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Abstract 

 

When Argentina invaded the Falkland Islands in 1982, it was the beginning of a two 

month long war. The aim of this essay is to find alternative explanations to the 

Falklands war with the main question being whether there were hidden motives for 

Thatcher and her reactions in 1982. 

 

The essay will focus on the period 1965-1982 in which different texts will be analyzed 

by applying theories. The diversionary war theory describes how state leaders can 

improve their political popularity by intentionally escalating a conflict. The geopolitical 

theory explains how a state, by investments, constructions and military, can create 

demographic and international perceptions regarding a territory while foreign political 

theory describes how decision making is affected by the bureaucracy, psychology and 

the international system. 

 

The ministry of defense and the navy was heavily affected by the financial cuts during 

the conflict and may also have affected the manner in which they advised Thatcher in 

1982. Because of the British unwillingness to invest geopolitically in the Falklands and 

their aggravation of the diplomatically efforts to find a peaceful solution, the conflict 

got worse. In addition, Thatchers intentions to implement economic reforms and her 

record low political popularity make it plausible to suspect her for having, intentionally, 

escalated the conflict to gain political popularity and to enable the economic reforms. 

 

 

Nyckelord: Diversionary war theory, Utrikespolitisk teori, Krig, Margaret Thatcher, 

Geopolitik, Diplomati, Propaganda, Suveränitetsprincipen, Säkerhetsdilemmat, Richard 

C. Snyder, H.W. Bruck, Burton Sapin, Machiavelli, Alexandre Defay 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 

Falklandsöarna upptäcktes 1690 och i freden i Utrecht 1713 så erkändes Spaniens 

officiella herravälde över öarna. Detta hindrade dock inte de rivaliserande staterna 

Frankrike och England och deras önskan att härska över öarna som kunde utnyttjas som 

provianteringsbas varifrån de även kunde nå andra närområden av intresse1. 

 

Fransoserna blev dock de första att företa sig en expedition när de 1764 koloniserade 

Östfalkland. Året efter, 1765, koloniserade engelsmännen Västfalkland utan vetskap om 

fransosernas närvaro på Östfalkland. När engelsmännen året därpå sökte expandera sin 

koloni så stötte de på fransoserna och Falklandsöarnas entré på den världspolitiska 

agendan var ett faktum. Spanjorernas frustration över situationen ledde till 

förhandlingar med fransoserna som gick med på att överlåta deras koloni till 

spanjorerna i utbyte mot ekonomisk kompensation. Två år senare, 1769, kunde 

spanjorerna även tillskansa sig Västfalkland då de med hjälp av militärt hot lyckades 

driva bort engelsmännen. Detta efterföljdes av bittra diplomatiska förhandlingar mellan 

England och Spanien som ofta var nära att resultera i krig. Parterna nådde istället en 

överenskommelse som innebar att engelsmännen fick återvända till Västfalkland högst 

tillfälligt för att återupprätta kungens heder. För att rädda sitt politiska anseende på 

hemmaplan så hemlighölls villkoret om en endast tillfällig tillgång till öarna2. 

 

Allteftersom kom engelsmännen att ge vika för sina anspråk på öarna och 1790 

undertecknade de båda staterna Nootkakonventionen vilket för britterna innebar ett 

formellt löfte om att undvika koloniala förehavanden i Sydamerika och dess närliggande 

öar. Falklandsöarna kom sedan att tillhöra Spanien fram till början av 1800-talet då 

Argentinas frigörelse tog vid. Spaniens tillbakadragning ledde till en anarkisk period för 

öarna men 1820 gjorde Argentina anspråk på dessa med påföljande installation av en 

guvernör 1829. Den brittiske konsuln, Woodbine Parish, i Buenos Aires protesterade då 

genom att ånyo åberopa Storbritanniens anspråk på öarna. I samband med en 

utrikespolitisk dispyt mellan Argentina och USA som utspelade sig på just 

Falklandsöarna var Woodbine inte sen med att hetsa den amerikanske konsuln till 

                                                 
1 Sida 18, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
2 Sida 18-19, 21, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
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motåtgärder. De påföljande händelserna med amerikansk plundring av Falklandsöarna 

och tillkännagivandet av öarna som “fria från all styrelse” anses vara grunden till 

Falklandskriget 1982. Oberoende om detta är att kallas för ett maktvakuum eller inte så 

ledde det till en öppning för britterna som den 2 januari 1833 lät utvisa argentinarna från 

öarna som återigen införlivades i brittiskt territorium3. 

 

När de brittiska och spanska diplomaterna kom överens om brittiskt tillträde till 

Falklandsöarna så hemlighölls spanjorernas uppställda villkor att tillträdet endast gällde 

en tremånadersperiod. Hemlighållandet grundade sig på britternas önskan att 

undkomma oppositionell kritik på hemmaplan4. När japanerna genomförde sin 

flygattack på USAs flottbas på Pearl Harbor under andra världskriget så hade den 

amerikanske presidenten förvarnats5 medan historieböckernas version är att det var ett 

överraskningsanfall6. Statsvetarna menar, i sin tur, att det krävs ett samband mellan 

väljarnas åsikter och politikernas handlingar för att uppnå demokrati7. I falklandskriget 

dog 256 britter och 712 argentinare8 medan den japanska attacken skördade drygt 3000 

amerikanska soldaters liv9. Förutom att de demokratiska värdena tar skada när 

statsledare ljuger för befolkningen om händelseförlopp och beslutsmotiv så riskerar 

människor sina liv på falska grunder.    

 

I en artikel i Dagens industri, daterad den 2 april 2017, så berättas det hur 

Falklandskriget ska ha varit ett av världshistoriens dyraste krig men att Margaret 

Thatcher ska ha ansett det vara värt varenda krona10. De koloniala relationerna i världen 

hade i stort klippts redan under 1960-talets avkolonisering11, Falklandsöarna ligger cirka 

13,000 kilometer från den engelska huvudstaden och utifrån citerade vittnesmål av 

öarna, som visserligen dateras tillbaka till 1500-talet, så ges en bild av ett minst sagt 

naturresursfattigt område12. När AFP intervjuade argentinare om Margaret Thatcher så 

beskrivs den före detta premiärministern som en krigshetsare som avsiktligen förlängde 

                                                 
3 Sida 21-23, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
4 Sida 21, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
5 Hemsida nr. 4 
6 Sida 123, Europa och världen under 1900-talet, Klas-Göran Karlsson 
7 Sida 67, Den allmänna opinionen, Mikael Gilljam och Mikael Persson 
8 Sida 7, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
9 Hemsida nr. 5 
10 Hemsida nr. 2 
11 Sida 147, Europa och världen under 1900-talet, Klas-Göran Karlsson 
12 Sida 7 och 17, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
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kriget för att på så vis vinna inrikespolitiska poäng13. Om denna beskrivning är sann så 

har Thatcher ansett sig ha haft den moraliska rätten att, med falska motiv och lögner, 

skicka fäders och mödrars söner och döttrar in i ett krig som skördade knappt 1000 

människors liv.    

 

2 Teori 
Forskare har sedan länge intresserat sig för vad som påverkar olika aktörers beslut. 

Studier om utrikespolitiskt beslutsfattande har lånat in idéer från bland annat 

organisationsteori och socialpsykologi och även om fokus tenderar att läggas på 

beslutsprocessen så kan även andra infallsvinklar användas. En av de många forskare 

som betraktas som pionjärer inom studiet är de amerikanska statsvetarna Richard C. 

Snyder, H.W. Bruck och Burton Sapin14. 

 

Dessa klargjorde ett behov av att fokusera på beslutsfattarens definition av situationen 

och den påföljande beslutsprocessen för att hitta en mer komplett förklaring till hur 

vissa utrikespolitiska beslut kan motiveras. De lyckades inte hitta ett generellt 

beteendemönster för beslutsfattare men i fallstudier fann forskarna ett allmängiltigt 

kontextuellt beteendemönster. Forskarna fann att byråkratins roll, socialpsykologiska 

effekter i små grupper respektive systematiska snedvridningar i beslutsfattarens 

perceptioner av verkligheten påverkade utfall av beslut. Det finns, enligt dessa forskare, 

fyra olika analysnivåer som påverkar utrikespolitiska handlingar vilka är; individen, 

byråkratin, staten och det internationella systemet15. Det teoretiska materialet kommer 

därmed bestå av dessa fyra analysnivåer som sedan kompletteras med geopolitisk teori 

samt ‘diversionary war theory’. 

 

2.1 Byråkrati 

Inom den utrikespolitiska sfären har byråkratin stuckit ut som en av de mest tongivande 

rollerna16. Forskarna har sökt svar på frågan i vilken grad rådgivare påverkar 

utrikespolitiken. När de yttersta beslutsfattarna inte har behövlig spetskompetens 

uppkommer ett behov av den rådgivande byråkratin som enligt studier präglas av 

konkurrens. Det finns till och med tendenser till att deltagare i beslutsgrupper bestraffar 

                                                 
13 Hemsida nr. 3 
14 Sida 47, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
15 Sida 269-271, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
16 Sida 68, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
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eller belönar andra genom att undanhålla alternativt förmedla viktig information. Deras 

önskan om att bli oumbärliga i situationen kan väga tyngre än önskan om att lösa krisen 

på bästa möjliga vis. Individer som tar beslut enligt egocentriska tumregler vill stärka 

sin makt och är som oftast osäkra och inkompetenta samt antar hårdföra roller i 

krissituationer17. 

 

Forskarna har iakttagit att diplomater har en tendens att tona ned rapporteringen om ett 

antagonistiskt land för att minska risken för ansvarstaganden för eventuella 

missbedömningar. De militära tjänstemännen med dess monopol på information i 

krissituationer samt underrättelseväsendet tenderar däremot att överdramatisera 

rapporteringen för att motivera deras existens. Detta gäller dock inte när 

underrättelseväsendet mottar information via de öppna kommunikationskanalerna. Även 

media tenderar att uppförstora rapporteringen och kan dessutom vara en kompletterande 

informationskälla för statsledare18.   

  

Individerna i en beslutsgrupp har olika ansvarsområden och erfarenhet vilket försvårar 

uppmärksammandet av misstolkningar av informationen i en uppkommen kris. 

Groupthink är ett uttryck för när en mindre grupp av beslutsfattare kan vara så pass 

angelägna om gruppens interna relationer att de agerar avvisande gentemot viss 

information som kommer från gruppens omvärld. Det kan handla om en ovilja att 

äventyra sådant som gruppdynamik och arbetsrutinen19.   

 

2.2 Staten 

När inrikespolitiken beskrivs som reglerad av förvaltning och lag så beskrivs 

utrikespolitiken som en anarkisk arena med maktkamp och ömsesidig anpassning. De 

internationella lagarna efterlevs endast om staten har ett egenintresse av det. För att ta 

rationella beslut är korrekt information om motståndares avsikter och militära styrkor en 

nödvändighet. På grund av staters försök att vilseleda andra aktörer med ofullständig 

information så kan det vara ytterst svårt att nå sådan information. Dessa svårigheter är 

som mest påtagliga i kontakt med diktatoriska länder som staten har dåliga relationer 

med. Diktatoriska stater har också enklare för att skapa en samordnad utrikespolitik i 

                                                 
17 Sida 176-178, 271-272, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
18 Sida 61-62, 68, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
19 Sida 176-177, 272-273, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
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jämförelse med demokratier som behöver nå konsensus inom beslutsgruppen innan 

beslut fattas20. 

 

Till skillnad från inrikespolitiken skapas utrikespolitiken inom mer slutna processer. Ett 

mindre antal politiker är inblandade i beslutsprocessen som inte är lika tillgänglig för 

oppositionsbildning vilket resulterar i en bristande demokrati. Detta kan förklaras med 

de yttersta beslutsfattarnas behov av att kunna ta snabba beslut i akuta situationer och att 

statens fortsatta internationella överlevnad annars sätts på spel. Enligt undersökningar 

har medborgare dessutom visat prov på lågt intresse för utrikespolitiken. Detta tydliggör 

följaktligen parlamentarikernas svaga intresse för utrikespolitiken då de inte når ut till 

väljarna lika bra med utrikespolitiska ställningstaganden. Medborgarnas intresse för det 

utrikespolitiska har förvisso ökat de senaste åren i takt med att inrikes- och 

utrikespolitiken har börjat överlappa varandra i samband med att nationell lagstiftning 

behöver anpassas efter internationella regelverk. I viss mån behöver regeringen stöd 

från partier, media, parlament, intressegrupper och folkopinionen för att genomföra sin 

utrikespolitik samtidigt som transnationella företag har blivit en faktor för 

beslutsfattningen21.   

 

Suveränitetsprincipen är något som kan vara beskrivande för både en person och en stat 

och kan sammanfattas med en självbestämmanderätt men att det inte är en inneboende 

egenskap och därför kan kränkas22. En stats suveränitet anses vara kränkt om en 

utomstående aktör gör ovälkommen inverkan i en stats territorium eller interna 

angelägenheter.  En stat accepterar inte en högre auktoritet och de interna 

angelägenheterna är något som respektive stat definierar23. Thomas Hobbes ”Leviathan” 

berörde en stats suveränitet när han beskrev hur de oskyddade människorna ger upp och 

överlåter deras fri- och rättigheter till en suverän person, uttryckt som en stat i mer 

moderna termer. I detta så kallade samhällskontrakt så uppstår ett utbyte där suveränen 

får absolut makt medan individen erhåller skydd och trygghet24.  

 

 

                                                 
20 Sida 9-10, 59-60, 66-67, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
21 Sida 28-29, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck. Sida 261-262, 273, 

Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan  
22 Sida 13, Statsmakt och suveränitet, Svante Nordin med fler 
23 Sida 20, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
24 Sida 15-16, Statsmakt och suveränitet, Svante Nordin med flera 
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2.3 Individ 

Angående den individuella nivån så har det ansetts vara problematiskt med 

bedömningen om i vilken utsträckning individuella drag kan påstås påverka utfall av 

vald utrikespolitik. De individuella dragen studeras oftast utifrån kognitiv teoribildning 

vilket innefattar beslutsfattarens psykologiska föreställningsvärld, grundläggande 

värderingar och individens centrala antaganden om hur verkligheten hänger ihop. Dessa 

faktorer kan påverka beslutsfattarens upptagning och bearbetning av information. 

Kognitiv konsistens beskriver hur individer kan avvisa information som osann om den 

strider mot individens föreställningar om verkligheten. Detta har i studier visat sig vara 

en vanligt förekommande förklaring till många av de utrikespolitiska beslut som har 

resulterat i krig eller kriser25. 

 

När information istället bekräftar beslutsfattarens föreställning så inkluderas 

informationen i beslutsprocessen desto enklare. Attributionsteorin innebär att 

beslutsfattare försvarar sina egna beslut som rationella utifrån rådande omständigheter 

medan andra ledares beslut förklaras utifrån deras personliga egenskaper och 

personlighet. Det har även visat sig att statsmän och förhandlare har hybris vad gäller 

deras slutledningsförmåga och att de har svårt att se sin eventuella skuld i konflikten26. 

 

Det utrikespolitiska studiet tar också upp hur stress kan påverka beslutsfattare. Politiker 

exponeras inte tillräckligt ofta för stress av den magnitud som krävs för att de sedermera 

ska kunna ta lärdom och dra nytta av den stress som uppkommer i utrikespolitiska 

situationer vilket leder till förvirring. Kvarvarande ackumulerad stress från både det 

privata och det arbetsrelaterade påverkar beslutsfattarens förmågor. En stresskänslig 

beslutsfattare återgår till djupt rotade beteendemönster, fokuserar på kortsiktiga 

hänsynstaganden, analyserar i stereotyper, agerar i förnekelse, önsketänker och bli 

irriterad. Kognitiv heuristik innebär att människor använder sig av “kodade 

erfarenheter” som har skapats i samband med tidigare erfarenheter och kan antingen 

förbättra eller försämra kvaliteten på besluten som tas i kriser27. Dessa kodade 

erfarenheter kan leda till cementerade uppfattningar av andra stater som försvårar 

diplomatin. En antagonistisk stats vänskapliga närmande kan då missuppfattas och 

                                                 
25 Sida 271, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
26 Sida 53-55, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
27 Sida 173-174, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
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därmed leda till eskalering av en konflikt. Om de vänskapliga aktionerna är kostsamma 

och repetitiva så minskar dock risken för missförstånd28.    

 

2.4 Internationella systemet 

Utrikespolitikens syfte är att uppnå säkerhet, välfärd och ideologi medan 

kännetecknande verktyg inom disciplinen utrikespolitik är propaganda, diplomati samt 

ekonomiska - och militära medel. Med välfärd så åsyftas en ekonomisk utveckling. De 

handelspolitiska relationerna med andra länder kan vara minst lika viktiga som de 

ekonomiska åtgärderna som vidtas på hemmaplan för att säkra och utveckla en god 

ekonomi. Ideologiska mål handlar om att marknadsföra statens formgivning. Det kan då 

röra sig om statsskick, religion eller synen på arbetsmarknadsfrågor. Säkerhetsbegreppet 

kan förklaras med att en stat ska värna om sin territoriella integritet, förmåga att motstå 

ett militärt angrepp, försvaret av statsskicket samt medborgarnas fysiska säkerhet. Det 

utrikespolitiska verktyget diplomati innebär kommunikation mellan stater och kräver 

villighet till eftergifter för att kunna uppnå en överenskommelse. Ekonomiska medel 

kan handla om missnöje som tar sig uttryck i staters handelspolitiska embargon eller 

bojkotter. Slutligen beskrivs militära medel som ”det yttersta maktmedlet”.  Propaganda 

går ut på att uppmärksamma andra om den egna statens åsikter, värdegrund och 

samhällsmodell. Medlen kan då exemplifieras med offentliga uttalanden eller 

institutionaliserade arrangemang. Alla medel är på ett eller annat sätt kostsamma och 

staterna är inte begränsade av antalet medel som kan användas29. 

 

Det finns dock en paradox med det utrikespolitiska målet säkerhet som benämns som 

säkerhetsdilemmat. Detta förklarar hur stater kapprustar militärt med syfte att öka sin 

trygghet vilket paradoxalt nog leder till en ond spiral av ständigt ökade militära hot som 

slutligen resulterar i krig. Maktfördelningen i det internationella systemet kan alltså vara 

en katalysator till krig. Det bipolära systemet innebär att det endast finns två utpräglade 

stormakter som mindre stater samlas runt och har kommit att betraktas som det bästa 

systemet för att undvika krig30. 

 

Länder som avkoloniserades under efterkrigstiden hade befolkningsmässiga och 

ekonomiska obalanser vilket försvårade processen att bli suveräna stater. De var inte 

                                                 
28 Sida 24, 56, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
29 Sida 259, 262-263, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
30 Sida 163, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
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heller rustade för att konkurrera på den internationella marknaden vilket ledde till 

fortsatt behov av den tidigare koloniala makten vilket kan beskrivas som “fortsatt 

imperialism utan imperium”. Vidare har Hanna Arendt skrivit om imperialismen och då 

menat att staternas ambition har varit permanent expansion med imperialism som den 

centrala tanken31. 

 

Många av de koloniala länderna styrde deras kolonier från moderlandet med spända 

tyglar för att stävja eventuella befrielserörelser. Britterna anammade däremot en mindre 

sträng styrning med lokalt självstyre som benämndes som home rule32. Machiavelli 

diskuterar hur en ockupationsmakt påverkas av huruvida det erövrade området tidigare 

har styrts med hårda eller lösa tyglar. När den tidigare makten har varit centraliserad till 

moderlandet så är det enklare för ockupationsmakten att införliva det erövrade området 

än i fallet med ett erövrat området som har delegerats en viss grad självbestämmande. 

Det blir enklare att ändra lojaliteten från folkets sida när det inte längre finns någon i 

området med delegerad eller absolut makt33. 

 

Apropå ockupation och en militär förmåga att mota invasioner så menar Machiavelli att 

en furste måste vara militärt beredd. En genomgående god och militärt passiv furste kan 

inte behålla sin makt. Att idka krig är, enligt Machiavelli, ett sätt för fursten att hålla sig 

kvar vid makten. En obeväpnad respektive beväpnad furste kommer aldrig kunna 

komma överens och det vore, enligt Machiavelli, helt orimligt att den beväpnade fursten 

ger vika för sin obeväpnade motståndares krav. En furste som inte beblandar sig med 

det militära kommer inte heller kunna åtnjuta respekt från sina soldater34. 

 

2.5 Geopolitik 

Alexandre Defay definierar geopolitik som ”ett studium av samspelet mellan ett 

geografiskt område och de rivaliserande maktintressen som är knutna till det” samt 

exemplifierar geopolitiska områden med strategiska vägförbindelser, viktiga 

naturreservat eller områden av symbolisk betydelse.  Geopolitiskt sett så kan staten 

säkra sitt fortbestånd genom strävanden efter makt och rikedom vilket antingen kan 

uppnås med satsningar på sitt befintliga territorium eller att med våld erövra andra 

                                                 
31 Sida 56, 100-101, Geopolitik, Alexandre Defay 
32 Sida 27, Europa och världen under 1900-talet, Klas-Göran Karlsson 
33 Sida 59-61, Fursten, Machiavelli 
34 Sida 109-110, 113, Fursten, Machiavelli 
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resursrika områden. I fredstid så hotas inte de geopolitiska tillgångarna lika mycket men 

staten behöver likväl vidta åtgärder för att förhindra ett övertagande av områden. För att 

befästa en redan stark legitimitet samt påminna övriga stater om den egna territoriella 

legitimiteten så kan staten använda sig av geopolitiska signaler i form av 

byggnadsprojekt samt uppförande av kulturella och auktoritära symboler35.   

 

Beroende på hur stater namnger exempelvis orter så kan de skicka signaler om 

territoriella anspråk av ett område vilket kan skapa irritation hos andra stater som också 

anser sig ha legitimitet till det aktuella området. Namnbyten kan också handla om en 

önskan att sudda ut en tidigare föreställning om områden. Gränser i form av polis, 

militär med mera exemplifierar symboler som hävdar statens legitimitet och suveränitet. 

Oavsett på vilket sätt en stat strävar efter makt så menar Michel Foucher att statsledaren 

behöver ta hänsyn till befolkningens geopolitiska föreställningar som antingen 

underlättar eller försvårar beslutsfattning. De geopolitiska föreställningarna kan 

beskrivas som nationella identiteter som tar sig uttryck genom exempelvis barndomens 

platser. Dessa föreställningar skapar tanken på territoriet som ett fosterland36. 

 

Beslutsfattare behöver även ha befolkningens föreställningar och tidigare statsledares 

beslut i åtanke. Ett beslut kan försvåras om det omkullkastar resultat av ärvda äldre 

strävanden, mål, föreställningar, kultur och sedvänjor. I samband med globaliseringens 

och kommunikations- och informationsteknologins utveckling under 1970- och 80-talet 

blev kulturen i form av tv, film, böcker, musik och information ett verktyg för att skapa 

och förmedla kultur och därmed föreställningar till människor runtom i världen. Dessa 

subnationellt kulturella föreställningar konkurrerade då med de nationella 

identitetsmarkörerna. Alexandre Defay menar att makthavarna på så vis kan manipulera 

kulturen till att bli ett maktmedel37. 

 

Det har konstaterats att kulturen har betydelse för fenomenet nationalitet vilket inte 

begränsas av geografiska förhållanden. Gemensamt språk och kultur anses vara några av 

de fundamentala byggstenarna i nationalkänslan som präglas av myter om andra 

                                                 
35 Sida 7, 79-85, Geopolitik, Alexandre Defay 
36 Sida 43-45, 47-48, 87, Geopolitik, Alexandre Defay 
37 Sida 54, 68-69, 72, Geopolitik, Alexandre Defay 
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nationer som antagonister. Nationell tillhörighet kan svårligen ifrågasättas eftersom den 

baserar sig på en subjektivt uppfattad gemenskap38. 

 

2.6 Diversionary war theory 

Teorin om att statsledare använder konflikter i syfte att lägga en rökridå över politiska 

misslyckanden och att därigenom öka deras politiska stöd har inte lyckats nå konsensus 

angående grad av förklaringskraft. Det kausala bandet mellan staters inre oroligheter 

och påföljande utbrutna krig har dock av många ansetts vara så starkt att statsvetare har 

kommit att ge uttryck för att krig helt enkelt är ett korståg för att ena staten39. Efe 

Tokdemir och Brendan Skip Mark skriver om hur politiker kan eskalera kriser till krig 

för att förtäcka tidigare politiska fadäser, politisk inkompetens och politisk 

impopularitet samt bättra på relationerna inom nationen. Det kan förbättra utsikterna för 

kommande parlamentariska omval och rensa den politiska agendan40. 

 

Amy Oakes skriver att de flesta amerikanska presidenterna, sedan andra världskriget, på 

ett eller annat vis har misstänkts för att avsiktligen eskalera utrikeskonflikter för att ena 

landet politiskt eller för att avleda uppmärksamhet från händelser som annars hade 

riskerat att svärta ner förtroendet och anseendet för den politiska ledningen. Hon 

exemplifierar då John F. Kennedys politik under Kubakrisen då, till och med, 

presidentens partikamrat Robert Hilsman ska ha sagt att "behind the policy choices 

loomed domestic politics... The United States might not [have been] in mortal danger 

but the administration certainly was"41. 

 

Amy Oakes förslag på hur forskare kan utröna huruvida en statsledare avsiktligen 

eskalerar ett krig är att fokusera på beslutsfattarens perspektiv och i efterhand leta efter 

alternativa beslut. Hon kallar det the substitutability approach. Beslutsfattaren antas 

rangordna samtliga alternativa lösningar efter vilket alternativ som ger störst nytta. 

Alternativen kan även begränsas av utomstående faktorer, kallade 'environmental 

factors'. Genom att analysera valet av beslut och hur det överensstämmer med 

beslutsfattarens antagna värdering av beslutsalternativen så kan forskaren analysera 

                                                 
38 Sida 22-23, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
39 Sida 4, 12, Diversionary war the link between domestic unrest and international conflict, Amy Oakes 
40 Sida 338-339, When Killers Become Victims: Diversionary War, Human Rights, and Strategic Target 

Selection, Efe Tokdemir och Brendan Skip Mark 
41 Sida 2-3, Diversionary war the link between domestic unrest and international conflict, Amy Oakes 
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detsamma. I analysen av beslutsalternativen ska statens ekonomiska förmåga till krig 

eller möjlighet att uppbringa sådana medel tas i beaktning. Kommer motståndarna 

besvara aggressiviteten? Vilket alternativ är det mest kostsamma? De förmögna staterna 

har förmånen av att även kunna välja kostsamma, men mer effektiva, politiska eller 

ekonomiska reformer som lösningar på inrikespolitiska problem och instabilitet. 

Alternativet med politiskt avledande konflikter är, förutom dess låga effekter, även 

behäftade med att den egna staten ockuperas42.  

 

Nackdelen med ekonomiska och politiska reformer är att även dessa kan vara 

impopulära samt att de kan ta lång tid att implementera. En utrikespolitisk konflikt kan 

då leda till ökad patriotism som underlättar politiska beslut och reformer. Om 

beslutsfattaren inte får befolkningens stöd i eskalerande konflikt så kommer operationen 

enbart förvärra statens instabilitet och folkliga missnöje. Insikten och demokratin inom 

det utrikespolitiska är dock tillräckligt liten för att ledarna ska kunna manipulera folket 

till att ge sitt samtycke till engagemang i konflikten43. 

 

För att utvinna maximalt önskade effekter av en konflikt så är det åtråvärt för 

beslutsfattaren att det riktas mycket fokus på konflikten. Staten behöver också undvika 

fördömanden från det internationella genom att försäkra sig om att den initierade 

konflikten inte bryter mot internationella regler och normer såsom 

suveränitetsprincipen. Genom att göra detta ökar staten chansen till stöd från andra 

stater som därmed minskar kostnaderna. Valet av måltavla är en viktig balansgång. Ett 

krig mot en stor militärstyrka är för kostsamt medan krig med militärt svaga makter inte 

kommer skapa tillräcklig uppmärksamhet från folket. Historiska, ekonomiska, sociala 

samt politiska drag hos måltavlan är också av intresse för beslutsfattaren. Måltavlor som 

kan uppfattas som giriga är tacksamma mål för beslutsfattare som vill öka sin 

popularitet hos sin befolkning. Denna måltavla leder till en hög grad av folklig 

sammanslutning44. 

 

                                                 
42 Sida 6-9, 14, Diversionary war the link between domestic unrest and international conflict, Amy Oakes 
43 Sida 339, When Killers Become Victims: Diversionary War, Human Rights, and Strategic Target 

Selection, Efe Tokdemir och Brendan Skip Mark 
44 Sida 340-341, When Killers Become Victims: Diversionary War, Human Rights, and Strategic Target 

Selection, Efe Tokdemir och Brendan Skip Mark 
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2.7 Sammanfattning av teorier 

Byråkrater hanterar mottagen information på olika sätt beroende på vad som leder till 

högst egennytta hellre än det objektivt bästa beslutet. Diplomater tenderar att 

avdramatisera information de rapporterar till beslutsfattarna medan 

försvarsdepartement, underrättelseväsende och media tenderar att överdramatisera 

utrikespolitisk information som försvarsdepartement dessutom har monopol på under 

kriser. I en beslutsprocess är det viktigt med insikten att alla deltagare har olika mycket 

och olika typer av erfarenheter som påverkar tolkning av informationen. Deltagarnas 

olika världsbilder och beslutsgruppens beskydd av gruppdynamik och gruppsociala 

relationer kan leda till manipulering eller avvisning av inkommen information. Den 

information som bekräftar deras världsbild ges stor uppmärksamhet medan det motsatta 

förhållandet gäller för information som motarbetar individens världsbild. I vissa fall har 

det visat sig att deltagare belönar och straffar andra genom att antingen vidarebefordra 

information eller att låta bli att göra så. Dessutom försöker staterna vilseleda varandra 

genom att förmedla ofullständig information av enkel karaktär. Det är som svårast att få 

fullständig information om diktatoriska stater som i jämförelse med demokratier även 

har fördelen av att kunna agera mer enhetligt inom det utrikespolitiska. På grund av 

staters behov av sekretess inom internationell politik så lider utrikespolitiken av en 

demokratisk brist som kan motiveras med beslutsfattarna behov av skyndsamma beslut 

för att minska risken för statens undergång. 

 

Stressfaktorer kan påverka beslutsfattaren till att återgå till en stereotypisk och 

förenklande analysering av situationen.  Attributionsteorin innebär att beslutsfattare 

förklarar sina beslut som rationella och som har utlösts av externa omständigheter 

medan andra ledares agerade förklaras som irrationella utifrån ledarnas personliga 

egenskaper.  Det har även visat sig att statsmän har en hybris vad gäller deras 

slutledningsförmåga. Det finns en teoretisk uppfattning om att statsledare avsiktligen 

eskalerar konflikter för att konsolidera landet, lägga rökridåer över politiska 

misslyckanden och vinna popularitet som statsledare. Krig är emellertid kostsamma och 

utan folkligt stöd för kriget så kommer det endast ha en motsatt effekt. Politisk och 

ekonomisk reform är alternativa åtgärder till så kallade inrikespolitiska krig vilka kan 

beskrivas som effektivare men även mer kostsamma.  Därmed är resurssvaga stater mer 

benägna till inrikespolitiska krig. Resurser kan i sin tur vara ett incitament till att 

försvara och ockupera områden. Exempel på resurser kan vara geografi, naturtillgångar, 
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befolkning, industriell kapacitet och militära resurser. Geopolitiskt sett så kan stater då 

göra anspråk på områden med hjälp av gamla, folkliga, föreställningar om statens rätt 

till området. På samma vis kan en stat använda sig av geopolitiska symboler för att 

skicka signaler till andra aktörer på den internationella arenan om värderingen av ett 

visst område. 

 

2.8 Hypotes 

Uppsatsens hypotes är att de brittiska byråkraternas och premiärminister Thatchers 

agerande som bäst kan förklaras med hjälp av diversionary war theory, byråkratiska 

teorin samt det individuella teoretiska perspektivet och då med betoning på de 

egoistiska tumreglerna vilket utvecklas i kapitel två. De teoretiska perspektiven 

”internationella systemet” och ”staten” tros alltså ha en mindre förklaringsgrad för hur 

besluten formades under falklandskonflikten 1982 medan den geopolitiska teorin 

snarare uppfattas som ett verktyg att förklara på vilket sätt de inblandade agerade med 

egoistiska uppsåt, förklaringar för dessa finns även de i kapitel två. Hypotesen grundar 

sig på uppfattningen att det fanns fördelar för Storbritannien och Thatcher med ett 

utbrutet krig och att de därför avsiktligen försvårade de diplomatiska förhandlingarna 

innan kriget. En av dessa fördelar antas ha varit att avskräcka andra stater att göra 

liknande anspråk på liknande brittiska överhavsområden såsom Gibraltar. 

  

2.9 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att bredda den historiska förklaringen av Falklandskriget och att 

analysera i vilken grad Thatchers handlingar kan förklaras utifrån en eventuellt ökande 

impopularitet och instabilitet på hemmaplan. Denna analys möjliggörs med lämplig 

teori om krig som statens metod att öka statlig stabilitet och statsledares popularitet. 

Applicering av byråkratiska och psykologiska teorier på materialet möjliggör 

granskning av hur eventuellt egoistiska byråkrater och stressfaktorer kan ha manipulerat 

informationsflödet. Med användandet av utrikespolitisk teori om staters 

beteendemönster så möjliggörs även analys av statsskickets betydelse i krig och 

konflikter. Uppsatsen innehåller en huvudsaklig frågeställning med fyra underliggande, 

mer precisa, frågeställningar. 

 

 Fanns det bakomliggande motiv eller påverkan för Thatchers beslut om militära 

åtgärder i Falklandskriget 1982?  
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1)  I vilken grad använde sig Storbritannien av avskräckande signalgeopolitik 

gentemot Argentina inför kriget?  

2)  Fanns det orsak för någon del av byråkratin att accentuera behovet av sin 

specifika kompetens och betydelse?  

3)  I vilken utsträckning kan byråkratins beteende kännetecknas enligt den 

byråkratiska teorin?  

4)  I vilken utsträckning Thatchers agerande kan förklaras med diversionary 

war theory och strävan efter ökad politisk popularitet? 

 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Uppsatsen kommer konstrueras med hjälp av en kvalitativ fallstudie med djupanalyser 

av texter. Uppsatsen använder sig av samma metoder som de utrikespolitiska 

teoretikerna använde i deras fallstudier. Svaret på uppsatsämnets huvudsakliga 

frågeställningar finns inte att hitta ordagrant i de texter som kommer studeras. Det 

underliggande svaret erhålls istället med hjälp av djupgående läsning av texterna i 

kombination med de analytiska mätinstrument, alternativt benämnda som verktyg eller 

teorier, som har valts. De utrikespolitiska besluten som studeras behöver även studeras 

utifrån den aktuella kontexten och inte i ämnets generella natur. Denna metod kan vara 

förmånlig att använda om det finns orsak att ifrågasätta beskrivningen av ett fenomen. 

Vad fokuserar texten på och vad utelämnas? Vem är det som skriver texten och vilket 

perspektiv får inte göra sig hörd? Vilka är motiven och huvudorsaken till händelserna? 

 

Denna metod lämpar sig bra i denna uppsats som ifrågasätter eventuellt förenklade 

täckmantelsmotiv till Storbritanniens militära handlingar 1982. Ordspråket som säger att 

det är vinnarna som skriver historien belyser hur det kan finnas olika kontextuella 

tolkningar där den kvalitativa fallstudien då kan problematisera en, möjligtvis, ensidig 

tolkning. Forskaren är dock inte primärt ute efter att utreda orsaken till varför 

historieskrivaren anger ett specifikt ramverk för texten utan snarare att ta reda på 

alternativa, mer korrekta, ramverk som därigenom kan beskriva texten så rättvist som 

möjligt.  
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En kvalitativ fallstudie kan gå ut på användandet av det metodologiska verktyg som 

kallas för narrativ.  Forskaren konstruerar då en holistisk berättelse om fenomenet 

genom att välja ut mindre komponenter av fakta för att sedan montera ihop samtliga 

komponenter till en berättelse och förklaring. Kritiker har dock klagat över att det 

oundvikliga utlämnandet av vissa perspektiv leder till en icke fullständig bild av 

fenomenet. De mörkhyade medborgarrättsaktivisternas perspektiv i det amerikanska 

fenomenet “the land of the free” ges då som exempel.  Författaren till Metodpraktikan 

instämmer i denna brist men konstaterar och accepterar detta faktum.  

 

Forskaren behöver också ta ställning till vilken typ av svar som eftersöks. Det handlar 

antingen om öppna eller bestämda svarskategorier. Med bestämda svarskategorier så 

finns en begränsning av statiska svarsalternativ. Eftersom uppsatsen söker ett 

mångfasetterat svar så blir den öppna typen av svarskategorier mest lämplig. 

Frågeformuleringen sätter helt enkelt tonen för vilken typ av svar forskaren bör förvänta 

sig45.   

 

3.2 Tidsperiod 

Uppsatsen kommer fokusera på en tidsperiod som löper från 1965, året som FN:s 

generalförsamling skrev resolutionen som uppmanade Argentina och Storbritannien att 

nå en fredlig lösning via underhandlingar. Uppsatsens fokus når sin slutpunkt den 14 

juni 1982 när Falklandskriget var över. Den utvalda tidsperioden motiveras med att 

samtliga utrikespolitiska handlingar kan ha påverkat utfallet av kriget. Med den valda 

tidsperioden finns även möjligheten att inkludera fokus på beslutsfattarnas och 

byråkraternas bakgrund som även de kan tänkas ha påverkat utfallet. Med tanke på att 

Thatcher blev framröstad som partiledare för det konservativa partiet 197546 så kommer 

uppsatsen rikta extra fokus på perioden 1975-1982. 

 

3.3 Material och källkritik 

Inför uppsatsen har den brittiska tidningen The Sun och företaget The Falklands Islands 

Company kontaktats för att be om material som redogör folkets åsikter och hur företag 

eventuellt försökte påverka politikerna. The Sun har inte hörsammat förfrågan om 

tidningsartiklar från tiden före och under konflikten men det nämnda företaget har 

                                                 
45 Sida 211, 218, 220-221, 222-224, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud 
46 Sida 34, Thatcherism and british politics 1975-1999, Brendan Evans 
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bidragit med ett material som kommer ges uppmärksamhet. Därtill kommer 

Latinamerikanska institutets material “Konflikten om Malvinerna(Falklandsöarna)” 

författad av bolivianen Rigoberto Garcia, Margaret Thatchers memoarer, internetartiklar 

med intervjuer av före detta argentinska soldater samt boken Slaget om Falklandsöarna 

som bland annat grundar sig på diplomater och före detta brittiska soldater under 

Falklandskriget.  

 

Garcias text har utgivits av det Latinamerikanska institutet i Stockholm. På deras 

hemsida återfinns information om deras uppgift att bedriva forskning om exempelvis 

den politiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien samt att det är en del av 

Stockholms universitet. De har goda kontakter med forskare och institutioner i bland 

annat Latinamerika och är nordens största specialbibliotek för samhällsvetenskaplig 

litteratur om Latinamerika47. Urvalet av Garcias och Hastings verk kan motiveras med 

att dessa utgivare kan tänkas ha olika perspektiv på kriget utan att det för den sakens 

skull går att räkna med. Förhoppningen är att de i sådana fall ska kunna väga upp 

varandra och att en objektiv beskrivning ska kunna utkristalliseras. För att väga upp 

bristen på opartiska källor så kommer journalistiska artiklar och FN:s dåtida 

ställningstaganden kring krisen användas. 

 

3.4 Teorianvändning och hypotes 

En av de vanligt förekommande ideologierna inom studiet av utrikespolitik är realismen 

som dock avfärdas av många forskare, däribland interdependensteoretikerna, som 

svepande och förenklade förklaringar av utrikespolitiska händelser. Forskare anser att 

utrikespolitiska beslut påverkas av ett stort antal slumpartade faktorer och att enstaka 

regelbundna faktorer inte kan ge en rättvis bild av beslutsprocesser48. På grund av 

forskarnas utlåtande samt uppsatsens hypoteser som misstänkliggör beslutsfattarna så 

söker denna uppsats mångfasetterade, bakomliggande och eventuellt inofficiella 

förklaringar till Storbritanniens militära handlingar 1982 vilket därmed leder till 

bedömningen om realismen som mindre lämplig. Interdependensteoretikerna gjorde sig 

gällande under 1970-talet då de kritiserade realismens förenklade syn på utrikespolitik 

med endast staterna som aktörer i det internationella. Interdependensteoretikerna 

                                                 
47 Hemsida nr. 1 
48 Sida 12, 48, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck samt sida 259, 

Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
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menade att även den militära styrkan har förlorat den avgörande betydelsen samt att 

staterna har blivit mer beroende av varandra på ett ekonomiskt och ekologiskt plan49.  

 

I och med att interdependensteorin har ett mer djupgående analysangrepp så torde den 

vara mer anpassad för denna uppsats än realismen. Teorierna kommer appliceras på den 

beskrivning som ges av Thatcher, departementen som beslutsfattare med flera. Om det 

finns samband så underlättar det att göra bedömningar av diverse faktorers inverkan på 

beslutsprocessen men faktorernas påverkan kommer aldrig att kunna konstateras bortom 

all tvivel eftersom ämnet är så pass komplext, vilket leder vidare till det vi kallar för 

reliabilitet och validitet. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå ett så sanningsenligt resultat som möjligt så är det viktigt att forskaren 

använder rätt operationalisering vilket leder till hög resultatvaliditet. Frågan är om 

forskaren mäter det som uppsatsen påstår sig mäta. När forskaren utvinner en 

operationalisering från det teoretiska så erfordras en kontroll av begreppsvaliditeten, 

nämligen om den operationella indikatorn täcker samtliga, eventuella, förklaringar av 

fenomenet. Om det teoretiska verktyget enbart ger en begränsad förklaring av 

fenomenet så kommer forskaren drabbas av ett så kallat systematiskt fel. Det blir en 

bristande överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska 

indikatorerna50.  

 

Med tanke på den oerhörda mängd faktorer som kan tänkas påverka utrikespolitiska 

beslutsprocesser så är det svårt att försäkra sig om en maximal begrepps – och 

resultatvaliditet. Lösningen kan då vara användandet av enklare hellre än komplicerade 

teorier. Detta är dock en balansgång då användandet av en överdrivet förenklad teori 

resulterar i en reducerad verklighetsbild51. Vissa av de valda teoretiska verktygen 

förutsätter också att forskaren har tillgång till Margaret Thatchers objektiva 

psykologiska tillstånd innan och under Falklandskriget 1982 vilket givetvis inte är 

möjligt att få tag på via hennes memoarer då dessa är subjektiva. Det faktum att 

utrikespolitiken omfattas av en sträng sekretess försvårar också en strävan efter 

                                                 
49 Sida 12-13, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
50 Sida 58-59, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud 
51 Sida 49, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
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maximal validitet. Med tanke på vad återkommande de valda teorierna är i den 

utrikespolitiska floran så kan teorierna dock, lite överdrivet, beskriva, som 

utrikespolitikens kanoniserade teorier. Det faktum att forskarna har konstruerat teorierna 

med hjälp av just fallstudier skapar än större trygghet.  

 

Extern validitet uttrycker i vilken grad uppsatsens slutsats kan appliceras som svar på 

samma frågeställningar för det övergripande fenomenet52. Eftersom 

förgrundsgestalterna till de utrikespolitiska teorierna inte lyckades hitta en 

förklaringsmodell till en uppsättning generella utrikespolitiska händelser, utan såg sig 

tvungna att anamma fallstudier som angrepp53, så ger det en fingervisning om 

svårigheten för en forskare på C-kursnivå att hitta ett generellt beteendemönster inom 

utrikespolitiskt handlande.  

 

Det valda tidsintervallet motiveras med att det var perioden för Thatchers partiledarskap 

samt att hon kan tänkas ha utnämnt tjänstemän till den brittiska regeringen som tidigare 

inte hade deltagit i regeringen. Systematiska fel benämns som låg validitet medan 

osystematiska och slumpmässiga fel benämns som låg grad reliabilitet. Forskaren kan 

riskera missvisande resultat även med lämpligt utvalda mätinstrument om de lämpliga 

instrumenten hanteras på ett sådant slarvigt vis att resultatet blir felaktigt54. Eftersom 

uppsatsen har använt sig av diverse teoretiska källor så minskar risken för missförstånd, 

eller felaktig dokumentering, av det teoretiska. Förutom detta så kommer uppsatsen 

korrekturläsas av någon utomstående. 

 

4 Empiri 
Detta kapitel återger faktiska händelser och bakgrunder för falklandskonflikten och det 

påföljande kriget. Av kronologiska skäl inleds kapitlet med ett uppmärksammande av 

Falklandsöarnas ekonomi och demografi samt Storbritanniens militär och byråkrati. 

Därefter följer stycken som behandlar olika aspekter av konflikten och kriget där den 

diplomatiska aspekten ägnas mycket uppmärksamhet. Kapitlet blir sedan det material 

som med hjälp av teorin skapar förutsättningar för den påföljande analytiska delen. 

                                                 
52 Sida 59, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Peter Esaiasson, Mikael 

Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud 
53 Sida 270, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
54 Sida 64, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Peter Esaiasson, Mikael 

Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud 
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4.1 Falklandsöarnas ekonomi och demografi 

Efter första världskriget så konstaterade öborna att de mer eller mindre hade utrotat 

fiskelivet och övergick till fåruppfödning som utgjorde 96 procent av Falklandsöarnas 

totala export som i princip enbart säljs till Storbritannien. Dessutom kom 80 procent av 

Falklandsöarnas import från Storbritannien. Den dåliga boskapsskötseln och det 

okontrollerade betet av markerna påverkade dock betesmarkernas utbredning som i sin 

tur reducerade fårpopulationen. Därtill var exporten av ull en osäker inkomstkälla på 

grund av de fluktuerande priserna och ledde till att den, i stort, rurala och lågutbildade 

befolkningen sökte nya inkomstkällor. Dessa industrier var dock tvungna att läggas ner 

under 50- respektive 70-talet55. År 1973 beslutade britterna att ge ett årligt bidrag om 

50,000 pund för finansiering av infrastruktur och turism medan öarnas importkostnad år 

1975 var drygt 1,3 miljoner pund. Bidragssumman ökade dock tillfälligt mellan 1975-

1979 då britterna beviljade Falklandsöarna 7 miljoner pund, bland annat, för 

anläggningen av en flygplats. När dessa projekt var avslutade så återgick britterna till 

den ursprungliga bidragssumman56. 

 

Falklandsborna skiljde sig från majoriteten av de andra koloniala avvecklingarna genom 

att de vurmade för sin brittiska tillhörighet. Invånarna hade en inbilsk uppfattning om ett 

fortsatt brittiskt beskydd när de egentligen ”[…]beskyddades av ett slags historisk 

bluff”57. Under 60-, 70- och 80-talet kompenserades inte utvandringen med motsvarande 

invandring och den minskande nativiteten kompenserades inte heller den med en 

tillräcklig minskning av mortalitet vilket betydde att befolkningen årligen minskade 

med ca två procent. De som tenderade att emigrera var de som var i arbetsför ålder. De 

statligt utsända britterna, storgodsägarna och cheferna för FIC var de som hade högst 

socioekonomisk klass medan majoriteten av övriga befolkningen arbetade för FIC eller 

levde isolerade och rurala liv med uppfödning som sysselsättning58. Vidare gick det, på 

Västfalkland, två män på en kvinna medan de få kvinnor som fanns inte sällan träffade 

                                                 
55 Sida 7-8, 10-11, Konflikten om Malvinerna(Falklandsöarna), Rigoberto Garcia 
56 Sida 7-8, 10-11, Konflikten om Malvinerna(Falklandsöarna), Rigoberto Garcia 
57 Sida 26, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
58 Sida 9-10, Konflikten om Malvinerna(Falklandsöarna), Rigoberto Garcia 
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någon av de utstationerade brittiska marinkårssoldaterna för att sedan flytta till 

Storbritannien59. 

 

4.2 Den brittiska militären 

Efter det att ett argentinskt icke-statligt medborgargarde hade misslyckats med ett 

invasionsförsök av Falklandsöarna i september 1966 så genomfördes en ytterst svag 

utökning av antalet marinkårssoldater på ön och klargjorde att örlogsfartyg vid behov 

kunde omdirigeras till Falklandsöarna från Simonstown i Sydafrika. Den brittiska 

flottan var det huvudsakliga försvaret av Falklandsöarna och i samband med den 

brittiska avkoloniseringen och uppkomsten av alternativa militära medel så hotades 

flottans existens mer än någon annan militär disciplin. 1966 förespråkade politiker en 

reducerad brittisk flotta och i slutet av 1970-talet så var flottans budget så pass skral att 

det fanns tjänsteodugliga fartyg och otillräckliga löner för sjömännen. 1980 minskades 

bränsleanslagen vilket resulterade i att många fartyg inte kunde löpa ut på flera 

månader. 1981 intensifierades debatten när försvarsministern, John Nott, med hjälp av 

finansdepartementet drev genom historiskt stränga ekonomiska åtgärder för flottan. 

Nedskärningarna fick stöd av Thatcher och försvarsdepartementets marinchef Henry 

Leachs relation till John Nott blev därefter högst fientlig. Tjänstemännen inom det 

tidigare kolonialdepartementet var inte sällan före detta soldater och hade 1968 

införlivats i utrikesdepartementet60. 

 

4.3 Bilaterala underhandlingar 

I december 1965 godkände FN:s generalförsamling resolutionen som uppmanade 

motparterna att nå en fredlig lösning via underhandlingar61. I uppmaningen deklarerades 

att öbornas intressen skulle respekteras. Argentinarna menade att britterna övertolkade 

öbornas intressen som om det var öbornas önskan som skulle tas i beaktning och att de 

därigenom kunde undvika fullt ansvar i de brittisk-argentinska förhandlingarna62. Den 

argentinska representationen i underhandlingarna hade genom åren en kontinuitet 

medan Storbritanniens underhandlare sällan arbetade med frågan i mer än två år åt 

gången. När öborna, i februari 1968, fick vetskap om underhandlingarna med Argentina 

                                                 
59 Sida 42, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
60 Sida 27-30, 36, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
61 Sida 32, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
62 Sida 29, Konflikten om Malvinerna(Falklandsöarna), Rigoberto Garcia 
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så ledde deras missnöje till en kriskommitté vars syfte var att ge öborna en demokratisk 

(missnöjes)röst i London vid underhandlingar om eventuellt överförd överhöghet. 

Öbornas avsmak för argentinsk överhöghet fick även stöd av de brittiska tidningarna 

Daily Express och Daily Telegraph vilket betydde att falklandsfrågan var behäftat med 

ett politiskt pris63. 

 

4.3.1 Kommunikationsavtalet 

Med öbornas envisa aversion gentemot argentinsk överhöghet så riktade britterna nu in 

sig på att istället förhandla fram förbindelser och ekonomiskt samarbete. Förbindelserna 

till andra länder gick mycket sällan, gick utan vinst och skulle upphöra i slutet av 1971. 

Resultatet blev kommunikationsavtalet som undertecknades den 1 juli 1971 och som 

innebar brittiskt ansvar för anläggningen av en flygplats samt båtförbindelser till 

argentinska fastlandet medan Argentina fick ansvar för flygförbindelsen. Förbindelserna 

skulle ge öborna tillgång till offentlig service och underhållning medan turismen skulle 

utvecklas. Avtalet visade så pass bra resultat att kriskommittén uppmanades att upphöra 

med deras verksamhet.  

 

Finansdepartementets ekonomiska åtstramningar omöjliggjorde dock britternas 

åtaganden.  Argentinarna satte istället in egna båtar för att förse deras flyg med bränsle 

och erbjöd sig att ordna med en provisorisk flygplats. Storbritannien beslutade sig till 

slut för att en endast kort landningsbana skulle anläggas vilket fick argentinarna att 

tvivla på britternas engagemang för kommunikationsavtalet. Argentina återupptog 

därmed sitt anspråk på Falklandsöarna varpå kriskommitté åter startades upp64. Thatcher 

menar däremot att det var argentinarna som avbröt kommunikationsavtalet på grund av 

deras missnöje över uteblivna diskussioner om Falklandsöarnas suveränitet65. Till 

skillnad från en tidigare brittisk-argentinsk kompromiss kring tolkningen av öbornas 

resedokumentation för resor till Argentina så deklarerade Argentina att öbornas resor till 

Argentina därefter skulle kategoriseras som inrikesresor gjorda av argentinare boende 

på Malvinerna. De senaste fem årens förhandlingar var nu som bortblåsta66. 

 

                                                 
63 Sida 35, 37, 40, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
64 Sida 40-41, 43-45, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
65 Sida 153, Åren på Downing Street, Margaret Thatcher 
66 Sida 46-47, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
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4.3.2 Thatcher och återarrenderingsalternativet 

När Thatcher tillträdde posten som premiärminister sökte hos lösningar på 

Falklandsöarnas sviktande välstånd. Nyupptagna förhandlingar om ekonomiska 

förbindelser var ett alternativ som föll på Thatchers uppfattning om att Argentina hade 

avbrutit kommunikationsavtalet på grund av deras missnöje om utebliven diskussion om 

överhöghet. Återarrenderingsalternativet innebar argentinsk överhöghet på 

Falklandsöarna som, i och med uthyrning till Storbritannien, fortsättningsvis skulle leva 

under brittisk förvaltning.  

 

Thatcher resonerar även kring en utbyggnad av flygplatsen och landningsbanan vilket 

skulle öka förmågan att förse öarna med militära förstärkningar. Förutom kostnaderna så 

avskrev Thatcher detta alternativ på grund av fruktan att argentinarna skulle uppfatta ett 

sådant projekt som en brittisk ovilja att diskutera överhöghet som sedan skulle leda till 

aggressiva motreaktioner. Så länge återarrenderingsalternativet var en potentiell lösning 

så ville hon inte ta denna risk. Thatcher säger sig inte ha varit beredd på att gå emot 

öbornas intressen och förväntade sig att de inte skulle acceptera förslaget om 

återarrendering som hon själv ogillade 67.  

 

4.4 Falklandskonflikten 

Alltsedan slutet av 1960-talet hade det argentinska marinhögkvarteret planer på att 

återvinna Falklandsöarna vilket britterna kände till. Den drivande kraften bakom dessa 

planer var ingen mindre än Jorge Anaya som 1982 blev chef för den argentinska flottan. 

Från och med 1973 så kunde man dessutom se en expansion av den argentinska 

militären samt anläggandet militärbaser längs kusten. Argentinarna fruktade dock de 

brittiska ubåtarna vid en sådan invasion vilket kriskommitténs grundare, Hunter 

Christie, ska ha informerats om år 1975.  

 

År 1976 genomfördes en kortvarig argentinsk ockupation av den brittiska ön Sydthule. 

Beslutet om ockupationen underlättades till stor del av det faktum att det brittiska 

fartyget Endurance året innan hade dragits tillbaka från Sydatlanten. Premiärministern, 
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Callaghan, beslutade då att inte reagera militärt68. 1977 initierade britterna nya 

underhandlingar med argentinarna och falklandsborna som nu inkluderas i samtalen. Nu 

fördes förhandlingar om en gemensam brittisk-argentinsk överhöghet och argentinsk 

överhöghet som sedan skulle hyras av britterna. Den nya typen av förhandlingar om 

argentinsk överhöghet resulterade i febril aktivitet i kriskommitténs lobbyverksamhet.  

 

1977 uppstod misstanken att en argentinsk invasion var förestående. Trots 

försvarsministerns avrådan valde premiärministern, med utrikesministern stöd, att 

skicka en insatsstyrka av storleken större. Chefen för den omdirigerade stridsgruppen 

var ingen mindre än sjölorden Henry Leach. Denna hemliga insats uppfattades av 

somliga inom underrättelsetjänsten som ett överilat och kostsamt beslut69. 

 

4.4.1 Diplomatiskt haveri 

1980 gav Storbritannien återarrenderingsalternativet en sista chans. Efter att ha 

misslyckats så meddelades argentinarna, i februari 1981, att förhandlingarna därefter var 

strikt begränsade till ekonomiska aspekter och att politiska diskussioner om överhöghet 

endast kunde föras direkt med falklandsborna. I juli 1981 mottog Storbritannien en 

argentinsk formell protest mot de resultatlösa och långsamma förhandlingarna medan 

regeringen försvarade deras bristande handlingsförmåga med att de nu helt följde 

falklandsbornas ställningstagande. Under våren 1981 lade inrikesdepartementet fram 

medborgarskapspropositionen som innebar att endast drygt hälften av falklandsborna 

fick brittiskt medborgarskap och hemortsrätt i Storbritannien medan Gibraltars 

medborgare inte påverkades.  

 

Med anledning av USAs kamp mot kommunismen så var de argentinsk-amerikanska 

relationerna goda 1981. Jorge Anaya tog ledarskapet inom flottan i oktober 1981 och 

stöttade Galtieris maktövertagande i Argentina på villkoret att Falklandsöarna skulle 

återtas medan utrikesministern Costa Mendes återupplivade de argentinska anspråken 

på Falklandsöarna. I samband med detta ledde finansdepartementets bristande 

finansiering av det brittiska antarktisforskningsinstitutets station på Sydgeorgien till 
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nedläggning. Argentinas behov av internationellt stöd, bland annat, i form av USAs 

fortsatta neutralitet, skapade behov av diplomatiska kommunikationer med omvärlden 

vilket reducerade sekretessen för invasionsplanerna. Detta resulterade i argentinska 

mediers spekulationer om en invasion70, vilket även Thatcher kände till. Enligt Thatcher 

hade argentinarna en övertro på deras relationer med USA och att de därför inte oroade 

sig för amerikanska påtryckningar efter deras invasion71.  

 

I februari 1982 uttryckte den brittiska ambassadören att det var vanligt med argentinskt 

vapenskrammel I samband med underhandlingarna och att det inte fanns orsak till oro. 

Storbritanniens lugnande ton motiverades även med överenskommelsen om en 

gemensam permanent kommission i Falklandsfrågan som skulle hållas månatligen, ett 

år framöver, vilket skulle följas upp med ett gemensamt uttalande om hur samtalen 

fördes i hjärtlig och positiv anda. Britternas tolkning av denna överenskommelse var att 

de nu hade stabiliserat situationen för åtminstone tre till sex månader framöver.  

 

Argentina valde dock att istället publicera ett uttalande om att de hade förhandlat länge 

nog och att Argentina ansåg sig ha rätt att med andra medel återta öarna om deras krav 

om överhöghet inte infriades72. Thatcher stämde dock in i ambassadörens lugnande ton 

och förväntade sig en stegvis upptrappning av konflikten. När Thatcher skriver om den 

argentinska invasionen av södra Thule så resonerar hon däremot kring argentinarnas 

benägenhet att genomföra direkta ingrepp och kring argentinska juntans nyckfullhet och 

diktatoriska staters irrationella beteende73. 

 

4.4.2 Brittiska reaktioner 

Den brittiska lugnande tonen berodde på de fortlöpande samtalen inom den permanenta 

kommissionen och den låga trovärdigheten hos den argentinska median. Britterna 

betonade dock vikten av att undvika provokationer gentemot argentinarna. När fartyget 

Endurance drogs tillbaka så lät Kommendören skicka varningssignaler om argentinska 

aktiviteter. Kommendörens varningssignaler misskrediterades dock med motiveringen 
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71 Sida 154-155, Åren på Downing Street, Margaret Thatcher 
72 Sida 70-71, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings och Simon Jenkins 
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att hans rapportering berodde på en önskan att fortsättningsvis vara utstationerad. Under 

våren 1982 hade finansministerns betoning av departementens budgetramar dessutom 

kommit att bli som en tvångströja för eventuella programförändringar74. 

 

Även den brittiska underrättelsetjänsten manade till ro och, likt Thatcher, förväntade de 

sig en kontrollerad argentinsk upptrappning av konflikten. Den brittiska underrättelsen 

mottog information från de egna spionerna, CIA och NSA. Britterna och 

underrättelsetjänsten har i efterhand bedyrat att informationen från CIA var mycket 

knapphändig. Britterna hade dessutom skurit ner på kostsamma hemliga insatser av 

detta slag och hade gått från information baserad på “human intelligence” till “signals 

intelligence”. Britterna fick via signalspaning oerhört mycket information och den 

brittiska underrättelsen kan, enligt författarna, omöjligen ha gått miste om det stora antal 

argentinska fartyg som låg ute till sjöss.  

 

Situationen uppfattades inte lika hotfullt som 1977 när Storbritannien faktiskt hade 

reagerat i onödan. Underrättelsen fruktade att begå samma misstag som 1977 när 

signalerna om invasion övertolkades75. Angående CIAs assistans under kriget så 

erkänner Thatcher dock att den amerikanska försvarsministern Caspar Weinberger tidigt 

under kriget tog kontakt med den brittiska ambassadören och förklarade att de värderade 

vänskapen med Storbritannien högre än den med Argentina och att USA därför skulle 

vara Storbritannien behjälpliga76. 

  

4.5 Upptrappning och krig 

Den 26 mars 1982 tros argentinarna ha tagit beslut om invasionen. Den argentinska 

ekonomiministern Roberto Alemann hade i januari 1982 pådyvlade landet en så pass 

sträng deflationspolitik att folkliga demonstrationer misstänktes komma till stånd redan 

veckan efter. På lördagen den 27 mars 1982 fick den brittiska underrättelsetjänsten 

erfara att två argentinska robotkorvetter hade avvikit från en argentinsk-uruguayanska 

flottmanöver. I samband med detta drogs den argentinska flottans permissioner in, 

proviant och utrustning skickades skyndsamt till militära baser i närheten av 
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Falklandsöarna medan antalet överflygningar över Falklandsöarnas Port Stanley ökade 

markant. Ytterligare en omständighet som uppmärksammades av den brittiska 

underrättelsen var att de argentinska beskickningarna i världen fick order om att ställa in 

påskledigheten för att avvakta händelseutvecklingen.  

 

Den 28 mars 1982 meddelade Storbritannien att alla underhandlingar var avslutade. 

Underrättelsetjänsten envisades fortsättningsvis att förneka riskerna för en argentinsk 

invasion men den 29 mars beslutade Thatcher att skicka tre attackubåtar till Sydatlanten. 

Dagen innan invasionen, den 1 april 1982, beslutade sig den argentinska juntan för att 

på tv och radio tillkännage att de dagen efter skulle invadera och återta Falklandsöarna. 

Denna gång bröt man sekretessen på grund av instabiliteten inom landet och önskan att 

samla befolkningen runt nationen77. Däremot menar Thatcher att invasionen förutsågs 

som först några timmar innan men att det annars kom helt plötsligt. Senare i Thatchers 

memoarer så uppger hon att britterna som först i sista minuten hade vetskap om en 

argentinsk fullskalig invasion78.   

 

4.5.1 Brittiska reaktioner 

Kvällen den 31 mars 1982 tillkallades Thatcher, Leach med flera av Nott som hade 

information om att en argentinsk invasion av Falklandsöarna var i antågande. Nott 

klargjorde att öarna inte skulle kunna återerövras så snart de hade invaderats varpå 

chefen för marinstaben, Henry Leach, erbjöd sig att sätta ihop en marin styrka som med 

säkerhet skulle kunna återvinna öarna. Thatcher skriver om behovet att försvara 

Storbritanniens och Falklandsöarnas självbestämmande men även att nationens ära, 

självförtroende och internationella prestige, som alltsedan Suezfiaskot 1956, behövde 

återställas. Enligt Thatcher fanns en uppfattning om ett Storbritannien som inte längre 

hade förmågan att försvara sina intressen och Thatcher uppfattade, efter kriget, en 

nyvunnen respekt bland både fiender och allierade, i öst och i väst.  

 

Thatcher menade att argentinarna behövde bekämpas för att visa omvärlden att 

omtvistade områden, såsom de franska kolonierna, inte fick erövras med våld. När 

kriget väl hade brutit ut så valde Thatcher att hålla finansdepartementet utanför 
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krigskabinettet för att inte riskera soldaternas säkerhet av ekonomiska skäl. 

Förmiddagen den 2 april 1982 samlades departementen för att diskutera ekonomiska 

sanktioner som alternativa motåtgärder men senare under kvällen togs beslutet om 

militära åtgärder. Det var som först den 6 april 1982 som Thatcher tog kontakt med 

andra stater för att vädja om olika typer av handelsekonomiska embargon gentemot 

Argentina.  

 

När kriget hade brutit ut frågade Thatcher guvernören på Falklandsöarna om invasionen 

hade förutsetts. Guvernören nekade med hänvisning till en argentinsk representant på 

öns flygplats och dennes dementi om en argentinsk invasion79. Efter kriget gjorde 

Storbritannien avsevärda investeringar av bland annat infrastruktur på Falklandsöarna80 

 

4.5.2 Propaganda och myter 

När Thatcher hade tagit ledarskapet för det konservativa partiet så tillkännagav hon 

hennes syn på socialismen och hur förstatligandet, fackföreningarnas makt och en 

företagsfientlighet hade fördärvat den brittiska nationens självkänsla. Thatcher uttrycker 

dock en övertygelse om att hennes politik och ekonomiska reformer hade befolkningens 

fulla stöd81. Mellan 1979 och 1982 så sjönk däremot stödet för Thatcher och det 

konservativa partiet till rekordlåga nivåer. De riskerade att förlora i nästkommande val 

och Thatcher riskerade att bli den minst omtyckta premiärministern under 

efterkrigstiden. Efter Falklandskriget fick partiet och Thatcher däremot ett rejält 

uppsving i popularitet.  

 

Under kriget skapade Thatcher en polariserad debatt där argentinarna beskrevs som den 

antagonistiskt aggressiva motståndaren alltmedan de tidigare diplomatiska 

förhandlingarna ägnades mycket lite uppmärksamhet. Thatcher och parlamentariker 

underströk gärna skillnaderna på de olika statsskicken, att ett demokratiskt fritt folk 

hade fallit offer för en skjutglad och ond regim. Med hjälp av media kunde Thatcher 

skapa en bild av ett heroiskt krig och en öbefolkning i akut behov av de brittiska 
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soldaternas hjältedåd82. Thatcher har själv berättat hur olycklig hon blev av vissa 

journalisters objektiva rapportering av falklandskriget som hon upplevde som 

oanständig83.  

 

Den polariserade bilden av kriget möjliggjorde en mytisk redogörelser om kriget. 

Thatcher var inte sen med att måla upp falklandsborna som “en dam i nöd” och att de 

befann sig under den argentinska tyrannens känga och nu behövde hjälp av den brittiska 

hjälten. Thatcher strävade efter nationens återuppståndelse, ett företag som fick stöd av 

den brittiska medians referenser till tidigare storslagna krig och som lockade fram 

patriotismen hos befolkningen. Thatcher och media använde sig då av ett ridderligt och 

nostalgiskt språkbruk med ordval som bannér, brinnande tro, ära, disciplin med flera för 

att därigenom spä på patriotismen och påminna befolkningen om Storbritanniens 

nationella arv.  

 

Falklandsöarna beboddes av en rasmässigt homogen befolkning vars rurala liv påminde 

om en nostalgiskt tidigare typ av brittiskt leverne. Undsättandet av denna befolkning 

kom därför även att bli en symbolisk handling i återupplivandet av den forna brittiska 

befolkningen. Thatcher definierade falklandsborna som Storbritanniens eget folk och att 

de inte var främlingar. Denna definition och retorik uteslöt indirekt de mörkhyade som 

hade invandrat till Storbritannien och uppfattades som en rasism i det fördolda. 

Idealiseringen av falklandsborna som en tidigare version av den genuint brittiska 

befolkningen var en överdrivet romantiserad bild med tanke på att de varken hade fullt 

medborgarskap eller fulla demokratiska rättigheter84. 

 

Trots vissa parlamentarikers och journalisters misstanke om bakomliggande motiv till 

kriget och deras försök att därigenom ifrågasätta detsamma så ökade befolkningens stöd 

ju närmre Storbritannien kom ett krigsutbrott. Budskapet om Storbritanniens 

pånyttfödelse var lätt att sälja in till folket och efter kriget kom Thatcher att personifiera 

Storbritanniens återfunna storhet. Detta kommer även till uttryck hos just Thatcher när 

hon ställer en retorisk fråga om vilka alternativa motåtgärder som fanns utöver militära 
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åtgärder: “Vad var alternativet? Att en dussindiktator skulle härska över drottningens 

undersåtar och segra över oss med bedräglighet och våld? Inte medan jag var 

premiärminister”. Efter kriget använde Thatcher den nyvunna populariteten och folkets 

självkänsla som bränsle för att driva genom sina monetaristiskt ekonomiska reformer85.    

 

5 Analys 

5.1 Internationella systemets analysangrepp 

Falklandsöarnas lågutvecklade industri och ekonomi86 får betydelse hos 

Interdependensteoretikerna vars åsikt är att utrikespolitiken inte endast kan analyseras 

utifrån staters militära förmåga utan att även ekonomiska aspekter behöver inkluderas87. 

I ett sådant sammanhang blir de handelspolitiska relationerna minst lika viktiga som det 

militära88. På grund av öarnas industriella misslyckanden, de fluktuerande priserna på 

exportvaran samt att den nästintill endast såldes till Storbritannien89 så sållar sig 

Falklandsöarna till de avkoloniserade länderna som under efterkrigstiden hade 

ekonomiska obalanser. Detta ledde till svårigheter att konkurrera på den internationella 

marknaden samt att lösgöra sig från beroendet av den tidigare kolonialmakten90.  

 

Den svaga ekonomin och de bristfälliga handelspolitiska relationerna påverkade 

möjligheten att uppnå det utrikespolitiska målet välfärd vilket sedermera kom att 

påverka Storbritanniens diplomatiska verktyg i ambitionen att, i förhandlingarna med 

Argentina, uppnå det utrikespolitiska målet säkerhet91. På grund av Falklandsöarnas 

beroende och Storbritanniens uppenbara oförmåga att tillfredsställa behovet av offentlig 

service, handel, underhållning och utveckling av turism92 så hade Argentina en 

diplomatisk hållhake på de brittiska underhandlarna. Trots den socioekonomiska 

orättvisan mellan britter och falklandsbor samt den dystra demografiska utvecklingen så 

hade alltså falklandsborna en fortsatt uppfattning om Storbritannien som deras 

stöttepelare och beskyddare93. En potentiell förklaringsmodell för befolkningens 
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fortsatta villfarelse är Machiavellis teori om hur områden med delegerad makt är mer 

lojala till den centrala makten än om området styrs från moderlandet94.   

 

Säkerhetsbegreppet kan förklaras med att en stat ska värna om sin territoriella integritet, 

förmåga att motstå ett militärt angrepp, försvaret av statsskicket samt medborgarnas 

fysiska säkerhet95. Även ifall invasionen 1966 inte hade genomförts av Argentina så var 

de brittiska åtgärderna för nya eventuella invasioner antingen mycket svaga eller rentav 

frånvarande96. 1973 års argentinska militära expansion möttes inte heller upp av 

brittiska åtgärder för att säkra medborgarnas fysiska säkerhet97. Dessutom menar 

Machiavelli att en obeväpnad respektive beväpnad furste aldrig kommer kunna komma 

överens och att det vore orimligt för den beväpnade fursten att ge vika för sin 

obeväpnade motståndares krav98.  

 

Storbritanniens svaga upprustning kan alltså även ha påverkat de diplomatiska 

utsikterna och sporrat det argentinska anspråket på Falklandsöarna. Storbritanniens 

svaga upprustning får dock stöd av säkerhetsdilemmat och dess teori om hur 

kapprustningens onda spiral slutar i just krig. I underhandlingarna med Argentina visade 

britterna upp prov på oförståelse för diplomatins natur och att det krävs eftergifter för att 

uppnå diplomatiska framgångar99. Kommunikationsavtalet och britternas åtaganden 

respekterades inte på grund av Storbritanniens och finansdepartementets ovilja och/eller 

ekonomiska oförmåga100. 

 

Angående det utrikespolitiska målet ideologi och ideologisk marknadsföring101 så är 

Thatchers förakt för socialismen och hennes ambitioner att marknadsföra sina 

ekonomiska reformer102 det som ligger närmst en sådan analys. Ett vunnet krig mot ett 

peronistisk-socialistiskt Argentina och dess höga inflation kunde stärka argumentationen 
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för hennes ekonomiskt monetaristiska politik. Enligt utrikespolitisk teori är propaganda, 

diplomati och ekonomi de verktyg som ska användas för att nå sitt mål och det är som 

först när dessa har misslyckats som det anses vara lägligt att använda sig av det yttersta 

medlet militära åtgärder103. Storbritannien använde sig dock av militära åtgärder redan 

innan sådant som handelsembargon hade prövats104.  

 

Propaganda är det utrikespolitiska verktyg som används för att på olika vis 

uppmärksamma andra stater om sina åsikter105. Förutom Thatchers nationalistiska 

propaganda under kriget så pratar Thatcher om den nyvunna prestigen inom det 

internationella som resulterade i respekt från både fiender och allierade106. 

Storbritannien hade visat att de stod upp för brittiska överhavsområden såsom 

Falklandsöarna och kan på så vis även ha varit ämnat att skicka signaler till Gibraltar 

pretendenter. 

  

5.2 Individuellt/psykologiskt analysangrepp 

Kognitiv konsistens beskriver hur individer kan avvisa information som osann om den 

strider mot individens föreställningar om verkligheten107. Falklandsöarnas befolkning, 

kriskommittén och falklandsborna som deltog i de brittisk-argentinska 

underhandlingarna hade en falsk föreställning om Storbritannien som deras 

beskyddare108. Den ekonomiska och demografiska negativa utvecklingen tycks ha 

nonchalerats för att därigenom bekräfta deras centrala antaganden. Stress är en annan 

dimension av det psykologiska inom utrikespolitiken och kan ha spelat en roll hos de 

brittiska utrikesministrarna som hade ansvar för de brittisk-argentinska förhandlingarna. 

Till skillnad från den ständigt insatta argentinska representationen behövde nytillsatta 

brittiska utrikesministrar skyndsamt sätta sig in i diplomatiska sammanhang som hade 

pågått i flera år109. Förutom britternas vetskap om tjänstens snara slutdatum så kan 
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ovanstående ha inneburit en stressfaktor som resulterade i kortsiktiga 

hänsynstaganden110. 

 

Det misslyckade kommunikationsavtalet är även det något som kan belysas med hjälp 

av psykologisk analys. Argentinarnas vänliga erbjudande om att anlägga en provisorisk 

flygplats tycks ha uppfattats som ett ont uppsåt med baktanke eftersom britterna då 

genast blev medgörliga111. Britternas cementerade uppfattning av det antagonistiska 

Argentina resulterade i en systematisk missuppfattning av samtliga argentinska 

handlingar som fientliga112. När sedan Thatcher beskyller Argentina för 

kommunikationsavtalets öde så visar hon upp en oförmåga att se Storbritanniens skuld i 

uteblivna båtförbindelserna och en fullgod flygplats113. Detta beskrivs bäst med 

attributionsteorin då beslutsfattaren definierar motpartens handlingar som 

känslobaserade medan de egna besluten genomgående beskrivs som rationella114.  

Utrikesdepartementet hade ansvaret för de diplomatiska underhandlingarna. 

Sammanslagningen av det tidigare kolonialdepartementet och utrikesdepartementet 

1968 resulterade i en personalstyrka med vitt skilda erfarenheter115 vilket, enligt 

utrikespolitisk teori, skapar risker för att misstolkningar i kriser inte uppmärksammas. 

 

1977 års felaktiga uppgifter om en kommande argentinsk invasion följdes upp av 

premiärminister Callaghan beslut att förstärka försvaret av Falklandsöarna. 

Premiärministerns reaktion kan då förklaras med hans kodade erfarenheter116 från den 

argentinska invasionen året innan117. När konflikten 1981-1982 återigen trappades upp, i 

och med Argentinas hot om invasion om deras krav om överhöghet inte infriades,118 så 

var det istället den överilade reaktionen 1977 som fanns i britternas närminne och denna 

kodade erfarenhet kan ha påverkat britternas val av passivitet.  
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När Thatcher uttalar sig om argentinarnas övertro på de argentinsk-amerikanska 

relationerna inför invasionen så visar hon prov på hybris kring hennes 

slutledningsförmåga119. Thatcher lägger inte fram några konkreta belägg för hennes 

påstående utan tycks vara en bedömning som grundar sig på högst godtyckliga 

grunder120. Även detta beteende grundar sig på tidigare nämnda attributionsteorin. 

Thatchers hybris uppenbarar sig även när hon refererar till en period då hennes 

popularitet var rekordlågt och ändå uttrycker en övertygelse om hennes ekonomiska 

politiks starka folkliga stöd121.  

 

När kriget väl hade brutit ut så beklagade sig Thatcher över den objektiva mediala 

rapporteringen av kriget122. Därför blir det anmärkningsvärt att Thatcher, inför kriget, 

inte litade på den brittiska kommendören på fartyget Endurance och dennes 

varningssignaler om argentinska aktiviteter för att istället sätta sin tillit till guvernören 

på Falklandsöarna och dennes lugnande besked från en argentinsk representant på Port 

Stanleys flygplats123. Detta är ytterligare ett tecken på att Falklandskrigets inblandade 

värderade information olika utifrån huruvida informationen bekräftade deras världsbild 

och ambitioner. 

 

5.3 Geopolitiskt analysangrepp 

Även ifall en stat åtnjuter befolkningens förtroende och innehar legitimitet för ett 

område så menar geopolitiska teoretiker att dessa värden, även under fredstid, behöver 

befästas124. Genom att investera i exempelvis byggnadsprojekt, industri eller militär så 

hade Storbritannien, förutom att förbättra öarnas ekonomiska förutsättningar, även 

kunnat befästa sin legitimitet vilket även fungerar som signalpolitik till länder som kan 

tänkas göra anspråk på området. Storbritanniens bidragssumma i förhållande till 

Falklandsöarna skvallrar om vilket lågt intresse det faktiskt fanns för öarna och dess 

befolknings fortbestånd125.  
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Apropå geopolitisk signalpolitik så förklarar Thatcher att argentinarna, förutom 

suveränitetsprincipen, behövde bekämpas för att visa omvärlden att omtvistade före 

detta koloniala områden inte kunde erövras med våld126. Steget från Thatchers 

exemplifiering av de franska kolonierna till det brittiska Gibraltar blir ett mycket kort 

sådant. En annan aspekt av geopolitisk teori är hur beslutsfattare behöver ta hänsyn till 

tidigare statsledares strävanden och beslut127. Detta kan vara en potentiell förklaring till 

varför Storbritannien valde att överbetona FN-resolutionens krav på visad respekt för 

öbornas intressen i samband med eventuella förhandlingar om argentinsk överhöghet128. 

 

Geopolitik definieras som samspelet mellan ett område och de rivaliserande 

maktintressena129. Storbritannien visade upp många tecken på att de inte värderade 

Falklandsöarna och ett av de mer påtagliga är hur öborna nekades brittiskt 

medborgarskap våren 1981 när falklandskonflikten var som kyligast130. Detta 

förpassade Falklandsöarna bort från Storbritanniens definiering av dess interna 

angelägenheter vilket oundvikligen uppfattades av Argentina. Geopolitiskt är det också 

noterbart att kommunikationsavtalets förbindelser hade skapat förutsättningar för 

Argentina, att med kulturella verktyg, skapa argentinska subkulturer på 

Falklandsöarna131  som hade kunnat konkurrera med den brittiska nationaliteten132. 

 

5.4 Byråkratiskt analysangrepp 

Under konflikter uppkommer situationer då tjänstemän behöver rådfrågas och denna 

byråkrati präglas då av konkurrens vilket kan påverka hanteringen av information. Med 

tanke på flottans minskade betydelse och budget under 60-, 70- och 80-talet133 samt det 

faktum att militära tjänstemän har monopol på informationen under kriser134 så fanns 

det både anledning och möjlighet för flottan och försvarsdepartementet att, under 

falklandskonflikten, betona information som krävde marina insatser för att påvisa 

flottans betydelse. Sjölorden Healey visade prov på detta när han 1982 fann sig i en 
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situation där hans kompetens övertrumfade John Notts bedömning om att 

Falklandsöarna inte kunde återtas135. 

 

Trots alla argentinska indicier om aggressivitet inför kriget 1982 så valde 

underrättelsetjänsten ändå att avdramatisera situationen, något som kan förklaras med 

underrättelsetjänstens minskade budget136. Nedskärningarna torde ha resulterat i större 

mängder information från de öppna kommunikationskanalerna vilket generellt sett 

avdramatiseras av underrättelsetjänsten137. Trots den argentinska upptrappningen, 

däribland hotet om aggressioner om deras krav på överhöghet inte infriades, så valde 

även den brittiska ambassadören att ständigt ge avdramatiserande rapporter om läget i 

Argentina138. Dennes beteende ligger dock i linje med diplomater i tidigare fallstudier 

och kan förklaras med en rädsla för att leda in sitt land i överilade och kostsamma 

reaktioner och att därefter eventuellt behöva stå till svars för handlingarna139. 

 

5.5 Statligt analysangrepp 

Detta analysangrepp klargör att staterna på den internationella anarkiska arenan endast 

efterlever internationella regler om det ligger i statens intresse och att den 

internationella arenan präglas av ömsesidig anpassning och maktkamp140. Storbritannien 

hörsammade visserligen FN:s resolution men de valde att övertolka behovet att 

respektera falklandsbornas intresse. Denna rigorösa tolkning i kombination med 

Storbritanniens vetskap om öbornas inställning till argentinsk överhöghet möjliggjorde 

avsteg från oönskade förhandlingar om överhöghet141 utan att riskera att, av det 

internationella, uppfattas som omedgörliga.  

 

I de brittisk-argentinska förhandlingarna som följde så rådde en bristande kontinuitet 

hos den brittiska representationen medan argentinarna mycket sällan bytte 

förhandlare142. Storbritanniens diplomatiska diskontinuitet skapar osäkerhet kring 
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parternas avsikter vilket leder till irrationella beslut medan det även blir svårt att uppnå 

ömsesidig anpassning. De brittisk-argentinska förhandlingarna bekräftar den teoretiska 

flora som har påvisat att demokratiska stater har svårigheter att skapa en samordnad 

utrikespolitik143. För övrigt torde de brittiska underhandlarnas diskontinuitet ha skapat 

argentinskt tvivel på britternas diplomatiska ambitioner.  

 

Förhandlingarna resulterade i kommunikationsavtalet som förbättrade 

levnadsstandarden på Falklandsöarna men av ekonomiska skäl kunde inte britterna 

fullfölja sina åtaganden144. Detta blir intressant med tanke på Storbritanniens 

åberopande av suveränitet och då med Hobbes definition av detsamma. I Hobbes 

samhällskontrakt så åtar sig nämligen staten att förse folket med beskydd och 

trygghet145 vilket de uppenbarligen inte mäktade med. Även ifall utrikespolitiken 

omfattas av en lägre grad demokrati146 så finns det undantag vilket Falklandskonflikten 

bekräftar. Det folkliga och mediala intresset för konflikten gjorde konflikten till ett, för 

politikerna, känsligt ämne och i och med kriskommitténs inblandning i 

underhandlingarna 1977147 så blev den brittiska utrikespolitiken demokratisk i högre 

grad vilket fördröjer politiska beslut och som därmed sätter statens överlevnad på 

spel148. Om det inte vore för kriskommitténs och öbornas utrymme och makt i 

förhandlingarna så hade kriget enklare kunnat undvikas. Det mediala var dessutom en 

stark drivkraft för att åsidosätta misstankar om Thatchers alternativa motiv till kriget. 

 

5.6 Diversionary war theory analysangrepp 

Thatchers resonemang om hur Falklandsöarnas välstånd skulle lösas blir intressant 

utifrån misstanken att konflikten skulle ha eskalerats till ett krig för att därigenom vinna 

politisk popularitet. För att ta rationella beslut i en internationell kris så är det 

nödvändigt att ha kunskap om de inblandade parternas avsikter149. Thatcher hade 

kunskap om öbornas avsmak för alla typer av argentinskt inflytande på Falklandsöarna 

och Storbritanniens samt Thatchers hållning hade alltsedan, åtminstone 1968, varit att 

                                                 
143 Sida 9-10, 59-60, 66-67, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
144 Sida 41, 43, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings & Simon Jenkins 
145 Sida 15-16, Statsmakt och suveränitet, Svante Nordin med flera 
146 Sida 261-262, 273, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
147 Sida 40, 52-53, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings & Simon Jenkins 
148 Sida 28-29, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck.  
149 Sida 9-10, 59-60, 66-67, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
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öbornas önskan skulle respekteras. Utsikterna för återarrenderingsalternativet måste 

därför anses ha varit i princip obefintliga och ändå så envisades Thatcher att sätta sin 

tilltro till just återarrenderingsalternativet, en lösning som hon själv ogillade.  

 

Oavsett vem som bar skulden för kommunikationsavtalets misslyckande så hade det 

spelat ut sin roll. Thatchers rädsla för att argentinarna skulle reagera aggressivt på en 

utbyggd landningsbana och flygplats150 blir också obefogad med tanke på argentinarnas 

missnöje över britternas korta landningsbana i samband med kommunikationsavtalet151. 

Thatchers naiva tro på återarrenderingsalternativet som framgångsrecept påminner om 

bieffekten önsketänkande som stresskänsliga beslutsfattare utsätts för152. De brittisk-

argentinska underhandlingarna slungades in i en hopplöshet och genom att betrakta 

Thatchers resonemang och valmöjligheter, i efterhand, enligt substitutability 

approach153 så kan Thatcher misstänkas för att avsiktligen skapa en hopplös diplomatisk 

relation och att därigenom hetsa argentinarna till aggressiva handlingar.  

 

Det är intressant hur Thatcher i efterhand motiverar Storbritanniens militära passivitet 

innan kriget med invändningen att hon förväntade sig en stegvis argentinsk 

upptrappning innan en faktisk invasion för att sedan tala om den argentinska juntans 

nyckfullhet och hur invasionen av Sydthule hade visat att de var benägna att genomföra 

direkta ingrepp154. Thatcher är inkonsekvent i hennes bedömningar av sin fiende. 

Utifrån delkapitel 5.6.1 och sammanställningen av samtliga argentinska indicier om en 

kommande invasion så kan Storbritannien inte heller åberopa okunskap om 

motståndarnas avsikter vilket alltså anses vara behövligt för att kunna ta rationella 

beslut155.  

 

Det är dock Argentina som bäst stämmer in på diversionary war theory med tanke på 

ekonomiministerns stränga deflationspolitik och det påföljande folkliga missnöjet i 

                                                 
150 Sida 153-154, Åren på Downing Street, Margaret Thatcher samt Sida 40, Slaget om Falklandsöarna, 

Max Hastings & Simon Jenkins 
151 Sida 44, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings & Simon Jenkins 
152 Sida 173-174, Internationella relationer, Jakob gustavsson & Jonas Tallberg, tredje upplagan 
153 Sida 6-9, 14, Diversionary war the link between domestic unrest and international conflict, Amy Oakes 
154 Sida 154, 156, Åren på Downing Street, Margaret Thatcher 
155 Sida 9-10, 59-60, 66-67, Internationell politik, Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck 
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Argentina156. Diversionary war theory säger dock ingenting om att det endast är den 

invaderande staten som kan dra nytta av ett utbrutet krig. Likaså har statsvetare beskrivit 

krig som en allmänt enande effekt för stater157. Thatcher och det konservativa partiet led 

även de av ett mycket sviktande väljarstöd. Förutom att ett krig hade ökat väljarstödet 

för Thatcher i lagom tid till det kommande valet så kunde Thatcher, med hjälp av 

ridderlig retorik i ett utbrutet krig, skapa en patriotism hos folket158 vilket enligt teorin 

underlättar implementering av ekonomiska reformer. Diverse reformer anses vara det 

säkraste kortet för att reparera ett skadat förtroende för en statsledare men det är inte 

säkert att sådana reformer uppskattas av befolkningen159. Oavsett om Thatcher har siat 

om ett folkligt stöd för hennes ekonomiska politik eller inte så ska det konstateras att 

väljarstödet var rekordlågt. Thatcher, med hennes impopularitet och planer på 

ekonomiska reformer, hade alltså motiv för att eskalera konflikten till ett krig. 

 

5.6.1 Indikationer på argentinsk invasion 

Detta delkapitel ger en översikt på samtliga indikationer om argentinsk invasion av 

Falklandsöarna som har nämnts i den empiriska delen, kapitel 4. 1973 skedde en 

expansion av den argentinska militären och 1975 informerades Hunter om de 

argentinska planera på en invasion och deras respekt för brittiska ubåtar. Argentina 

gjorde upprepade anspråk på Falklandsöarna som drabbades av småskaliga argentinska 

invasioner 1976. Året efter uppstod misstanken hos brittiska underrättelsetjänsten att en 

argentinsk invasion var i antågande och när fartyget Endurance drogs tillbaka i nära 

anslutning till kriget så skickade kommendören på detta fartyg varningssignaler om 

argentinska flottans aktiviteter. 

  

Den argentinska marinen hade, alltsedan 1960-talet, militära aspirationer i Sydatlanten 

vilket Storbritannien kände till. Dessutom innebar 1982 års tillsättning av Jorge Anaya 

som chef för den argentinska flottan att Argentinas intresse för Falklandsöarna ökade. 

Flottan genomförde även hotfulla manövrar, drog in permissioner, beordrade full 

beredskap på argentinska beskickningar, ökade antalet överflygningar över Port Stanley 

och sände proviant och utrustning till kustbaserade militära baser i mars 1982. 

                                                 
156 Sida 80, Slaget om Falklandsöarna, Max Hastings & Simon Jenkins 
157 Sida 4, 12, Diversionary war the link between domestic unrest and international conflict, Amy Oakes 
158 Sida 1, 6, 17-19 The Falklands war – myth and countermyth. David Monaghan 
159 Sida 339, When Killers Become Victims: Diversionary War, Human Rights, and Strategic Target 

Selection, Efe Tokdemir och Brendan Skip Mark 
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Diktatoriska statsskick såsom den argentinska juntan uppfattas, av både Thatcher och 

statsvetare, som en nyckfull typ av statsskick. Argentinska befolkningen uttryckte ett 

brett inrikespolitiskt missnöje 1982 vilket kunde stävjas med ett hjältedåd på 

Falklandsöarna. Dagen innan invasionen informerades därför den argentinska 

befolkningen om morgondagens invasion av Falklandsöarna.  

 

Argentina avvisade permanenta kommissionens gemensamma uttalande om hjärtligt 

beskrivna samtal för att istället publicera ett militant aggressivt uttalande. 1981 

protesterade Argentina mot de långsamma förhandlingarna medan Argentinas 1982 års 

diplomatiska rekognoseringar resulterade i argentinska mediers spekulationer om en 

invasion. 

 

5.6.2 Storbritanniens geopolitiska värdering av Falklandsöarna 

Detta delkapitel ger en översikt på Storbritanniens samtliga geopolitiska nedvärderingar 

av Falklandsöarna som diskuteras i den empiriska delen, kapitel 4. Storbritannien gav 

ett årligt bidrag till Falklandsöarna som, storleksmässigt, var 3,8 procent av 

Falklandsöarnas årliga importkostnad. Fartyget Endurance drogs tillbaka 1975 vilket 

minskade britterna närvaro kring Falklandsöarna. Trots upprepade argentinska 

aggressioner så förstärktes aldrig det brittiska försvaret av Falklandsöarna och när 

Argentina faktiskt genomförde en invasion 1976 så valde dåvarande premiärministern, 

Callaghan, att inte reagera militärt. 

 

Storbritannien ärade inte överenskommelsen i kommunikationsavtalet och de 

infrastrukturella investeringarna på Falklandsöarna uteblev. Britterna beslutade även att 

avveckla antarktisforskningsinstitutets station på Sydgeorgien 1981 medan 

underrättelsetjänsten och flottan drabbades av nedskärningar som påverkade 

Storbritanniens närvaro i Sydatlanten. Slutligen är 1981 års medborgarskapsproposition 

nämnvärd. 
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6 Slutsatser 
Storbritanniens behov av att försvara statens suveränitet kan inte överskattas i 

Falklandskriget. Det är dock förvånansvärt vad många åtgärder, eller brist på åtgärder, 

som Storbritannien vidtog i anslutning till Falklandskriget som skickade signaler om ett 

minskat intresse av Falklandsöarna. Falklandsöarna har egentligen haft potential som ett 

industriellt område men i och med Storbritanniens svaga intresse för att utbilda och 

investera i området så har befolkningen fortsatt leva i en slags kolonial 

beroendeställning. Öborna levde i villfarelsen att de klarade sig med Storbritannien som 

dess huvudsakliga ekonomiska samarbetspartner när de egentligen hade en 

underutvecklad ekonomi, negativ demografisk utveckling, frånvaro av nämnvärt militärt 

beskydd med mera. Storbritanniens svaga geopolitiska värdering av Falklandsöarna 

sporrade det argentinska anspråket.  

  

När Amy Oakes skrev om Diversionary war theory så fanns ett kapitel om just 

Falklandskriget men att det snarare var Argentina som kunde misstänkas för att 

avsiktligen eskalera konflikten till ett krig och sålunda vinna politisk popularitet. 

Uppsatsmaterialet har gett ett visst stöd till denna teori samtidigt som hypotesen har 

resulterat i en efterforskning kring liknande drag hos de brittiska beslutsfattarna. Trots 

Storbritanniens suveränitet över öborna så tilläts dessa att styra förutsättningarna för 

förhandlingarna vilket blockerade all typ av politisk förhandling. Så snart det fanns ett 

avtal om ekonomiskt samarbete med förbindelser mellan Argentina och Falklandsöarna 

så satte finansdepartementet stopp för genomförandet av avtalet vilket hindrade 

stärkandet av Storbritanniens geopolitiska legitimitet på Falklandsöarna. 

Finansdepartementet tycks också ha varit katalysatorn för de departementala 

stridigheterna som bäst kan kännetecknas med de historiskt stränga ekonomiska 

nedskärningar av flottans budget. Förutom att finansdepartementets åtstramningar 

reducerade flottans förmåga att försvara Falklandsöarna så försvårades de diplomatiska 

ansträngningarna, såsom kommunikationsavtalet medan uteblivna investeringar på 

Falklandsöarna ledde till en uppfattning om ett minskat brittiskt intresse för 

Falklandsöarna.   

 

Under konflikten bokstavligen strömmade det in indicier på en ankommande argentinskt 

invasion. Argentinska medians rapportering, argentinska politikers uttalanden, brittiska 
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flottans varningssignaler, utnämnandet av Anaya som chef för den argentinska flottan 

samt tidigare argentinska invasioner är alla exempel på indicier om ett förestående 

invasionsförsök som år 1982 inte togs på allvar. Den brittiska underrättelsetjänstens 

agerade under falklandskonflikten gick stick i stäv med tidigare fallstudiers 

underrättelsetjänster då de avdramatiserade informationen. Underrättelsen ansåg till och 

med att bet brittiska kabinettet hade överreagerat när de i november 1977 beslutade att 

skicka militära förstärkningar. Britternas allmänna passivitet i konflikten kan, något 

konspiratoriskt, uppfattas som en subtil inbjudan till argentinska aggressiva handlingar 

som därefter kunde besvaras. För den brittiska befolkningen måste Argentina framstått 

som en girig diktatorisk stat vilket för statsledaren ger goda förutsättningar för ökad 

popularitet och folklig sammanslutning vid ett utbrutet krig. Som försvarare av sitt eget 

territorium kunde Storbritannien dessutom förvänta sig ett starkt internationellt stöd i 

kriget.  

  

Storbritannien och finansdepartementet hade inte de ekonomiska resurserna för att 

skapa förutsättningar för Falklandsöarna medan förhandlingar om överförd överhöghet 

var behäftat med ett politiskt pris som ingen ville bekosta. Falklandsfrågan tycks ha 

hamnat i ingenmansland men i och med kriget så uppkom tillfället att stärka 

Storbritanniens internationella prestige vilket Thatcher själv skrivit i hennes memoarer. 

Oavsett om de yttersta beslutsfattarna hade bakomliggande motiv eller inte så ledde 

kriget, precis som Thatcher själv säger, till en ökad internationella prestige som absolut 

kan tänkas ha påverkat ifrågasättandet av andra liknande brittiska överhavsområden, 

såsom Gibraltar. Falklandskriget ledde även till en ökad grad patriotism i Storbritannien 

vilket ökade möjligheterna för Thatcher att driva genom hennes ekonomiska reformer. 

Genom hela konflikten hade finansdepartementets åtstramningar försvårat de brittisk-

argentinska förhandlingarna och försvaret av Falklandsöarna. Det blir då 

uppseendeväckande att Thatcher, så snart kriget var ett faktum, plötsligt beslutade att 

finansdepartementet med dess åtstramningar skulle uteslutas från krigskabinettet. 

Thatcher spenderade alltså hellre stora summor pengar på ett utbrutet krig än att 

spendera, förhållandevis, mindre summor på fredsbefrämjande åtgärder. Ytterligare 

uppseendeväckande är att Storbritannien, efter kriget, valde att bekosta mycket dyra 

förstärkningar av Falklandsöarnas militär och infrastruktur.   
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Försvarsdepartementet och flottan var uppenbarligen hårt drabbade åren innan 

falklandskriget och Henry Leach med flera inom försvarsdepartementet kan absolut ha 

haft motiv till att överdriva information de behandlade innan krigets utbrott. Leach tog 

sin chans när han försvarade den militära styrkans förmåga att återta ett redan invaderat 

Falklandsöarna. Det intressanta är dock hur falklandskrigets byråkrater avviker från 

tidigare fallstudier. Finansdepartementets åtstramningar skapade konkurrens inom 

försvarsdepartementet när det i tidigare fallstudier snarare har handlat om 

interdepartemental konkurrens. Avvikande är även den brittiska underrättelsetjänsten 

som ständigt avdramatiserade händelseförloppen, vilket även det, möjligtvis, kan 

förklaras med finansdepartementets åtstramningar. Dessa kan ha lett till en högre grad 

information från de öppna informationskanalerna vilket resulterar i ett avdramatiserat 

beteende från underrättelsetjänster.  

 

Med ovanstående slutsatser är det nu dags att återgå till frågeställningarna i kapitel 1.4. 

Det kan konstateras att Storbritannien uppvisade lågt intresse och/eller ekonomisk 

oförmåga att, med geopolitiska signaler, värna om Falklandsöarna. Den ekonomiska 

oförmågan kan i sådana fall förklaras med finansdepartementets nedskärningar som 

även drabbade försvarsdepartementet. Denna byråkrati, och då allra helst flottan med 

sjölorden Henry Leach i sin spets, hade all anledning att söka accentuera sin betydelse. 

Situationen som uppstod mellan Henry Leach och dennes nemesis, John Nott, i 

samband med den argentinska invasionen 1982 kan kännetecknas vid den byråkratiska 

teorin. Thatcher hade ett absolut behov av ökad popularitet och den nyvunna patriotiska 

andan i Storbritannien hjälpte henne att implementera hennes ekonomiska reformer 

medan hon pratar om en nyvunnen internationell prestige som möjligtvis kan ha kommit 

till användning för det omstridda Gibraltar. I detta sammanhang kan även 

Storbritanniens låga intresse av geopolitisk värdering av Falklandsöarna komma till 

användning då detta bjöd in till argentinska aggressioner. Britternas diskontinuerliga 

diplomatiska representation och bristande diplomatiska ambitioner visade sig i 

förhandlingarna och de icke infriade kraven i kommunikationsavtalet. Det finns därmed 

orsak att anse att hypotesen, i stora drag, bekräftas i uppsatsen.  
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7 Kritisk diskussion 
När jag skrev uppsatsen så uppmärksammade jag att Thatchers memoarer präglades av 

en defensiv retorik kring Falklandskriget och att det, i vissa delar, av övriga källor fanns 

en tendens att misstänkliggöra Thatcher och hennes agerande. Det är riskabelt att dra 

alltför stora slutsatser av denna uppsats med tanke på tidigare nämnda sekretess men 

även på grund av att det är oerhört många faktorer, inrikes och utrikes, som spelar in i 

hur ett krig kan förklaras. Med det sagt, och utifrån uppsatsresultatet, så känner jag mig 

ändå trygg med bedömningen att Falklandskriget omfattas av motsägelsefulla 

omständigheter och att det finns orsak att, åtminstone, ifrågasätta historieböckernas 

återberättelse av konflikten och kriget på Falklandsöarna. Precis som i fallet med Pearl 

Harbor, och att det dröjer innan sekretess och dolda motiv för historiska händelser 

avslöjas, så tror jag att tiden kommer utvisa hur pass uppriktiga Thatchers motiv var.  
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