Seminarium den 5 juni 2002 (Centre for contemporary British History, 2005 
www.icbh.ac.uk/witness/falklands/) s 53. 
66 Ibid, s 72. 
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ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna.67 Noterbart är att ingen militär aktör är 
närvarande, då försvarsstabschefen är på resa. Dock infinner sig marinchefen, Henry Leach 
som har tillgång till samma underrättelsematerial, efter en i sammanhanget lustig episod i 
parlamentets väntsal där han sökt efter försvarsministern. Den politiska diskussionen har kört 
fast och präglades av osäkerhet och olika uppfattningar om den fortsatta kursen. Vid ett 
tillfälle i diskussionen och som är relevant för vår diskussion får marinchefen frågan av 
premiärministern om det skulle vara möjligt att återta ögruppen i händelse av att de blir 
invaderade, varvid marinchefen återger diskussionen som följde; 
 

“I replied that yes I did think so, that it would be a high-risk venture…But to sum 
it up, my reaction was that yes, we could recapture, it would be a high-risk 
venture, but I then stuck my neck out (which was beyond my terms of reference 
really) and said, 'And we should'…'Because if we do not, if we mock around, if 
we pussyfoot, if we don’t move very fast and are not entirely successful, in a very 
few months' time we shall be living in a different country whose word will count 
for little'.”68 
 

Citatet är utomordentligt intressant eftersom det innehåller två viktiga pusselbitar, dels som 
Henry Leach antyder är att han tar en politisk hänsyn och dels är det ett professionellt svar till 
den politiske aktören. Mötet är inte beslutande om marinchefen som vill organisera 
sjöstridsgrupp skall få göra detta, men redan strax efter midnatt får han tillstånd att göra så. 
Beslutet att avsända sjöstyrkan ges av premiärministern förutsatt att krigskabinettet godkänner 
beslutet vilket de gör. 69 Det strategiska beslutet kan sammanfattas i att operationen 
sekvenseras i tre faser; 1) att organisera sjöstridsgruppen 2) avsegla denna till Falklands 3) att 
landstiga och återta Falklandsöarna. Såväl försvarsministern som Cecil Parkinsson uppger att 
marinministern påverkade starkt såväl regeringschefen som beslutet. Leach uppfattning får en 
tyngd som i motsats till försvars- och utrikesministern väger över till förmån för att avsända 
sjöstridsgruppen. 
 
I Sverige finns det formellt utrymme för det som benämns som beslut genom förhandling. En 
av regeringens metoder för styrning är de så kallade informella kontakterna.70 
Försvarsministern och dennes tjänstemän har rätt att ta kontakt med och diskutera med 
Försvarsmakten. Denna rätt sträcker sig långt tillbaka och aktualiserades i slutet av 80-talet av 
riksdagens gillande av regeringens uttalande att uppmuntra till ökade kontakter mellan 
regeringskansliet och myndigheterna. Givetvis får inte departementet ge order till 
myndigheten, men väl uttrycka sin uppfattning vilket med hänsyn till att det besitter såväl 
makt om rekrytering som om anslagstilldelning inte är att betrakta som ringa. Detta innebär 
också att ett statsråd inte behöver ta ansvar för en myndighets beslut i ett ärende, även om 
man genom informella kontakter styrt beslutet. Detta är enligt statsvetaren Torbjörn Larsson 
svaret på frågan: ”…vad är det egentligen som gör den svenska dualistiska förvaltningen så 
attraktiv?”71 Ett svenskt statsråd skulle därmed ha lika stora möjligheter som statsråd från 
andra länder att påverka myndigheterna utan att behöva ta det fulla ansvaret. Men gäller detta 
även Försvarsmakten och direkt påverkan på militära operationer? 

                                                 
67 Thatcher (1993) s 157. 
68 Leach, Henry, i The Falklands War, s 29.  
69 Ibid, s 33. Försvarsministerns uppfattning är att han inte får uppgiften förrän efter midnatt. 
70 Larsson (1994) s 220. 
71 Ibid. s. 230 
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De informella kontakterna mellan Försvarsmakten och ÖB och hans stab under ubåtsjakten 
verkar ha varierat i omfattning, vilket också gör det svårt att tolka om och hur beslut 
egentligen fattats. Under Utö-incidenten fick ÖB mycket få direktiv hur IKFN skulle tolkas 
och fick mottaga ospecificerad kritik och politiska krav på metod och medel. Ett bevis för den 
svaga koordinationen var att ÖB uppfattar att försvarsministern knappast kan ha övervägt 
konsekvenserna av en sänkning av sovjetisk ubåt i svenska vatten. Detta medförde en 
oenighet baserad på att det inte fanns en tydlig uppdelning av det operationella ansvaret och 
det politiska.72  
Hanteringen av U137 byggde i allt väsentligt på goda och informella relationer mellan 
regeringen och militära aktörer. De beslutsforum som existerade var formade på ad-hoc basis 
och sattes samman efter hand och efter behov. En fördel som troligen ökade graden av 
integration var att det fanns en krisgrupp bestående av stats och kabinettssekreterarna samt 
försvarsstabschefen som hanterade den politiska utvecklingen i Polen. Denna, så kallade 
Polengruppen, fick plötsligt även hantera U137 frågan.73 Denna grupp formas av 
kabinettssekreterare Leifland som redan 1145 formulerar vilka krav som skall ställas på 
Sovjetunionen. Här formuleras kravet på att sovjetiska fartyg icke skall släppas in på svenskt 
vatten. I gruppens diskussion deltager försvarsstabschefen och ÖB:s underrättelsechef, chefen 
för UD:s politiska avdelning samt diverse tjänstemän.74 Detta är det enda exempel som kunnat 
finnas på en någorlunda koordinerad samverkan som inte enbart byggt på en personlig 
relation. Denna utveckling motverkar bristen av att den rättsliga regleringen inte förutsatt 
denna operativa utveckling som U137 gav upphov till. 
 
Under Hårsfjärden-incidenten är samverkansmöjligheterna återigen svaga, så svaga att såväl 
Bynander som Ekéus ifrågasätter om de är politiskt acceptabla. Svagheten förstärks av att 
incidenten sker mitt under ett regeringsskifte från regeringen Fälldin till en ny under 
statsminister Palme.75 Sammantaget gav de tre incidenterna bilden av att arbetsfördelningen 
var separerad men inte synkroniserad och att den strukturella integrationen inte existerade 
formellt och var svag informellt.  

4.2 Direktiv 
Ett exempel på önskat direktiv är sänkningen av den argentinska kryssaren Belgrano den 
andra maj. Grunden till behovet av ändringen av insatsreglerna för sjöstyrkan i Sydatlanten 
härrörde dels från ett operativt behov från amiralen Woodward som ansåg att hangarfartyget 
25 de Mayo skulle kunna utsätta de brittiska hangarfartygen för ett riktat hot som skulle 
nästintill omöjliggöra fortsatta stridshandlingar. En försvårande omständighet var att 
kryssaren Belgrano och två jagare fanns omedelbart söder om den avlysta spärrzonen och 
hotade att i samverkan med 25 de Mayo:s attackflyg anfalla stridsgruppen i en 
kniptångsmanöver.76 Marinchefen Leach hade dragit samma slutsats och ansåg att han 
behövde tillstånd att sänka henne senast den tredje maj. Problemet var i huvudsak att 
insatsreglerna endast tillät brittiska övervattensfartyg att anfalla 25 de Mayo, men inte den 
ubåt som skuggade henne. Den 27:e april begär sjöstyrkechefen ändring av insatsreglerna 
men inget beslut meddelas. Försvarsministern var tveksam till en ändring och utrikesministern 
                                                 
72 Bynander, Fredrik (1998) Crisis Analogies-A Decision Making Analysis of the Swedish Hårsfjärden 
Submarine Incident of 1982, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, s 17f 
73 Ibid. s 23 
74 Lindgren (2003), s 104 ff och 283. 
75 Ibid. s 54f se även SOU 2001:85, s 130 
76 Woodward, Sandy och Patrick Robinson (red) (1994), 100 dagar-Stridsgruppchefens memoarer, 
Marinlitteraturföreningen, Stockholm, s 133 ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Major Carl-Magnus R Svensson   
Enskilt arbete VT 2009 
 

 - 26 - 

var direkt negativ då en sänkning i ett ögonblick skulle stänga dörren för en diplomatisk och 
fredlig lösning. Notera att Argentina och Storbritannien inte formellt var i krig. Den 23 april 
ändrar krigskabinettet insatsreglerna så att även ubåtar omfattas av regeln som möjliggör att 
sänka 25 de Mayo utanför den avlysta spärrzonen och utan att brittiska förband angripits.77 
Detta är främst som ett resultat av en förhandlad överenskommelse mellan de militära 
aktörerna och den politiska ledningen. Problemen inställer sig nu när händelseutvecklingen i 
en allt snabbare takt överrider de utrymme som regleringen medger. Det argentinska 
hangarfartyget kan sedan tidig morgon den första maj inte längre lokaliseras och nedan 
angivna händelseutveckling utspelas.78 
 
Dag och tid i maj 1982 Information  Anm. 
011402 Z Ubåten HMS Conqueror siktar 

Belgranogruppen 
 

011529 Rapport till sjöstyrkechefen 
Woodward 

 

011605 Rapport till 
Försvarsdepartementet 

 

020113 Uppfattat 
signalspaningsmeddelande om 
förestående argentinskt anfall på 
sjöstyrkans huvuddel 

Anfallet bedöms kunna 
påbörjas 021040 

020811 Woodward skickar order till HMS 
Conqueror att anfalla 
Belgranogruppen 

Ordern raderas 020904 i 
London från satelliten då 
operativa högkvarteret i 
London leder ubåtarna direkt 

020915 Försvarsstabsmöte  
021145 Regeringschefen sammanträder 

med krigskabinettet och fattar 
beslut att ändra insatsreglerna så 
att alla argentinska fartyg kan 
anfallas utanför spärrzonen. 

 

ca 021235 HMS Conqueror mottager 
anfallsorder. 

Fördröjs till 021710 på grund 
av tekniskt fel på ubåtens 
sambandssystem. 

Figur 5: Beslutsprocessen innan sänkningen av Belgrano i urval under perioden 1-2 maj, 1982 
 
Ändringen av tillämpning på regleringen krävde ett politiskt direktiv och kunde inte lösas 
inom ramen för tidigare överenskommelse. Den militära sjöstyrkechefen Woodward 
uppfattade den politiska implikationen och begärde indirekt en ändring. Vid en överblick av 
tidsangivelserna kan man konstatera att tempot i beslutsprocessen var mycket högt, endast 
drygt fyra timmar efter att begäran om ändring ankommit från operationsområdet har 
direktivet utfärdats från högsta politiska nivå. Försvarsminister Nott beskriver tempot i 
beslutsprocessen som: 
 

”I think [om beslutet] the conversation took about thirty seconds. When we got to 
Chequers we went to tell Margaret Thatcher what we wanted to do-that took 

                                                 
77 Freedman, 2007, s 268-272 
78 Ibid. s 289-298. 
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about five minutes-and then we agreed that it needed to go to the War Cabinet, 
which happened to be meeting about an hour or two later.”79 

 
Under studiet av den svenska ubåtsfrågan har jag noterat två tillfällen då företrädare för 
regeringen, statsminister Fälldin och försvarsminister Krönmark har gett direktiv till 
Försvarsmakten och att dessa vid båda tillfällena gällt våldsanvändning. I fallet Krönmark 
gäller det den s.k. Utö-incidenten från 1980. ÖB noterar den 24 september ”…en påtaglig 
irritation över att inte ingripandet mot utländska ubåtar blir mera aktivt från vår sida.”81 
Försvarsministern har direkt i samtal med Försvarsmaktens stabschef föreslagit att jagaren 
Halland skall sättas in i ubåtsjakten.82 Effekten på operationen var att ÖB fattar beslut om att 
insätta Halland redan dagen efter och som avgår från Muskö den 26 september. Vidare kan 
konstateras att den militära hanteringen av Utö-incidenten inledningsvis präglats av ett visst 
mått av återhållsamhet från den militära aktören. I samma dagboksanteckning som ovan 
noterar ÖB att det finns goda anledningar till att iakttaga viss återhållsamhet med verkanseld 
mot en ubåt i fredstid. Av tillgängliga dokument så framgår att ÖB aldrig övervägde att 
utnyttja den möjlighet som fanns att använda vapenmakt utan föregående varning.83 En 
kontakt mellan ÖB och försvarsministern sker under lördagen den 27:e varpå han meddelar 
att han har för avsikt att meddela operationsbefälhavaren (MB Ö) att det inte finns några 
begränsningar i fråga om tillämpningen av IKFN. Denna uppfattning delades av Krönmark 
och lät meddela att han skulle ge ÖB allt stöd som kunde komma att bli nödvändigt från 
politisk sida. Detta inbegrep våldsanvändning. Effekten av det ökade politiska trycket 
manifesterat genom försvarsminister Krönmark, blev att tillämpningen av insatsreglerna 
ändras när ÖB meddelade MB Ö, den operative chefen, att gällande insatsregel [IKFN Sjö 
moment 66] tillämpades fullt ut. En skiftning och skärpning av tillämpningen var alltså den 
direkta operativa effekten av beslutsgången. 
 
Det andra tillfället när direktiv tillämpats är under incidenten i Gåsefjärden, dvs. 
grundstötningen av U137. Under operationen har det samlats en marin sovjetisk styrka 
utanför den svenska territorialvattengränsen, härvid hade även militär signaltrafik uppfattats 
mellan U137 och vad statsminister Fälldin refererar till som ”det ryska moderfartyget”. 
Radiotrafiken var sådan att U137 fick en förfrågan om hon var klar för hämtning varpå ubåten 
svarat att det var man. Samtidigt lösgjorde sig två fartyg från den sovjetiska sjöstyrkan och 
stävade med kurs mot Gåsefjärden. 15 minuter efteråt visade det sig vara två västtyska 
handelsfartyg som passerat förbi sjöstyrkan, men som i kombination med den uppfattade 
radiotrafiken uppfattades av den militära aktören, ÖB, som ett möjligt fritagningsförsök. I ett 
telefonsamtal mellan Fälldin och ÖB säger den senare att han har sina instruktioner men vill 
höra om statsministern hade att anföra. Statsminister Fälldins svar ”Håll gränsen!” är 
anmärkningsvärt såtillvida att det innebär att stridshandlingar kan påbörjas omedelbart då 
fartygen passerar territorialvattengränsen, men även för att ingen annan än statsministern 
fattar beslutet om det största möjliga våldet. ÖB:s svar ”Jag hade inte väntat något annat 
besked, men ville ändå fråga”84 är minst lika anmärkningsvärt. Effekten på den militära 
operationen är att den politiska aktören inte begränsar den militära operationen till tid, även 
om det konstitutionella förfaringssättet är en smula okonventionellt. Sammantaget kan det 
                                                 
79 Nott, John i The Falklands War, s 41f 
81 Krigsarkivet, Överbefälhavare Lennart Ljungs dagbok, 1978-1986, 1980-09-24. 
82 Med Försvarsmakten avses här viceamiralen och försvarsstabschefen Schuback. 
83 Krigsarkivet, Överbefälhavare Lennart Ljungs dagbok, 1978-1986, 1980-09-27. 
84 Fälldin, Torbjörn, En bonde blir statsminister, s 294 men även 
www.youtube.com/watch?v=vFvA9PkL8xY&feature=related 
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konstateras att ÖB både vid denna incident och vid Utö-incidenten påvisat påtagliga politiska 
insikter och haft uttalade behov att få politiska sanktioner för sitt handlingssätt. Dessa två 
direktiv som avviker från det normala svenska mönstret och sker en gång oönskat och 
påverkar den militära operationens utformning och senare en gång önskat från den 
underordnade aktören. 
 

4.3 Rättslig reglering 
En typ av reglering är s.k. insatsregler som reglerar våldsanvändningen. Detta är politikens 
instrument för att bestämma den ram inom vilken den militäre aktören har utrymme för 
operationella beslut. Margaret Thatcher och det krigskabinett som formats hade utformat 
insatsregler indelade i faser i samverkan med försvarsstabscheferna.88 Detta medförde att 
Storbritannien etablerade en maritim skyddszon (MEZ) om 200 sjömil runt Falklands 
mittpunkt, den 12 april.89 Denna skyddszon omdefinierades den 30 april, när huvuddelen av 
de brittiska sjöstyrkekrafterna nått operationsområdet, till en total skyddszon. Initiativet till 
införandet av en skyddszon kom från försvarsgrenscheferna efter ett möte den 5 april.90 
Visserligen fanns det invändningar om utformningen eller när dessa zoner skulle tillkännages 
men beslutet att tillämpa våld är otvetydigt med formuleringen ”All Argentine warships and 
military aircraft entering or found within the area would be treated as hostile and 
appropriate force would be used accordingly”.91 Intressant är att initiativet till regleringen 
härstammar från försvarsgrenscheferna och fastställdes av krigskabinettet, först efter 
samverkan mellan de militära och civila aktörerna. 
 
Sverige hävdar att konstitutionell nödrätt inte kan överlåtas, dvs. möjligheten att åsidosätta 
grundlagen när samhällets bestånd står på spel och fortfarande göra anspråk på att handla 
rättsenligt. Detta medför att för det svenska fallet har en mycket långtgående rättslig reglering 
gjorts för såväl krig i regeringsformen som för kränkning av territoriet redan i fredstid. 
Därefter hade ÖB utarbetat tillämpningsbestämmelser av IKFN-bestämmelser.92 I en 
jämförelse mellan sänkningen av den argentinska kryssaren Belgrano och incidenterna vid 
Utö och Hårsfjärden kan det konstateras att händelseutvecklingen gjorde att tillämpningen 
insatsreglerna inte svarade mot den operativa händelseutvecklingen. 
 

4.4 Självförvaltning 
Den brittiska militärledningen uppvisar ett intressant beteende under konflikten då den 
planerar för att insätta den 5 infanteribrigaden. Denna brigad hade ankommit till Falklands 
efter huvudstyrkan och landstigit i brohuvudet i San Carlos likt övriga enheter. På grund av 
bristen på helikoptrar överväger den taktiske chefen för markstridskrafterna Jeremy Moore 
om brigaden skall transporteras till sjöss eller marschera till fots till det område strax sydväst 

                                                 
88 Thatcher (1993) s 175. 
89 Ibid. s 166. 
90 Freedman (2007) s 87f 
91 Ibid. Även underhållstransporter omfattas av insatsreglerna i § 2. 
92 Instruktion för krigsmakten vid hävdandet av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig 
mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt. IKFN årgång 1967. 
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om huvudstaden Stanley varifrån de avgörande anfallet skall starta.93 Det finns rent militärt 
för- och nackdelar med båda alternativen, men Moore fattar slutligen beslut om att 
majoriteten av brigaden skall sjötransporteras från San Carlos längs Öst-Falklands södra kust 
för att ånyo landstiga i området Bluff Cove. Detta beslut fattas tillsammans med Mike Clapp 
som var chef för amfibiefartygen, men mot sjöstyrkechefens Woodwards inrådan med hänsyn 
till att han ansåg det för riskfyllt att eskortera amfibiefartygen. Beslutet grundade sig främst 
på faktorerna tid, brigadens oförmåga att framrycka till fots samt på det dåliga väder som 
gjorde att det argentinska flyget inte kunde nyttjas fullt ut. Planen möts av ogillande från den 
operative chefen i London, John Fieldhouse som argumenterar med politiska argument för att 
den tänkta planen om en katastrof med stora förluster i liv skedde så skulle det underminera 
den opinion som stödde kriget. Fieldhouse uttrycker att: 
 

”Thus while I agree risk involved in the operation maybe acceptable in military 
terms, the political risk is not…I therefore accept the delay that any alternative to 
Bluff Cove could impose, albeit that I hope it might be less than 5 days you 
mention.”94 
 

Det anmärkningsvärda är att det inte finns några anteckningar om politiska styrningar, utan 
att detta var helt och hållet de militära aktörernas egen slutsats, rätt eller fel spelar ingen roll. 
Här är det snarare så att maktens tredje dimension verkat för den politiska sidan vilket 
medfört att militären har fattat ett eget beslut men i själva verket följt den inlärda vanan att 
anlägga ett politiskt perspektiv på krigföringen. Samma mönster föreligger vid utbrytningen 
från brohuvudet vid San Carlos och det påföljande anfallet mot bosättningen vid Goose 
Green. Både försvarsminister Nott bekräftar också Parkinson som uppger att:  
 

”[I]t was the military members of the War Cabinet who set the pace and told us 
what was possible. I think they became very aware of the political pressure and 
they were perhaps the people who were saying to the commanders in the field you 
must get a move on. But the politicians at no stage took the lead in that, we just 
took advice.”95 
 

Denna uppfattning hävdas även av den taktiske chefen och arméchefen. Denna breda samsyn 
pekar på att markoperationens kanske två mest avgörande skeden inte styrdes med politiska 
direktiv utan med en stor portion självstyrning. Den militära medvetenheten om våldets 
politiska konsekvenser tycks snarare vara ett normalt beteende som ett resultat av att den 
militära aktören visste vad som förväntades av dem och uppvisade den förväntade politiska 
känsligheten. 
 
Efter grundstötningen av U137 finns huvudsakligen ett omedelbart beslut som antyder att ÖB 
själv får verka som den operative chefen, även om chefen för sydkustens örlogsbas som i 
praktiken leder operationen. Det första beslut som regeringen Fälldin tar efter grundstötningen 
var att ge ÖB ett särskilt uppdrag att sköta de konkreta åtgärder som skulle komma att 
behövas från svensk sida.96 Fälldin själv anger att regeringen liknade situationen med den som 
avhandlade dramat vid den tyska ambassaden den 24 april 1975. Vid detta tillfälle hade 
                                                 
93 Freedman (2005) s 601 
94 Ibid. s 603 
95 Parkinson, Cecil i The Falklands War, s 53. 
96 Utrikesfrågor. (1982) Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikesfrågor 1981, Ny serie 
1:C:31, Akterstycken utgivna av utrikesdepartementet, Stockholm s 111. 
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justitieministern själv varit den operative chefen, vilket verkar ha drivit regeringen till att inte 
styra ÖB till mål men lämnat valet av medel därhän. Således har ÖB inte fått direkta direktiv 
utan lämnats att fatta beslut om våldsanvändning efter eget omdöme och i linje med de 
rättsliga regleringar som funnits tillhands, dvs. IKFN.97 
 
Värt att notera är att det hade varit skillnad på om ubåtens felnavigering varit avsiktlig eller 
inte. Denna fråga är tolkningsbar, vilket skulle få uppenbara folkrättsliga konsekvenser. 
Avsiktsfrågan var central för om ubåten skulle betraktas som ett statsfartyg med immunitet 
som felnavigerat eller klassificeras som en inkräktare. Denna tolkning är viktig för beslutet 
om våldmedel. Emellertid görs avsiktsfrågan till en icke-fråga av ÖB, då han redan kl. 1140 
givit order om att ubåten inte får lämna svenskt territorium samt att han inte avsåg att medge 
tillträde för sovjetiska bogserbåtar.  Eftersom ÖB valt att betrakta ubåten som en inkräktare 
kom Sveriges politiska ledning inklusive utrikesledningen att marginaliseras när detta för 
incidenten så viktiga beslut fattas.98 Regeringen bekräftar följdriktigt ÖB genom ett 
regeringsbeslut om att kvarhålla ubåten till dess att ÖB:s utredning är klar.99 Kopplingen till 
våldet är de facto att Sverige binds informellt till ett förhållningssätt som medför att man 
måste vara beredd att tillgripa våld för den händelse att ubåten tar sig loss alternativt vid en 
sovjetisk offensiv räddningsaktion från Östersjön.  
 
Självreglering präglas även empiriskt av avsaknad av beslut hos den överordnade aktören i 
kombination av att den underordnade uppfattar att denne kan fatta beslut självständigt. Denna 
tydliga separation av roller och beslut mellan svenska regeringar och militärledning bekräftar 
regeringens utredare Rolf Ekéus 2001 i sin utredning, Perspektiv på ubåtsfrågan.100 Han 
konstaterar att den operativa processen nästan uteslutande skötts av försvaret genom 
regeringens frånvaro i densamma. Snarare kritiseras regeringarna för att överlåta politiskt 
känsliga beslut åt ÖB. Genom att inte utöva ministerstyre eller ta operativt ansvar förlorar den 
politiska aktören kontrollen över det politiska utfallet. Två undantag kan jag konstatera där 
styrning skett med det som kallas för direktiv, vilka redovisas särskilt. 
 
Det är värt att problematisera kort över skillnaderna mellan den svenska och brittiska 
relationen. Båda systemen har uppvisat en hög grad av formell självständighet i de beslut 
som omfattat våldsmedel med en principiell skillnad. Det svenska systemet ger ÖB Ljung 
mandat att tolka situationen militärt och agera självständigt medan det brittiska systemet i sin 
självständighet uppvisar en process som tar hänsyn till den politiska konsekvensen. Varför 
uppvisar då inte den svenske Överbefälhavaren samma mönster som den brittiska 
militärledningen?  ÖB Ljung förstår uppenbarligen den politiska konsekvensen vid Utö-
incidenten. En förklaring är att den strukturella integrering som finns i den brittiska civil-
militära relationen inte existerar i Sverige annat än på basis av ad-hoc. Detta skulle då vara 
en rimlig förklaring till att den tredje maktdimensionen förutsätter en långvarig socialisering 
av de symboler och värden man önskar internalisera.101 Detta förhållande utesluter dock inte 
att en militär aktör individuellt eller i grupp förstår den politiska konsekvensen utan bara att 
han inte tar hänsyn till den. 

                                                 
97 Fälldin (1998) s 288f.  
98 SOU 2001:85, s 64ff 
99 Utrikesfrågor (1982), s 111. 
100 Ibid. s 327f 
101 Gaventa (1987) s 38-39. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Major Carl-Magnus R Svensson   
Enskilt arbete VT 2009 
 

 - 31 - 

5 Syntes 
I en jämförelse mellan de båda fallen kan man konstatera vissa gemensamma drag. En av de 
viktigaste är att beslutsprocesserna uppvisar likheter vad avser den grundläggande principen 
att i största möjliga mån låta den militära aktören besluta om våldsanvändningen. Både den 
brittiska regeringen och de svenska har bredvilligt låta de militära aktörerna få ändringar i de 
regleringar som styr den militära våldsanvändningen. Jag kan inte säga att någon regering har 
begränsat den militära aktören genom att avstå från att fatta beslut om ändringar av 
regleringar som annars skulle ha hindrat den senares påverkan på operationen. Den svenska 
regleringen är mer långtgående som ett resultat av att Sverige inte erkänner konstitutionell 
nödrätt. Sammanfattningsvis är rättslig reglering en styrning som inte varit särskiljande i de 
båda fallen annat än att Hårsfjärden innebar tillämpningen av regleringen fick ändras 
upprepande gånger vad avser eldtillstånd. Detta var dock som ett resultat av den interna 
militära beslutsprocessen som i sin tur berodde på att den militära aktören var utelämnad till 
självreglering och politiska målet var otydligt.102 
 
Den rättsliga regleringens motsats är då direktivet som styrform varför det är intressant att 
notera att beslut om våldsmedel har påverkats direkt. Styrformen har nyttjats återhållsamt och 
när dessa utnyttjats har detta skett på olika sätt. I det svenska fallet har det endast i 
inledningen av den formativa perioden skett oönskat och då genom en indirekt påverkan vid 
Utö-incidenten. Direktiv i dess renaste form, nyttjandet av maktens första dimension, är även i 
den brittiska processen relativt ovanligt. När så har skett har det oftast varit så att direktivet 
sökts av den underordnade militära aktören.  
 
En möjlig anledning är att beslut som fattats i krigskabinettet redan tagit hänsyn till den 
militära ståndpunkten och är förhandlad i beslutet på grund av den strukturella integration 
som finns. Ytterligare ett skäl som jag funnit är att den militära aktören i det brittiska systemet 
regelbundet uppvisat en politisk förståelse och känslighet för konsekvensen av det militära 
våldet. Jag menar att militären har formats av maktens tredje dimension och den strukturella 
integrationen att ta denna hänsyn varför många beslut under Falklandskonflikten kunde fattas 
främst i en reciprok maktpåverkan. 
 
I det svenska fallet har det inte funnits någon struktur för samverkan inom ramen för 
förhandling om våldsbeslut varför någon reciprok maktrelation inte existerat. Formellt 
existerar inte direktivrätten dvs. ministerstyre och utnyttjades reellt sätt inte heller mer än vid 
två tillfällen. Kombineras dessa två konstateranden med att den rättsliga regleringen inte 
kunnat svara mot händelseutvecklingen i den meningen att tillämpningsbestämmelserna, 
IKFN, inte uppfattades ge tydliga riktlinjer så ledde detta till att Försvarsmakten i allt 
väsentligt fick reglera våldsanvändningen själv. Den svenske ÖB, som påfallande ofta 
uppvisat politiska insikter, rapporterade och sökte till och med vid flera tillfällen sanktion för 
sina beslut vilket han oftast fick. Något kritiskt kan man argumentera för att det skulle vara en 
form av reciprok maktrelation, men bristen på integrerade samverkansformer gör att det är 
tveksamt om det skulle vara riktigt. Något som avviker från den förväntade bilden är att det 
vid två viktiga beslutstillfällen har givits direktiv om operativa ärenden. Vid båda tillfällena 
har det varit mycket viktiga beslut som påverkats, vilket öppnar för misstanken att det 
politiska maskineriet varit beredda att köpslå med den normativa modell för beslutsfattning 
som kommit att utgöra normalbilden under ubåtsjaktperioden. Utan att försöka värdera 

                                                 
102 SOU 2001:85, s 64ff och s 130, se även Bynander (1998) s 54f 
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resultatet eller konsekvenserna av om Fälldin och Krönmark underlåtit att ge politiska direktiv 
så kan jag konstatera att det med säkerhet i ett fall, statsminister Fälldins, gett ÖB och hans 
operative chef möjlighet att vara aktiv genom att han fattade ett snabbt beslut och gav 
direktiv. 
 
Samverkansstrukturer saknades formellt sätt men skapades ad-hoc. Ett exempel är den s.k. 
Polen-gruppen med både militär och civil representation. Detta betyder att någon form av 
integrerad beslutsfunktion inte bara existerat men även att det måste ha funnits behov av att 
låta analysen som skulle ligga till grund för regeringsbesluten behövde belysas ur både en 
politisk och en militär synvinkel. Denna grupp kan ha mötts inom ramen för s.k. informella 
kontakter mellan myndighet och regering. 
 
Generellt har brittiska militära aktörer oftare än sina svenska kollegor uppvisat och tagit 
hänsyn till politiska önskemål, detta oavsett om dessa varit uttalade eller inte. En närmare 
undersökning av den brittiska försvarsdoktrinen från 1996 bekräftar misstankarna. Bl a står 
det uttryckligen att militär krishantering utövas på den högsta nivån av ministrar, antingen 
individuellt eller i en kommitté. Ur samma källa kan man utläsa att: ”The ministry does not 
normally command forces directly nor involve itself in the day-to-day running of 
operations”103 Likväl förbehåller sig den politiska nivån målval, sekvensering av operationen 
och insatsregler likt man gjorde vid flera tillfällen i Falklandskonflikten. I den svenska 
militärstrategiska doktrinen kan man som jämförelse utläsa att: ”Den politiska strategin 
definierar de strategiska mål statsmakterna vill uppnå samt fastställer, utan att detaljreglera, 
vilka medel och metoder som skall användas samt begränsningar för användandet av angivna 
medel.”104 Det är signifikant att doktrinerna från 1996 respektive 2002 tämligen väl beskriver 
hur deras respektive civil-militära relationer påverkar besluten om våldsmedel. Detta var 
kanske inte är så överraskande, men däremot helt logiskt där de sammanfattar resultaten med 
några få undantag från de konflikter i början av 80-talet som jag undersökt. 
 
Vid en överblick över kommandomålen skulle man möjligen kunna tolka att beslutet att 
utsända jagaren Halland skulle kunna falla inom ramen för punkten två. Om vi juridiskt tolkar 
det så innebär detta att den svenska beslutsmodellen ger ett större utrymme för att anlägga en 
politisk värdering av militära beslut. Detta har dock inte varit möjligt på grund av att under 
normala förhållanden avgörs även kommandoärenden i samma former som övriga 
regeringsärenden, även om det formellt tillhör en typ av ärenden som får avgöras i den 
särskilda ordningen. Eftersom ärendet skall gälla "verkställighet av författning eller särskilt 
regeringsbeslut", får beslutet i ärendet inte strida mot författningen eller regeringsbeslutet. 
Årligen avgörs ca 20-25 ärenden med stöd av lagen, varav dessa huvudsakligen avser punkten 
sju.105 

6 Slutsatser  
Några renodlade normativa system för beslut om våldsmedel existerade sannolikt inte i 
Storbritannien och Sverige under den undersökta perioden. Homo Civicus och Homo 
Politicus, inspirerade av Huntington och Janowitz, är illusioner av mänskliga 
beslutsprocesser. Snarare har uppsatsen kunna visa på att såväl Sverige som Storbritannien 
företräder pluralistiska system där inslag av båda modellerna finns. Det har dock varit möjligt 
                                                 
103 UK Ministry of Defence, British Defence Doctrine, JWP 0.01, kapitel 7.0 t o m 7.11, (London 1996) 
104 Försvarsmakten (2002) s 69. 
105 Gregow (2009) s XXIV, se även Jermsten, Henrik, KARNOV. 
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att påvisa dominerande drag i båda fallen. Sverige hade ett dominerande drag av 
självförvaltning och rättslig reglering som regulativa styrprinciper för den militära aktören. 
Inslag av formella avvikelser finns dock såsom kommandoärendena och Regeringskansliets 
möjlighet till informella kontakter. Reellt har den militära och politiska aktören varit 
pragmatiska och tillåtit sig att samverka genom förhandling genom Polengruppen men även 
att ge direktiv när så behövts.  
 
Effekten av den dominerande riktningen är dock möjligen att den militära operationen riskerar 
att applicera våldsmedel som informellt låser den civila aktören till en politisk ståndpunkt på 
grund av att andra alternativ avförts som omöjliga. Därmed reduceras den civila kontrollen 
över våldsmedlen. Ett exempel på detta är initiala ÖB:s ställningstagande vid grundstötningen 
av U137. En avvikelse från det förväntade mönstret har skett vid två tillfällen vilket lett till att 
den militära aktören inte bara uppvisat politisk förståelse utan även tagit hänsyn till dessa 
vilket påverkat den militära operationen såväl positivt som negativt vad avser tid och 
resursutnyttjande. Slutsatsen att det brittiska systemet är mer effektivt i sin beslutsprocess 
med avseende på tid kan därmed inte fullt ut accepteras utifrån undersökningen, trots att det 
varit aktivt som i exemplet Belgrano. 
 
Den civil-militära relation som fanns i Storbritannien 1982 har ett dominerande drag av 
förhandling och gemensamma överenskommelser. Det finns även inslag av att låta den 
militära aktören agera självständigt underförstått att detta är acceptabelt så länge som våldet 
inte får politiska konsekvenser, då beslutsprocessen återförs till den civila aktören som då 
väljer att förhandla eller utge direktiv för våldanvändningen. Den största avvikelsen mot det 
förväntade resultatet är att få beslut fattas genom direktiv till förmån för gemensamma 
överenskommelser varav detta troligen beror på att den militära aktören har utvecklat en 
habitus att regelmässigt ta politisk hänsyn i sin beslutsfattning. 
 
Den största skillnaden mellan de olika relationerna på 80-talet var graden av interaktion som 
fick effekten att besluten dialogiserades och målen tydliggjordes i Storbritannien medan den 
svenske Överbefälhavaren i de flesta fall fick dialogisera besluten med sin stabschef och själv 
överväga de politiska konsekvenserna av våldsanvändningen.  
 

6.1 Teorins användbarhet och fortsatt forskning 
Teorin har bestått i två delar som fått utgöra mina verktyg för uppsatsen. Huntington och 
Janowitz teorier har visat sig användbara såtillvida att dessa beskriver två ideala tillstånd 
snarare än en pluralistisk syn på den civil-militära relationen som präglat de fall jag prövar 
dessa på. Det är möjligt att man får ett annat resultat om vi skulle pröva dessa på andra fall, 
men jag tror att en teori som ger utrymme för en mer liberal tolkning skulle vara fruktbar och 
då uppfattar jag att Janowitz teoribildning har större förutsättning att vidareutvecklas i en 
pluralistisk riktning än Huntingtons som är mer oförlåtande. 
 
I min tolkning av maktbegreppet har jag tolkat det utifrån några styrprinciper för 
institutionaliserat beslutsfattande. En av dessa, marknaden, är inte tillämplig för studiet av 
civil-militära relationer medan uttryck för den direkta makten saknats varför jag fått lägga till 
direktivrätten. Detta har varit direkt applicerbart på fallstudien förutsatt att man betraktar 
maktens i dess första dimension. Jag vill också anmärka att det stundtals varit svårt att 
särskilja vilka beslut som fattats i samförstånd respektive genom direktiv, vilket jag också 
uppfattar vara huvudkritiken mot ett politiskt system som tillåter ministerstyre. Kort sagt vilka 
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beslut har fattats av militärer på militära grunder och vilka har politiskt påverkats med ett 
politiskt syfte. Möjligen kan jag anmärka att konflikter är nu så komplexa att det inte längre är 
fruktbart, för den militära eller politiska effekten för beslutsprocessen, att utröna detta annat 
än ur ett ansvarsperspektiv. En svaghet är att analysinstrumentet är att det finns osäkerheter då 
det gäller att skilja mellan de regulativa principer som styr en dominerande riktning. T ex kan 
det vara svårt att skilja direktiv från förhandling. Samtalet mellan Fälldin och Ljung indikerar 
enligt mitt sätt att se det att ett direktiv har utfärdats. Detta främst för att Ljung indirekt frågar 
efter ett sådant, men jag värjer mig inte mot en tolkning som talar för att en överenskommelse 
även sker just för att det inte gör någon skillnad för forskningsresultatet då både förhandling 
och direktiv relaterar till samma dominerande riktning. Sammanfattningsvis anser jag att 
maktbegreppet är fruktbart för den som vill studera en civil-militär relation. 
 
För vidare forskning bedömer jag att det skulle vara fruktbart att undersöka om 
kommandomålen i regeringsformen skulle kunna nyttjas för att på försvarsområdet kunna 
tillåta en tydligare styrning av Försvarsmaktens insatser vad avser applicering av våldsmedel 
som ett möjligt alternativ till en integrering av Försvarsmaktens ledning i 
Försvarsdepartementet. En fråga som bland annat Grundlagsutredningens expertgrupp för 
översyn av 13 kap. regeringsformen har utvecklat från ett politiskt perspektiv.106 Det vore 
även intressant att undersöka om det är möjligt att forma formella samverkansstrukturer som 
gynnar en holistisk analys av konsekvenserna av våldsanvändning och hur agenda och 
sammansättning påverkar analysen. 
 

                                                 
106 Justitiedepartementet (2008) 
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