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Abstract 
The 17th October 2014 the Swedish Armed Forces (SwAF) introduced an intelligence 
operation in Stockholm archipelago after receiving credible observations regarding 
illegal underwater activities. Following the data collection and associated analysis it 
could be stated with certainty that a foreign submarine had violated the Swedish 
territorial waters. Media depend on SwAF to provide them with accurate information 
due to the confidentiality in these matters and the general area of investigation is 
therefore how the actions of the Swedish Armed Forces, in the submarine incident 2014, 
were portrayed in the Swedish media. Newspapers and blogs of defense policy represent 
the media and the thesis is based on the theories constructed by Graham Allison, the 
rational actor, organizational behavior and governmental politics. Furthermore, it is 
relevant to examine if there are any similarities or differences in how the submarine 
incident is illustrated, and what may be the reason for any possible occurrences. The 
conclusion shows that the same tendency of frequent used theories occur equivalent 
throughout the media where the rational actor was highlighted, and few attempts were 
made to include governmental politics. The newspapers adopt a descriptive character 
whereas the blogs mainly focus on discussions regarding operational improvements, 
which probably vary due to the different types of platforms and their time-dependent 
interest in the matter.  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
I mitten av oktober 2014 gjordes observationer av möjlig undervattensverksamhet i 
Stockholms skärgård som resulterade i en underrättelseoperation för att fastställa om en 
kränkning av svenskt territorialvatten skett av främmande nationalitet. 
Underrättelseoperationen är en process som ämnar inhämta, bearbeta och strukturera 
den information som ska ligga till grund för olika bedömningar av en eventuell 
kränkning och beslut på olika nivåer inför framtida agerande. Först efter ett analysarbete 
av dessa fakta, som bland annat inkluderar tips, geografiska förhållanden i havsområdet 
och ett kartläggande av händelseförloppet, så kan observationerna klassificeras, en 
befogenhet som enbart Försvarsmakten (FM) besitter.  
 
Vid offentliggörandet av underrättelseoperationens analysresultat gällande 
ubåtskränkningen i oktober så klargjordes det att en kränkning av Sveriges 
territorialvatten och gränser skett av högsta klassificeringsnivån, ”bekräftad ubåt". 
Ytterligare tre trovärdiga observationer har gjorts som enbart når den andra 
klassificeringsnivån och kan således ej bekräftas som ubåt, även om samma mönster 
återfanns. Trots genomgående analysarbete så kunde nationaliteten på farkosten ej 
fastställas och spekulationer offentliggörs ej på grund av den höga sekretessen i denna 
typ av säkerhetsfrågor. Under presskonferensen som presenterade analysresultaten 
framhävdes betydelsen av att stärka det svenska försvarets förmåga att kunna skydda 
Sverige mot framtida händelser av liknande karaktär.1 
 
Sveriges säkerhetspolitiska mål är att ständigt kunna säkerställa en handlingsfrihet med 
syfte att utveckla vårt samhälle, både i egenskap av enskild nation så väl som i 
samverkan med andra för att kunna uppfylla allmänintresset av nationens säkerhet. 
Försvarsunderrättelseverksamhetens arbete sker således med syftet att stödja svensk 
utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt att samla in information om möjliga 
militära hot mot landet. Enligt den svenska lagstiftningen är det regeringens uppgift att 
reglera verksamhetens riktning så att inte rättsstatens krav åsidosätts. Denna reglering 
inkluderar enbart deras arbetsuppgifter eftersom ytterligare involvering och lagstiftning 
kan begränsa Försvarsmaktens operativa förmåga i situationer där nya strategiska 
agerandemönster kan vara situationskrävande. Följaktligen är det viktigt med en ständig 
kommunikation mellan regeringen och myndigheten så att statsmakten och 
försvarsledningen snabbt kan få information om aktuella hotbilder. Fundamentet i 
myndigheten är att verksamheten enbart ska styras utifrån Sveriges behov och 
prioriteringar, vilket i vissa fall kan inkludera internationella säkerhetsarbeten för att 
främja landets säkerhetspolitiska intressen och vidga dess förmåga.2 
 
Att säkra landets gränser och hävda svensk suveränitet tillhör en rättsstats främsta 
uppgifter och sekretessen i försvarsfrågor är i regel hög för att inte skylta om det 

                                                
1 http://www.government.se/sb/d/19630/a/249950  
2 SOU 2003:34 s. 59ff 
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svenska försvarets kapacitet och förmåga i säkerhetspolitiska frågor inför främmande 
makter. Sekretessen tillämpas med syfte att dölja landets tillgångar, planläggning, 
förberedelser och således skydda landets försvar och verksamhetens förmågor till 
agerande i olika situationer. Försvarsmaktens agerande blir ett utfall av politiska beslut 
och riktlinjer, men de innehar ändå själva uppgiften att informera om deras 
arbetsprocess och resultat. Då enbart FM innehar rätten att bekräfta händelser och 
spekulationer i situationer av denna särart så finns det även ett aktivt förhållande mellan 
Försvarsmakten och media, eftersom ämnesområdet är högt aktuellt och av intresse för 
nationens befolkning som förväntar sig trovärdiga uppgifter om dagsläget i Sverige. I en 
tid där många ifrågasatt Sveriges kapacitet att försvara sig vid en möjlig krigshandling 
så fick nämnd ubåtskränkning stor uppmärksamhet och var ett högt omdebatterat ämne i 
media. Med grund i detta blir det intressant att se på vilket sätt som Försvarsmaktens 
agerande framställdes i media och således presenterades för landets befolkning.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Sverige har en lång historia med diverse ubåtskränkningar och dessa har under årens 
lopp kommit att tolkas på flera olika sätt. Ubåtskränkningar fick som störst 
uppmärksamhet efter andra världskriget då läget i Europa fortfarande var oroligt, och i 
samband med att ubåtarna inte längre tycktes avskräckas av varningar utan stannade 
kvar i territorialvattnet så väcktes massmedias intresse för frågan. Den svenska 
lagstiftningen säger idag att om det påträffas en utländsk ubåt i undervattensläge inom 
det inre territorialvattnet skall dessa hindras från fortsatt bedriven verksamhet och det är 
tillåtet att vidta vapenmakt utan förvarning. Om ubåten istället innehar övervattensläge 
så skall nationaliteten identifieras och ytterligare situationsanpassade åtgärder vidtas.3  
 
Under 1980-talet formades Sveriges ramverk gällande hanteringen av ubåtskränkningar 
och sedan dess har man lagt fokus på varierande aspekter angående hur dessa ska tolkas. 
Inom detta område har Rolf Ekéus i samband med ubåtsutredningen år 2001 kommit att 
bidra till en tolkning av dokumenterade ubåtskränkningar i Sverige. Den första perioden 
betonade främst intresset av vilken nationalitet som låg bakom kränkningen, vilket runt 
år 1982 övergick till en fråga om varför det skedde. Politiken var i fokus och intresset 
låg i vad som var de bakomliggande motiven samt vilka konsekvenser som kunde följa 
kränkningen. Från senare hälften av 80-talet har det diskuterats vilken omfattning dessa 
ubåtskränkningar kan ha, till att under år 1995 och fram tills idag bedöma sammantaget 
av de tidigare ställda frågorna för att möjliggöra en ackurat tolkning av dessa 
kränkningar och dess syfte.4 
 
I ubåtsutredningen framhävs betydelsen av den säkerhetspolitiska kontexten under kalla 
kriget i samband med de spända maktförhållandena. Östersjöns läge mellan de två 
blocken i öst och väst gjorde Sveriges strategiska position med sina långa kuststräckor 
intressanta vid en eventuell konfrontation. De kränkningar som tidigare har 
dokumenterats kan således tolkas som en del av en förberedelseprocess mot en eventuell 
                                                
3 IKFN-Förordning 1994:535 SFS § 15 
4 SOU 2001:85 s. 35ff 
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storkonflikt i Centraleuropa, där möjliga uppehållsområden i krigstid kunde varit 
aktuellt som ett bakomliggande motiv till aktiviteten i Sveriges territorialvatten. 
Intressena för att utforska undervattensläget längs Sveriges kuster kan således varit 
relevant för länder tillhörande båda blocken, även om motiven anses vara starkare från 
öst så identifierades aldrig nationaliteten bakom de gjorda ubåtskränkningarna. I denna 
tolkning blir Sverige som nation enbart ett sekundärmål i en operativ process där 
rivaliteten mellan de två maktblocken ökade drastiskt, sammanfallande med 
ubåtskränkningarnas ökade förekomst. De ubåtskränkningar som skett under perioden 
1980-2000 uppskattades således inte vara ett direkt hot mot Sverige.5  
 
Under denna period kom media att få allt större betydelse för utformningen av den 
politiska debatten gällande ubåtskränkningar. Media bibehöll inte alltid den medlande 
roll som de förväntas inneha, utan försökte influera både regeringen och 
Försvarsmakten att presentera resultat och delge ny information eftersom befolkningen 
efterfrågade detta. I förhållande till de andra nordiska länderna har Sveriges 
mediehantering varit mer öppen och informativ vilket i ljuset av media förstorat frågans 
dimension. Försvarsmakten har alltid haft grepp om informationsflödet och detta har i 
vissa fall hanterats under press från media och politiker som önskar se 
resultatredovisningar och ständigt bli tillgodosedda med mer information. När önskade 
resultat inte alltid nåddes möttes man från media istället av en kritisk granskning 
gällande försvarets operativa förmåga, vilket är en tendens som återspeglas även idag. 
Medias uppfattning av uttalanden och offentlig information är fortfarande aktuellt även 
om de i dagsläget i större grad återgått till att anta sin granskande och 
informationsgivande roll som de ämnas ha i dessa frågor.6  
 
Ubåtskränkningar har haft en betydande inrikespolitisk roll i Sverige igenom tiderna 
och har även kommit att inkludera flertalet händelser som kretsar kring de bekräftade 
kränkningarna. Det har funnits politiska skillnader där politiker anklagats för att 
diskutera säkerhetspolitiska frågor utanför deras förtroendeområde i kontakt med andra 
länder, vilket lett till tvivelaktigheter mellan partiblocken. Det har förekommit 
oenigheter gällande vilken säkerhetsgrund som uppgifter måste uppnå innan 
informationen kan offentliggöras, och även det oproportionerliga utrymme som 
ubåtsfrågorna fått i media som förstorat upp händelserna är relevant i den politiska 
aspekten. När man först uppfattade det så kallade ”typljudet” som ansågs indikera 
undervattensaktivitet så förstorades frågan ytterligare och när detta senare identifierades 
komma från minkar och stora sillstim så blev försvarets och marinens förmåga allvarligt 
ifrågasatt och kritiserad, vilket skyltade med okunnighet för omvärlden via det stora 
mediala intresset och då detta begrundat insatser till flertalet ubåtsjakter. Bortsett från 
detta så fanns fortfarande exempel, likt bottenspår, som inte kunde bortförklaras av de 
upptäckta biologiska faktorerna, utan enbart kunde definieras som medvetna 
kränkningar mot den svenska staten. Detta ökade återigen tilltron om den traditionella 
                                                
5 Med det material som finns tillgängligt så uppskattades de säkra kränkningarna under denna tidsperiod 
till ett antal färre än tio, även om det finns mönster som tyder på ytterligare förekomster så kan inte dessa 
tillförlitligt bekräftas. SOU 2001:85 s. 321ff 
6 SOU 2001:85 s. 311ff 
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hotbilden från Sovjetunionen, något som framhävde behovet om att stärka 
säkerhetspolitiken och att fördjupa sina kontakter i omvärlden.7 Ubåtskränkningar är en 
känslig fråga med politisk betydelse som kan tolkats på flertalet sätt, bland annat 
forskaren Ola Tunander belyser istället att det möjligtvis är västmaktsubåtar som varit 
aktuella vid kränkningen i Hårsfjärden 1982 och att det således inte bara är 
Sovjetunionen som haft intressen i det svenskt territorialvatten, vilket påvisar de 
åtskilda åsikterna som finns i frågan och aktualiserar arbetets syfte.8  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
I samband med medias avgörande roll i förmedlingen av information till nationens 
befolkning blir syftet med detta arbete att se hur media presenterar händelserna kring 
ubåtskränkningen år 2014 och vad dem tar för utgångspunkt i sitt uttryckssätt. Igenom 
att jämföra hur två rikstäckande dagstidningar och två fristående försvarsbloggar, som 
drivs av yrkesmilitärer, porträtterar händelsen utifrån de tre teorier som Allison 
utvecklar så erbjuds möjligheten att se vilka olika prioriteringar som görs i termer av 
nyhetsvärde och diskussionsmöjligheter i framställningen av ubåtskränkningen.  
 
Det allmänna undersökningsområdet i arbetet berör hur Försvarsmaktens agerande 
porträtteras i media med avsikt att se om det återfinns olika tendenser i framställningen 
av deras agerande, för att möjliggöra detta kommer tre frågeställningar att besvaras:  
 
- Hur framställer media, i form av dagstidningar och försvarsbloggar, Försvarsmaktens 
agerande i ubåtskränkningen år 2014 utifrån teorierna; den rationella aktören, 
organisationsbeteende och byråkratisk-politisk modell? 
- Finns det några likheter och skillnader i hur ubåtskränkningen framställs?  
- Hur kan eventuella likheter och skillnader förklaras? 
 
Arbetet görs i samarbete med Försvarsmakten med anledning av samarbetsprogrammet 
mellan FM och universitet samt högskolor.  
 
1.4 Teori 
Graham Allison är en amerikansk statsvetare med intresse för säkerhetspolitik och har 
formulerat tre teorier med syfte att hjälpa medborgare att lättare förstå staters agerande. 
Teorierna kan stå var för sig men fokuserar då främst på olika perspektiv och fragment 
av aktuell händelse istället för den övergripande bilden som uppnås igenom 
tillämpningen av en kombination av dessa tre teorier, vilket snabbt revolutionerade 
studiet av beslutsfattande i statsvetenskap. Potentialen att nå de olika infallsvinklarna 
som inlägg och artiklar kan presentera blir med hjälp av dessa teorier genomförbart och 
möjliggör studiens syfte. Den första teorin, som varit aktuell även inom tidigare 
forskning, är den rationella aktören som framställer det större sammanhanget och 

                                                
7 Den säkraste informationen gällande ubåtsiakttagelser kommer ifrån de minst pålitliga källorna, 
civilbefolkningen, men dessa har ändå värderats högt tack vare deras detaljrikedom i beskrivningar av 
iakttagelser. Agrell (2000) s. 228ff 
8 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mycket-pekar-pa-vastliga-ubatar_652503.svd  
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händelseförloppet gällande aktuellt undersökningsobjekt. Med hjälp av teorin kallad 
organisationsbeteende blir händelsen mer specifik och presenterar hur aktuell 
organisation fungerar samt olika operationaliseringsprocedurer vid hantering av olika 
situationer. Detta utvecklas ytterligare med den byråkratisk-politiska modellen som 
presenterar betydelsen av de enskilda individerna som utgör organisationerna och hur 
deras åsikter och expertis är betydande vid beslutsfattning.  
 
1.4.1 Den rationella aktören 
Denna modell eftersträvar att förklara internationella händelser igenom att analysera de 
mål, alternativ och möjliga konsekvenser som beslutsfattare måste ta hänsyn till för att 
nå det resultat som anses önskvärt. Modellen grundar sig på att alla beslutstagare har ett 
mål eller objektiv som bakomliggande faktor i beslutsfattningen då det är detta som 
önskas uppnås via direkta beslut eller på längre sikt. Det gäller sedan att överväga de 
olika handlingsalternativ som finns tillgängliga och försöka tolka möjliga utfall och 
konsekvenser som kan följas av ett visst beslut, och även benägenheten till att ta risker 
är betydande för beslutsfattandet. Igenom ett visst val eftersträvas en nyttomaximering 
som ska gynna deras mål. Inte enbart det alternativ som valdes är av intresse, utan även 
övervägandet bakom varför just detta alternativ prioriterades framför andra som det 
mest gynnsamma för de motiv som eftersträvades är betydande för att kunna tolka 
rationaliteten i det tagna beslutet. Vid appliceringen av denna modell kan således få en 
förklaring till varför ett visst beslut togs och möjligheten att tolka vad som var den 
avgörande faktorn i beslutet blir åtkomligt.9 
 
1.4.2 Organisationsbeteende 
Utgångspunkten ligger i hur organisationer tar beslut utifrån olika individers 
sammanvävda förmågor samt hur dessa beslut genomförs, således anser denna modell 
att beslut är outputen av organisatoriskt beteende. Organisationer utgörs av individer 
som utformat strukturer för att på bästa sätt genomföra beslut och uppnå åtråvärda mål. 
Appliceringen av modellen fokuserar i detta fall på operationaliseringen av besluten då 
upptäckten av problematik och diverse möjligheter främst påträffas tack vare den 
organisatoriska strukturen bestående av rutiner, procedurer och dess kapacitet. 
Kombinationen av kunskapen hos olika delar av organisationen möjliggör olika 
beslutstaganden, men man måste ha i åtanke att information fortfarande kan finnas i 
systemet, men möjligtvis ännu inte nått till den operativa ledningen vid tidpunkten när 
ett beslut måste tas. När beslutet väl görs har det redan utformats en 
verkställandeprocess, vilket varit en del av diskussionen bakom valet av beslut och kan 
presentera andra infallsvinklar än modellen gällande den rationella aktören.10 
 
1.4.3 Byråkratisk-politisk modell 
Fundamentet i teorin utgår ifrån att agerandet i beslutfattningsprocessen kan tolkas 
igenom de förhandlingar som lett dit. Varje individ är en deltagare i beslutsprocessen 
och innehar olika intressen, dessa individer förhandlar sedan och kompromissar om 

                                                
9 Allison & Zelikow (1999) s. 16ff  
10 Ibid s. 145ff 
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olika ageranden. Således blir det relevant att skåda vilka som hade åsikter i aktuell fråga 
och hur förhandlingarna bakom ett visst beslut har sett ut. Deltagande personer besitter 
olika sakkunskaper och bakgrunder, vilket resulterar i att det presenteras olika 
synvinklar på lösningar till aktuell händelse och dessa intressen möts i förhandlingar där 
det mest lönsamma valet i frågan debatteras. Förmågan hos individerna att kunna 
övertyga, debattera och förhandla utifrån målbilden är således högt aktuellt för att nå 
störst påverkningsgrad i beslutsfattandet. Modellen anser att den betydande delen av 
maktkampen gällande beslut sker inom regelverket för organisationen och 
förhandlingarna som genomförs är således det avgörande, istället för den output som 
modellen om organisationsbeteende förespråkar.11  
 
1.5 Metod och material 
1.5.1 Metod 
För att kunna utskilja hur ubåtskränkningen år 2014 presenterades i media i förhållande 
till Allisons teorier (se rubrik: 1.4 Teori) kommer arbetet att anta karaktären av en 
kvalitativ textanalys. Först sker en överskådlig läsning av berörda artiklar samt inlägg 
för att fånga upp helhetsbilden av dess struktur och utformning och sedan görs en 
sekundär läsning som blir mer genomgripande med syfte att urskilja de fragment som 
karaktäriserar de olika teorierna som kan komma till uttryck i artiklarna. För att 
möjliggöra urskiljningen av hur aktuella texter framställer ubåtskränkningen kommer 
vissa frågor att prägla tolkningsarbetet för att effektivisera tolkningsprocessen gällande 
kategoriseringen av artiklarnas karaktär.  
 
Eftersom de olika teorierna fokuserar på olika perspektiv av aktuell händelse så kommer 
ställda frågor att formuleras så att de når särdragen för de tillämpade teorier som detta 
arbete eftersöker. De grundläggande frågor som först kommer att ställas berör vart 
artikeln lägger fokus vilket tangerar de olika teorierna, detta nås med hjälp av frågor 
utformade likt ”Vem agerar?”, ”Varför görs detta val?” och ”Vilka bidrar till detta 
beslut?”. Dessa frågor kan ge en grundläggande idé om vilken modell som artikeln 
tillämpar, men då teorierna bygger på varandra och värderar beslutsfattande och 
agerande på olika nivåer så kommer ytterligare granskning behövas genomföras för att 
säkerställa artiklarnas karaktär. De avgörande faktorerna som kommer granskas för att 
kategorisera teorin den rationella aktören kommer beröra de olika mål och konsekvenser 
som diskuteras i samband med motivering till olika beslut och aktioner. 
Organisationsbeteende igenkänns säkrast av den betydelse som organisationens struktur 
och procedurer tilldelas, vilket således bör eftersökas i aktuella texter. Byråkratisk-
politisk modell präglas av förhandlingar och vikten av olika intressenters påverkan och 
inflytande är här högst aktuellt. Detta kommer att känneteckna den operationalisering 
som kommer pågå igenom kategoriseringsprocessen av artiklar och inlägg genom 
analysarbetet, vilket utformas med hjälp av nedanstående tabell (Tabell 1) som kommer 
effektivisera analysprocessen och ligga till grund för tolkningen av det insamlade 
materialet.  

                                                
11 Allison & Zelikow (1999)  s. 258ff 
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Tabell 1. Operationalisering 
 Vem/Vad 

agerar? 
Varför görs detta 
val? 

Vem/Vad bidrar 
till detta beslut? 

Den rationella aktören Organisationer 
och individer 

Nyttomaximerande Övervägandet av 
alternativ och 
konsekvenser 

Organisationsbeteende Organisationen Utfall av 
organisationens 
riktlinjer 

En följd av 
organisationens 
struktur och 
procedurer 

Byråkratisk-politisk 
modell 

Individer Beslutet nås via 
förhandlingar 

Individers olika 
expertis 

 
Att en artikel fokuserar inom ett visst område betyder inte att den direkt kan kvalificeras 
till den teori som först verkar aktuell, de olika teorierna som Allison presenterar 
utvecklas på flera nivåer och kan ha utvecklats längre än vad som först uppfattas. Om 
inte alla teorier eftersöks likvärdigt är det tämligen lätt att försumma delar som kan 
påverka kategoriseringen i tolkningsprocessen, denna problematik ska motarbetas med 
hjälp av tabell 1. Likväl så behöver inte enbart en teori vara förekommande, utan som 
Allison förespråkar så är det ytterst fördelaktigt om dessa teorier tillämpas kombinerade 
för att få en så bred bild som möjligt av framställningen där alla teoriers aspekter 
inkluderas. Det är rimligt att anta att sistnämnda teori, byråkratisk-politisk modell, är 
minst förekommande då information som berör denna modells främsta perspektiv är 
troligast att falla under den sekretess som försvarsfrågor ofta inkluderas i för att skydda 
de säkerhetspolitiska intressen som finns i frågan. Om dessa karaktärsdrag inte benämns 
återkommande i granskade artiklar ska det ej uteslutas att individer med detta inflytande 
varit relevanta för det faktiska beslutsfattandet. Sekretessen kan anses vara problematisk 
då det inte ligger samma förutsättningar till att tillämpa den sistnämnda teorin, men 
försök till att inkludera denna kan fortfarande göras och påverkar således inte arbetets 
validitet.  
 
En intressant aspekt gällande förekomsten av teorierna är om sammantaget av 
publicerade artiklar på en av nyhetsplattformarna presenterar en mångfald av aktuella 
teorier utspritt igenom texterna eller om teorierna sammanvävs kontinuerligt i vardera 
artikel eller inlägg. Följaktligen skulle läsaren presenteras för flertalet av de olika 
aspekterna om de läser den totala summan av texter inom det berörda ämnet, medan om 
de enbart läser en separat kan de influeras primärt av ett särskilt perspektiv. Utan att ha 
fastställt om detta är en faktisk tendens är det en aktuell infallsvinkel som är värd att 
benämna gällande förekomsten av teorierna i framställningen av ubåtskränkningen.  
 
Arbetet kommer att disponeras på så sätt att dagstidningarna presenteras först, vardera 
tidning för sig. Artiklarna presenteras sedan i kronologisk ordning med ett kortare 
sammanfattande stycke som presenterar huvuddragen för att sedan återföljas av en 
diskussion som ämnas behandla artikelns karaktär utifrån aktuella teorier, vilket ska 
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underlätta den kommande analysen. Samma process kommer genomföras gällande 
inläggen från försvarsbloggarna och detta sätt bör underlätta eftersökandet av skillnader 
och likheter i framställningen av berörd ubåtskränkning. Slutligen kommer 
sammantaget av de genomförda diskussionerna som presenteras efter varje artikel 
sammanfattas och överläggas ytterligare i en sammanfattad analys där helheten av 
artiklarnas innehåll diskuteras utifrån aktuella teorier och dess förekomst. 
Försvarsmakten har som praxis att inte kommentera pågående analysarbete, påstådda 
observationer eller spekulationer, så ny information som inte presenteras via 
presskonferenser eller som bekräftats direkt av Försvarsmakten kan anses baseras på 
bristfällig grund och således enbart anses vara spekulationer, men de är ändå en del av 
den framställning som media framför.  
 
1.5.2 Material 
För att kunna besvara frågeställningarna och presentera hur media framställer 
ubåtskränkningen år 2014 i Stockholms skärgård så kommer två dagstidningar att 
jämföras med två fristående försvarsbloggar som debatterar säkerhetsfrågor. 
Dagstidningar är medias stora förankring i samhället och det är således givet att dessa 
bör inkluderas i en analys gällande hur media framställer denna händelse. De tidningar 
som kommer att tillämpas är Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) som 
är Sveriges två största dagstidningar, de är väletablerade och innehar en bred räckvidd 
hos de svenska medborgarna. Tidningarna kommer att analyseras utifrån dess funktion 
som nyhetsplattform och således är det nyhetsartiklarna som främst blir relevanta i 
analyseringsprocessen.  
 
SvD betecknar sig som en obunden moderat tidning medan DN betecknas som obunden 
liberal, och då Försvarsmakten är den gemensamma informationsgivaren blir det således 
intressant att se om framställningen mellan dessa tidningar skiljer sig åt. Urvalet av 
artiklar kommer att ske efter sökningar på dagstidningarnas nätbaserade upplagor med 
hjälp av sökord likt: underrättelseoperation 2014, ubåtskränkning, Försvarsmakten och 
dylikt, för att identifiera aktuella artiklar. Artiklarna kommer sedan gallras utifrån deras 
relevans och aktualitet för den nämnda frågeställningen, samt artiklarnas möjlighet till 
att gemensamt kunna återge den presenterade bilden av ubåtskränkningen 2014. 
 
Ett nytt fenomen inom nyhetssfären är bloggar, något som tidigare hos många enbart 
har setts som ett fritidsintresse, får nu en allt mer informativ roll när forskare, politiker, 
företag och dylikt använder sig av denna plattform. Vissa bloggar antar en mer 
informativ karaktär och kan tolkas som en vetenskaplig kommunikation där åsikter, 
tankar och analyser kan nå en bredare publik, det betraktas som en ny form av debatt- 
och nyhetsplattform. Att inkludera detta i arbetets analysarbete är således att följa 
medias utveckling och tillgodose en nya arena för nyheter som får allt mer inflytande i 
dagens samhälle. Urvalet av bloggar har baserats på deras analytiska välformulerade 
inlägg som innehar trovärdighet och även skribenternas etablering i försvarsfrågor. 
Bloggarna drivs privat av yrkesverksamma militärer och det är således av intresse att se 
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deras perspektiv av ubåtskränkningen och hur deras framställning kan komma att skilja 
sig åt från medias stora informatör, dagstidningarna.  
 
Tidsavgränsningen av artiklar och inlägg är olika beroende av deras respektive 
nyhetsplattform. Startpunkten i relevansen av publicerade texter är densamma i 
samband med underrättelseoperationens införande då man tidigare inte vetat att det 
funnits något att rapportera om, men slutpunkten är olika. Dagstidningarnas intresse 
sträcker sig enbart över den tidsperiod då händelserna fortfarande är aktuella och 
pågående medan bloggarnas karaktär påvisar ett särintresse i dessa försvarsfrågor som 
sträcker sig längre än nyhetsvärdet av vad som händer i realtid. Således presenterar 
försvarsbloggarna inlägg under en längre period efter avslutad underrättelseoperation 
samt tillhörande analysredovisning, då deras intresse i frågorna kvarstår.  
 
De bloggar som kommer att analyseras är Navyskipper (Niklas Wiklund, örlogskapten) 
och Wiseman’s Wisdoms (Carl Bergqvist, major i flygvapnet) och de presenterar båda 
inlägg av hög debatterande kvalité. Båda skribenterna har etablerade välkända bloggar 
inom området och har tidigare uppmärksammats för sina inlägg. Urvalsprocessen av 
blogginlägg är tämligen lik den för tidningsartiklar med undantaget att bloggarna 
innehar ett betydligt mindre arkiv på grund av deras begränsade ämnesområde, vilket 
gör det möjligt att lätt granska alla inlägg från relevant period som berör ämnet. 
Inläggen blir således mer lättöverskådliga och enkelt tillgängliga, dock blir det ett fåtal 
mindre inlägg som analyseras, även om dessas omfång i regel är större än längden på de 
artiklar som tidningarna publicerar. Bloggarna påstår sig ha som syfte att bidra till en 
mer aktiv försvarsdebatt och är således högt relevanta i bidragandet till hur 
ubåtskränkningen framställs i media då människor som är intresserade av frågorna 
önskar skaffa mer information från flera källor för att vidga sina kunskaper och få flera 
eller nya perspektiv på händelsen. Navyskipper är även kolumnist hos SvD och 
Wiseman är krönikör hos kvällstidningen Expressen, en kolumn samt en krönika av 
dessa kommer således inkluderas då detta är en del av den framställning som dessa gör 
via media och även hänvisar till via respektive blogg. 
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2 Dagstidningar 
2.1 Dagens nyheter 
 
Försvarsinsats i Stockholms skärgård - 17 oktober 2014 
Artikeln presenterar den underrättelseoperation som Försvarsmakten bestämt att 
genomföra och startar med att återberätta vilka insatser som har tillkallats för 
operationen. DN hade även skickat en reporter till berört område för att iaktta och kunna 
beskriva situationen gällande trafikeringen på vattnet i ett försök att skaffa ytterligare 
information om det aktuella läget, mer än vad Försvarsmakten informerat om. Man 
benämner den presskonferens som hölls under fredagen som offentliggjorde operationen 
och resumerar vad kommendör Jonas Wikström, som även var Försvarsmaktens 
operationsledare, sa angående händelsen. Wikström påpekar att det av operativa skäl 
inte kan diskuteras öppet om frågan men påpekar att de har trovärdiga källor och tar 
situationen på stort allvar, där av deras insats.12 
 
Eftersom artikeln släppts tidigt efter operationens införande finns det ingen större 
faktagrund i det som presenteras mer än iakttagelser gjorda av reportrar på plats och det 
pressmeddelande som Försvarsmakten publicerade för att tillkännage operationen. 
Artikeln antar en deskriptiv karaktär som främst presenterar hur dagsläget ser ut och de 
alternativ man presenteras inför är valet att införa en operation, eller inte. 
Beslutsprocessen är i artikeln inte tillgänglig mer än informationen gällande att 
trovärdiga källor ligger bakom beslutet att genomföra en underrättelseoperation och 
dess påverkan för beslutet om införandet av en operation. Den information som finns 
tillgänglig vid denna tidpunkt och i kombination med sekretessen kring agerandet gör 
det enbart möjligt att kategorisera artikeln under den rationella aktören, med syftet att 
förmedla till medborgarna om landets säkerhetspolitiska situation där de själva försökt 
bredda informationen med hjälp av iakttagelser på plats.  
 
Marinens jakt i natt: ”Vi tar det på allvar” – 18 oktober 2014  
Även denna artikel återkopplar till den presskonferens som offentliggjorde operationen 
med kommendör Jonas Wikström. Artikeln framhäver de politiska kopplingarna och 
lyfter fram att regeringen bedömt att säkerhetsläget i Östersjön är försämrat och att 
Ryssland har ökat sin verksamhet i området. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) 
uttrycker sig ha fullt förtroende för Försvarsmaktens agerande och bedömningar, och 
det framgår även att han har en kontinuerlig kontakt med vilka aktioner som genomförs, 
dock svarar han ej på vilka initiativ han själv tagit i frågan. Utifrån storleken på 
operationen framgår det att Försvarsmakten tolkar händelsen som allvarlig och artikeln 
spekulerar i eventuella kopplingar till denna undervattensverksamhet med en övning 
som skett i samarbete med den nederländska marinen tidigare i veckan, vilket nekas.13  
 

                                                
12 http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsinsats-i-stockholms-skargard/  
13 http://www.dn.se/arkiv/nyheter/marinens-jakt-i-natt-vi-tar-det-pa-allvar  
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Artikeln gör ett anspråk på den byråkratisk-politiska modellen igenom att försöka 
komma åt hur enskild individ påverkat händelseförloppet, att den informationen 
däremot inte är tillgänglig utesluter inte att modellen ändå försökts tillämpas. Flertalet 
aspekter kategoriseras här under den rationella aktören, det inkluderar omfattningen av 
operationen och de handlingar som gjorts i form av insatser för att påvisa de åtgärder 
som vidtagit för att uppfylla målet om att lokalisera samt identifiera den drivna 
undervattensverksamheten.  
 
Försvarsmakten utökar insatsen i skärgården – 18 oktober 2014  
Artikeln förmedlar att Försvarsmakten nu ska öka insatserna eftersom de uppgifter som 
de fått av en privatperson bedöms vara mycket trovärdiga, men ytterligare information 
de kan tänkas insamlat kommenteras ej. Fokus ligger på att agerandet främst präglas av 
informationshämtning, vilket inte ska beblandas med ubåtsjakt, och de framhäver att 
man har de resurser som anses behövas för att fullfölja sina uppgifter och således sin 
funktion. En relevant aspekt är att verksamheten fått tillåtelse om verkanseld, men det 
framgår att de ännu inte behövt vidta åtgärder som involverar vapen.14 
 
Det som återkommer i artikeln är hur Försvarsmaktens arbetsprocess ser ut, man 
betonar att det är en underrättelseoperation och vad det innebär samt hur de arbetar 
utifrån det gällande inhämtning, bearbetning och analys. Detta innefattar de rutiner och 
procedurer som verksamheten har vilket sammanfaller med teorin 
organisationsbeteende, som präglar denna artikel. Att man presenterar på vilket sätt de 
nya insatserna ska användas blir en del av den organisatoriska utformningen då dessa 
presenteras utifrån hur de kan effektivisera samt underlätta arbetet med att nå sina satta 
mål, vilket blir en del av den rationella aktören och dess olika alternativ som bedöms 
innan dessa tillämpas i arbetet, i önskan om benämnd nyttomaximering.  
 
Bevisen som trappar upp operationen – 20 oktober 2014 
Artikeln benämner att FM nu har tre oberoende observationer från uppgiftslämnare som 
anses trovärdiga. I samband med det osäkra läget i Östersjön har de valt att agera redan 
vid den första observationen säger konteramiral Anders Grenstad, ställföreträdande chef 
för Försvarsmaktens insatsledning, även om samma mönster förekommit tidigare år 
utan att insatser gjorts. Det framgår att det inte pågår en ubåtsjakt på grund av 
avsaknaden av ett antal enheter för att en lyckad ubåtsjakt skulle kunna utföras, trots att 
de befintliga enheterna i dagsläget kan tillämpa vapeninsatser kan insatserna inte 
trappas upp något ytterligare betydande på grund av begränsade resurser. Vid en 
upptäckt av ubåt framgår det istället att man önskar kommunicera och avbryta dess 
verksamhet på svenskt vatten. En viktig del av underrättelseoperationen är att visa 
främmande makter att åtgärder vidtas och inte tolererar dessa kränkningar.15 
 
Det presenteras hur man arbetat kring gjorda observationer och bedömningsprocessen 
som klassificerat dessa som trovärdiga, ytterligare diskuteras ställningstagandet till en 

                                                
14 http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsmakten-utokar-insatsen-i-skargarden/  
15 http://www.dn.se/arkiv/nyheter/bevisen-som-trappar-upp-operationen  
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direkt insats i form av underrättelseoperationen och de faktorer som var avgörande för 
detta beslut. Kombinationen av detta präglas av organisationsbeteende, vilket även 
uttrycks när det diskuteras huruvida de önskar hantera en möjlig upptäckt av en ubåt på 
svenskt vatten. Detta är tydliga riktlinjer som berör Försvarsmaktens struktur och 
procedurella tillvägagångssätt vid denna typ av situation, vilket är högst relevant i denna 
artikel. Artikeln sammanvävs med teorin gällande den rationella aktören, man 
presenterar vad som saknas för att kunna göra klassificeringen bekräftad ubåt och även 
hur det hade påverkat arbetet gällande hur de valt att agera. Den snabba insatsen av 
underrättelseoperationen blir ytterligare en del av denna teori då man jämfört tidigare 
fall av observationer och agerat utifrån målbilden att bekräfta eller dementera 
misstankarna om en aktuell ubåtskränkning.  
 
Försvaret litar på observationer från allmänheten – 21 oktober 2014  
Här presenteras det att ytterligare två observationer från allmänheten tillkommit som 
gör det fortsatt intressant att bedriva underrättelseoperationen vidare och det belyses 
även att de observationer som Försvarsmakten själva gjort ännu inte uppfyller samma 
kvalité som allmänhetens tips där de kan se ett tydligt händelsemönster. Händelsen 
bedöms som mycket oroande och man har insatser både på land och på vattnet, så väl 
som samarbeten med olika verksamheter för att få handfast information, bland annat 
undervattensspaningscentralen, som dock inte upptäckt något relevant ännu. Sveriges 
snabba agerande på indikatorerna av ubåtskränkningarna anses vara betydande för att 
visa omvärlden att man inte tolererar kränkningar av territoriet så väl som att artikeln 
framhäver att agerandet följer den internationella folkrätten.16 
 
De avgörande faktorerna för den fortsatta operationen belyses vara de observationer 
som insamlats från allmänheten då dessa bedöms som mest trovärdiga. Detta inkluderas 
i den rationella aktören där olika utfall av ageranden övervägs, vilket ligger till grund i 
de fakta som innehas. Artikelns beskrivande av målbilden bidrar även till 
kategoriseringen av denna teori då det presenterar vad som önskas uppnås och hur man 
kan eftersträva det mest effektivt. Kombinationen av samverkan mellan försvarets 
förmågor, tillgodoräknandet av tips från allmänheten, informationsprocessen mellan 
politikerna, så väl som att man vet av erfarenhet att man gärna har styrkor insatta även 
på land, visar på verksamhetens struktur och rutiner som följs under 
underrättelseoperationen. Den tydliga framställningen av arbetsprocessen och 
uppmärksammandet av efterföljandet av den internationella folkrätten grundar sig på 
organisationsbeteendet då fundamentet ligger i hur dessas förmågor sammanvävs och 
hur dessa effektiviserar verksamhetens arbete, även tillämpandet av andra 
verksamheters informationsinsamling blir en bidragande del av detta.  
 
Försvaret: Undervattensfarkost har lämnat sökområdet – 24 oktober 2014  
Artikeln offentliggör att det varit mycket troligt att undervattensverksamhet skett i 
Stockholms skärgård med hjälp av ett mindre fartyg, de presenterar även att den 
underrättelseoperation som pågått nu kommer att avbrytas för att kunna övergå till att 

                                                
16 http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-litar-pa-observationer-fran-allmanheten/  
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analysera insamlad data från arbetsprocessen. Anders Grenstad säger själv att han är 
inne på spåret att det handlar om en mindre typ av farkost som varit inne i det svenska 
territorialvattnet. Insatsen bedöms vara ekonomisk försvarbar och effektiv i sitt 
utförande, även om de ännu inte kunnat bekräfta något innan genomförandet av 
analysen utifrån den informationsinsamling som pågått.17  
 
I samband med underrättelseoperationens avslut är ett delmål av insatsens syften nådda, 
att samla in information gällande möjlig undervattensverksamhet. Det som återstår är 
överväganden i analysarbetet gällande olika alternativ och vilka konsekvenser detta haft 
och kan komma att ha, detta kategoriseras således under den rationella aktören. Att 
Grenstad, som Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, yttrar sig om sina 
spekulationer och övertygelser gör ett anspråk på den byråkratisk-politiska modellen. 
Även om han som enskild individ i realiteten möjligtvis inte har en stor 
påverkningsgrad i analysarbetet eller är delaktig i processen är det så som hans 
ställningstagande presenteras i artikeln, och hans position inom verksamheten gör 
spekulationen aktuell som en del av den framställning som presenteras för allmänheten.  
 
ÖB: Bevisen är solklara – 15 november 2014 
I samband med det avslutade analysarbetet presenterar artikeln att det bekräftats att det 
rört sig om en kränkning av svenskt territorialvatten i form av en utländsk miniubåt. 
Överbefälhavare Sverker Göranson uttrycker att ”Det råder inga tvivel, alla andra 
förklaringar är uteslutna. Sverige har utsatts för en grov och oacceptabel kränkning av 
främmande makt”. Slutsatsen begrundas på fyra olika bevis, där det grundläggande 
beviset har gjorts av Försvarsmaktens egna sensorer och har ännu inte offentliggjorts för 
att inte avslöja den svenska kapaciteten i dessa situationer. Resterande bevis bygger på 
iakttagelser och bilder från allmänheten så väl som färska bottenspår som upptäckts 
med hjälp av en korvett och förklaras ytterligare för att framhäva dess betydelse i 
analysarbetet. Ingen nationalitet kan bestämmas och ÖB hänvisar till att man ska hålla 
sig till de konstateranden som finns, att Sverige har blivit utsatt för en kränkning.18   
 
Allmänheten presenteras i artikeln för de avgörande faktorer som ligger till grunden för 
det analysarbete som har pågått och de alternativ övervägts för att göra 
ställningstagandet om en kränkning, som nu fastställt. Den tydliga återgivningen av 
olika alternativ som de under underrättelseoperationen agerat efter gör detta till ett 
tydligt exempel av den rationella aktören, där man ständigt haft nyttomaximering i 
åtanke för att effektivisera arbetsprocessen så väl som slutsatsdragningen i 
analysarbetet. När de olika bevisen presenteras så återges även en inblick i 
verksamhetens strukturer gällande arbetsprocess och vilka procedurer som vidtas vid 
konfrontationen av diverse händelseutvecklingar. Kombinationen av dessa är det som 
resulterar i möjligheten att med säkerhet kunna bekräfta den kränkning som skett utifrån 
de aktioner som vidtagits under underrättelseoperationen, således involveras även 
organisationsbeteende som en del av artikelns karaktärisering. 

                                                
17 http://www.dn.se/nyheter/forsvaret-undervattensfarkost-har-lamnat-sokomradet/  
18 http://www.dn.se/arkiv/nyheter/ob-bevisen-ar-solklara  
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2.2 Svenska dagbladet 
 
Stor försvarsoperation i Kanholmsfjärden – 17 oktober 2014  
Efter att fått in uppgifter om möjlig undervattensverksamhet har nu en 
underrättelseoperation påbörjats efter att man utvärderat uppgifterna i en grundläggande 
analys samt en utfrågning. Artikeln presenterar vilka som deltar, vilka insatser som 
tillämpas, vilket tillvägagångssätt de har och att flera hundra personer deltar. 
Regeringen har informerats om detta och uppger sig ha fullt förtroende för 
Försvarsmaktens agerande och bedömningar. Artikeln benämner även den övning som 
tidigare i veckan skett i samband med Nederländerna, men att den ubåt som då skådats 
inte är delaktig beslutsgrunden kring införandet av den underrättelseoperation som nu 
inletts.19  
 
Artikeln presenterar de åtgärder som vidtagits och de insatser som gjorts för att kunna 
uppfylla målen för en effektiv underrättelseoperation. Igenom ett snabbt agerande på 
upptäckta indikatorer om undervattensverksamhet försöker de undvika oönskade 
konsekvenser som fortsatt bedriven verksamhet och hoppas detta ökar chanserna till en 
lyckad informationsinsamling. Detta blir en del av teorin den rationella aktören som 
kombineras med inslag av organisationsbeteende då artikeln inkluderar 
Försvarsmaktens agerandeprocedur så väl som hur deras förmågor tillämpas utifrån 
beslutet om att genomföra en underrättelseoperation. Insamlingen av information anses 
således vara beroende av denna process och kategoriseras följaktligen inom 
organisationsbeteende. 
 
Försvaret spanar efter misstänkt ubåt i skärgården – 18 oktober 2014  
Allmänheten upplyses om att underrättelseoperationen fortfarande pågår och tidningen 
har nu skickat ut egna reportrar till området för att undersöka läget, vilket visade att det 
fortfarande var stor militär aktivitet. Artikeln påpekar att FM gick ut med information så 
pass snabbt då operationen sker i ett vältrafikerat område och källor som dock inte 
namnges menar att man uteslutit minkar, samt att det handlar om ett ”av människor 
tillverkat föremål”. Vidare diskuteras vilka fartyg som är delaktiga i undersökningen 
och även att samma iakttagelser för några år sedan inte hade utlöst samma 
reaktionskedja, vilket förklaras med det försämrade säkerhetsläget i Östersjön.20  
 
I ett försök att vidga informationen som kan förmedlas till allmänheten utan ett 
ytterligare pressmeddelande har artikeln försökt involvera andra faktorer likt en 
diskussion om möjliga insatser och vilka egenskaper dessa kan bidra med i 
underrättelseoperationen. Den deskriptiva karaktär som texten antar och baseras på kan 
enbart kategoriseras som den rationella aktören i samband med dess önskan att förklara 
händelsen igenom en analysprocess av de olika alternativ som återfinnes, beskrivningen 
av Försvarsmaktens agerande och målet att bekräfta om en kränkning faktiskt skett.  
 
                                                
19 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-forsvarsoperation-i-kanholmsfjarden_4022365.svd  
20 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-spanar-efter-misstankt-ubat-i-skargarden_4022679.svd  
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Ryssland intresserat av vad vi övar – 18 oktober 2014 
I ett försämrat säkerhetsläge blir det allt viktigare att ha ett fungerande försvar som är 
kunniga och erfarna inom sitt område, och till följd av aktuell ubåtskränkning önskar 
man presentera den svenska kapaciteten att försvara sig mot främmande nationer. 
Artikeln berör således vilka möjliga insatser som det svenska försvaret besitter och hur 
de försöker öka kompetenser med hjälp av övningar på internationellt och territoriellt 
vatten för att visa sin närvaro, så väl som att öka erfarenheten hos besättningen. De 
svenska marina övningarna har iakttagits av ryska signalspaningsfartyg, vilket visar på 
ett intresse från den ryska sidan att övervaka det svenska agerandet och utvecklandet i 
aktuell händelse. En ökad närvaro till havs visar att detta är svenskt område och tillhör 
Sverige, vidare är fartygen alltid fullt utrustade vid marina övningar för maximalt 
skydd.21  
 
Artikeln antar en informativ karaktär av de marina tillgångar som Försvarsmakten har 
till förfogande och berör till stor del den operationalisering som tillämpas vid övningar 
så väl som det faktiska aktualiserandet vid krissituationer. Fundamentet blir en 
vedertagen verkställandeprocess som skall effektiviseras igenom övningar och även 
spetskunskaper som önskas förbättras inom området. Igenom att beskriva egenskaperna 
deras resurser förfogar över påvisas den kompetens man besitter och önskar utveckla 
ytterligare. Artikelns syfte blir således att informera allmänheten om de åtgärder som 
vidtas för att kunna utveckla Försvarsmaktens skickligheter i att skydda det svenska 
territoriet igenom bland annat tidig upptäckt av problematik och effektivisering av 
lösningar, således präglas artikeln av organisationsbeteende då detta tar grund i 
verksamheters rutiner samt struktur.  
 
Operationen i skärgården fortsätter – 18 oktober 2014 
Med hjälp av en analytiker, som ej nämns vid namn, uppmärksammas Rysslands allt 
mer aggressiva politik som en relevant del i det snabba agerandet efter observationerna 
gällande en möjlig ubåtskränkning. Artikeln benämner det stora internationella intresset 
för händelsen och hur händelsen har uppmärksammats i media även utrikes, vilket 
påvisar den oroliga säkerhetspolitiska stämningen i Europa, dels i samband med 
Rysslands agerande i Ukraina. Det framhävs även att Försvarsmakten kontinuerligt 
arbetar med att bedöma de uppgifter de fått in för att värdera trovärdigheten och dess 
betydelse för kommande agerande.22  
 
Artikeln fokuserar på belysandet av olika spekulationer och hur man kan tolka de 
händelser som för tillfället pågår. Med hjälp av en analytiker betonas de olika alternativ 
och handlingsmöjligheter som är relevanta i frågan och fokuserar på de aspekter som 
kan komma att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen för en nyttomaximering, 
där det så effektivt som möjligt önskas samla in relevant information. Denna artikel 
kategoriseras således med sina många spekulationer, som blir en del av framställningen 

                                                
21 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryssland-intresserat-av-vad-vi-ovar_4021219.svd  
22 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/operationen-i-skargarden-fortsatter_4022087.svd  
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av händelsen, med fokus på den rationella aktören då den saknar ytterligare synpunkter 
gällande de processer som sker samt olika förhandlingar mellan individer som kunnat 
påverka utvecklingen i agerandeförloppet. 
  
Ubåtsjakt en kamp mot klockan – 21 oktober 2014 
I en intervju med en före detta ubåtsofficer diskuteras det att det troligtvis gäller en 
miniubåt som rört sig i det svenska vattnet och att ju längre tid som går, desto svårare 
kommer det vara att upptäcka den. Miniubåtar kan tvingas till undervattensläge i upp till 
en vecka innan de måste upp till ytan för att hämta luft. I samband med avsaknaden av 
helikoptrar samt de minskade antalet enheter som Försvarsmakten har tillgängliga att 
sätta in anses det vara lättare att ta sig ur skärgården idag än vad det var under kalla 
kriget, även på grund av den svåra terrängen som underrättelseoperationen pågår i 
försvårar möjligheterna till en upptäckt.23  
 
I ett försök att tolka de beräkningar som måste göras och övervägas tar denna artikel 
grund i den rationella aktören och dess spekulationer om olika ageranden som kan 
behövas tas till hänsyn vid den fortsatta underrättelseoperationen för att säkerställa det 
svenska territoriet. Det handlar sålunda om de sakförhållanden som återfinns i frågan 
och det presenteras olika agerandealternativ för att informera allmänheten om vilka 
riktningar som landet kan tänkas behöva överlägga att gå. Det berör även vilka aspekter 
gällande händelsen Försvarsmakten möjligtvis måste göra ställningstagande angående 
för att kunna effektivisera sitt arbete för att säkra gränserna och fastställa om en 
kränkning skett, vilket är målet med operationen.  
 
ÖB försvarar skarpa vapeninsatser – 22 oktober 2014  
Här bekräftas det att någon eller något har kränkt Sveriges territoriella integritet och FM 
offentliggör att underrättelseoperationen kommer pågå ännu ett tag eftersom det 
fortfarande är aktuellt då ytterligare två ytobservationer har gjorts. Fokus ligger på att 
skaffa bevis och igenom deras aktiva agerande på indikatorerna påvisa att förmågan att 
försvara landets integritet och territorium finns. Det framgår att dykare varit delaktiga i 
sökningarna, öarna i närområdet har sökts igenom och det är insatta fartyg som lyssnar i 
vattnet efter undervattensverksamhet. Överbefälhavaren Sverker Göransson berättade 
att det rör sig om en mindre dykarfarkost eller miniubåt och vid en eventuell upptäckt 
finns alla medel till förfogande. Vapenmakt är således legitimt om det skulle bli 
aktuellt, även om målet inte är att skada varken materiel eller människor kan det komma 
bli ett alternativ. Det spekuleras kring ett ryskt fartyg som utpekas som ett möjligt 
moderskepp till en eventuell ubåt, men dessa uppgifter har inte kommenterats från 
Försvarsmakten och kan således inte bekräftas.24  
 
Artikeln centrerar sig kring den arbetsprocess som pågår och vilka insatser som är 
aktiva under operationen. Detta innefattar organisationsbeteende då det blir aktuellt med 
den satta målbilden och hur man kommer att agera för att kunna uppnå detta på ett 

                                                
23 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/4030159.svd  
24 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ob-forsvarar-skarpa-insatser_4031677.svd  
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effektivt sätt med tillgängliga medel. Den prioriterade uppgiften var att skaffa bevis, 
vilket eftersträvas kontinuerligt i allt arbete och således präglar den struktur som 
efterföljs. Vid denna informationsinsamling blir även den rationella aktören väsentlig då 
man överväger de aktionsformer som kan tänkas bli aktuella vid en eventuell förekomst 
av kränkande fartyg, även vilka konsekvenser det kan tänkas ge och följaktligen spegla 
gentemot omvärlden.  
 
Sverige har säkra bevis för ubåtskränkning – 14 november 2014 
Bedömningen av den eventuella kränkningen har ständigt uppgraderats och klassas nu 
som bekräftad, något artikeln offentliggör redan innan presskonferensen. Det framhävs 
att en bekräftelse är något till ovanligheterna, under alla ubåtsjakter under kalla kriget så 
kunde de inte säkerställa något, men nu när de anses ha mindre resurser har FM kunnat 
bekräfta en kränkning. Ytterligare spekuleras det i huruvida vilka bevisen kan tänkas 
vara, allt från ljudupptagningar till bottenspår, med möjlig hjälp av andra nationaliteter. 
Artikeln benämner att en rysk radioupptagning ska ligga till grund för en del av 
insatserna, något som Försvarsmakten själva inte bekräftat.25  
 
Fokus ligger på att Försvarsmakten kunnat uppfylla målet att bekräfta om 
undervattensverksamhet har pågått och för vidare diskussioner kring detta. Detta 
involverar den rationella aktören med grund i att deras agerande denna gång givit 
resultat och således uppfyllt rollen om nyttomaximering. Artikeln inkluderar inget 
gällande organisationens strukturella betydelse för detta utfall och inte heller individers 
påverkan, vilket resulterar i en övergripande bild av de aktioner som vidtagits gentemot 
den vision som eftersträvats i agerandet.  
 
Expert: Bevisläget förvånansvärt starkt – 15 november 2014  
Efter det pågående analysarbetet kan FM bekräfta en kränkning av en främmande 
miniubåt, Försvarsmaktens bedömning får medhåll från experter inom området som 
diskuterar liknande kring det bevismaterial som presenterats offentligt. Tidsaspekten för 
analysarbetet har varit likvärdig i förhållande till tidigare analyser där det är stora 
informationssamlingar som ska bearbetas för att presentera en sammanhängande bild av 
händelsen. Artikeln belyser den tidigare kritik Försvarsmakten fått när de presenterar 
ofullständig information och experten uppskattar att man där av väljer att vara på den 
säkra sidan denna gång och ha klara bekräftade uppgifter om det som förmedlas, det vill 
säga att en kränkning har skett.26 
 
Artikeln diskuterar den arbetsgång som följts under operationen och jämför den med 
tidigare processer där man ser en liknande tendens i både tidsanvändning och 
bedömningar. Det material som presenteras bedöms utifrån kunskapsbasis hos experter 
och väntas således försöka efterlikna den tolkning som även Försvarsmakten möjligtvis 

                                                
25 Bortsett från den sovjetiska ubåt som gick på grund i Karlskrona år 1981 har man enbart lyckats 
bekräfta undervattensverksamhet en gång tidigare. År 1983 kunde det bekräftas att Sovjetunionen bedrivit 
verksamhet i Stockholms skärgård, vilket resulterade i en diplomatisk protest till landet. 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-har-sakra-bevis-for-ubatskrankning_4101057.svd  
26 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expert-bevislaget-forvanansvart-starkt_4104361.svd  
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gjort under sitt analysarbete, följaktligen blir det relevant att inkludera 
organisationsbeteendet i denna artikel då kedjemönstren och tolkningar evalueras 
utifrån den målsättning man ständigt agerat efter. Utifrån denna grund kan även den 
rationella aktören inkluderas då de behandlar faktumet att flera områden ska kopplas 
samman för att presentera den gemensamma bilden som återspeglar de genomförda 
aktionerna som kunnat bekräfta aktuell kränkning. Dessa delar kan ta olika lång tid i 
analysprocessen, men alla faktorers betydelse är avgörande för en ackurat tolkning, 
vilket stödjer denna teori.  
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3 Försvarsbloggar 
3.1 Navyskipper 
 
Obehagligt mönster om ubåtar – 23 januari 2015 
Att någon, utan tillåtelse, har tillgång till verksamhet i den svenska skärgården är inte 
acceptabelt och bör bedömas som allvarligt. Oavsett vilken nationalitet dessa innehar så 
ska detta inte tolereras, när det dessutom sker så öppet och flera observationer görs bör 
detta anses starkt oroväckande. Vid det kungliga örlogsmannasällskapets sammanträde 
presenterades marinens analys av Sveriges ubåtsjaktförmåga, resultaten hade önskats 
vara mer positiva och de presenterade flertalet förslag på förbättringar. Med uttalanden 
och löften från politiker om att förbättra försvaret så framhävs nu följdfrågan, när och 
hur kommer detta att ske.27    
 
Den kritiska tonen mot försvarsförmågan vid ubåtskränkningen genomstrålar textens 
innehåll och förbehåller sig rätten att ifrågasätta när den avvecklande trenden av 
försvaret kommer att vända. Det relevanta blir således vilken målbild de har med det 
svenska skyddsnätet och vilka faktorer som blir avgörande i önskan om att öka deras 
kapacitet och kompetens, för att möjliggöra deras nyttomaximering. Teorin gällande 
den rationella aktören syns följaktligen i textens utformning och uppmanar ytterligare 
till allvaret och den övergripande bilden som försvaret förmedlar utåt, gentemot både 
allmänheten så väl som andra nationaliteter.  
 
Ubåtar och försvarsanslag – 24 januari 2015  
Inlägget berör problematiken med att ubåtskränkningar inte får rätt uppmärksamhet 
eftersom det sker under ytan där det är dolt, till skillnad från flygplan och liknande, men 
graden av kränkning är lika allvarlig. Diskussionen fokuserar kring den svenska 
försvarsförmågan och dess utveckling i samband med studier som görs inom 
Försvarsmakten för att analysera framtida behov, så väl som att klargöra dagslägets 
kapacitet. Får att återfå den förmåga inom ubåtsjakt som tidigare funnits så måste större 
investeringar göras, idag täcker inte investeringar ens den basplatta som de redan bör 
anses ha. De pengar som tillförs bygger på att upprätthålla de medel som finns och 
tillför således inga nya förmågor i den försvarsutveckling som är önskvärd i samband 
med det ökade oroliga säkerhetsläget, för att kunna öka den marina förmågan behövs 
följaktligen större investeringar.28  
 
Det återfinns en kritisk ton till det försvar som budgeten avser att finansiera. För att 
kunna upprätthålla det försvar som återfinns i form av nuvarande aktionskedjor, 
strukturer och förmågor krävs investeringar. Inlägget för således en diskussion kring 
verksamhetens organisationsbeteende och hur detta påverkas av bristande satsningar, 
samt vad som behövs för den åtråvärda kompetensökningen som eftersökes. 
Operationaliseringen blir ifrågasatt och även hur den ska kunna bevaras på samma nivå 

                                                
27 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kolumn-wiklund_4273191.svd  
28 http://navyskipper.blogspot.se/2015/01/ubatar-och-forsvarsanslag.html  
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när saker enbart försöker upprätthållas istället för att tillföra nytt och modernisera. I 
samband med uppgiften att skydda den svenska staten diskuteras Försvarsmaktens mål 
och dess förmåga att genomföra detta, med eller utan mer investeringar, vilket 
inkluderar teorin angående den rationella aktören där konsekvenserna och de alternativ 
som finns att överväga till följd av detta blir aktuella.  
 
Krafttag krävs för att lösa ubåtsproblemen! – 8 februari 2015 
Det är ett stort övergrepp mot Sverige att kränka våra gränser, att det inte återfinns oro 
för att vitsas i övervattensläge påvisar misstron mot den svenska förmågan att bedriva 
ubåtsjakt. Att ta risken att öppet visa sig pekar på att stora steg kan tänkas tas för att 
fullfölja de uppgifter dessa kan ha i den svenska skärgården. Försvarsmakten har utlyst 
att de ska genomföra flera underrättelseoperationer för att utveckla kompetensen, men 
om det påverkar andras uppfattning om den svenska förmågan anses vara oklart. 
Sverige har tidigare avvecklat ubåtsjaktförmågan två gånger, samtidigt som det klagats 
på bristande förmågor utan att göra något åt det, vilket är svårt utan investeringar. 
Politiker har yttrat sig vilja lösa problemet, men det syns ännu inte hur och 
Försvarsmaktens öppenhet som tidigare pratats om anses inte förmedla hur deras arbete 
ser ut nu efter genomförd underrättelseoperation. Det är konstaterat att det finns ubåtar i 
våra vatten, nu vill man se åtgärder mot dessa. En anledning till att detta inte prioriteras 
spekuleras vara på grund av avsaknaden av försvarsgrenschefer som tidigare hade fullt 
mandat att tala för och driva utvecklingen i dessa frågor, dagens centrala fördelningar av 
kapacitet missgynnar detta och därmed blir det heller inga ökade resurser mot en 
förstärkt ubåtsjaktförmåga.29  
 
Inlägget diskuterar de åtgärder Försvarsmakten försöker anta för att effektivisera sitt 
arbete och eftersträvar således en målbild inom verksamheten. Samtidigt menar de att 
ubåtsfrågan inte bör prioriteras över någon annan fråga som en del av 
försvarsmekanismen, vilken även det berör organisationsbeteendet i form av värderingar 
som berör rationaliseringen av dess funktioner och rutiner. Detta kombineras med den 
rationella aktören som eftersträvar ökade försvarsmöjligheter och övervägandet av vart 
insatser väger mest för kompetenshöjning i syfte att skydda Sverige mot främmande 
makter. I detta inlägg inkluderas även den byråkratisk-politiska modellen i samband 
med ett försök att involvera olika chefers inflytande, och i detta fall avsaknaden, vilket 
mynnar ut i individers inflytande i frågorna och hur detta hade effektiviserat den 
prioritering som eftersträvas i ubåtsjaktfrågorna med hjälp av både förhandlingar och 
möjliga mandat.  
 
Fortsatt underfinansiering, ubåtsjakt och Gotland – 15 mars 2015  
I dagsläget är det svenska försvaret det minsta som Sverige någonsin haft, detta fastän 
att samtliga partier önskar en ökad försvarsförmåga efter höstens ubåtskränkning. Trots 
detta så är staten inte villiga att finansiera det belopp som Försvarsmakten begärt av 
budgeten, det handlar snarare om att försöka uppnå de mål som redan tidigare satts 
istället för att vidga kunskapen ytterligare. Regeringen har även bortgått från ÖB:s 

                                                
29 http://navyskipper.blogspot.se/2015/02/krafttag-kravs-for-att-losa.html  



  
 

 21 

rekommendationer och i längden ökar inte förmågan, utan det är en omfördelning av 
gjorda prioriteringar, där visserligen ubåtsjakt framhävs till viss del. Försvarsmaktens 
ledning menar istället att en ökad prioritering av ubåtsjakt skulle minska försvarets 
totala förmåga, men Navyskipper framhäver att ubåtsjakt är en del av förmågan att 
kunna bemöta ett möjligt beväpnat angrepp. Underrättelseoperationer bör istället kallas 
ubåtsjakt för att framhäva vikten av situationen och att det förmedlar ett starkare intryck 
till kränkande makt, man bör jaga dessa med fulla medel oavsett vilken förmåga som 
innehas. Inlägget benämner även återinstallationen av ett kompani på Gotland och är 
positiv till att det återgått till att fokusera allt mer på ett nationellt försvar även om 
politiker verkat få mer inflytande i försvarets detaljstyrning.30 
 
Det spekuleras mycket om de olika alternativ som står till förfogande i samband med 
den påpekade underfinansieringen och detta inkluderar således de konsekvenser som 
menas återfölja vissa val med inflytande på de försvarsrelaterade förmågorna. Den 
rationella aktören blir således en central aspekt och i samband med detta kombineras 
den med teorin organisationsbeteende gällande hur detta hanteras inom organisationen i 
enighet med arbetsrutiner och processer, bland annat när man benämner deras 
förhållningssätt till sina prioriteringar. När inlägget presenterar ÖB:s råd och 
rekommendationer aktualiseras även den byråkratisk-politiska modellen då det redogör 
för individer med olika expertis och synvinklar som ska fungera som rådgivande i 
beslutsprocessen.  
 
3.2 Wiseman’s Wisdoms 
 
Gästinlägg: Transparensens givande och tagande – 23 oktober 2014  
På grund av det säkerhetspolitiska läget i Östersjön så agerar Försvarsmakten snabbt på 
de indikatorer som finns angående en ubåtskränkning. Grenstad fick under 
presskonferensen kritik för att inte offentliggöra vart observationen av 
undervattensverksamhet gjordes och anses ha skadat förtroendet för myndigheten, vilket 
ligger till grund för inlägget. Den transparens som finns i svenska myndigheter bedöms 
ofta vara fundamentet i det förtroende som finns gentemot dessa medan det som under 
denna underrättelseoperation bör prioriteras är en säkerhet för det svenska folket mot en 
främmande makt, istället för en konstant transparens i myndigheten. En klar inblick i 
agerandeprocessen och de rutiner som innehas visar inte bara den svenska befolkningen 
vad de arbetar med, utan även den främmande makten som bedriver otillåten 
verksamhet på svenskt vatten, som säkerligen har ett intresse i hur den svenska 
underrättelseverksamheten fortlöper. Fokus är att inte att skylta med svensk kapacitet, 
utan att samla in information, som senare möjligtvis kan presenteras i analysarbetet.31  
 
Inlägget bearbetar de ställningstaganden som Försvarsmakten måste överväga för att 
effektivt kunna genomföra sitt arbete i en situation där man hanterar ett opreciserat hot. 
För dessa situationer finns särskilda riktlinjer att agera efter och sekretessen blir en 
                                                
30 http://navyskipper.blogspot.se/2015/03/fortsatt-underfinansiering-ubatsjakt.html  
31 http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/10/gastinlagg-transparensens-givande-och.html  
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viktig del för att inte ge den främmande makten information om sin verksamhet. Den 
transparens i myndigheten som således saknas gentemot media och allmänheten blir 
således en följd av den situation de befinner sig i och man anpassar sin arbetsprocess till 
omgivningen för att kunna utföra arbetet med de medel som finns tillgängliga. Detta blir 
en avgörande del i organisationsbeteendet då det är en nödvändig funktion för att kunna 
fortsätta agera i enlighet med sina kapaciteter och fullfölja sina åtaganden.   
 
Ett mycket allvarligt tecken – 24 oktober 2014 
Operationen i Stockholms skärgård är nu avbruten och det inväntas en presskonferens 
gällande om man fastställt en kränkning eller ej. Något som är bekymmersvärt är den 
presskommuniké som släpptes av det ryska försvarsministeriet som anklagar Sverige för 
att hota den ekonomiska utvecklingen i Östersjön i samband med sin 
underrättelseverksamhet. Ryssland har stora ekonomiska intressen i Östersjön och är 
beroende av tillgång till området, något de antagligen är oroliga över hotas i samband 
med detta. Inlägget är kritiskt till att Sverige ska påverka den ekonomiska utvecklingen 
med en verksamhet på 200 personer, när Ryssland själva genomfört en övning med ca. 
70.000 personer, utan att detta ska ha influerat säkerhetsläget i området. Inlägget 
benämner vikten av Östersund som handelspassage och följderna som skulle komma av 
NATO-insatser i området då dessa klassificeras högt på den ryska listan över nationella 
hot. Det uppmärksammas att Försvarsmakten själva inte gått ut med några uttalanden 
om att Ryssland, eller något annat land, kan sammankopplas med den 
undervattensverksamhet som misstänks ha skett.32  
 
Diskussionen som förs berör vilka följder det svenska agerandet med 
underrättelseverksamheten kan tänkas få i en internationell kontext, främst ur en rysk 
synvinkel. Att Försvarsmaktens agerande anses hota den ekonomiska utvecklingen bör 
bedömas allvarligt och vara en naturlig del av konsekvenser som bör inkluderas i 
bedömningen av handlingsutvecklingen. I samband med omvärldens tolkning av 
svenska aktioner behandlar detta den rationella aktören då mycket inkluderar de 
ställningstaganden som måste göras så väl som de följder som kan tänkas följa och vilka 
aktioner som kan tänkas bli aktuella baserat på kontexten av den givna situationen för 
att nå sin målbild.  
 
Bloggaren Wiseman: Hotet är på allvar – 15 november 2014 
Analysarbetet har framhållit att det varit en mindre ubåt som utfört verksamhet på 
svenskt vatten och ytterligare farkoster kan möjligtvis ha varit inblandade. Efter 80-talet 
skaffades mycket nya material, vilket säkerligen kommit till användning under höstens 
kränkning och bidragit till bevis som bland annat Försvarsmaktens egna sonarsystem 
bidragit med. Bristen på ubåtsjakthelikoptrar har varit omtalad under operationens 
verksamhet, något som säkerligen hade kunnat bidra till informationsinsamlingen om 
det funnits tillgängligt. En undervattenskränkning kan inte bortförklaras då någon går in 
med syfte att bedriva en gömd verksamhet, som säkerligen innehar ett syfte gällande 
informationsinsamling eller beredskap inför kommande aktioner. Budskapet med 

                                                
32 http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/10/ett-mycket-allvarligt-tecken.html  
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Försvarsmaktens aktion blir att dessa händelser inte tolereras och kommande 
indikationer kan förväntas hanteras likvärdigt, och även om Ryssland inte pekats ut som 
ansvarig kommer detta påverka relationerna mellan länderna. Den svenska territoriella 
integriteten ska ej kränkas och man kommer arbeta för att kunna stärka kompetensen 
inom detta område. Här presenteras även följderna av sänkta 
ungdomsarbetsgivaravgifter då många anställda inom verksamheten faller inom denna 
grupp, vilket påverkar den fortsatta utvecklingen inom Försvarsmaktens 
incidentberedskap samt övningsverksamhet.33 
 
I samband med den kapacitet som Försvarsmakten besitter så diskuteras de bevis som 
insamlats med hjälp av de aktioner som vidtagits och det spekuleras i vilka ytterligare 
medel som kunde bidragit och vad som hade effektiviserat arbetet ytterligare. Texten 
karaktäriseras sålunda av den rationella aktören eftersom fokus återspeglas i de 
aktionsmönster som tillämpats så väl som hur tagna beslut kommer att påverka den 
fortsatta verksamheten. Lika väl diskuteras målbilden om att inga kränkningar av det 
svenska territoriet skall ske och hur detta kan komma att påverka framtida agerande i 
den dagssituation där det säkerhetspolitiska läget i Östersjön fortfarande är oroligt.  
 
Lucka 16: Ubåtsjakthelikoptrar – 17 december 2014 
Inlägget tar grund i vilka medel som hade underlättat Försvarsmaktens agerande vid 
underrättelseoperationen under hösten, bland annat hade hydrofonbojfartyg varit till 
hjälp, men dessa avvecklades 2004 och några veckor efter den bekräftade kränkningen 
avvecklades den sista. Även Ubåtsjakthelikoptrar hade kunnat effektivisera arbetet, men 
eftergångaren till Helikopter 4 som hade denna kompetens har ännu inte omsatts i 
praktiken. Helikoptrar blir ett bra komplement till verksamheten på och i vattnet då 
ingen under ytan kan förfölja dessa och det erbjuder möjligheten att överraska de som 
kan tänkas bedriva undervattensverksamhet. Detta blir även ett komplement till de egna 
båtarna, något som idag inte kan tillämpas dels på grund av avsaknad finansiering.34  
 
Diskussionsämnet är de medel som kan tänkas tillföra kompetens till Försvarsmakten 
vid liknande situationer som höstens kränkning. Vad saknades och vad användes för att 
effektivisera arbetet. Avgörande för detta är att de val som görs är lösningen till ett 
strategiskt problem, således blir det högst relevant med en materieldiskussion. De 
förmågor som Ubåtsjakthelikoptrar skulle tillföra diskuteras utifrån de rutiner och 
funktioner som Försvarsmakten som verksamhet efterföljer och reflekterar även över 
den strategiska fördel detta skulle inneha vid framtida situationer som en del av ett mer 
kompetent försvar, vilket tar grund i teorin organisationsbeteende.  
 
 
 
 
 

                                                
33 http://www.expressen.se/nyheter/bloggaren-wiseman-hotet-ar-pa-allvar/  
34 http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/12/julkalender-2014-lucka-16.html  
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4 Sammanfattande analys 
 
Dagens nyheter presenterar en vid bild av de teorier som ligger till grund för arbetets 
analys och gör således ett godtyckligt försök att framställa händelsen utifrån alla 
tillgängliga perspektiv. Trots svårtillgängligheten i förekomsten av information som 
berör teorin byråkratisk-politisk modell så görs ett försök att tillämpa detta i den 
framställning som de presenterar. Det ska även uppmärksammas att artiklarna i regel 
presenteras med grund i två av teorierna vilket är åtråvärt då Allison förespråkar 
kombinationen av dessa för att återfå fler perspektiv på aktuell fråga, dock förekommer 
inte de tre teorierna gemensamt i någon av de presenterade artiklarna.  
 
De artiklar som DN publicerar framhäver ständigt den rationella aktören och lägger vikt 
vid vilka medel som finns tillgängliga, vilken avsaknad av medel som förekommer och 
hur dessa kan tänkas tillämpas i eftersträvan mot deras målbild. De mål som eftersträvas 
är förekommande i alla artiklar och betonar den betydelse som underrättelseoperationen 
har. Igenom att presentera de handlingsalternativ som finns så hamnar detta ständigt i 
fokus och präglar således användningen av den rationella aktören. Teorin 
organisationsbeteende utgörs av hur processerna i verksamheten kan effektivisera det 
förda arbetet och hur detta ser ut i olika situationer. Tidningen tillämpar teorin främst 
gällande hur olika processer är utformade för att ge en inblick i verksamheten så väl 
som att presentera hur agerandet faktiskt ser ut i de olika processerna som 
Försvarsmaktens agerande inkluderar utifrån de riktlinjer som finns. Den byråkratisk-
politiska modellen karaktäriseras i DN främst av presentationen gällande individers 
expertis, man påvisar dessas olika åsikter i frågan och det framgår att de har inflytande, 
även om vilken grad detta uppnår inte är tillgängligt på grund av benämnd sekretess i 
aktuell fråga.  
 
Svenska dagbladet har en återkommande tendens att framhäva den rationella aktören i 
framställningen av ubåtskränkningen då enbart denna och teorin angående 
organisationsbeteende är förekommande, även om sistnämnda är mindre frekvent 
tillämpad. Tidningen gör heller inga anspråk på att presentera artiklar med grund i 
byråkratisk-politisk modell. Det är även nämnvärt att flertalet av dessa artiklar enbart 
presenteras med grund i en teori, vilken av teorierna som tillämpas skiftar, även om dem 
ett fåtal gånger tillämpas gemensamt. 
 
Den rationella aktören är främst förekommande hos SvD och användningen av denna 
teori präglas av en presentation gällande de aktioner som vidtagits till följd av aktuella 
händelser och den utveckling som fortskridit i underrättelseoperationen. Även ett 
övervägande angående hur kommande agerande kan tänkas se ut och konsekvenser som 
möjligtvis efterföljs av detta presenteras. Artiklarna genomstrålas av verksamhetens 
syfte med nyttomaximering, övervägandet i beslut som leder dit samt effektiviseringen 
av arbetet. Teorin organisationsbeteende är inte lika förekommande men framhäver hur 
beslut tas utifrån de processer som Försvarsmakten arbetar ifrån och även gällande hur 
dessa processer kan utvecklas ytterligare för att bidra med en mer omfattande 
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kompetens samt ökad effektivitet i verksamheten. Det framgår att man prioriterar 
arbetsuppgifter efter de strukturer som efterföljs och dessa utvärderas för att öka 
verkningsgraden av genomförda aktioner.  
 
Navyskipper är den enda av undersökta nyhetsplattformer som presenterar inlägg där 
alla tre teorierna tillämpas gemensamt och således illustrerar sammantaget av de 
perspektiv som teorierna erbjuder. Det förekommer däremot även inlägg där enbart en 
teori tillämpas så väl som kombinationen med två av de aktuella teorierna. Inläggen 
framställer således en aktuell bild av ubåtskränkningen 2014 och erbjuder flera 
infallsvinklar för att vidga kunskapen inom området.  
 
I de inlägg som Navyskipper publicerar är den rationella aktören ständigt 
förekommande och belyser vilka alternativ som står till förfogande för att öka det 
svenska försvarets kompetens. Det blir således även relevant med hur möjliga val ska 
prioriteras och genomföras i enlighet med den nyttomaximering som måste följas, samt 
de eventuella konsekvenser som måste belysas i övervägandet av ett eventuellt 
agerande. Teorin organisationsbeteende präglas av de verkningar som en 
underfinansiering innebär för den kapacitet som verksamheten innehar, inverkan på 
arbetsrutiner, processer och förmågor påverkar den operationalisering som finns till 
förfogande och innebörden av underfinansieringen belyses utifrån en försvarsaspekt. 
Perspektivet från den byråkratisk-politiska modellen benämns i termer av hur olika 
individer kan ha inflytande, även om det inte presenteras vilka som faktiskt haft det i 
frågan. Detta är ett klart anspråk på modellen och framhäver vilken påverkan individers 
olika sakkunskaper besitter.  
 
Wiseman’s Wisdoms tillämpar enbart en teori i vardera inlägg, något som kan erbjuda 
ett större djup inom aktuell teori, men som utelämnar de resterande aspekterna som kan 
vara relevanta i frågan och det område som aktuellt inlägg berör, vilket Allison menar är 
avgörande i varför man bör föredra en kombinerad användning av teorierna. Det är även 
enbart organisationsbeteende och den rationella aktören som är förekommande i 
inläggen och gör således inga anspråk på att framhäva individers inflytande i gjorda 
ageranden och i framställningen av aktuell händelse i form av byråkratisk-politisk 
modell.  
 
Tillämpningen av den rationella aktören i ovannämnda försvarsblogg karaktäriseras av 
vad som hade behövts för att effektivisera arbetet ytterligare, vilka val som kan tas för 
att kunna tillämpa dess maximala förmåga så väl som vilket inflytande deras tagna 
beslut har för framtida aktioner. Inläggen betonar även behovet av att ha omvärldens 
uppfattningar i åtanke gällande hur man argumenterar mellan alternativ och 
konsekvenser. Användningen av organisationsbeteende tar grund i vad som krävs av 
Försvarsmakten för att fullfölja sina åtaganden i kombination med vilka medel som 
skulle underlätta deras agerande samt lösa strategiska problem i deras arbetsprocess. 
 
 
 



  
 

 26 

5 Slutsatser 
 
De två mest förekommande teorierna var som estimerat den rationella aktören samt 
organisationsbeteende, där förstnämnda låg i överkant gällande frekvent tillämpning. 
Det som får mest utrymme i media gällande framställningen av ubåtskränkningen år 
2014 är analyserandet av vilka alternativ och möjliga konsekvenser som måste tas till 
hänsyn i beslutsfattningen angående vilket agerande som ska utföras för att fullföra sina 
antagna uppgifter. I flertalet artiklar samt inlägg tillämpas även organisationsbeteendet i 
samband med denna teori då man vidare får veta hur detta genomförs och vilka rutiner 
samt procedurer som efterföljs. Dessa teorier förekommer även stående var för sig men 
är fortfarande frekvent förekommande i framställningen. Den byråkratisk-politiska 
modellen är sällsynt uppmärksammad, vissa anspråk görs eftersom de förstår vikten av 
dess inflytande, men på grund av sekretessen i frågan framgår svårtillgängligheten av 
information gällande detta område.  
 
Av tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så tillämpade förstnämnda 
oftare kombinationen av flera teorier än vad konkurrenten gör, vilket kan tyda på viljan 
att sprida en bredare bild som förhoppningsvis således har en större faktabasis. Vidare 
så var det även enbart DN som gjorde anspråk på att tillämpa den byråkratisk-politiska 
modellen i sina artiklar, trots den svårtillgänglighet som denna teori innebar så 
presenteras dessas betydelse för de beslut som tagits, något som SvD utesluter i sina 
artiklar. Dock så återfinnes inte kombinationen av alla tre teorier i någon av artiklarna 
hos tidningarna, men sammantaget så presenteras en övergripande bild av 
ubåtskränkningen och dess olika perspektiv för dess läsare. 
 
Gällande försvarsbloggarna så återfinns samma tendens gällande det utrymme som 
tilldelas vardera teori. Navyskipper kombinerar alla tre teorierna i två av sina inlägg, 
vilket kan ta grund i hans verksamma kunskap som örlogskapten och således kunskap 
om viktiga aspekter i ubåtsfrågor. Wiseman’s wisdoms väljer istället att tillämpa enbart 
en teori i varje inlägg, detta kan möjligtvis presentera en större skildring inom berörd 
teori, även om kombinationen av teorierna varit mer önskvärd enligt Allison. I 
sammantaget med de andra inläggen erbjuds en övergripande bild som avser att 
presentera Försvarsmaktens agerande ur flera perspektiv, men dock görs inga försök att 
spekulera i den byråkratisk-politiska modellens betydelse.  
 
Gemensamt för både inlägg samt artiklar är betoningen på det ökade oroliga 
säkerhetspolitiska läget i Östersjön och att det är en avgörande del i grunden till 
Försvarsmaktens agerande, vilket även betonats i pressmeddelanden och dylikt. Det är 
således logiskt att detta blir en förekommande aspekt i den mediala framställningen och 
de skillnader som förekommer i den förda diskussionen kan förklaras via skribenternas 
olika kunskapsområden samt den värdering som görs gällande vad det svenska folket 
kan tänkas behöva information om, samt finna intresse vid. Ytterligare intressant vore 
det att efter sekretessen lyfts analysera vilken betydelse olika individer haft för den 
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händelsekedja som utspelats och om de spekulationer som media haft stämt, något som 
idag är svårtillgängligt och får lämnas till framtida forskning.  
 
De mest markanta skillnaderna mellan dagstidningarna och försvarsbloggarna är att 
förstnämnda främst tenderar att förklara hur situationerna ser ut, vilka aktioner som 
vidtas samt vad man kan förvänta sig framöver. Till skillnad från detta så tangerar 
försvarsbloggarna snarare frågorna gällande vad som kan förbättras för att effektivisera 
Försvarsmaktens arbete samt antar en diskuterande karaktär gällande vilka 
konsekvenser som kan ligga till följd av olika beslut och således måste övervägas i 
beslutsprocessen. Detta ligger troligen med grund i de olika typerna av 
nyhetsplattformer där försvarsbloggarna har ett mer långsiktigt intresse i frågorna än 
vad dagstidningarna finner nyhetsvärdet att vara.  
 
Slutligen så är det således Dagens Nyheter och Navyskipper som främst följer de 
rekommendationer som Allison presenterar som syftet med sina teorier, att den 
kombinerade tillämpningen presenterar fler perspektiv av händelsen som granskas, i 
detta fall ubåtskränkningen år 2014 i Stockholms skärgård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 28 

Sammanfattning 
 
17 oktober 2014 så informerade Försvarsmakten att de startat en underrättelseoperation 
i Stockholms skärgård efter trovärdiga uppgifter om undervattensverksamhet av 
främmande makt. Efter gjord informationshämtning kunde det bekräftas att Sveriges 
territorium blivit kränkt av en miniubåt, dock utan att kunna fastställa nationalitet. 
Sverige har en lång historia av ubåtskränkningar som främst började uppmärksammas i 
media runt år 1980 då ubåtarna längre inte blev avskräckta när man signalerade för 
dessa att lämna området. Historiskt sätt har dessa kränkningar tolkats på flera sätt och 
har alltid haft ett stort inflytande på svensk inrikespolitik då skyddet av territoriet är en 
högt prioriterad uppgift för försvaret, och de olika tolkningarna har påverkat hur 
eventuella hot mot staten har bedömts. Då media är beroende av information direkt från 
Försvarsmakten på grund av sekretessen i frågan har de flertalet gånger gjort 
påtryckningar om information gällande ageranden så väl som att det framförts kritik 
mot de handlingar som genomförts. Den informativa roll som media förväntas inneha 
har således inte alltid varit oklanderlig och ubåtsfrågorna har fått ett oproportionellt 
utrymme i media.  
 
Med grund i detta blir det således intressant att se på vilket sätt som Försvarsmaktens 
agerande i ubåtskränkningen år 2014 framställdes i media och följaktligen presenterades 
för den svenska befolkningen. Ytterligare är det intressant att även se vilka skillnader 
och likheter som återfinnes i framställningen, samt vad detta kan bero på. Arbetet 
baseras på dagstidningar samt försvarsbloggar, med anledning av att tidningarna är 
väletablerade och anses vara medias stora förankring i samhället, medan bloggar allt 
mer kommit att likna nyhets- och diskussionsplattformer och inkluderas således i 
medias utveckling och blir en del av framställningen gällande aktuell händelse. 
Dagstidningarna som tillämpas är Dagens Nyheter och Svenska dagbladet och 
försvarsbloggarna Navyskipper samt Wiseman’s Wisdoms. Det praktiska 
genomförandet av analyserandet sker med hjälp av tre teorier utformade av Graham 
Allison, som ämnar presentera flera perspektiv av händelsen och således redogöra för en 
övergripande bild som inkluderar de fragment som kommit att påverka 
händelseförloppet. Teorierna som arbetet tar sin utgångspunkt i är den rationella 
aktören, organisationsbeteende och byråkratisk-politisk modell som fördelaktigt bör 
tillämpas gemensamt för att inkludera alla de relevanta aspekter som eftersträvas i en 
rättvis framställning. Dessa teorier ligger till grunden för analyserandet av de artiklar 
och inlägg som arbetet inkluderar och tillämpas kontinuerligt via textbearbetningen.  
 
Slutsatserna visar att den rationella aktören är främst förekommande i framställningen 
av Försvarsmaktens agerande i ubåtskränkningen och den tillämpas både ensamt så väl 
som i kombination med andra. Organisationsbeteende är även det väl förekommande 
men inte i samma utsträckning som förstnämnda, samtidigt det görs ytterst få försök att 
tillämpa byråkratisk-politisk modell, men de anspråk som görs tyder på en medvetenhet 
kring vikten av även denna teori. Fördelningen av de olika teorierna ser däremot jämn ut 
mellan både dagstidningar och försvarsbloggar. Dagstidningarna antar en mer 
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informativ och deskriptiv roll i utfärdandet av deras artiklar medan försvarsbloggarnas 
karaktär är mer diskuterande. Detta beror troligen på de olika typer av nyhetsplattformer 
dessa är och deras intresse för frågorna, dagstidningarna vill informera när det är 
dagsaktuellt medan försvarsbloggarna har ett långvarigt särintresse för frågorna och kan 
således diskutera detta längre med samma relevans. Slutligen är det främst Dagens 
Nyheter och Navyskipper som efterföljer rekommendationen att tillämpa den 
kombinerade varianten av teorierna för att presentera alla relevanta aspekter av aktuell 
händelse.  
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