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1.	  INLEDNING	  

Vid halv fem-tiden på morgonen söndagen den 22 juni 1941 väcks Sveriges statsminister Per 

Albin Hansson av ett telefonsamtal från chefen för den politiska avdelningen på 

Utrikesdepartementet, Staffan Söderblom (Carlsson, 2006; 142). Statsministern har endast 

sovit ett par timmar och är trött (Wahlbäck, 1972; 170). Föregående kväll hade han spelat 

bridge med ett par herrar, bland annat utrikesminister Christian Günther, och kommit i säng 

först klockan två på natten (Linder, 1998; 84). Beskedet som når statsministern tidigt på 

morgonen lyder att Tyskland anfallit Sovjetunionen. Det är inte oväntat men kommer att leda 

till betydande politiska svårigheter för den svenska regeringen (Carlsson, 2006; 142). Vid 

halvniotiden på morgonen informeras Günther om de krav Tyskland ställer på Sverige som 

en konsekvens av angreppet. Krav som kommer att leda till några dagars febril aktivitet i 

Kanslihuset. Knäckfrågan blir begäran av en genomtransport av infanteridivision Engelbrecht 

på svensk järnväg från Sydnorge till Finland (Johansson, 1984; 261) och (Carlsson, 2006; 

143). 

Den svenska regeringen är splittrad inför hur de tyska kraven, som står i obestridlig konflikt 

med den svenska neutraliteten, ska bemötas. Ett flertal svåra avgöranden måste göras mellan 

att ge upp neutraliteten eller riskera att dras in i kriget (Möller, 2007; 130). Regeringen, och i 

synnerhet statsminister Per Albin Hansson, kommer under de följande dagarna få handskas 

med flera svåra frågor beträffande exempelvis den nationella opinionen, splittring inom 

regering och partier, politiskt ingripande av kung Gustaf V samt Sveriges utrikespolitiska 

hållning och neutralitetsfrågan.  

Händelserna i juni 1941 - som är föremål för denna uppsats - har blivit kända som 

”Midsommarkrisen” (Johansson, 1984; 258-263). I denna uppsats ska den svenska 

regeringens överväganden och beslut under dessa mycket intensiva dagar beskrivas och 

förklaras. 

1.1	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  

Midsommarkrisen 1941 är den mest diskuterade svenska utrikespolitiska frågan under andra 

världskriget (Johansson, 1984; 258). Händelsen har blivit uppmärksammad av ett flertal olika 

anledningar; som det tydligaste brottet mot den konventionella neutralitetspolitiken (Åmark, 

2007; 47), som en konstitutionell kris i form av det som tolkats som ett abdikationshot från 
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kung Gustaf V (Carlsson, 2006; 145), som en regeringskris (von Sydow, 1997; 188-189) och 

självklart också på grund av den påverkan händelsen fick på relationerna till andra stater 

(Johansson, 1984; 259-260). 

Syftet med denna uppsats är att beskriva den beslutsprocess och de faktorer som låg till grund 

för beslutet att tillåta förflyttning av en tysk infanteridivision över svenskt territorium. De 

teoretiska modeller som kommer att användas i analysen är hämtade från boken Essence of 

decision av Graham Allison. Det är den rationella aktörsmodellen som ser beslutsfattandet 

som ett resultat av mål-medelanalyser med fullständig information och den interna 

maktkampsmodellen som betraktar beslutsfattandet som ett resultat av hårda förhandlingar i 

den innersta kretsen av politiker och rådgivare. Med Allisons teorier som grund ämnar denna 

teorikonsumerande uppsats tydliggöra två olika sätt att beskriva och förklara beslutsprocessen 

och regeringens slutgiltiga avgörande i frågan.  

Mycket av det som tidigare skrivits i frågan har baserats på ett tänkande som ligger nära 

Allisons mest kända teori: den rationella aktörsmodellen. Modellen har många likheter med 

den småstatsrealistiska berättelse som till stor del präglat den svenska historieskrivningen 

under efterkrigstiden. Denna berättelse går ut på att Sverige som en liten stat inte hade något 

annat val än att ge efter för de stridslystna tyskarna. Eftergifterna som den svenska regeringen 

gjorde räddade landet undan en brutal tysk ockupation (Östling, 2007; 32). 

Östling (2007; 33) beskriver hur småstatsrealismen ”låg till grund för memoarer, biografier 

och minnen” samt ”genomsyrade läroböcker, tv-serier och populära framställningar” och att 

”även historievetenskapen vilade på småstatsrealistisk grund”. En stor del av den litteratur 

som uppsatsen kommer att baseras på härstammar från det av riksbanksfonden finansierade 

forskningsprojektet SUAV, Sverige under andra världskriget. Merparten av verken från detta 

projekt har fått kritik för att ha agerat försvarsadvokater åt den svenska regeringspolitiken 

under kriget (Oredsson, 2007; 67) och ”i allt väsentligt bekräftat småstatsrealismen” (Östling, 

2007; 33). Detta gäller också i allra högsta grad skildringarna av midsommarkrisen; en 

händelse som passar perfekt in i den småstatsrealistiska bilden, såsom den tidigare beskrivits. 

Genom att använda den interna maktkampsmodellen ges ett starkt verktyg för att ifrågasätta 

denna bild av historien och kunna se beslutet i ett annat, delvis nytt, ljus. Uppsatsens 

huvudsakliga syfte är att använda modellen för att presentera en avvikande tolkning av 

midsommarkrisen samt det beslut den mynnade ut i. Intentionen är att visa att när händelsen 
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analyseras med hjälp av denna teori, som tidigare inte använts på fallet, kommer också det 

sätt på vilket händelsen kan förklaras bli ett annat. 

Det empiriska material som används för analysen är alltså den gedigna tidigare forskning som 

tidigare genomförts på fallet. En del av forskningen ser bortom det rationella 

aktörsperspektivet och det småstatsrealistiska perspektivet och behandlar spelet mellan de 

enskilda aktörerna i politiken. I denna forskning saknas emellertid förekomsten av ett tydligt 

teoretiskt ramverk som kan vara till hjälp för att förklara beslutsfattandet och den mycket 

komplexa proceduren på vägen dit. I den här uppsatsen har den interna maktkampsmodellen 

valts som ett verktyg för att genomföra den analysen. På så vis ska denna undersökning skapa 

en bättre förståelse för midsommarkrisen och utgöra ett komplement till tidigare forskning i 

fallet. Med anledning av att två olika modeller kommer att ställas mot varandra i analysen blir 

ett ytterligare syfte med detta upplägg att visa på de skillnader som uppstår i beskrivningen 

av en händelse beroende på vilka teoretiska glasögon forskaren tar på sig när analysen görs. 

Frågeställningen som närmare ska undersökas lyder: 

• Hur kan det svenska beslutsfattandet under midsommarkrisen 1941 förklaras? 

1.2	  DISPOSITION	  

Uppsatsens första kapitel innehåller en inledning med efterföljande syftesformulering, 

presentation av forskningsfråga och en beskrivning av uppsatsens disposition. Kapitel två 

inleds med en redogörelse av metod och material. Därefter följer en källkritisk diskussion, en 

presentation av forskningsläget samt en kortare redovisning av de avgränsningar som gjorts i 

uppsatsen. I kapitel tre introduceras läsaren för de teorier som ska användas i analysen. Först 

kommer en mer allmän redogörelse av Graham Allisons förklaringsmodeller och därpå följer 

ett avsnitt där modellerna förklaras mer ingående var för sig och där kritik mot modellerna 

dryftas. Operationaliseringen av perspektiven presenteras därefter.  

Uppsatsens fjärde kapitel ger läsaren en kortare presentation av det inrikes- och 

utrikespolitiska läget samt den svenska neutraliteten i syfte att ge en bättre förförståelse för de 

händelser som senare kommer att vara föremål för analysen. Själva analysen avhandlas sedan 

i kapitel fem. Där undersöks midsommarkrisen utifrån de teoretiska perspektiv och modeller 

som tidigare presenterats. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion i 



	   6	  

kapitel sex där analysens huvudsakliga slutsatser presenteras samt en därpå följande 

litteraturförteckning i kapitel sju.  

2.	  METOD	  OCH	  MATERIAL	  

Midsommarkrisen pågår under en period på fyra dagar och det är denna tidsperiod som 

uppsatsens tyngdpunkt kommer att ligga på. I vissa fall kommer bakgrundsinformation att 

behövas för att närmare kunna förklara bakomliggande faktorer, men i huvudsak kommer 

fokus ligga på att analysera händelserna under den aktuella fyradagarsperioden. 

Denna uppsats har formen av en motivanalys. En sådan eftersträvar ”att kartlägga de 

medvetna överväganden en aktör gör inför ett beslut”. Slutmålet för en motivanalytisk 

undersökning är att fånga in de medvetna övervägandena i syfte att kunna förklara varför 

aktören handlade som den gjorde (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012; 290). 

Information och ledtrådar om de medvetna övervägandena finns i uppsatsens empiriska 

underlag. Det empiriska underlaget i undersökningen kommer att bestå av tidigare forskning 

om Sverige under andra världskriget och midsommarkrisen. Detta material innefattar bland 

annat protokoll från debatter och möten i riksdag, regering och utrikesnämnd samt 

dagboksanteckningar och memoarer skrivna av involverade personer. Jag har bedömt det 

omotiverat att gå till förstahandskällorna i textanalysen. Anledningen till detta är att 

midsommarkrisen är en mycket välanalyserad händelse och att man därför på synnerligen 

goda grunder kan anta att inget väsentligt har missats i den genomgång av källmaterialet som 

skett i tidigare forskning. Tidigare forskning har dessutom haft tillgång till källmaterial som 

inte varit tillgängligt för mig. 

Skeendet fram till det för midsommarkrisen avgörande beslutet och själva beslutet som 

sådant ska först beskrivas och därefter förklaras med hjälp av de teoretiska modeller om 

beslutsfattande i krissituation som Graham Allison presenterar i sin bok Essence of Decision. 

Motivanalysen kommer att konstrueras utifrån två av Allisons teorier vilket kommer att 

resultera i två skilda beskrivningar och förklaringar av händelseförloppet och 

beslutsfattandeprocessen. Detta beror på den ena modellens fokus på beslutsfattandet som ett 

resultat av mål-medelanalyser med fullständig information och den andra modellens syn på 

beslutsfattandet som ett resultat av hårda förhandlingar i den innersta kretsen av politiker och 

rådgivare. I uppsatsens slutdiskussion ska de två beskrivningarna ställas mot varandra. 

Midsommarkrisen ska då förklaras utifrån de två olika modellerna. Slutligen ska vikten av 
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vilka glasögon forskaren tar på sig när undersökningen genomförs och skillnaden mellan de 

förklaringar som de olika perspektiven ger diskuteras.  

Det finns flera likheter mellan beslutsfattandet under Kubakrisen och det under 

Midsommarkrisen som bidrar till att Allisons teorier är mycket användbara även i fallet som 

står i centrum för den här uppsatsen. Båda händelserna är ytterst pressade politiska 

krissituationer. Under kriserna står man på randen till ett krigsutbrott vilket ställer ytterst 

höga krav på beslutsfattarna. Kriserna pågår också under en begränsad tidsperiod och båda 

slutar med uppgörelser som inte leder till krigshandlingar.  

Analysen kommer att utföras genom kvalitativ textanalys. En sådan börjar likt all annan 

forskning med en övergripande problemformulering – i detta fall: hur kan det svenska 

beslutsfattandet under midsommarkrisen 1941 förklaras? 

För att kunna leta efter lösningen på detta problem är det nödvändigt att konkretisera den 

övergripande problemformuleringen till ett antal preciserade frågor att ställa till 

textmaterialet. Allisons teorier och de frågor han ställer för att operationalisera teorierna ger 

oss starkt stöd i denna process. Svaret på Allisons preciserade frågor utgör lösningen på 

forskningsproblemet och är byggstenarna i undersökningens analysredskap. 

Genom att använda gamla och väl beprövade teorier på en händelse som är mycket lik det fall 

teorierna först konstruerades för att förklara får undersökningen en god validitet. Svaren som 

ges på de ställda frågorna kan på goda grunder anses vara rimliga empiriska indikatorer på 

det fenomen vi vill undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012; 215-

216). 

2.1	  KÄLLKRITIK	  

Kvaliteten på materialet som ligger till grund för uppsatsen är överlag mycket hög. En del är 

primärkällor och den litteratur som är att betrakta som sekundärkällor bygger till stor del på 

arkivmaterial som i sig är primärkällor. Det empiriska materialet, framförallt protokoll från 

möten, bidrar till ett gott uppfyllande av källkritiska kriterier såsom äkthet, närhet i rum 

(centralitet) och tid (samtidighet) samt oberoende vilka används inom historieforskningen 

(Teorell & Svensson, 2012; 104). Kriterierna används för att värdera olika källors 

användbarhet för att belägga ett visst skeende. Dagboksanteckningar och memoaruppgifter 

kan utgöra en viss risk för tendens; att människor försöker framställa sin egen roll i så 

fördelaktig dager som möjligt (Teorell & Svensson, 2012; 106). Det kan också förhålla sig så 
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att dagboksförfattaren vill framhålla somliga skäl till ett beslut som viktigare än vad som 

egentligen var fallet. I vissa fall har dagboksanteckningarna tillkommit i efterhand vilket kan 

leda till vissa problem med samtidighet. Jag är medveten om dessa risker och har tagit dem i 

beaktande vid utformningen av uppsatsen. Risken för brott mot de källkritiska kriterierna är i 

det här fallet hanterbar då de enskilda anteckningarna inte står oemotsagda utan jämförs såväl 

inbördes som med praktiskt handlande i form av yttrade åsikter under möten och debatter. 

Graham Allisons bok Essence of Decision är en milstolpe inom den statsvetenskapliga 

forskningen. Boken har fått stor uppmärksamhet, mycket positiv kritik och ett betydande 

genomslag inom undervisning och forskning. Men naturligtvis har den heller inte undgått 

negativ kritik. Huvuddragen i den negativa kritiken är att den rationella aktörsmodellen är för 

ytlig och den interna maktkampsmodellen för komplex som analysinstrument (Bendor & 

Hammond, 1992; 302). Några som riktat kritik mot Allisons analysmodeller är professorerna 

Jonathan Bendor och Thomas H. Hammond (1992) samt Rosati (2001). Bendor och 

Hammond kritiserar således en tidigare upplaga av boken men jag gör bedömningen att 

huvuddelen av deras kritik är applicerbar även på den senare, i den här uppsatsen använda, 

upplagan. Jag är medveten om den kritik som Allisons bok har fått och har tagit hänsyn till 

den vid framställandet av uppsatsen. Specifik kritik mot den rationella aktörsmodellen och 

den interna maktkampsmodellen samt mitt bemötande och resonemang runt denna återfinns i 

slutet av respektive teoribeskrivning i uppsatsens teorikapitel. 

2.2	  FORSKNINGSLÄGET	  

Precis som tidigare berörts är midsommarkrisen en av de mest omskrivna händelserna i 

svensk politik under det andra världskriget. Därför finns det en riklig mängd litteratur att luta 

sig mot när fallet ska analyseras. Det stora projektet om svensk historia under andra 

världskriget, SUAV, har producerat ett flertal doktorsavhandlingar i ämnet. Två verk av 

författare vilka deltog i projektet som används i denna uppsats är Svensk utrikespolitik 1939-

1945 av chefsarkivarien på Utrikesdepartementet Wilhelm Carlgren samt Per Albin och 

kriget av Alf W. Johansson. Carlgrens bok betonar att Sverige var tvingat att anpassa sig till 

den tyska politiken medan Johanssons bok lägger en större tonvikt på regeringschefen, 

utrikespolitiken och förhandlingar.  

Leif Björkmans bok Sverige inför Operation Barbarossa: ocensurerad härstammar också 

från SUAV-projektet och behandlar, på ett för den uppsatsen mycket relevant sätt, det 
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politiska spelet inför och under midsommarkrisen och Operation Barbarossa. 

Parlamentarismen i Sverige av Björn von Sydow analyserar politikens former och tar upp 

midsommarkrisen utifrån ett parlamentariskt perspektiv och Gustaf V och andra världskriget 

av Erik Carlsson behandlar kungens roll under händelsen. SUAV-projektet omfattade ingen 

syntes av forskningsresultaten (Linder, 2003; 69). Denna uppsats kommer att innefatta flera 

av verken från SUAV tillsammans med nyare forskning och på så vis sammanställa en mer 

övergripande förklaring av krisen än vad de enskilda verken gör var för sig. 

2.3	  AVGRÄNSNINGAR	  

Uppsatsen kommer uteslutande att fokusera på och analysera de beslut som togs av den 

svenska regeringen under midsommarkrisen. Beslut som fattades av andra aktörer eller stater 

är således inte föremål för undersökningen. Följaktligen kommer inte heller tjänstemän runt 

den svenska regeringen att inbegripas i någon högre grad. Som undersökningen kommer att 

påvisa var beslutsfattandet under midsommarkrisen centrerat kring ett relativt litet antal 

politiskt tillsatta aktörer. Det hade ändå varit intressant att kunna inkludera högre tjänstemän 

på exempelvis UD och inom militären i den interna maktkampsmodellens analys. Av 

utrymmesskäl har detta dock inte varit möjligt. 

Den förestående analysen av beslutsfattandet kommer inte heller att anlägga något normativt 

perspektiv på händelserna under midsommarkrisen. Till skillnad från mycket av den senare 

forskningen inom området kommer det i denna uppsats inte att läggas några värderingar i 

huruvida besluten som fattades var riktiga eller moraliskt försvarbara. Det är enbart besluten i 

sig och dess grund som är föremål för undersökningen. Av samma anledning kommer inte 

heller beslut och händelser att granskas ur ett kontrafaktiskt perspektiv. Jag har valt att 

använda två av Graham Allisons tre teoretiska modeller. Förklaringen till att 

organisationsteorin har utelämnats finns i teoridelens avsnitt om organisationsteorin. 

3.	  TEORI	  

De teorier som ska användas för att beskriva och förklara beslutsfattandet under 

midsommarkrisen hämtas från Graham Allisons bok Essence of Decision, ursprungligen 

utgiven 1971. Som grund för denna uppsats står en reviderad upplaga av boken från 1999 där 

Philip Zelikow är medförfattare. I boken beskriver Allison och hans medförfattare tre olika 

förklaringsmodeller för att beskriva och förklara utrikespolitiskt beslutfattande. Modellerna 
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bygger på antagandet att om man vill förklara en viss händelse så kan man inte beskriva hela 

världstillståndet som bidrog till att händelsen ägde rum. Logiken i att förklara en händelse 

bygger på att välja ut de relevanta, avgörande faktorerna och de ögonblick där vissa faktorer 

ledde till ett visst tillstånd snarare än ett annat. Författarna liknar förklaringsmodellerna vid 

ett fisknät där man bestämmer såväl vilken damm man lägger nätet i, på vilket djup nätet ska 

ligga och vilken masktäthet nätet ska ha. Något förenklat kan man säga att analysresultatet av 

en händelse beror på den förklaringsmodell som används (Allison & Zelikow, 1999; 4).  

I boken Essence of Decision används förklaringsmodellerna för att förklara de olika 

aktörernas agerande under Kubakrisen 1962. De tre förklaringsmodellerna kallas för Model I 

– The Rational Actor, här benämnd den rationella aktörsmodellen; Model II – Organizational 

Behavior Model, här benämnd organisationsteorin och Model III – Governmental Politics 

model, här benämnd den interna maktkampsmodellen. I de följande styckena kommer nu 

teorierna att beskrivas mer ingående. Efter varje teoribeskrivning presenteras de modeller 

som Graham Allison konstruerat för att kunna genomföra operationaliseringen och applicera 

teorin på ett empiriskt fall. Detta sker genom användandet av analytiska modeller som ställer 

en uppsättning frågor till texten i syfte att förklara beslut och handlande. 

3.1	  DEN	  RATIONELLA	  AKTÖRSMODELLEN	  

Det rationella aktörsperspektivet försöker förklara utrikespolitiska händelser genom att 

analysera de målsättningar som sätts och de beräkningar som görs av stater och regeringar 

(Ibid.; 13). Som den mest klassiska modellen för att analysera utrikespolitiskt agerande är 

modellen djupt rotad i vårt medvetande när det kommer till att beskriva och förklara 

internationella händelser. Det blir exempelvis tydligt i det språk som vanligtvis används för 

att skildra utrikespolitik där uttryck som ”beslut att attackera” och ”politik mot land X” är 

frekventa. Här lyser det rationella aktörsperspektivet igenom; ett beslut förutsätter att det 

finns alternativ att välja mellan och att genomföra politik innebär förverkligande av ett antal 

mål i vissa instanser (Ibid.; 16). 

I den rationella aktörsmodellen utgörs den rationella aktören av en nationell regering. Den 

rationella aktörens beslut är en medveten handling och en väl genomtänkt lösning på ett 

strategiskt problem. Beslutet har föregåtts av ett val mellan olika alternativ som alla har olika 

konsekvenser. Nyckeln till att förklara ett beslut ligger i att klarlägga varför beslutet var det 

rationellt rimliga för aktören, givet att dess konsekvenser är de mest gynnsamma i förhållande 
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till aktörens mål (Ibid.; 15). Allison & Zelikow sammanfattar kärnan i den rationella 

aktörsmodellen i fyra punkter: 

1. Mål och syften. Aktörens intressen och värderingar översätts till olika former av 

nyttomaximering där varje alternativ sätts i perspektiv till prioriteringen av målen och 

alternativens konsekvenser. Aktören förväntas vara förmögen att rangordna 

alternativen i förhållande till mål och eventuella konsekvenser av dessa alternativ. 

2. Alternativ. Den rationella aktören måste välja från en uppsättning alternativ som 

uppkommer i den unika situationen. Alternativen kan ses som ett träddiagram där nya 

alternativ uppkommer efter att ett beslut är fattat. 

3. Konsekvenser. Varje alternativ ger upphov till konsekvenser som aktörerna måste ta 

hänsyn till. 

4. Val. Det rationella valet består i att välja det alternativ vars konsekvenser rankas högst 

av aktörens nyttofunktion (Ibid.; 18). 

Modellens styrka ligger i att den har en betydande förklaringskraft då den kan redogöra för en 

stor mängd empiriska fakta om handlande utifrån ett par enkla antaganden om de mål som 

önskas uppfyllda (Ibid.; 18). Den rationella aktörsteorin säger oss alltså att stater och 

regeringar väljer att fatta beslut som maximerar fullbordan av deras strategiska mål och 

syften. Besluten som tas för att lösa ett problem är fundamentala för att förstå vad som ska 

förklaras (Ibid.; 24). Utifrån dessa antaganden lägger författarna fram tre för modellen 

grundläggande koncept: 

A. Enhetlig nationell aktör. Staten eller dess regering, sedd som en rationell och enhetlig 

beslutsfattare, är aktören. Denna aktör ses som en individ med en uppsättning 

preferenser och en uppsättning av upplevda alternativ och konsekvenser. 

B. Problemet. Beslut tas baserat på den situation som aktören möter och som svar på de 

problem som uppstår. Hot och möjligheter som uppkommer får en stat att agera. 

C. Beslut som rationella val. Rationella val görs utifrån de tidigare nyss nämnda 

punkterna: Mål och syften, alternativ, konsekvenser, och val. 
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Den rationella aktörsmodellen bygger på att analytikern sätter sig själv som ställföreträdande 

problemlösare. Som tidigare berörts ligger styrkan i den rationella aktörsmodellen i att hela 

tiden kan spåra anledningarna till fattade beslut genom att förutsätta att aktörerna 

nyttomaximerar. Det mynnar ut i två intuitivt givna men kraftfulla antaganden om att: (1) en 

ökning i den uppfattade kostnaden av ett alternativ minskar sannolikheten för att detta väljs 

och (2) en minskning i den uppfattade kostnaden av ett alternativ ökar sannolikheten för att 

detta väljs (Ibid.; 25). 

3.1.1	  KRITIK	  AV	  DEN	  RATIONELLA	  AKTÖRSMODELLEN	  

Den rationella aktörsmodellens starka förklarande karaktär kan ge upphov till vissa problem. 

Modellen kan verka vilseledande då den kan få forskaren att anta att det är rationaliteten som 

är förklaringen till ett handlande när det i själva verket kan finnas andra bakomliggande 

förklaringsfaktorer. Aktörens beslut kan exempelvis påverkas av tidigare föreställningar, 

bedömning av situationen eller aktörens uppskattningar av vinster och kostnader (Allison & 

Zelikow, 1999; 19).  

Jonathan Bendor och Thomas H. Hammond (1992; 305) kritiserar den rationella 

aktörsmodellen för att vara alltför förenklande och därför utelämna flera viktiga egenskaper 

hos en rationell aktör. De hävdar att Allison byggde upp modellen med intentionen att med 

hjälp av de andra modellerna kunna rasera den. Det är därför inte rättvist att - som vissa 

analytiker - hävda att den rationella aktörsteorin har sämst förklaringskraft av de tre 

modellerna då den är undermåligt utvecklad och således aldrig får en rättvis prövning 

(Bendor & Hammond, 1992; 319). 

Jag instämmer i lejonparten av den kritik som kan tillskrivas den rationella aktörsmodellen. I 

den här uppsatsen fyller modellens uppbyggnad ändock en viktig funktion. Genom sin 

förenklande bild av verkligheten ligger modellen nära den svenska historieskrivning som 

grundar sig i ett småstatsrealistiskt perspektiv. Med hjälp av den rationella aktörsmodellen 

kan detta perspektiv och de förklaringar som ligger bakom det tydliggöras. Poängen med att 

illustrera midsommarkrisen utifrån den rationella aktörsmodellen i denna uppsats är inte att 

ge en heltäckande bild av händelsen som sådan. Poängen är snarare att belysa hur 

midsommarkrisen kan beskrivas och förklaras utifrån det småstatsrealistiska perspektivet för 

att sedan ställa detta mot hur den kan förklaras med hjälp av den interna 
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maktkampsmodellen. På så vis har modellens förenklande natur en uppgift och dess 

svagheter blir mindre betydelsefulla. 

3.1.2	  DEN	  RATIONELLA	  AKTÖRSMODELLEN	  OPERATIONALISERAS	  

För att förklara en händelse med hjälp av den rationella aktörsmodellen gör Allison & 

Zelikow en rad antaganden: 

• X är ett beslut av en stat eller regering. 

• Staten eller regeringen är en enhetlig aktör. 

• Staten eller regeringen har en konsekvent och sammanhängande nyttofunktion. 

• Staten eller regeringen agerar i relation till hot och möjligheter. 

• Staten eller regeringens beslutfattande är nyttomaximerande (Allison & Zelikow, 
1999; 27). 

Utifrån dessa antaganden ger författarna exempel på fem frågor att ställa till det empiriska 

materialet för att förklara en händelse: 

1. Vilka är de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten upplever som hot 
eller möjligheter? 

2. Vilka är statens mål?  

3. Vilka är de faktiska eller upplevda alternativen för att ta itu med problemet?  

4. Vilka är de faktiska eller upplevda konsekvenserna av varje alternativ?  

5. Vilket är statens bästa val givet dessa omständigheter? (Ibid.; 389-390) 

3.2	  DEN	  INTERNA	  MAKTKAMPSMODELLEN	  

Den interna maktkampsmodellen bygger, till skillnad från den rationella aktörsmodellen, på 

tanken att man inte kan se staten och beslutsfattarna som sitter vid makten som en enhetlig 

aktör. Den hävdar tvärtom att individerna i denna grupp är enskilda, konkurrerande spelare i 

ett maktspel. Maktspelet går ut på förhandlingar och köpslående mellan olika personer i 

regeringen och den förda politiken är resultatet av dessa förhandlingar. Spelarna fokuserar 

inte på ett strategiskt mål utan styrs av flera olika nationella, organisatoriska och personliga 

mål. De tar inte regeringsbeslut genom att göra rationella val. Besluten uppkommer snarare 

genom en dragkamp mellan olika spelare inom organisationen. 
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Varje stat är en komplex arena för ett inomstatligt spel där politiska ledare och deras 

närmaste tjänstemän är nyckelspelare. Utanför den innersta kretsen av nyckelspelare i 

statsförvaltningen finns andra aktörer från bl.a. den verkställande makten, befolkningen, 

massmedia och icke-statliga organisationer (NGOs) som arbetar hårt för att utöva inflytande 

på det politiska beslutsfattandet (Allison & Zelikow, 1999; 255). 

Det ligger i sakens natur att utrikespolitiska kriser orsakar fundamentala 

meningsskiljaktigheter bland de personer som ska lösa dem. Maktspelarna deltar i 

policyformuleringen som representanter för sitt departement eller sin myndighet vilket 

innebär att de har olika intressen. Deras analyser av en situation leder därför ofta till helt 

olika handlingsrekommendationer. Skilda ansvarsområden främjar olika syn på vad som är 

viktigt. Detta kombinerat med betydelsen av statens beslut och faktumet att ett felaktigt fattat 

beslut kan leda till irreparabla skador gör att de ansvariga tenderar att kämpa hårt för det de är 

övertygade om är rätt och riktigt. 

Den interna maktkampsmodellen synliggör kampen mellan aktörerna. Modellen förklarar hur 

kompromisser och förhandlingar driver fram ett beslut beroende på makten och prestationen 

hos förespråkarna och motståndarna för beslutet i fråga (Ibid.; 256). Modellen pekar också på 

vikten av att se en regerings beslut och handlingar som en sammanställning av enskilda 

individers utspel, mindre och större maktkamper inom statsapparaten samt misstag som sker 

på grund av missförstånd eller att alternativ uppkommit för sent för att förstå det (Ibid.; 257). 

Den interna maktkampsmodellen säger oss alltså att vi inte kan förstå hur beslut fattas utan 

att analysera individerna som fattar dem. Det går inte att bortse från beslutsfattarnas 

sinsemellan olika mål, prioriteringar och föreställningar vilka har formats av de positioner 

inom statsapparaten som dessa innehar. Beslutsfattandet inom en regering är således mer 

komplicerat än att bara välja den högst önskade lösningen (Ibid.; 258). 

3.2.1	  KRITIK	  AV	  DEN	  INTERNA	  MAKTKAMPSMODELLEN	  

Den interna maktkampsmodellen är den mest uppmärksammade och inflytelserika men även 

den mest kritiserade av de tre teoretiska modeller som Allison presenterar (Rosati, 2001; 

179). Modellen har blivit ifrågasatt på grund av dess grundantagande att den politiska 

processen måste innehålla ett stort mått av förhandling mellan beslutsfattarna, att modellen är 

för dåligt preciserad och för komplex (Bendor & Hammond, 1992; 314). Stark kritik har även 

riktats mot modellen för att den inte innefattar eller behandlar den betydande kunskap som 
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utvecklats inom fälten för forskning i gruppdynamik, personligheter och 

kognition/perception. Dessa områden inom politik/psykologi - viktiga för att förstå de former 

av spel och maktkamper som modellen bygger på - har ansetts i för stor grad blivit utlämnade 

i analysen (Rosati, 2001; 180).  

Detta är kritik som jag är väl medveten om och har tagit hänsyn till i analysen av 

midsommarkrisen. Kritiken bygger till viss del på att modellen ska vara generaliserbar för 

fler fall. Fallet i fokus för uppsatsen är relativt likt Kubakrisen; empirin åskådliggör att 

förhandlingar och överläggningar faktiskt var en viktig del av spelet. Personligen anser jag 

inte att det skulle vara ett större problem att modellen är för dåligt preciserad. I jämförelse 

med tidigare litteratur behandlande det empiriska fallet är den interna maktkampsmodellens 

olika frågor till stor hjälp i analysen av händelseförloppet. 

Den finns visst fog för den kritik som riktats mot modellens komplexitet. Risken finns att den 

pekar på så många variabler att det blir svårt att urskilja vilken som verkligen är avgörande 

för skeendet eftersom den inte - likt den rationella aktörsmodellen - exkluderar ett stort antal 

faktorer. I detta fall utgör dock komplexiteten en styrka för undersökningen. Den hjälper oss 

att se de många svåra och komplexa avgöranden som beslutsfattandeprocessen innehöll samt 

de knep som aktörerna tog till för att få spelet att gå i deras intresseriktning. Modellen hjälper 

oss också att på ett klart sätt kontrastera maktkampsberättelsen från skildringen som den 

rationella aktörsmodellen ger oss. Modellens redan omfattande komplexitet talar emot 

Rosatis kritik om frånvaron av psykologiska perspektiv. Denna uppsats ringa omfattning 

utgör också ett hinder för att mer ingående inbringa ett sådant synsätt på midsommarkrisen. 

3.2.2	  DEN	  INTERNA	  MAKTKAMPSMODELLEN	  OPERATIONALISERAS	  

För att analysera beslutsprocessen med hjälp av den interna maktkampsmodellen använder 

sig Allison & Zelikow av fyra sammankopplade frågor: 

• Vem spelar? Vilka spelare deltar i beslutsprocessen? Vems intressen och handlingar 

påverkar statens beslutsfattande? Det kan röra sig om allt från ministrar och nära 

tjänstemän till diplomater, aktörer inom media och talesmän för olika organisationer 

(Allison & Zelikow, 1999; 296). 
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• Vilka faktorer formar dessa spelares uppfattningar, preferenser och ståndpunkter i 

frågan? Denna stora fråga delas upp i fyra undergrupper vilka agerar utgångspunkt 

för att analysera beslut med hjälp av den byråkratipolitiska modellen: 

o Prioriteringar och uppfattningar. Svaret på frågan ”vad handlar det om?” är 

färgat av den position från vilken frågan betraktas. På grund av att frågan 

betraktas från olika positioner kommer oenighet uppstå när frågan ”vad måste 

göras?” ska besvaras. I många, om än inte alla, fall räcker prioriteringar och 

uppfattningar härledda från den position spelaren innehar för att forskare ska 

kunna göra pålitliga förutsägelser om en spelares ståndpunkt. 

o Mål och intressen. Spelares olika intressen påverkar hanteringen av kriser trots 

brett accepterade mål gällande nationell säkerhet. Personliga och 

organisatoriska intressen kommer in i bilden och påverkar spelarna. 

Regeringschefer och deras ledande medarbetare tar oftast inrikespolitisk 

påverkan i beaktande när de fattar sina beslut. 

o Ställningar och insatser. Spelen avgör beslut och handlingar. Beslut och 

handlingar främjar och hejdar varje spelares uppfattning av det nationella 

intresset, spelarens organisations intresse, operativa mål, och spelarens 

personliga mål. Dessa överlappande intressen utgör de insatser som spelaren 

har i åtanke när den tar ställning i en fråga. 

o Deadlines. De deadlines som finns för en fråga påverkar spelarna genom att 

påskynda deras beslut och tvinga dem till att ta ställning inom en viss tidsram 

(Ibid.; 298f). 

• Vad bestämmer spelarnas påverkan på resultatet? Här menar Allison & Zelikow att 

det är spelarnas makt som bestämmer deras påverkan på resultatet. De ser makt som 

en blandning av åtminstone tre komponenter: förhandlingsfördelar, skicklighet och 

benägenhet att använda förhandlingsfördelar, samt andra spelarens uppfattningar om 

de två första delarna. Ursprunget till förhandlingsfördelar ligger i formell makt och 

ansvar till följd av position; faktisk kontroll över resurser nödvändiga för att 

möjliggöra handling; expertis och kontroll över information som möjliggör 

definiering av problemet; att identifiera valmöjligheter och uppskatta möjligheter att 

genomföra dem; kontroll över informationsflödet som gör det möjligt för ledare att 
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avgöra om och i vilken form beslut ska implementeras; möjligheten att påverka andra 

spelares mål i andra spel; personlig övertalningsförmåga samt tillgång till och 

påverkansförmåga på personer som har ovan nämnda förhandlingsfördelar (Ibid.; 

300). 

• Vad är spelet? Hur kombineras spelarnas olika ståndpunkter, inflytande och 

handlingar för att producera regeringsbeslut och regeringshandlingar? Allison och 

Zelikow förklarar detta genom att dela in frågan i tre delar: beslutsprocesser, spelets 

regler och politiskt resulterande handlande. 

I. Beslutsprocesser. Förhandlingar är inte slumpmässiga. Individerna vars 

ståndpunkter och handlingar räknas är spelare vars positioner ger dem tillträde 

till beslutsprocesserna. En beslutsprocess är ett reglerat statligt handlande i en 

speciell fråga. Beslutsprocesserna ger spelet dess struktur genom att välja ut de 

stora spelarna, bestämma tidpunkten för deras inträde i spelet och fördela 

särskilda fördelar och nackdelar för varje spel. Processerna bestämmer vem 

som har handlingskraften. 

II. Spelets regler. Spelets regler baseras på konstitutionen, lagar, förordningar, 

konventioner och kultur. Vissa regler är klara och tydliga, andra 

underförstådda och mer obestämda. Den samlande uppsättningen med regler 

definierar spelet. De etablerar spelarnas positioner, hur individerna får tillgång 

till dessa, den makt som är bunden till positionen och beslutsprocesserna. 

Reglerna bestämmer också vilken typ av statliga handlingar som är inom 

ramen för det tillåtna. Slutligen godkänner reglerna vissa drag såsom 

förhandling, koalitionsbyggande, övertalning, vilseledande och hot medan 

andra drag görs olagliga, omoraliska, ohederliga eller opassande.  

III. Politiskt resulterande handlande. Statliga beslut tas och statliga handlingar 

utförs varken som ett enhetligt val av en enad grupp eller som en 

sammanfattning av beslutsfattarnas åsikter. Snarare handlar innebörden av 

delad makt men olika bedömningar i viktiga frågor om politiken som ett 

system för att välja. Varje spelare är inblandad i en dragkamp för att få igenom 

det resultat denne tror ligger i nationens, organisationens, gruppens eller det 

personliga intresset (Ibid.; 300-304). 
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3.3	  ORGANISATIONSTEORIN	  

Jag har valt att inte analysera midsommarkrisen utifrån Allisons tredje teori; 

organisationsteorin. Organisationsteorin flyttar fokus från den enhetliga, rationella aktören 

och de enskilda politiska spelarna till vad som händer inom byråkratin. Enligt teorin är 

statens agerande ett resultat av det egna liv som statens löst förbundna organisationer lever 

samt hur dessa organisationer beter sig, fattar och implementerar beslut (Allison & Zelikow, 

1999; 143).  

För att förstå agerandet måste vi därför uppmärksamma hur organisationerna fungerar. 

Statliga organisationer har regelverk och standardrutiner som styr deras handlande och 

kontrollerar hur verksamheten bedrivs. Dessa så kallade Standard Operating Procedures 

förändras lite och långsamt över tid vilket också innebär att statliga organisationer lär sig, 

förändras och implementerar nya idéer långsamt. Denna vetskap är viktig när beslutsfattande 

ska förklaras utifrån organisationsteorin (Ibid.; 144). Aktören i organisationsteorin är alltså 

varken individen eller den enhetliga nationella aktören. Många stora organisationer - där 

varje organisation arbetar utifrån sina standardrutiner - skapar istället det statliga 

beslutsfattandet. Statens agerande och handlande bestäms följaktligen ytterst av väletablerade 

rutiner och strukturer (Ibid.; 145). 

Anledningen till att organisationsteorin har uteslutits från analysen av midsommarkrisen är 

att den har svårt att på ett riktigt sätt förklara beslutsfattandet under densamma. Detta beror 

på att beslutsfattandet under krisen var präglat av enskilda aktörer och inte av organisationer. 

Det finns inga empiriska bevis i källmaterialet som tyder på att de ansvariga politikerna var 

styrda, understödda eller tog råd av organisationer eller byråkrati, vilket hade varit 

nödvändigt för att kunna applicera organisationsteorin på detta fall. Snarare var 

beslutsfattarna relativt autonoma i sitt agerande. Detta kan förklaras av att den statliga 

byråkratin vid tiden för midsommarkrisen ännu inte hade utvecklats till den enorma apparat 

den framöver kom att bli. Politikerna vid den här tiden omgav sig inte med rådgivare och 

staber på samma sätt som senare skulle blev fallet. Med anledning av detta har jag valt att inte 

använda organisationsteorin i ansatsen att förklara beslutsfattandet under midsommarkrisen. 
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4.	  BAKGRUND	  

För att läsaren ska kunna sätta sig in i händelserna runt midsommarkrisen är det av stor vikt 

att åtminstone i korta drag känna till hur den politiska situationen såg ut vid tidpunkten. Här 

följer därför en kortare redogörelse för det nationella och internationella politiska läget där 

midsommarkrisen senare kommer att utspela sig samt information om det svenska 

neutralitetsbegreppet. 

4.1	  DET	  INRIKESPOLITISKA	  LÄGET	  

Krigsutbrottet mellan Finland och Sovjetunionen den 30 november 1939 ledde till att den kris 

som en tid legat latent i regeringen bröt ut. Justitieminister K G Westman skrev i sin dagbok: 

”I nuvarande läge är ministären förlamad av inbördes motsättningar, som statsministern ej 

kan utjämna. Misstron är det värsta” (Westman, 1981; 59). Utrikesministern Rickard Sandler, 

som var för en aktiv Finlandspolitik, avgick och en omfattande regeringsombildning skedde. 

Den röd-gröna regeringen ersattes av en samlingsregering innehållandes representanter från 

fyra av riksdagens fem partier. Endast kommunistpartiet lämnades utanför (Möller, 2009; 

127). Den nya ministären tillträdde den 13 december. Deltagandet av de två mittenpartierna – 

Folkpartiet och Bondeförbundet - skulle borga för en allmän neutralitet i stormaktskriget och 

medverkan av Högerpartiet skulle pacificera den opinion som ville att Sverige skulle stödja 

Finland militärt. Till Sanders ersättare på utrikesministerposten utsågs Christian Günther, en 

karriärdiplomat som tidigare tjänstgjort som kabinettssekreterare. Utnämningen kunde tolkas 

som ”att inget av partierna skulle bli direkt ansvarigt för utrikespolitiken, men också i motsatt 

riktning, dvs. att alla hade ett ansvar” (von Sydow, 1997; 177-179). 

4.2	  DET	  UTRIKESPOLITISKA	  LÄGET	  

Historikern Alf W Johansson beskriver det andra världskriget som ”i första hand ett krig 

mellan Tyskland och Sovjetunionen. Alla andra krigsskådeplatser var sekundära eller 

bestämda av utgången av den tysk-ryska kampen”. Tyskarnas angrepp på Sovjetunionen den 

22 juni 1941 var ett erövringskrig i syfte att slutgiltigt krossa det ryska riket (Johansson, 

1992; 75). Anfallet där Hitler bröt Ribbentrops pakt med Molotov – Operation Barbarossa 

(Linder, 1998; 80) – lättade det tyska trycket på Sverige. Samtidigt kom den ryska pressen på 

Finland att förbytas till det motsatta då Finland blev Tysklands vapenbroder i kriget mot 

Sovjetunionen. Det svenska säkerhetspolitiska läget blev i och med detta mindre utsatt men 



	   20	  

mer komplicerat. Inklämt mellan två tyskockuperade grannländer, Norge och Danmark, samt 

ett tredje grannland – Finland – som stred på den tyska sidan mot Sovjetunionen (Linder, 

2003; 120-121).  

Den 9 april 1940 hade Tyskland angripit Norge och Danmark. Den svenska regeringen 

meddelade Tyskland att Sverige skulle iaktta fortsatt neutralitet. Neutralitetspolitiken kom 

dock att sättas på svåra prov då det tyska trycket på Sverige ökade (Möller, 2009; 119).  

Den tyska pressen på Sverige hade från april 1940 bland annat bestått i frågan om 

transiteringar av tysk trupp genom Sverige till Narvik. Den svenska regeringen gav den 18 

april tyskarna tillstånd att sända en ”humanitär" transport av sjukvårdsmateriel och livsmedel 

till Narvik. Denna typ av transport kunde anses falla inom ramen för gällande 

neutralitetsregler (Johansson, 1984; 157).  

Den 18 juni 1940 godkände den svenska regeringen transporter av tyska soldater på 

permissionsresor mellan Norge och Tyskland på järnväg genom Sverige. Detta skedde efter 

att Norge och Västmakterna slutat strida i Norge (von Sydow, 1997; 182). Att 

krigshandlingarna i Norge upphört var ett grundläggande skäl för beslutet att tillåta 

permittenttrafik (Linder, 2003; 117). I och med tillåtandet av permittenttrafiken försvann det 

akuta tyska hot som funnits under de senaste månaderna (Johansson, 1984; 177). Den tyska 

politiken gentemot Sverige fick en mer avvaktande karaktär fram till juni 1941. Tyskarna fick 

visserligen igenom en förändring av transiteringstrafikens omfattning och karaktär där även 

ersättningsmanskap i realiteten kom att tillåtas. Regeringen höll dock fast vid den så kallade 

ekvivalensprincipen - vilket innebar att inte fler soldater skulle få transporteras till Norge än 

vad som transporterades från landet – fram till starten av Operation Barbarossa (Johansson, 

1984; 208).  

4.3	  DEN	  SVENSKA	  NEUTRALITETEN	  

Alf W. Johansson och Torbjörn Norman har i antologin Neutralitet och försvar (1986; 11) 

definierat begreppet neutralitet som ”den folkrättsliga ställning en stat strävar efter att uppnå 

vid ett krig mellan andra makter. Neutraliteten avser att uttrycka att landet i fråga inte har för 

avsikt att ingripa i konflikten och att det förväntar sig att de i konflikten inblandade parterna 

avstår från att angripa det neutrala landets territorium för att därigenom uppnå strategiska, 

ekonomiska eller politiska fördelar i kampen mot fienden. Opartiskhet och respekterad 
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territoriell integritet är neutralitetens två grundpelare, den grundläggande skyldighet en 

neutral stat måste ålägga sig, och den grundläggande rättighet den har att emotse". 

I Svensk neutralitetspolitik (1983; 6) skriver Sverker Åström om två karaktäristiska 

omständigheter som kännetecknar den svenska neutralitetspolitiken. ”Den är inte inskriven i 

Sveriges grundlagar och är inte heller bekräftad eller garanterad i något internationellt avtal. 

Det är en politik som de svenska statsmakterna valt och som de i och för sig skulle kunna 

ändra på i varje ögonblick”. Vidare beskriver Åström att neutralitetspolitiken varit en 

nödvändig förutsättning för att hålla landet utanför krig och att den därigenom kommit att bli 

värdeladdad och få en stark folklig förankring i den svenska befolkningen (Åström, 1983; 7). 

Gränserna för neutralitetspolitiken dras dels vid att ”i fredstid inte ta på sig några bindningar 

som hindrar oss att uppfylla de folkrättsliga skyldigheter som vilar på en neutral makt i ett 

krig mellan andra stater”. Den andra delen är att ”i fredstid föra en sådan politik att 

omvärlden vinner och bibehåller en tilltro till att vi i krigstid både vill och kan bibehålla 

ställning som neutral, oberoende stat”. I detta är alliansfriheten en viktig pusselbit. 

I krigstid gäller Haagkonventionerna från 1907 och 1912, grundade på århundraden av 

erfarenheter av vad som inte kan tolereras av krigförande stater. Konventionerna innehåller 

även åtaganden som en neutral stat måste uppfylla för att inte betraktas som ett legitimt mål 

för motåtgärder, eventuellt krig. Sådana åtaganden kan vara ”skyldighet att vägra transitering 

av trupp, förpliktelse att internera krigförande trupp som kommer in i det neutrala landet, att 

tillämpa eventuella förbud mot export av krigsmateriel likformigt gentemot de krigförande, 

etc.” (Åström, 1983; 9).  

5.	  ANALYS	  

Vid halvniotiden på morgonen den 22 juni 1941 mötte den svenska utrikesministern Christian 

Günther och kabinettsekreterare Erik Boheman de tyska representanterna, Hitlers sändebud i 

Sverige Karl Schnurre och ambassadören Prins Viktor av Wied, i Utrikesdepartementet. De 

tyska företrädarna överlämnade en förteckning över de tyska önskemålen gentemot Sverige i 

det nu uppkomna läget. Den mest betydelsefulla punkten var att få transitera ”ungefär en 

division” tyska trupper på svenska järnvägar från Oslo till Finland. I mötets inledning hade 

Schnurre betonat att Sveriges hållning till den nu inledda tyska offensiven skulle bli 

avgörande för de framtida svensk-tyska relationerna. Günther försökte komma runt 
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transiteringsbegäran genom att föreslå transport sjövägen, något som dock genast avvisades 

(Carlgren, 1973; 300). 

Günther frågade under mötet hur allvarligt ett svenskt nej skulle uppfattas i Tyskland. 

Schnurre svarade: ”att det här vore fråga om en avgörande punkt. Att beteckna avslaget 

såsom en ovänlig handling vore enligt tysk uppfattning för litet sagt. Ett avslag skulle från 

början förstöra allt. Det skulle av rikskanslern uppfattas, som om man i Sverige önskade och 

ville, att Tyskland ej skulle kunna genomföra sitt krig för bolsjevismens krossande” 

(Wahlbäck & Boberg, 1966; 142). Schnurre lät också förstå att det var fråga om en 

engångsprestation, att Sverige inte var utsatt för krigshot men att landet utan att inträda i 

kriget borde tolka neutraliteten till Tysklands fördel (Carlgren, 1973; 300).  

Det är alltså denna realitet som den svenska regeringen har att ta ställning till. Redan några 

timmar efter att Günther och Boheman informerats om de tyska kraven sammanträder 

regeringen. På grund av att regeringen vid tillfället inte var fulltaligt samlad bestämdes att ett 

möte istället skulle hållas klockan 10.00 nästföljande dag, på midsommarafton den 23 juni 

(Johansson, 1984; 262).  

Det som hände under de närmast följande dagarna ska stå i centrum för uppsatsens analys. 

Först ska beslutsfattandet analyseras med hjälp av den rationella aktörsmodellen och därefter 

genom att använda den interna maktkampsmodellen. 

5.1	  DEN	  RATIONELLA	  AKTÖRSMODELLEN	  

Som tidigare beskrivits i uppsatsens teoridel är den rationella aktörsmodellen inriktad på att 

analysera de målsättningar som sätts och de beräkningar som genomförs av den rationella 

aktören, som i det här fallet är en nationell regering. Analysen av skeendet under 

midsommarkrisen enligt den rationella aktörsmodellen sker genom att ställa fem frågor till 

det textmaterial som ligger till grund för undersökningen. Frågorna bygger på det rationella 

aktörsperspektivets inriktning på mål och syften, alternativ, konsekvenser och val: 

1. Vilka är de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten upplever som hot 

eller möjligheter?  

Sverige mottar listan med de tyska kraven i en tid då den tyska krigsmaskinen står på 

sin topp. Kabinettsekreterare Erik Boheman skrev efter mötet med den tyska 
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delegationen den 22 juni ner en kommentar - till ledning för regeringens 

ställningstagande - till den kravlista Schnurre överlämnade. I kommentaren är det 

tydligt att argumentationen utgår från att Tysklands nya fälttåg skulle ta formen av 

samma blixtkrig som de tidigare i öster 1939, i norr och väster 1940 och i söder 1941. 

I färskt minne fanns även likvideringen av Jugoslavien och Grekland (Carlgren, 1973; 

301). Den härskande uppfattningen även i regeringen är därför att tyskarna ska 

fortsätta att snabbt och effektivt också besegra Sovjetunionen och bli en dominerande 

maktfaktor i Europa för lång tid framöver. Därför är det särskilt hotfullt att komma i 

konflikt med Tyskland, såväl på kort som på lång sikt. 

2. Vilka är statens mål?  

När det andra världskriget bröt ut i och med det tyska angreppet på Polen den 1 

september höll Per Albin Hansson ett tal i radio. I talet fastslår han den svenska 

inställning som kommer att vara rådande för resten av kriget. Statsministern manade 

den svenska befolkningen att ”med lugn beslutsamhet endräktligen samlas kring den 

stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget”. Det utrikespolitiska programmet 

ämnade hålla nationen samlad kring en politik som undvek splittring och 

utrikespolitiska förvecklingar (Johansson, 1984; 62). Att det överordnade målet var att 

hålla landet utanför kriget var en uppfattning som även delades av kung Gustaf V. 

Dåvarande finansminister Ernst Wigforss har beskrivit hans inställning som en ”djup, 

nästan religiöst färgad känsla av plikten att till det yttersta bevara freden” (Carlsson, 

2006; 161). Ett flertal andra mål och syften diskuterades också livligt under 

midsommarkrisens förlopp. Det handlade om att behålla det svenska folkets 

motståndsvilja (Linder, 2003; 121), att kvarhålla den svenska neutraliteten (Åmark, 

2007; 47) och att inte motarbeta det finska brödrafolket (Johansson, 1984; 262). 

3. Vilka är de faktiska eller upplevda alternativen för att ta itu med problemet?  

Efter att Christian Günther fått ett tvärt avslag på sitt förslag att låta transportera de 

tyska trupperna sjövägen finns bara två alternativ kvar. Regeringen har att antingen 

bifalla eller avslå den tyska begäran om trupptransitering. 
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4. Vilka är de faktiska eller upplevda konsekvenserna av varje alternativ?  

Günther talade redan under beredningen den 22 juni för ett bifall. Som skäl lade han 

fram att den finska regeringen understödde de tyska kraven samt att ”det gällde en 

begäran om hjälp till Finland och det skulle vara fullständigt absurt om vi skulle ge 

oss i fara att genom ett avböjande om sådan hjälp komma i ett krig mot Tyskland och 

Finland på Rysslands sida” (Johansson, 1984; 262). Vidare påpekade utrikesministern 

att Tyskland vid ett svenskt avslag ”skulle betrakta oss som en av de ovänligt sinnade 

makter, vilka måste likvideras vid nyordningen av Europa” och att det därför ”vore 

oklokt att svara ja [skall vara: nej] nu och under trycket av hot svara ja sedan” 

(Wahlbäck, 1972; 173).  

I Bohemans kommentar till ledning för regeringens ställningstagande efter mötet med 

den tyska delegationen den 22 juni redogör han för eventuella konsekvenser av 

Sveriges ställningstagande. Enligt kommentaren anser Günther och Boheman att 

farhågorna för omedelbara repressalier från Hitler är mindre än oron för att ett nej 

senare skulle leda till Sveriges eller åtminstone den nuvarande svenska regimens 

likvidation. Ett nej kunde också leda till att Sverige och Finland hamnade på olika 

sidor i stormaktskriget, något som ansågs absurt och mycket allvarligt för de svensk-

finska relationerna. Vidare argumenterade Boheman för att ett ja inte avgörande 

skulle försämra relationerna till västmakterna (Carlgren, 1973; 301). 

Statsminister Hansson argumenterade vid samma beredning för att ”ett bifall till 

transiteringen är att gå utanför neutraliteten, som hittills har varit vårt rättesnöre och 

mer därtill, men å andra sidan står risken av ett krig mot Tyskland” (Westman, 1981; 

155). Det är här tydligt att regeringen överväger de utrikespolitiska konsekvenserna 

för att avgöra vilket som är det rationella valet såväl på lång som på kort sikt. 

Statsministern talade också om inrikespolitiska aspekter på de tyska kraven. Hansson 

och Günther hade tidigare på morgonen varit och besökt kung Gustaf V som mycket 

bestämt yttrat sig för ett tillmötesgående av de tyska kraven. Kungen hade talat om att 

han var beredd att ta konsekvenserna av denna hållning om regeringen inte 

tillmötesgick Tyskland. Detta tolkade Per Albin Hansson som att kungen var beredd 

att avgå som ett resultat av en politik som inte överensstämde med hans egen åsikt i 

ärendet (Björkman, 2005; 381). Kungens uttryckliga ja i frågan var försvårande för 

nej-sidan. Folkhushållningsminister Axel Gjöres (s) skrev i sin dagbok att: ”Kungens 
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inställning gör uppenbarligen situationen ytterst vansklig. Svenska folket har 

”investerat” oerhört mycket av sitt moraliska kapital i den gamle kungen” (Johansson, 

1984; 261). Justitieminister K. G. Westman (bf) var också för ett tillmötesgående och 

framhöll som skäl att: ”det viktiga för oss är att rädda vår frihet och våra självstyrda 

institutioner in i framtiden” (Westman, 1981; 157).  

Vid regeringsmötet på midsommarafton den 23 juni infann sig samtliga av 

regeringens ledamöter. Günther höll i princip samma föredragning som dagen innan 

med skillnaden att han lade till information om Finland. Utrikesministern framhöll att 

transiteringen av den tyska divisionen från finskt håll ansågs vara en nödvändig 

militär åtgärd för att stärka landets försvar. Han informerade även om att ”Finland 

hoppades bestämt på hjälp från Sverige, eljest skulle stämningen mot Sverige bli hård, 

[vilket skulle få] vittgående följder”. Günther vidhöll att Sverige vid ett nej ”förr eller 

senare måste likvideras av Tyskland” och att förhållandet till England och USA vid 

ett ja skulle bli ”grumlat och i någon mån försämrat”. Han avslutade anförandet med 

att framhålla att det inte enbart gällde en eftergift för tyska krav utan framförallt en 

hjälp åt Finland (Björkman, 2005; 386-388).  

Per-Albin Hansson var inte lika bestämd i sitt anförande. Han framhöll den 

nedslående verkan ett ja skulle få på folket men underströk samtidigt att bevarad 

enighet och sammanhållning måste eftersträvas och att kungens ståndpunkt här hade 

stor betydelse (Carlgren, 1973; 304-305). Hansson stödde Günther i hans uppfattning 

om att det inte fanns några större risker för Sverige att bifalla transiteringen och fann 

att ett avslag ”kunde leda till krig, i varje fall skulle Tyskland komma att betrakta 

Sverige som en fientlig makt vilken de ej kunde ha i sin rygg” (Björkman, 2005; 388). 

Statsministern avslutade även det därpå följande mötet med en i frågan oenig 

utrikesnämnd genom att markera sin önskan om enighet och framhålla: ”att han 

uppfattade önskemålen, som uttalades om en enig linje, så, att de avgivna 

deklarationerna ej vore helt definitiva” (Carlgren, 1973; 304-305). 

Enligt Boheman - som var utrikesnämndens sekreterare – yttrade kungen efter 

avslutat möte återigen att ”han inte ville vara med längre” om regeringens beslut gick 

honom emot (Carlsson, 2006; 148). 
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5. Vilket är statens bästa val givet dessa omständigheter?  

Vid riksdagsgruppernas sammanträde den 24 juni blev majoritetsförhållandena klara. 

Regeringen fattade på kvällen den 24 juni beslut om att bifalla Tysklands framställan 

om transitering under framhållande att det rörde sig om ett engångsmedgivande 

(Carlsson, 2006; 149). Risken för att dras in i en konflikt med det, vid tidpunkten, 

mycket starka och framgångsrika Tyskland sågs som ganska stor vid ett avslag till den 

tyska begäran. Detta var en i sig avgörande faktor för att svara ja, därtill kom de 

konsekvenser på längre sikt som ett nej kunde få för Sveriges position i ett framtida 

tyskdominerat Europa.  

Per Albin Hansson tog inte lika lätt på Englands eventuella reaktion som Günther men 

lät förstå: ”att missnöjet i England spelade kanske inte samma roll som de svårigheter 

som Tyskland skulle bereda oss” (Björkman, 2005; 388). Uppslutningen bakom att ge 

upp neutraliteten och ge vika för de tyska kraven stärktes också av att en sådan aktion 

på samma gång kunde hjälpa det finska brödrafolket i sin kamp mot Sovjetunionen. 

Att den, bland det svenska folket, mycket populäre kungen bestämt var för ett 

tillmötesgående spelade också roll i den sammantagna bedömningen. 

Som Åström (1983; 14) poängterar så var det överordnade målet för regeringen att 

undgå kriget. Det var också med detta övergripande mål för ögonen som den svenska 

regeringen, i strid med de neutralitetsrättsliga förpliktelserna, godkände transiteringen 

av Engelbrechtdivisionen.  

Den rationella aktörsmodellen bygger på att analytikern sätter sig själv som 

ställföreträdande problemlösare. Om vi sätter oss i samma situation som den svenska 

regeringen blev ställd inför den 22 juni 1941 så måste vi ha i åtanke att vi inte har 

någon vetskap om utgången. När statsminister Hansson skulle redogöra för beslutet 

betonade han att Tyskland stod på toppen av sin makt, att sju europeiska länder helt 

eller delvis ockuperats och att Frankrike ingått vapenstillestånd. I ett radiotal 

försäkrade han att: ”vi ha haft att själva bedöma, vad vi vilja och kunna medgiva 

under hänsynstagande till svenska intressen och till bevarandet av vårt vänskapliga 

hänsynstagande till andra makter”. Både Hansson och Günther föreföll övertygade om 

att de tyska framgångarna skulle fortsätta. Günther uttalade i oktober 1940 att: ”vi 

måste se den osminkade sanningen i ögonen, vare sig vi tycka om den eller inte” och 

”vår politik måste ta hänsyn till vilken väg världsutvecklingen tar” (Hessler, 1946; 51-
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52). Av dessa uttalanden att döma framstår det som klart att den svenska regeringen 

agerar som en rationell aktör. 

De utrikespolitiska konsekvenserna vid ett ja bedöms inte alls lika allvarliga som vid 

ett nej, varken på lång eller kort sikt. De inrikespolitiska konsekvenserna ansågs också 

mer ringa. Sammantaget ger detta att statens rationella val - för att uppnå det 

övergripande målet att hålla sig utanför kriget - i den uppkomna situationen är att ge 

vika för de tyska kraven och godkänna transiteringen av Operation Engelbrecht på 

järnväg genom Sverige. I den pressade situation som uppstår tar regeringen det beslut 

som ger bäst nyttomaximering med tanke på dess mål, alternativ, det rådande 

utrikespolitiska läget och de prognoser som finns om det framtida politiska läget i 

närområdet. 

5.2	  DEN	  INTERNA	  MAKTKAMPSMODELLEN	  

Klas Åmark (2007; 61-64) hävdar att den som vill göra den svenska utrikespolitiken under 

andra världskriget och midsommarkrisen förståelig gärna utgår från att målet med den 

svenska neutralitetspolitiken var att bevara freden. Perspektivet kallas småstatsrealism och 

problemet med denna inställning är dess reduktionism och dess reducerande av de svenska 

motiven ”till att främst handla om att bevara svensk fred under ytterst ogynnsamma yttre 

villkor”. Detta är också precis det resultat en analys enligt den rationella aktörsmodellen ger 

oss. Men mycket av det svenska handlandet gentemot Nazityskland under midsommaren 

1941 präglades av andra motiv än just fredsbevarandet. Att analysera skeendet under krisen 

med hjälp av den interna maktkampsmodellens frågebatteri kommer hjälpa oss att se detta. 

Den nu följande analysen kommer att kretsa kring ett antal möten där spelet definieras och 

avgörs. Händelseförloppet under regeringens första beredning den 22 juni har tidigare 

redogjorts för under punkt fyra i analysen enligt den rationella aktörsmodellen, varför detta 

inte behöver skildras igen. Vi kommer istället in i handlingen vid regeringens möte den 23 

juni då spelets huvudaktörer och skiljelinjer börjar utkristallisera sig. 

Utrikesminister Günther tog till orda först. Han genomförde en plädering som följde linjerna i 

Bohemans PM från föregående dag och presenterade tyskarnas krav, de finska 

förhoppningarna om svensk hjälp genom ett godkännande av de tyska kraven samt de 

förmodade utrikespolitiska konsekvenserna. Speciellt tryckte han på att frågan handlade mer 
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om hjälp åt Finland än en eftergift åt Tyskland. Günther avslutade med att förorda bifall för 

transiteringsbegäran (Carlgren, 1973; 303-304).  

Per Albin påpekade att ett bifall var att gå utanför neutraliteten som hittills varit landets 

rättesnöre och att han inte ville ge ett sådant, men att det fick vägas mot risken av ett krig mot 

Tyskland. Han talade även om den moraliskt nedslående effekt ett sådant beslut skulle få på 

folket och att stor vikt måste fästas vid kungen ståndpunkt (Wahlbäck, 1972; 174). 

Statsministern framhöll samtidigt betydelsen av enighet i regeringen samt att krafterna för 

och emot kunde vara så starka att det ledde till en inrikespolitisk kris. Därför ansåg han det 

nödvändigt att höra riksdagsgrupperna och riksdagen då samlingen uppenbart var i fara 

(Johansson, 1984; 262).  

Efter statsministerns anförande tog finansminister Ernst Wigforss till orda. Han förordade 

klart avslag i frågan med argumenten att värna neutraliteten och att ett bifall kunde driva 

Sverige in i kriget. Högerledaren Bagge uttalade sig därefter och ansåg tvärtemot Wigforss att 

bifall kunde ges utan att riskera att dras in i kriget. Försvarsminister Sköld stod på tur, höll 

med Wigforss och fastslog att man även om det innebar ockupation skulle säga nej, då det var 

”bättre att bli träl genom våld än frivilligt”. Han avslutade med att fråga om det inte var bättre 

att de tyskvänliga krafterna tog över ledningen och ansvaret. På denna punkt fick Sköld 

snabbt mothugg av Hansson som bestämt yttrade att man inte borde låta någon annan ta 

makten, då man i alla fall inte kom ifrån ansvaret (Björkman, 2005; 390-391).  

Socialminister Gustav Möller ställde sig på partikamraterna Wigforss och Skölds sida. Sköld, 

som fick en besk replik av justitieminister K.G. Westman om att inte se en tysk ockupation 

som en moralisk hästkur. Westman anslöt sig således till Günther och Bagges sida, så gjorde 

även Fritiof Domö och Axel Pehrsson-Bramstorp (Carlgren, 1973; 304). Axel Gjöres och 

Herman Eriksson yttrade sig inte i debatten men Gjöres uppgav att han var för ett nej-svar 

medan Eriksson tvärtom var för ett medgivande av trupptransport (Johansson, 1984; 263). 

Folkpartiets ledare Andersson i Rasjön undvek att mer precist ta ställning i väntan på 

riksdagens ståndpunkt men lät förstå att han närmast lutade åt ett ja (Carlgren, 1973; 304). 

Inför det stundande mötet med utrikesnämnden var alltså högerpartiet och bondeförbundets 

positioner fastställda medan folkpartiet och socialdemokraternas åsikter var obestämda. 

Vid utrikesnämndens möte strax efteråt visade det sig att splittringen inom regeringen hade 

motsvarighet i en bredare partiopinion. Günther öppnade mötet med en plädering för sin ja-
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linje där han underströk att de tyska önskemålen framförts ”uteslutande av militära skäl och 

utan någon politisk undermening”. Utrikesministern tryckte återigen på det absurda i att 

riskera en konflikt med Tyskland för att hindra dem att hjälpa Finland. Per Albin Hansson sa 

inget om sin egen hållning men lät antyda att regeringen inte tagit ställning och var oenig.  

I utrikesnämnden var de socialdemokratiska ledamöterna splittrade i två läger, till skillnad 

mot i regeringen där endast motståndarna hade uttalat sig. Undén, Sandler, Ward och Vougt 

uttalade sig bestämt mot de tyska kraven medan Åkerberg, Lindqvist, Eriksson och Bärg sa 

att ett medgivande var mycket svårt att ge men att de inte var beredda att ta de risker ett nej 

kunde innebära (Johansson, 1984; 264). Folkpartisten Sam Larsson vände sig också bestämt 

mot Günther, i övrigt var resterande elva ledamöter mer eller mindre positiva till att tillåta 

transiteringen. Utrikesnämndens möte avslutades med att Gustaf V kort uttalade sitt bifall till 

Günther: ”Jag gillar allt utrikesministern [har] yttrat” (Björkman, 2005; 393). 

Efter utrikesnämndens möte samlades återigen statsråden till beredning. Någon diskussion 

förelåg dock inte, de informerades endast om vad som kommit fram i utrikesnämnden. Enligt 

regeringens fastställande om beslutsgången återstod nu bara möten med riksdagsgrupperna 

nästföljande dag innan beslut skulle fattas (Björkman, 2005; 394).  

Precis som förutspått fick Günthers linje stöd av högerns, bondeförbundets och folkpartiets 

riksdagsgrupper. Midsommarkrisen fick sitt avgörande i och med det fem timmar långa mötet 

i den socialdemokratiska riksdagsgruppen den 24 juni. Per Albin talade först och använde 

kungens bestämda åsikt, de övriga regeringspartiernas förmodliga ståndpunkt i frågan och 

talade om chanserna att nå enighet kring ett avslag: ”Det går säkerligen inte få enighet om att 

säga nej. Kungen såväl som kronprinsen har ställt sig på utrikesministerns sida och vill lämna 

ett tillmötesgående svar. Kungens uppfattning var så bestämd, att han hellre ville avgå än att 

genom ett nej utsätta landet för krig…” (Björkman, 2005; 427-428). 

Hansson skrev i sin dagbok att han fann opinionsläget i gruppen ”tämligen jämnt om jämt”. 

Han fortsatte att beskriva mötets avgörande skede: ”Wigforss föreslog att man skulle votera 

för eller emot under förutsättning att man kunde vinna enighet med de andra partierna. Jag 

invände att detta vore rätt meningslöst, då väl under den förutsättningen gruppen skulle bli 

enhällig. Röstningen skedde emellertid och det visade sig att endast två röstade för ja, medan 

159 röstade för nej. Jag begärde då att man också skulle rösta utifrån den förutsättningen att 

man ville taga alla konsekvenser av ett nej. Denna votering gav 75 röster för tillmötesgående 

av transiteringsönskemålet och 59 röster för avvisande av detta. Jag lovade att till de andra 
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partierna framföra att gruppen nära nog enhälligt beslutat sig för nej under förutsättning att 

enighet därom kunde vinnas” (Wahlbäck, 1972; 180-181).  

Vid regeringssammanträdet på kvällen den 24 juni skedde så den definitiva överläggningen 

av beslutet. Hansson meddelade att hans riksdagsgrupp nära nog enhälligt ville säga nej om 

de övriga riksdagsgrupperna intog samma ståndpunkt. Bagge och Bramstorp tillkännagav att 

deras riksdagsgrupper var för en transitering och Rasjön sa att ett övervägande flertal i hans 

riksdagsgrupp gick på samma linje. Således konstaterade statsministern att eftersom ingen 

enighet hade kunnat nås om ett avslag så borde begäran tillmötesgås (Carlgren, 1973; 306). 

Alla kollegor godtog resolutionen som fastslog att det rörde sig om en engångsprestation 

(Johansson, 200; 226). Ingen i den ledande grupp socialdemokrater som var för ett nej 

motsatte sig beslutet av rädsla för att frambringa en regeringskris (Carlgren, 1973; 306). 

• Vem spelar? 

De mest centrala spelarna i beslutsprocessen är regeringsmedlemmarna nedan nämnda 

i Tabell 1. Utöver dessa spelar även medlemmar av utrikesnämnden, i synnerhet kung 

Gustaf V, en viktig roll under midsommarkrisen (Wahlbäck, 1972; 176-177). 

Eftersom midsommarkrisen är en brännande utrikespolitisk fråga med svåra 

inrikespolitiska komplikationer läggs i analysen särskild tonvikt på två nyckelspelare; 

statsminister Per Albin Hansson och utrikesminister Christian Günther. 

Per Albin Hansson Statsminister (Socialdemokraterna) 
Christian Günther Utrikesminister (Oberoende) 
Per Edvin Sköld Försvarsminister (Socialdemokraterna) 
K. G. Westman Justitieminister (Bondeförbundet) 
Gustaf Andersson i Rasjön Kommunikationsminister (Folkpartiet) 
Ernst Wigforss Finansminister (Socialdemokraterna) 
Gösta Bagge Ecklesiastikminister (Högerpartiet) 
Gustav Möller Socialminister (Socialdemokraterna) 
Axel Pehrsson-Bramstorp Jordbruksminister (Bondeförbundet) 
Herman Eriksson Handelsminister (Socialdemokraterna) 
Axel Gjöres Folkhushållningsminister (Socialdemokraterna) 
Edgar Rosander Juristkonsult (Oberoende) 
Thorwald Bergquist Juristkonsult (Folkpartiet) 
Fritiof Domö Bränsleminister (Högerpartiet) 
Knut G. Ewerlöf Frågor inom finans- och försvarsdepartementen (Högerpartiet) 
  

TABELL	  1	  –	  REGERINGSMEDLEMMAR	  UNDER	  MIDSOMMARKRISEN	  1941	  (WAHLBÄCK,	  1972;	  9-‐10)	  
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• Vilka faktorer formar dessa spelares uppfattningar, preferenser och ståndpunkter i 

frågan? 

o Prioriteringar och uppfattningar.  

Uppfattningarna om hur en situation upplevs och vad som bör göras åt den 

präglas i stor grad av vilken position spelaren som gör bedömningen har. 

Midsommarkrisen innehåller en stor mängd spelare som sitter på olika 

positioner vars olika kombinationer helt naturligt ger upphov till en mängd 

olika uppfattningar, prioriteringar och alternativa lösningar på de problem som 

uppstår. Prioriteringar och uppfattningar kan vara knutna till både organisation 

och person. Bland de fyra partierna i samlingsregeringen fanns det olika syn 

på hur de tyska kraven skulle behandlas. Socialdemokratin var övervägande 

för ett nej, folkpartiet var splittrat medan högern och bondeförbundet var 

beredda att acceptera de tyska kraven (Johansson, 1992; 95). 

I svensk politik fanns vid den här tiden - förutom de rent partipolitiska 

skiljaktigheterna - ett flertal andra konfliktlinjer som påverkade inställningen 

till de tyska kraven. Dessa konfliktlinjer skar ibland rakt igenom 

regeringspartierna. Samlingsregeringen var en koalition mellan vad som kan 

sägas vara den lillsvenska och storsvenska linjen. Den lillsvenska linjen 

förespråkade att undvika allt som kunde tänkas provocera Tyskland.  

Den mer aktivistiska storsvenska linjen önskade en maktpolitisk anpassning 

till Tyskland ”oavsett våra känslor för regimen”, som högerpartiets ledare 

Gösta Bagge uttryckte det. Detta var nödvändigt för det aktiva engagemang 

för Finlands sak som eftersträvades av den storsvenska linjen, som också kan 

sägas ha varit antikommunistisk och protysk (men inte pronazistisk).  

Det fanns även en proallierad falang, främst bestående av Wigforss och 

Möller, som var emot all aktiv politik som kunde tänkas innebära ett närmande 

till Tyskland och som förespråkade en strikt neutralitet. Mellan de storsvenska 

och proallierade fraktionerna, som ytterligheter på skalan, fanns ett lillsvenskt 

centrum vars främsta representanter bestod av Per Albin Hansson, Gustaf 

Andersson i Rasjön (fp) och Axel Pehrsson Bramstorp (bf). De var 

motståndare till en aktiv Finlandspolitik, men samtidigt starkt påverkade av 
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det tyska hotet och således ibland benägna att ansluta sig till den storsvenska 

linjen för tillmötesgående av tyska krav (Johansson, 2000; 224-225). 

Inom samlingsregeringen fanns också, nära sammankopplad med de 

storsvenska och lillsvenska perspektiven, en konflikt mellan en mera 

aktivistisk linje och en socialdemokratisk och liberal falang. Den förstnämnda 

linjen företräddes främst av Günther och högerledaren Gösta Bagge och var 

inriktad på att Sverige vid en tysk-rysk konflikt hade en aktiv roll att spela. 

Den andra falangen hade galjonsfigurer som finansminister Ernst Wigforss 

och folkpartiledaren tillika kommunikationsministern Andersson i Rasjön och 

ansåg att neutraliteten var obestridlig (Johansson, 1992; 89). 

o Mål och intressen.  

En intensiv kraftmätning ägde rum under midsommarkrisen. Den handlade om 

makten över beslutsfattandet vid framtida utrikespolitiska kriser där det gällde 

att den egna sidan hade övertaget. Bakom den enighet som fanns om 

neutralitetspolitiken pågick en dragkamp om vilket krig landet skulle hamna i 

om det skulle bli en realitet eller nödvändighet (Åmark, 2007; 61-62). 

Inom militära kretsar, UD, kungahuset och stora delar av borgerligheten sågs 

ett tillbakaträngande av Sovjetunionen som ett svenskt intresse och därför ville 

de inte motverka en sådan utveckling (Johansson, 1984; 260). Utrikesminister 

Günther hade enligt Alf W Johansson (1984; 236) två utrikespolitiska 

målsättningar: den första var att förhindra att Sovjetunionen tog kontroll över 

Finland och den andra var att få till stånd en utrikespolitisk avspänning mellan 

Sverige och Tyskland. Därför var det tysk-ryska kriget i båda fallen en 

välkommen händelse för honom. Den starka storsvenska eller pro-finländska 

opinionen ansåg att det vore ”absurt” att säga nej till tyskarna och därmed 

riskera att Sverige och Finland hamnade på olika sidor i stormaktskriget 

(Carlgren, 1973; 301).  

Precis som teorin förutspår så tog regeringschefen Per Albin Hansson 

midsommarkrisens inrikespolitiska inverkan på mycket stort allvar. Hanssons 

huvudmål och huvudintresse under krisen var att hålla samlingsregeringen 

enad. I frågan om att bifalla eller inte bifalla den tyska transiteringsbegäran 
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intog han därför en pragmatisk ställning. Flera forskare har enligt Johansson 

(1984; 258) tolkat det som att Hansson först kunde tänka sig att acceptera ett 

nej till det tyska kravet. När han insåg att det var omöjligt att ena regeringen 

kring ett nej fick det istället bli ett ja. I den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen var oviljan att säga ja än större bland somliga, kanske främst 

hos Wigforss. Men inför det övergripande målet att hålla samman regeringen 

fick även de ge upp denna önskan. 

o Ställningar och insatser.  

Statsminister Per Albin Hansson var först för ett avslag till de tyska kraven. 

När han ställdes inför frågan om det var realpolitiskt möjligt att ta risken att 

neka tyskarna transiteringen och framförallt; när regerings- och 

riksdagstaktikern Hansson ställdes inför det inrikespolitiska faktumet svängde 

han i sin åsikt. Statsministern var tvungen att spela ett spel mot sina egna 

partimedlemmar för att vinna över dem på sin sida. De socialdemokratiska 

statsråden - med Wigforss i främsta ledet – var böjda att opponera sig mot 

Günthers Tysklandspolitik. Hansson visste redan efter mötet på slottet den 22 

juni att kungen och Günther var bestämt för ett bifall till transiteringen och 

borde därför också ha kalkylerat med att majoriteten i regeringen intog samma 

ståndpunkt. Per Albin visste också att hans egna partimedlemmar inte skulle 

ingå i denna majoritet och att han därför måste spela sina kort väl om han ville 

nå sitt inrikespolitiska mål: att bevara samlingsregeringen (Björkman, 2005; 

427-428). För statsministern var alla andra regeringskombinationer sämre. 

Oavsett vem som regerade så skulle en opposition släppas loss och landet 

skulle kanske slitas sönder av strider för eller emot en mjuk linje till Tyskland 

eller insatser för att hjälpa Finland. Linder (2003; 122) argumenterar att: 

”genom samlingsregeringen var partierna i riksdagen varandras gisslan, 

riksstyret hölls balanserat”. Därför intog Hansson en avvaktande inställning i 

frågan för att på något vis hitta ett sätt att vinna över de socialdemokratiska 

statsråden till sin sida (Björkman, 2005; 428) och kallade till möte med 

riksdagsgruppen. Enligt Alf Johansson (1984; 262) kan detta uppfattas ”som 

en taktisk anpassning till en förutsedd socialdemokratisk reaktion, men också 
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som ett försök att ge nej-ståndpunkten möjlighet att utvecklas trots kungens 

ställningstagande”. 

Utrikesminister Günther behövde som opolitisk ämbetsman inte ta lika stor 

hänsyn till de partipolitiska spörsmålen. Hans huvudintresse var ”att hålla 

landet utanför stormaktskriget och så långt som möjligt tillvarataga 

gemensamma nordiska intressen” (Johansson, 1984; 91). Günther hade en 

flexibel syn på medlen för att åstadkomma detta och uttryckte det som att: 

”anpassning efter världslägets förändringar måste vara A och O i all 

utrikespolitik” (Linder, 2003; 66). För Pehrsson-Bramstorp och K.G. 

Westman, som tillhörde den profinländska falangen inom regeringen, var 

Finlands öde det starkaste skälet till att ansluta till Günthers linje (Björkman, 

2005; 391). 

o Deadlines. 

Utrikesminister Günther lovade under söndagen den 22 juni Karl Schnurre att 

söka lämna svar från den svenska regeringen före den 26 juni. Detta eftersom 

att Schnurre ansett att den 26 juni, vilket först hade meddelats som deadline 

för besked, var väl sent (Carlsson, 2006; 145). Vetskapen om denna deadline 

gjorde att alla spelare visste att ett regeringsskifte var oförenligt med de 

aktuella tidsmarginalerna vilket blev ännu en faktor i behovet av att hålla ihop 

och kompromissa i samlingsregeringen (Carlsson 2006, 162). 

Kännedomen om deadlinen satte också ramen för spelet på så vis att det tillät 

spelarna att taktiskt använda dagarna och de möten som skulle hållas under 

tiden på bästa sätt. Det fanns en klar tidsbegränsning, men den var inte så snäv 

att spelarna var tvungna att stressa fram ett beslut. Tvärtom fanns det relativt 

gott om tid för spelarna att undersöka och försöka påverka positioner 

sinsemellan. 

• Vad bestämmer spelarnas påverkan på resultatet? 

Den aktivistiska gruppen i regeringen, med ecklesiastikminister Bagge och 

utrikesminister Günther i spetsen, var i klar minoritet men hade ändå en stark ställning 

under midsommarkrisen och tiden närmast före densamma. I det rådande läget skulle 

en regeringskris vara det som Per Albin Hansson minst av allt hade önskat sig. I en 

sådan situation hade socialdemokraterna ensamma tvingats ta ställning till eventuella 
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tyska krav. Detta faktum gav Bagge och Günther betydande förhandlingsfördelar. 

Bagges främsta förhandlingsfördel var att han som ledare för högerpartiet kunde sätta 

agendan och påverka sina partimedlemmar genom att definiera problemet, 

valmöjligheterna och den önskvärda lösningen. Detta gällde till lika del 

bondeförbundets ledare Axel Pehrsson-Bramstorp som anslöt sig till denna grupp. 

Günthers förhandlingsfördelar låg kanske främst i att han var partipolitiskt obunden. 

Det gav honom ett stort eget handlingsutrymme då han inte behövde ta hänsyn till 

någon partilinje eller var tvungen att koordinera sina åsikter i förhållande till andra 

partimedlemmar. Detta var något som speciellt Bagge var väl medveten om. I slutet 

av mars 1941 hade han förklarat för Günther att han ansåg att de båda tillsammans: 

”hade en ganska stark ställning inom regeringen på så sätt att det skulle vara ytterst 

bekymmersamt för socialdemokraterna om vi lämnade den och att vi därför genom 

avgångshot skulle kunna driva den ganska långt på den linje som ansågo vara den 

rätta” (Johansson, 1984; 238). Günther kom dock av inrikespolitiska skäl inte att föra 

en sådan aktivistisk politik (Johansson, 1984; 240).  

Günther hade naturligtvis även stor formell makt genom sin position som 

utrikesminister, en maktposition som han under midsommarkrisen var mycket 

benägen att använda för att få det avgörande på krisen som han önskade. Som chef för 

utrikesdepartementet hade han resurserna för att genomföra handling; expertis och 

information för att möjliggöra problemformuleringen, att redogöra för alternativen 

och ge förslag till lösningar. Detta underlättades också till stor del av att Günther 

alltid var den som var först föredragande under regeringens och utrikesnämndens 

möten, vilket innebär att han satte agendan som övriga mötesdeltagare tvingades 

förhålla sig till. Genom att tala först fick han en stor möjlighet att påverka de andra 

spelarna genom övertygelse och övertalningsförmåga. En annan vital del av Günthers 

förhandlingsfördelar var faktumet att han redan från början hade kungen på sin sida i 

spelet. Detta kom att bli en av de avgörande faktorerna för spelets utgång. 

Per Albin Hanssons position under krisen var – i kraft av statsministerämbetet och 

partiledarposten i majoritetspartiet socialdemokraterna – självklart mycket stark. 

Günther hade ett allvarligt samtal med Hansson bara dagar före midsommaren 1941 

och lät då statsministern, enligt dennes egna dagboksanteckningar, förstå att landets 

öde som aldrig förr kunde komma att bero på honom (Wahlbäck, 1972; 166). 
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Statsministerns handlingsutrymme i regeringen var emellertid relativt begränsat. Detta 

beroende på den hänsyn Per Albin var tvungen att ta till de andra spelarnas redan 

fastslagna positioner. I det egna partiet använde Hansson den makt han förfogade över 

i form av förhandlingsfördelar och sin skicklighet. I och med förmågan att kunna styra 

ett parti med majoritet i riksdagens båda kamrar hade Per Albin alltså i realiteten en 

mycket stor egen makt. Nödvändigheten av att behöva ta hänsyn till de andra spelarna 

i samlingsregeringen var dock en stor begränsande faktor. 

• Vad är spelet?  

Hansson vägde argumenten för och emot bifall på den socialdemokratiska 

riksdagsgruppens möte den 24 juni. I minnesanteckningar nedtecknade en knapp 

månad senare skrev statsministern att det avgörande för beslutet var ”att man icke kan 

vinna enighet om en avslagspunkt”. Han hävdade att för att ta en ställning som i 

värsta fall kunde leda till krig räckte det inte med att ha en majoritet bakom sig. Hela 

folket måste vara med och så var inte fallet vid tillfället. Istället fick man ta risken av 

en inre kris. Om saken skulle ställas på sin spets fick enskilda regeringsmedlemmar ta 

konsekvenserna genom att lämna regeringen. Hansson konstaterade att det 

parlamentariskt var orimligt med en regering mot riksdagens majoritet och att ”en rent 

socialdemokratisk regering skulle sättas under ständig press, och en regering utan 

socialdemokrater skulle sakna motståndskraft…” (von Sydow, 1997; 189).  

Per Albin, som vid det här laget inte hade några förhoppningar om att 

regeringspartierna skulle kunna enas om ett nej, ville inte på något sätt förhindra att 

nej-opinionen fick möjlighet att göra sina röster hörda. Han visste emellertid att det 

var föga troligt att högerpartiet eller bondeförbundet skulle ändra åsikt. Möjligtvis 

skulle socialdemokraterna kunna få med sig ett delat folkparti, men inte heller det 

hade varit mycket värt. Socialdemokraterna hade redan riksdagsmajoritet. Lämna 

ifrån sig regeringsmakten kunde man inte på grund av att de fullmaktslagar man stiftat 

kunde bli ett hot mot partiets existens i händerna på en reaktionär regering. Att bilda 

regering ensam eller i koalition med folkpartiet var omöjligt av utrikespolitiska skäl. 

Regeringen skulle då få en antitysk karaktär och tvingas leva under det ständiga hotet 

att tyskarna skulle slå till mot den (Johansson, 1984; 265-266). Hansson var ytterst 

medveten om att socialdemokraterna inte kunde regera på en anti-tysk hållning när 

alternativet var en pro-finsk hållning (von Sydow, 1997; 190). 
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Om resultatet av Wigforss omröstning hade blivit gällande som partiets åsikt i frågan 

skulle det ha lett till en regeringskris emedan de övriga regeringspartierna vägrat 

ansluta sig. Här visade Per Albin en betydande politisk skicklighet genom att snabbt 

ordna en ny omröstning under förutsättning att de andra partierna svarade tvekande. I 

den nya omröstningen vann Hanssons sida med en knapp majoritet. En majoritet han, 

i ett samtal med Boheman, menade kunnat vara mycket större men att han ansåg det 

vara ”klokt med en så pass stor minoritet för Wigforss skull” (Linder, 1998; 86). 

Wigforss har senare även erkänt att det fanns ett bimotiv för den första omröstningen: 

att markera var partiet stod ideologiskt inför eftervärlden: ”Att i denna önskan att 

deklarera vad man helst ville, också ingick avsikten att en gång i framtiden kunna 

skydda partiet mot beskyllningar att mindre än andra värdera frihet och 

självständighet, ska jag inte förneka” (Johansson, 1984; 267). Den dubbla 

omröstningen blev således ett sätt för socialdemokraterna att kunna acceptera beslutet. 

De klarlade sin ovilja mot eftergifter åt tyskarna men kunde samtidigt under 

betonandet av oviljan gå med på transitering för att bevara den viktiga nationella 

enigheten (Björkman, 2005; 403).  

I. Beslutsprocesser. 

Beslutsprocessen under midsommarkrisen var genomgående centrerad till ett 

ganska litet antal aktörer som möttes i några olika forum. Processen hjälpte 

därför till att plocka fram de viktiga spelarna och ge dem dess roller. En central 

del av spelets struktur började framträda redan den 22 juni när kung Gustaf V 

informerades av Günther och Hansson och därefter blev en viktig bricka i spelet 

som måste beskrivas närmare. Kungens övergripande mål var att hålla landet 

utanför kriget och hans position som nationellt samlande symbol gjorde honom 

till en nyckelspelare vars ståndpunkt alla andra spelare var tvungna att förhålla 

sig till. Kungens handlande under midsommarkrisen har med rätta blivit mycket 

uppmärksammat på grund av den betydelse hans ställning sedermera kom att få 

för det slutgiltiga beslutet. Gustaf V handlade enligt reglerna och den uppgörelse 

med Edén som av Axel Brusewitz (1964; 103) beskrivits som ”en 

kapitulationsakt som kan sägas besegla det parlamentariska genombrottet”. I 

uppgörelsen lovade han att inga andra skulle komma mellan honom och 

ministären vilket betydde att det tidigare systemet med dolda rådgivare, politiker 
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eller militärer, skulle vara slut (Brusewitz, 1964; 102). Det har diskuterats 

huruvida Günther kan ha påverkat kungen i hans ställningstagande, det är dock 

inte bevisat. Ett sådant agerande är i så fall fortfarande förenligt med de 

parlamentariska principerna (von Sydow, 1997; 220). 

Kungen hade alltså en stor informell makt under spelet om midsommarkrisen på 

grund av sitt anseende och beslutsprocessens utformning. Hans position kom att 

användas i det politiska maktspelet av spelare med stor formell makt. Den 

formella makten låg som tidigare berörts främst hos statsministern, 

utrikesministern och hos övriga regeringsmedlemmar. 

II. Spelets regler. 

Den konstitutionella procedur som regeringen valde att följa kom att forma 

spelet och ge det dess regler. Beslutsgången - med ett flertal olika möten i 

regering, utrikesnämnd och riksdagsgrupper - gav tid för de ledande spelarna att 

sätta agendor och använda sin makt för att påverka och styra spelet i önskad 

riktning. 

En samlingsregering fordrar att beslut tas i konsensus. Eftersom det självfallet är 

så att konsensus inte uppstår automatiskt vid en krissituation i en regering med 

fyra olika partier representerade krävs ett stort mått av förhandling och 

övertalning. Tonläget var stundtals högt under midsommarkrisen, men 

underliggande fanns ändå en allmän vetskap om, och en kultur av 

samförståndsanda vilken ansågs nödvändig för landets väl. Spelets regler med 

den konstitutionella proceduren och samlingsregeringen präglade på så vis 

beslutsfattandeprocessen under krisen och var en bidragande faktor till dess 

utfall. 

III. Politiskt resulterande handlande.  

Avgörandet av midsommarkrisen kom till sist att handla mer om att politiskt 

navigera sig fram för att undvika partisplittring och en förödande regeringskris 

än om den egentliga betydelsen av beslutet eller den ideologiska övertygelsen. 

Högerpartiet, Bondeförbundet, utrikesminister Günther och kung Gustaf V tog 

tidigt under krisen ställning för ett godkännande. Folkpartiet vacklade men kom 
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till slut också att inta en pro-finsk hållning. Detta bakband Per Albin Hansson. 

Han visste att det i realiteten var omöjligt att säga nej i det läge som nu 

uppkommit. För att undvika en regeringskris eller till och med en konstitutionell 

kris i händelse av att kungen menade allvar med sitt abdikationshot var det 

tvunget att bli ett ja. Ett ja var dock inte heller någon garanti för att undkomma 

en regeringskris. För att undvika detta var de starka nej-förespråkande krafterna 

inom socialdemokraterna och regeringen tvungna att vinnas över. 

Hansson spelade med stor taktisk skicklighet det politiska spelet. Statsministern 

visste att det egna handlingsutrymmet - med hänsyn till de övriga spelarnas 

positioner - var ytterst begränsat. Han utnyttjade därför de dagar han hade till 

förfogande för att lägga ut spelplanen. Genom att länge förtiga sin egen 

ståndpunkt i frågan - som man kan förmoda lutade åt ett ja redan efter mötet 

med Günther och kungen den 22 juni - undvek han en större splittring i det 

socialdemokratiska partiet fram tills dess att avgörandet skulle ske. Per Albin 

valde att satsa allt på att vinna slaget om partiet vid ett enskilt tillfälle istället för 

att riskera en längre söndrande debatt inom detsamma. Det var på mötet med 

den socialdemokratiska partigruppen som det egentliga politiskt resulterande 

handlandet kom att ske. Statsministerns inledande tal var fokuserat på att 

presentera faktauppgifter som markerade att inget annat beslut än ett bifall till 

den tyska begäran egentligen var genomförbart. Han satte sedan - genom sin 

snabbt föreslagna omröstning direkt efter Wigforss - in den avgörande stöt som 

gjorde att han kunde vinna den politiska dragkampen inom det 

socialdemokratiska partiet. Därmed kunde enighet också nås inom regeringen 

och det blev möjligt att fatta beslutet om att tillåta transiteringen av Operation 

Engelbrecht. 

Bifallet till de tyska kraven kom officiellt att fastställas som ett engångsbeslut 

vilket gjorde det till något av en seger i nederlaget för den proallierade delen av 

regeringen. Den storsvenska linjen fick igenom sitt förslag men fick samtidigt 

sina händer bakbundna (Johansson, 2000; 226). Socialdemokraterna kom därför 

att genom godkännande av transiteringen bli förlorare på kort sikt men vinnare i 

det långa loppet. Motsatt förhållande kom att gälla för representanterna för den 

storsvenska linjen som kortsiktigt blev vinnare men som därigenom också gav 
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upp sin framtida handlingsfrihet. Det var vad Günther fick kompromissa bort i 

förhandlingsspelet för att få igenom transiteringen. Att låsa sig vid ett 

engångsbeslut stred som Björkman (2005; 418) skriver helt mot hans strävan 

och utrikespolitiska hållning. 

6.	  SAMMANFATTANDE	  DISKUSSION	  

Den fråga som låg till grund för undersökningen var: hur kan det svenska beslutsfattandet 

under midsommarkrisen 1941 förklaras? Genom att analysera midsommarkrisen med hjälp av 

den rationella aktörsmodellen och det interna maktkampsperspektivet har vi fått två olika 

skildringar av händelsen och två olika sätt att förklara beslutsfattandet under densamma. 

Förklaringen till beslutsfattandet som ges av den rationella aktörsmodellen är mycket enkel, 

lättförståelig och har en betydande förklaringskraft. Om staten ses som en enhetlig rationell 

aktör och medvetenhet finns om dess huvudsakliga mål - att bevara freden i landet - kan man 

också på ett enkelt sätt förklara beslutet att tillmötesgå Nazitysklands krav. Historiskt har 

detta också varit en smidig och bekväm tolkning av midsommarkrisen. Genom att anlägga det 

småstatsrealistiska perspektivet; reducera statens mål till att bevara freden och påstå att det 

enda rationella valet i den uppkomna situationen var att ge upp neutraliteten, skapas en bild 

av beslutet som förståeligt och i någon mån också moraliskt acceptabelt. Om staten ses som 

en rationell aktör blir det lättare att rättfärdiga den motbjudande handling det innebar att gå i 

Nazitysklands ledband. Att se staten som en rationellt agerande enhetlig aktör kan också vara 

frestande då det för diskussionen bort från det obekväma personliga ansvaret i 

beslutsfattandet. Om staten och regeringen betraktas som ett rationellt handlande kollektiv 

finns det heller ingen som i efterhand behöver bli personligt anklagad för att ha önskat 

tillmötesgå diktaturen. 

Regeringen fattar beslut som ett kollektiv, men det betyder inte att den är kollegial eller alltid 

kan ses som en enhet. Detta är vad vi har erfarit när midsommarkrisen analyserats genom den 

interna maktkampsmodellen. Med dess hjälp kan vi förklara staten och regeringen som en 

löst sammansatt enhet med många och ibland helt oförenliga mål och intressen. Det teoretiska 

ramverket bidrar till att lyfta fram komplexiteten i beslutsfattandet och de många påverkande 

bakomliggande faktorerna på ett sätt som förbises i den rationella aktörsmodellen. På så vis 

framträder bilden av att det avgörande beslutet inte grundades i ett rationellt val av en 

enhetlig stat i syfte att undvika inblandning i kriget. Snarare var beslutet ett resultat av ett 
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beräknande spel. Tuffa förhandlingar mellan spelare med olika mål och uppfattningar, låsta 

positioner och en statsministers kompromissande för att hålla samman sin regering ledde 

fram till avgörandet. Resultatet av maktspelet bland beslutsfattarna är summan av de 

kompromisser och förhandlingar som förelåg beslutet. När analysen av midsommarkrisen 

grundas på den interna maktkampsmodellen förstår vi att beslutsfattandet snarast kan vara 

relativt irrationellt. Behovet att kompromissa mellan motstridiga intressen kan leda till att 

slutresultatet ibland hamnar långt ifrån vad som från början var det mest rationella beslutet. 

Den rationella aktörsmodellen förutsätter alltså att man ser på staten som en enhetlig aktör 

vilket i det här fallet hindrar oss från att se processerna som pågår inuti den. Den interna 

maktkampsmodellen lyfter fram dessa och visar att tanken om rationalitet även kan appliceras 

på lägre nivå. Vad Per Albin Hansson faktiskt gör när han väljer att gå på utrikesministerns 

linje, avslöjar sin ståndpunkt och får den socialdemokratiska riksdagsgruppen att följa hans 

kurs är i någon mån ett personligt rationellt val. Nu är dock inte det huvudsakliga målet att 

hålla landet utanför kriget, nu är det övergripande målet att hålla ihop samlingsregeringen. 

Detta är dock bara en av många förklaringar som ges av den interna maktkampsmodellen och 

här tangerar vi också svagheten med den som analysinstrument. Det stora antalet variabler i 

analysverktyget gör att det kan bli svårt att peka ut vilken som är den mest avgörande. 

I det här fallet är dock svagheten i den interna maktkampsmodellen samtidigt dess styrka. 

Syftet med uppsatsen var att förklara beslutsfattandet under midsommarkrisen och visa hur 

det kan göras på olika sätt. Genom att gå ner på politikernivå får vi en beskrivning som 

avviker från den småstatsrealistiska bild som präglat historieskrivningen. Analysen har 

tydligt visat att det finns all anledning att ifrågasätta att det är genom det perspektivet som 

midsommarkrisen ska förklaras. Det - av den rationella aktörsmodellen präglade - 

småstatsrealistiska perspektivet ger en smidig och enkel förklaring. Men i ljuset av den 

undersökning som genomförts med den interna maktkampsmodellen ser den i mångt och 

mycket ut som en efterhandskonstruktion. Som har framgått i den genomförda analysen 

berodde regeringens beslutsfattande på många andra faktorer än att bara undkomma kriget. 

En del av den forskning som tidigare bedrivits i bland annat SUAV-projektet har behandlat 

de enskilda aktörernas inverkan på beslutsfattandet under midsommarkrisen. Någon syntes av 

forskningsresultaten har dock aldrig presenterats. Där har denna uppsats fyllt en 

forskningslucka då den sammanfört de slutsatser som drogs i SUAV-projektet vilka, 

kompletterat med senare forskning, har kunnat ge en mer fullständig förklaring av händelsen. 
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Den interna maktkampsmodellens konstruktion gör den lämplig för att strukturera och 

analysera ett så pass omfattande empiriskt material som forskningen utgör. 

I analysen framgår det tydligt att olika förklaringar kan tillskrivas en händelse beroende på 

vilka teoretiska glasögon man bär när undersökningen genomförs och på vilka frågor som 

ställs till materialet. För att kunna förklara en händelse måste vissa delar av den väljas ut 

vilket ger olika faktorer och skeenden varierande betydelse i förklaringen. Det innebär 

således att analysresultatet i mycket hög grad är beroende av den förklaringsmodell som 

används. De två vitt skilda framställningarna och slutsatserna som blev resultatet av denna 

analys är ett tydligt exempel på detta faktum. 

En förklarande analys som denna, genomförd med hjälp av den interna maktkampsmodellen, 

ger en realistisk förklaring av beslutsfattandet. Detta beror på modellens fokus på de faktiska 

politiska processerna och på att individerna, i form av politiska spelare, lyfts fram i ljuset. 

Deras handlande och val får en avgörande betydelse vilket är en stor analytisk fördel. Det 

hjälper oss också att förstå att historien inte är determinerad, vilket är en bild som det 

rationella aktörsperspektivet kan ge oss. I det rationella aktörsperspektivet är processerna inte 

lika viktiga. Istället är det resultatet som är i fokus, hur det kom till är inte av samma 

betydelse. Detta förenklade sätt att analysera kan ibland föranleda tämligen orealistiska 

förklaringar då modellen kan få det att se ut som att alla beslut vilar på rationell grund, 

oavsett om så var fallet eller inte. Modellerna behöver dock inte utesluta varandra. De kan 

kombineras och båda vara till hjälp för att förklara händelser och beslutsfattande. 

Om vi avslutningsvis ska besvara uppsatsens huvudfråga - hur beslutsfattandet under 

midsommarkrisen kan förklaras - går det alltså att göra på två sätt. Antingen tar vi den 

klassiska, enkla vägen och ser beslutet som ett rationellt val av den svenska regeringen för att 

bespara nationen att bli direkt inblandad i ett blodigt världskrig. Eller så väljer vi att anlägga 

det mer komplicerade interna maktkampsperspektivet och förklarar beslutsfattandet under 

midsommarkrisen som ett resultat av det som är politikens kärna; förhandlingar och 

kompromisser. Personligen anser jag - mot bakgrund av den genomförda undersökningen - 

att det senare alternativet är det mest passande i det här aktuella fallet. 
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