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ABSTRACT: 
The 1900s saw two incidents of states using their military in civil disorder situations, which re-

sulted in the killing of unarmed citizens. May 14, 1931 in Ådalen, marks a significant part of Swe-

dish history and its view of the use of military force.  On that day, a peaceful protest march esca-

lated, which resulted in live firing by the military stationed there to uphold law and order. This re-

sulted in the deaths of five civilians and the prohibition of the use of military force in incidents of 

civil disorder. In 1972 in Northern Ireland a similar event took place on January 30, which is com-

monly known as Bloody Sunday. The Troubles were raging and resulted in protests for civil rights 

by nationalists. On that day a protest march escalated and the soldiers from the 1st Battalion of the 

Parachute Regiment were sent in to the city and killed fifteen civilians. This marked the worst case 

of military abuse in The Troubles, but resulted in no further restrictions on the use of military force 

in the United Kingdom.  

     The issue in this thesis is how cultural factors affect states’ views of the use of military force.  

The purpose of this thesis is to increase the understanding of how two cases of the use of military 

force against civilians, can have such different outcomes and expression. The theory used in the 

thesis comes from the book The Culture of National Security and explains how a state’s norms, 

culture and identity affect its national security.  

    The conclusion is that a change in a state’s culture and identity affects the state’s view of the use 

of military force. Sweden had a major change in identity, which resulted in a new law against the 

use of military force in cases of civil disorder. The United Kingdom did not have a major identity 

change, which resulted in no major changes to policy on the use of military force. 
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1. Inledning  
 
14 maj 1931 markerar en dag i svensk historia som haft stor betydelse för synen på militär 

våldsanvändning i Sverige. Detta var då svensk yrkesmilitär, som stod under polismans befäl, 

sköt ihjäl fem personer i ett fredligt demonstrationståg.1 41 år senare inträffade en liknade 

händelse under konflikten på Nordirland då brittisk militär hade kallats in för att stötta polisen 

med att upprätthålla ordning i landet. Den 30 januari 1972 öppnade det brittiska fallskärmsjä-

garförbandet eld mot ett fredligt demonstrationståg vilket resulterade i att 14 civila miste livet. 

Händelsen går under namnet den blodiga söndagen (The Bloody Sunday).2 

Efter Ådalshändelserna startade två utredningar från olika aktörer i Sverige för att reda ut vad 

som inträffat och av dessa är det Ådalskommissionens berättelse som är den officiella utred-

ningen. En debatt startade om användandet av militärt våld i Sverige och lagar togs fram för 

att förbjuda militära maktmedel i upploppsliknande situationer.3  

Efter den blodiga söndagen upprättades Widgeryutredningen som försvarade militären och 

beskyllde utfallet av händelsen på demonstranterna. Utredningen såg som partisk och orsa-

kade starka känslor hos befolkningen på Nordirland. Konflikten trappades upp och inga större 

restriktionen för militär våldsanvändning upprättades. År 1998 beslutade premiärminister 

Tony Blair att vidare utreda händelserna. Utredningen startade med Lord Saville som dess le-

dare vilket gav utredningen namnet Savillerapporten (Saville inquiry). Denna rapport visar att 

militären agerat fel, men det formulerades trotts det inga nya lagar som förbjöd militärt våld i 

inhemska konflikter.4  

De båda händelserna är lika i aspekten av att det är två fall där militär kallats in för att upp-

rätthålla lag och ordning som resulterat i militärt övervåld mot egna befolkningen. Det intres-

santa är att efterspelen på den politiska nivån skiljer sig avseende möjligheten att fortsätta an-

vända militär i samhället och det är detta som denna uppsats ämnar att undersöka. Detta är en 

jämförande fallstudie som ska jämföra två fall av militärt våld mot civila. Studien kommer att 

fokusera på att belysa de olika utfallen i det politiska efterspelet som resulterat i olika tillvä-

gagångsätt i synen på militär våldsanvändning inom staterna.  

 
Att en stat använder sig av militära maktmedel mot sin egen civilbefolkning är något som 

borde ses som allvarligt. Ändå var det precis det som inträffade i Ådalen 1931 och på Nordir-

land 1972. Skotten i Ådalen har påverkat den svenska försvarspolitiken och efter händelsen 

gjorde Sverige stora förändringar som inneburit ett förbud mot militärt våld mot i demonstrat-

ion- och upploppsituationer i Sverige.5 I Storbritannien har man fortsatt med att använda sig 

av militär på Nordirland som stöd till polisen.6  

Konsekvenserna för det militära våldet skiljer sig alltså åt i de båda staterna. Sverige och Stor-

britannien är två skilda stater vilket innebär att staternas olika politiska kulturer kan vara en 

bidragande faktor som präglar den nationella säkerheten och således även det militära våldet 

                                                        
1 Ådalskommissionen, Berättelse, Angiven av den Kungl. Maj: T tillsatta kommissionen för undersökning 
rörande oroligheterna i Gudmundrå m.fl. kommuner av Västernorrlands län Maj 1931, Kungl. Boktryck-
eriet, Stockholm, 1931, s. 1 
2 Murray, Douglas, Bloody Sunday: truths, lies and the Saville Inquiry, Biteback, London, 2011, s. 1-2 
3 SOU, Statens offentliga utredningar, 2001:98, Stöd för försvarsmakten, s. 62-63 
4 Murray, s. 2-5 
5 SOU 2001:98, s. 62-63 
6 Ministry of Defence,  Joint Doctrine Publication 02, Operations in The UK: The Defence contribution to resil-
ience, Swindon, 2007, paragraf 111 
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vilket gör att det kommer till olika uttryck staterna emellan. Sverige år 1931 och Storbritan-

nien 1972 är givetvis på två helt skilda platser när det gäller politik och intressen men det in-

tressanta är att Ådalshändelserna präglat den svenska synen på militärt våld sedan det inträf-

fade, samtidigt som blodiga söndagen inte inneburit större restriktioner i Storbritannien. Pro-

blemet jag ämnar att undersöka är således hur kulturella faktorer kan påverka statens syn på 

militärt våld. 
 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför två liknande händelser av militärt våld mot civila 

kan få så olika konsekvenser och uttryck. För att och förståelsen för detta används teori om 

kulturellt betingade faktorer.  

Frågeställningen i denna uppsats blir således: Hur kan vi öka förståelsen för det olika utfallet 

av militärt våld i Ådalen och den blodiga söndagen? 

 

1.1.1 Forskningsfrågor 
För att lättare förstå hur frågeställningen och dess forskningsfrågor ska passa in i undersök-

ning följer nu en kort introduktion till uppsatsens teori. Boken The Culture of National Secu-

rity beskriver hur faktorer som kultur, normer och identitet inte räknas med i större utsträck-

ning när det gäller hur internationella relationer och nationell säkerhet kan analyserats och 

förstås. Detta innebär en förlust i perspektivet på vad som påverkar statens nationella säker-

het7. Författarna till boken vill således belysa hur sociologiska faktorer bidrar till att forma en 

stats nationella säkerhet och det är denna teori som används för att öka förståelsen för mina 

fall.  

 
Syftet och frågeställningen genererar i sin tur dessa forskningsfrågor: 

 Hur påverkar statens identitet synen på användandet av militärt våld? 

 Hur påverkar Kulturella/institutionella element användandet av militärt våld? 

 

1.2 Material och avgränsningar 
Detta är en kvalitativ empirisk studie. De tryckta källorna består främst av sekundärkällor som 

skildrar fallen. Denna del av empirin studerar fallen utifrån olika perspektiv med hjälp av en 

rad olika metoder, exempelvis intervjuer av personer som bevittnade händelserna. Detta hjäl-

per mig att få en bredare bild av hur andra upplevde fallen vilket kan gynna mig i min analys. 

Även vissa förstahandskällor i form av staternas egna utredningar och lagar används i detta 

arbete. Dessa består främst av Ådalskommissionens berättelse och Savillerapporten, men även 

av lagtexter eller statliga offentliga utredningar. Utredningar, lagtexter och statliga offentliga 

utredningar kommer från svenska riksdagen och brittiska regeringens hemsidor. Nackdelen 

med att använda sig av sekundärkällor är att de kan anses vara mindre trovärdiga än en första-

handskälla.8 De sekundärkällor som nyttjas i detta arbete tar oftast förstahandskällorna som 

utgångspunkt och borde därför kunna ses som trovärdiga.  

Den stora fördelen med min empiri är att den ger mig en bredare bild av fallen vilket gör att 

det blir lättare för mig att spåra faktorer som identitet, kulturer, normer, intressen och policy 

                                                        
7 Katzenstein, Peter J. (red.), The culture of national security: norms and identity in world politics, Columbia 
University Press, New York, N.Y., 1996, s. 4-5 
8 Esaiason, Peter, Gilljam, Mikeal, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Luna. Metodpraktikan – konsten att stu-
dera samhälle, individ, och marknad, Elanders Sverige Ab, Vällingby, 2010, s. 319 
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som jag kan använda i min analys. De aktörer som kommer att studeras är staternas politiska 

del, militären, demonstranterna och utredningskommissionerna. Detta kommer ge mig infalls-

vinklar för att spåra tidigare nämnda faktorer. 

 

Empirin till den jämförande fallstudien avgränsas till den empiri som rör de specifika fallen. 

När det gäller Ådalen gäller det empiri som avhandlar årtalen 1929-1932 men även lagänd-

ringar 1968 och 2006 som kan förknippas med händelsen. I fallet om blodiga söndagen så har 

empiri som rör konflikten på Nordirland i sin helhet inte behandlas, i stället har empiri som 

avhandlar den blodiga söndagen och dess händelseförlopp använts, anledningen till detta är 

att jag studerar den blodiga söndagen utifrån att det är en händelse av militärt övervåld och 

inte som en händelse i The Troubles. Empirin innefattar främst åren 1969 till 1972 men även 

de händelser som ledde fram till Belfastavtalet och Savillerapporten mellan 1972 och 2010.  

 

1.2.1 Källkritik 
Händelserna som denna uppsats ämnar att undersöka är mycket diskuterade i både tryckta käl-

lor och debatter. På grund av att skotten i Ådalen och den blodiga söndagen lämnat så pass 

stora avtryck i respektive stat så har ett antal individer med olika syn på händelserna utryckt, 

tolkat och satt sin egen prägel på den empirin som finns tillgänglig. Med andra ord så innebär 

detta att källorna ofta är vinklade åt olika håll beroende på författare, exempelvis socialdemo-

krater när det gäller Ådalen eller nationalister när det gäller den blodiga söndagen. Detta är 

något som jag är medveten om när jag utför denna studie, men att källorna är vinklade behö-

ver inte vara negativt. Eftersom denna studie ämnar att undersöka fallen utifrån teorier som 

innefattar bland annat staters identitet, intressen och kultur så kan empirins vinkling verka i 

min favör eftersom det kan ge spår av de faktorer som jag ämnar att undersöka. 

 

1.3  Forskningsläge 
I boken Essence of Decision försöker Allison och Zellikow förklara krisen på Kuba utifrån in-

ternationella relationer och säkerhetspolitik. De använder sig delvis av modellen Rational 

Actor som förklarar staters agerande utifrån ett instrumentellt perspektiv. Det förutsätts att 

staterna agerar efter dess intressen som till exempel makt eller ekonomi och att detta vägs mot 

konsekvenserna som kan uppstå när man väljer att handla efter intressen. Vidare beskriver de 

en rad skolor som inspirerats av modellen som exempelvis klassisk realism, neorealism och 

liberalism.9  

 

I boken The Culture of National Security lägger författarna fram problemet att man i forsk-

ning om politik och nationell säkerhet sällan tar med aspekter av kultur, identitet och normer 

som en del av forskningens utfall. Två perspektiv lyfts fram: Neorealism och Neoliberalism. 

Dessa perspektiv är ibland generaliserande i synen på hur sociala miljöer och dess aktörer på-

verkar varandra och på så vis formar den nationella säkerheten.10   

I boken har författarna påbörjat en teoriutveckling för att fylla den lucka som de anser finnas i 

forskningen i ämnet om nationell säkerhet. Denna lucka har uppstått mellan strukturella och 

rationella analysstilar och det sociologiska förhållningssättet. Boken erbjuder en syn på hur 

sociala faktorer påverkar den nationella säkerheten genom flera avhandlingar beskrivande 

                                                        
9 Allison, Graham T. & Zelikow, Philip D., Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis, 2. ed., 
Longman, New York, 1999, kapitel 1  
10 Katzenstein, s.25 
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olika situationer av internationella relationer och nationell säkerhet.11  

 

Jag ansluter mig till forskningen om hur kultur och identitet påverkar den nationella säker-

heten och således synen på militär våldsanvändning. Jag kommer att använda teorin för att för 

att öka förståelsen för inrikes fall. Eftersom denna forskning lägger till bitar i ett helhetsper-

spektiv så blir det även viktigt för mig att beröra det instrumentella perspektivet för att kunna 

diskutera utfallet av mina två fall.   

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen teori och metod kommer först att redovisas i kapitel 2 och 3. Detta genererar mitt 

analysverktyg (kapitel 2.2) som ska användas i uppsatsen. Därefter följer en analys av mitt 

material där det att redogörs för utfall och efterspel av de båda händelserna och ett försök till 

att öka förståelsen för detta med hjälp av teorin. Avslutningsvis kommer jag att diskutera re-

sultatet utifrån vald metod, slutsatser och ge förslag på vidare forskning. 

2. Teori 
 

2.1 Uppsatsens teori 
Teorin innefattar sociologiska termer; norm, kultur och identitet. Dessa faktorer är resultatet 

av sociala processer och politisk handling. Här följer nu en begreppsutveckling för att förklara 

de olika termerna. 

 

Normer kan förklaras som kollektiva förväntningar på det korrekta beteendet av en viss aktör 

med en given identitet. Normer är ibland regler som utgör en identitet och är vitala eftersom 

de specificerar de handlingar som kommer att få andra att upptäcka och validera en viss iden-

titet. Normer kan även vara reglerande i dess effekter och reglerar då vad som ses som stan-

dard för rätt beteende av en identitet. Normer utgör alltså identiteter eller reglerar dess bete-

ende, det vill säga förbjuder eller tillåter visst uppträdande, eller båda delarna. De fastställer 

alltså aktörer och dess intressen i en situation.12 Exempelvis, om innehavande av moderna va-

pensystem är världssamfundets definition på att en stat är modern, leder detta till att stater läg-

ger stora pengar på inköp av moderna vapensystem trotts att dessa inte har någon större effekt 

på den nationella säkerheten i stort.13 Normer delas in i olika kategorier exempelvis rättsliga 

och moraliska.14 En rättslig norm kan uttryckas i föreskrifter vilket är en rättsligt bindande 

norm. Beroende på aktör har normer olika namn, exempelvis kallas en norm från Riksdagen 

lag och en norm från regeringen kallas förordning.15 Moraliska normer innebär definierar vad 

som är rätt och fel och kan således styra en individs eller aktörs handlande i en given situat-

ion.16 

 

                                                        
11 Katzenstein, s. 4-5 
12 Jepperson, Ronald L., Katzenstein, Peter J, Wendt, Alexander, Norms, Identity, and Culture in National Se-
curity. I: Katzenstein, Peter J. (red.), The culture of national security: norms and identity in world politics, 
Columbia University Press, New York, N.Y., 1996, s. 54-56 
13 Katzenstein, s. 5 
14 www.ne.se  sökord: norm 
15 www.ne.se  sökord: föreskrift 
16 www.ne.se  sökord: moral 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Identitet beskrivs som en sammanfattande term för olika konstruktioner av nation- och stats-

väsende. Konstruktionsprocessen är politisk och fungerar genom att flera aktörer ställs emot 

varandras åsikter. Begreppet identitet skildrar olika nationella ideologier och syften samt att 

man även ser till ändringar i ett lands statsväsende som antas nationellt och projiceras inter-

nationellt. Ett exempel på detta är Tyskland och Japan som ändrade sitt kollektiva syfte från 

krig till handel efter andra världskriget. Här ändrades alltså den inriktning som landet ska ha 

nationellt och detta avspeglas sedan internationellt vilket då blir en del av landets identitet. 

Statens identitet är således det staten vill representera, det staten är.17  

 

Kultur beskrivs som ett brett perspektiv av modeller för nation- och statsmakt eller identiteter 

som grundar sig i seder eller lagar. Med kultur menas till att börja med en rad värderingar som 

normer och värden. Här finns även en rad kognitiva enheter som definierar vika aktörer som 

finns, hur de agerar och hur de samspelar tillsammans med andra aktörer. Kultur är således en 

produkt av normer och identitet.18    

 

The Culture of National Security och dess argument är anpassad för ett internationellt per-

spektiv men författarna menar även att den går at applicera på ett nationellt perspektiv.19 För-

fattarna illustrerar ett kretslopp där det framgår hur olika faktorer spelar in och påverkar 

varandra för att forma en stats nationella säkerhet. I modellen ingår begreppen kulturella och 

institutionella element, identitet, intressen och policy och det är dessa som jag kommer att 

bryta ner och sedan operationalisera till mitt analysverktyg.  

Kretsloppet beskriver hur olika faktorer påverkar varandra. Den struktur som statens miljö be-

står av innefattar kulturer, institutioner och normer som formar lagar och moral. Detta påver-

kar statens intressen och dess policy. Policy är grundprinciper som definierar en aktörs all-

männa agerande.20 Likaså påverkar miljöns struktur en stats identitet, det vill säga den bild av 

sig själva som staten vill projicera på sin omgivning, en bild som beskriver ”det här är staten”. 

Statens identitet formar även dess intressen och policy. Om statens identitet skulle ändras, det 

vill säga, att den inte längre stämmer in på bilden av sig själv, så kommer det i sin tur påverka 

statens strukturella miljö vilket t ex kan leda till ny kultur eller nya lagar. Detta kan då leda 

till att statens miljö på nytt formar statens identitet, intressen samt policy och processen börjar 

om igen. Statens miljö och policy påverkar varandra fram och tillbaka och beror på att miljön 

styr policyn och en ändring i policyn kan kräva än ändring i statens miljö, exempelvis lagänd-

ringar.21  

 

2.1.1 Det instrumentella perspektivet 
För att stärka en diskussion om synen på militär våldsanvändning så kommer jag kortfattat 

beskriva det instrumentella perspektivet. Inom det instrumentella perspektivet ses det militära 

maktmedlet som ett verktyg för att nå politiska mål, vilket innebär att militärt agerande skulle 

kunna förklaras utifrån politiska målsättningar. En stats intressen kan vara svårdefinierade 

men kan bestå av viljan om bevarad position internationellt, eller utökad makt. Ett problem är 

däremot att man inte vet vilka medel som krävs för att uppnå politiska mål vilket gör det svårt 

                                                        
17 Katzenstein, s. 6 
18 Katzenstein, s. 6-7 
19 Jepperson, Katzenstein, Wendt, s. 34 
20 www.ne.se  sökord: policy 
21 Jepperson, Katzenstein, Wendt s. 52-53 

http://www.ne.se/
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att bedöma åtgång av resurser.22  

Militära maktmedel kan gynna de politiska målen inom det område där det används, men har 

även en spridningseffekt som kan generera fler gynnsamma lägen inom politiken. Militära 

maktmedel kan delas in i fyra kategorier: avskräckning, våldsmakt, tvångsmakt och övertal-

ning. Avskräckning innebär att man får en motpart att inte agera. Våldsmakt innebär att man 

tvingar en motpart att agera genom överlägsen militär förmåga. Tvångsmakt innebär att man 

tvingar en motpart att agera via hot om våld eller begränsat våld. Motparten får då valet att 

agera som vi tänkt. Övertalning innebär att militära maktmedel används begränsat i en för-

handling för att nå ett mål. Det finns således flera syften till användandet av militära maktme-

del.23    

 

2.1.2 Varför denna teori lämpar sig för min studie 
Genom jämförande fallstudiefallstudie, där likheter och olikheter blir tydliga, kan jag med te-

orin öka förståelsen för de båda fallens olika konsekvenser för militär våldsanvändning. Ge-

nom att studera staternas utgångspunkt och sedan studera efterspelet kan jag kartlägga vart en 

förändring startade. Denna förändring skulle kunna ses som att staterna ändrar sin identitet 

vilket kan leda till nya intressen och policy. Denna förändring kommer att synas i normer, la-

gar och statens värderingar eftersom detta hjälper till att avspegla vad staten är, dess identitet.  

Detta kommer i sin tur ändra strukturen på statens miljö som präglas av kultur och institution-

ella enheter som lagar och förordningar. Som jag ser det så passar denna teori väl in på min 

studie; en händelse inträffar som får konsekvenser för synen på militärt våld. Vad händer, vad 

innebär det för staten och vad blir resultatet av händelsen för synen på militärt våld? 

2.2 Analysverktyg 
Metoden som används i denna uppsats är en jämförande fallstudie där jag kommer använda 

mig av ”mest lika” perspektivet för att studera fallens beroende variabel, det vill säga det 

olika utfallet av händelserna, mer om detta i kapitel 3. Det som följer nu är det verktyg jag 

kommer att använda mig av för att analysera min studie för att nå ett resultat kopplat till min 

problemformulering. Jag utgår från det kretslopp som jag tidigare förklarat. Denna teori går 

att spåra till mina forsknigsfrågor i enlighet med principerna för den jämförande fallstudie 

som jag använder mig av. Teorin beskriver faktorerna identitet, intressen, policy samt 

kulturella och intitutionella element. Dessa begrepp har jag i sin tur brutit ner med hjälp av 

min begreppsutveckling. Genom att ta med dessa faktorer i mitt analysverktyg kan jag se en 

spårbarhet i evetuella förändringar och koppla dem till det tidigare beskrivda kretsloppet. 

Detta har genererat följande analysverktyg: 

 

                                                        
22 Ångström, Jan, Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska säkerhetens eller identitetens 

tjänst? . I: Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan (red.), Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 1. uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 176-177 
23 Ibid, s. 177-178 
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Bild 2.2 

 

Här framgår det tydligt vad som kommer studeras för att kunna bygga upp en bild av de 

teoretiska faktorerna. Dessa delar kommer att studeras på båda fallen och sedan jämföras 

utifrån denna matris. Exempelvis kan en stats identitet studeras utifrån dess politiska 

inriktning, dess ideologier. Detta kan då ge en bild av vad staten är och det blir då möjligt att 

definiera dess intressen som politiska målsättningar.  

 

3. Metod 
Den metod jag har valt är en kvalitativ metod i form av en teorikonsumerande jämförande 

fallstudie vars resultat kommer att bidra med ökad förståelse av fallen med den valda teorin. 

Nedan följer en förklaring på hur jag kommer använda denna typ av metod i min undersök-

ning. Därefter kommer en förklaring och en motivering på den valda metoden och fallen för 

denna uppsats. 

 

3.1 Fallstudiens för- och nackdelar 
En fördel med en fallstudie är att den ger mig som forskare möjligheten att fokusera på ett 

smalt spektrum av enheter för att lättare hitta de faktorer som kan användas i undersökningen. 

Jag kan därför i min studie fokusera på att undersöka de faktorer (kultur, normer, identitet, in-

tressen, policy) som är kopplade till den teori som används i uppsatsen för att fokusera min 

studie mot de frågor som ska besvaras. Vidare så ger en fallstudie forskaren möjligheten att 

använda en bred empiri vilket resulterar i att fakta och faktorer kan trianguleras. Detta kom-

mer vara till stor hjälp i min uppsats eftersom den empiri jag använder har tendenser att vara 

vinklad. En bred empiri så kan jag kartlägga olika aktörers beskrivningar vilket resulterar i att 

jag kan jämföra dem och på så sätt bygga upp en bild som stämmer överens med fler parter. 

Det som skiljer sig mellan dem är det jag kan undersöka för att dra slutsatser om aktören och 

återkoppla koppla till teorin.24   

                                                        
24 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap-
erna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 71 
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Trovärdigheten i den generaliseringar som en forskare kan göra utifrån sitt resultat av fallstu-

dien kan komma att kritiseras. För mig som studerar abstrakta faktorer som kultur, identitet 

och normer kan detta bli en fara eftersom olika individer kan tolka empirin och såldes dessa 

faktorer olika. I denna studie blir det viktigt att jag är tydlig med hur jag resonerar och bygger 

upp detta resonemang utifrån det material jag använder. Resonemanget blir då spårbart i em-

pirin och inte bara utifrån mig som författare. Jag kommer även vara tydlig med varje steg i 

min undersökning så att läsare kan följa arbetet och förstå hur jag gått till väga för att nå det 

slutgiltiga resultatet. Detta uppnås genom ett tydligt analysverktyg och utifrån detta kommer 

resultatet kunna motiveras. Vidare så finns det alltid en risk att en forskare påverkar fallets 

miljö med egna värderingar vilket kan göra undersökningen vinklad. Den empiri jag har valt 

som beskriver mina fall är i de flesta fall vinklad. Viktigt för mig är att jag inte lägger in mina 

egna värderingar i vilken sida det är som ”talar sanning”. I stället kan jag kartlägga olika be-

skrivningar för att få ihop en bild som stämmer överens med flera aktörers berättelser utan att 

jag själv behöver värdera en sida som mer trovärdig.25  

 

3.1.1 Motiv till användandet av metoden 
För att jag ska kunna svar på min problemformulering behöver jag studera vad som hände 

före, under och efter de fall som jag ska jämföra. På så vis kan slutsatser dras om vad som 

blev brottet mot hur det var innan fallen. Genom att applicera detta på min empiri så blir det 

möjligt för mig att studera variabler som påverkat utfallet av de fall som studeras.26 Jag kom-

mer att använda mig av ”mest lika” design och anledningen till detta är Ådalen 1931 och den 

blodiga söndagen 1972 liknar varandra i oberoende variabler, men fallens utfall skiljer sig det 

vill säga, den beroende variabel som jag vill undersöka. En god motivering till varför dessa 

fall passar in i undersökningen kommer krävas för att studien inte ska förlora trovärdighet. 

Min motivering följer under punkten 3.1.2.27   

I min studie har jag ställt specifika forskningsfrågor som kommer att undersökas i arbetet. 

Dessa frågor kommer göra min undersökning fokuserad till de variabler jag vill undersöka 

samt bidrar till att undersökningen blir mer strukturerad genom att jag ställer samma forsk-

ningsfrågor till både Ådalshändelserna och den blodiga söndagen. Dessa frågor är grundade i 

den uppsatsens teori vilket gör att arbetet fokuseras ytterligare.28 Genom att jag använder mig 

av en specifik frågeställning som riktas mot de båda fallen samt genom att ha en strukturerad 

undersökning där läsare kan följa arbetets process till sitt resultat, blir det möjligt för mig att 

försvara min uppsats mot en opponent som utan denna ”röda tråd” skulle kritisera mitt resul-

tat.29 

 

3.1.2 Motivering av fall 
Mitt motiv till att välja skotten i Ådalen 1931 och den blodiga söndagen 1972 för att 

händelserna är lika men sklijer sig i dess utfall. De båda händelserna skiljer sig däremot i sitt 

sammanhang. Skotten i Ådalen var av en fredlig demonstartion i Sverige som blev utsatt för 

militärt våld. Denna tid präglades av börskrachen på wallstreet, den vänsterpolitikens 

frammarsch i och ett klassamhälle där arbetare krävde nya rättigheter av sina arbetsgivare. 

Militär kallades in för att stötta den lokala ordningsmakten med att upprätthålla lag och 

                                                        
25 Denscombe, s. 72 
26 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 
Cambridge, Mass., 2005, s. 6. 
27 Ibid, s. 50 
28 Ibid, s. 67-70 
29 Ibid, s. 51 
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ordning samt skydda strejkbrytare mot de demonstarnter som man sedan öppnade eld mot.30  

Den officeilla utredningen, den så kallade Ådalskommissionen, upprättades för att utreda 

händelserna.31  Detta resulterade i att svensk lag gällande användandet av militär trupp i 

samhället ändrades.  

Den blodiga söndagen skiljer sig på det viset att det var en demonstartion som skedde under 

krisen på Nordirland som startade 1969, då militär kallats till Nordirland för att stötta polisen 

att upprätthålla lag och ordning.32 Konflikten eskalerade vilket ledde till att invånare, den 30 

januari 1972, genomförde ett olagligt, men fredligt demonstrationståg mot våld och för 

mänskliga rättigheter. Militären öppnade eld mot demonstranterna vilket reulterade i 

dödsfall.33 Efter händelsen startadedes en utrening som, av stor del av den irländska 

befolkningen, anågs vara partisk i militärens favör vilket vidare trappade upp konflikten. Det 

var inte förrän 2010 som en ny, vad som anses som rättvis, utredning av händelserna 

publicerades. Den blodiga söndagen resulterade inte i några större lagändringar gällande 

användandet av militärer.34 

Två lika fall, men med olika utfall vars orsak ska undersökas. Det skulle kunna argumenteras 

att den blodiga söndagen skiljer sig för mycket mot Ådalen tack vare att det inträffade under 

en kris. Forskare har däremot mer en en gång deklarerat att den blodiga söndagen är det 

största missbruket av militärmakt i konflikten på Nordirland35. Därför anser jag att den kan 

undersökas i samanhanget av militärt våld mot fredlig demonstartion snarare än en händelse i 

den stora konflikten.  

4. Analys 

4.1 Sverige innan Ådalen 1931 
Under tiden mellan 1879 och 1931 blev Sverige en parlamentarisk demokrati och i takt med 

att socialdemokrater och liberaler fick mer inflytande började man även att diskutera ett de-

mokratiserat försvar. Man införde parlamentarisk kontroll över försvarsanslaget vilket ökade 

politikernas insyn i Försvarsmakten. Lagar rörande militären sågs över, men inga ändringar 

gjordes och det var således fortfarande lagligt med användande av militär trupp vid tiden för 

skotten i Ådalen 1931.36 

 

1900 talet startade problemfylld tidsepok internationellt vilket påverkade Sverige. I oktober 

1929 kraschade börsen på Wall-Street vilket resulterade i en världshandel i kris som i sin tur 

resulterade i ekonomisk kris och arbetslöshet i Sverige.37 1920 talet hade borgerligheten mak-

ten i Sverige men vid skiftet till 30-talet började den socialdemokratiska politiken vinna mark 

                                                        
30 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historie-
bruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm, 2001, s. 23-26 
31  Ibid, s. 72-73 
32 Hayes, Patrick. & Campbell, Jim, Bloody Sunday: trauma, pain and politics, Pluto Press, London, 2005, s. 
13-16 
33 Ibid, s. 70-73 
34 Ibid, s. 144-146 

35 Graham Dawson, Trauma, Place and the Politics of Memory: Bloody Sunday, Derry, 1972–2004, Hist 

Workshop J (Spring 2005) 59(1): 151-178. 
36 Guillemot, Agneta, Från Sundsvall 1879 till Ådalen 1931. Om militära kommenderingar vid strejker och 
sociala konflikter. I: Ericsson, Tom, Guillemot, Agneta & Åkerman, Sune (red.), Individ och struktur i histo-
risk belysning: festskrift till Sune Åkerman, Institutionen för historia, Univ., Umeå, 1997 
37 Johansson, s. 32 

http://hwj.oxfordjournals.org/search?author1=Graham+Dawson&sortspec=date&submit=Submit
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mot den borgliga vilket resulterade i vinst i andrakammarvalet 1932.38 Sverige blev ett folk-

hem under denna tidperiod och arbetarrörelse med fackföreningar hade börjat växa sig star-

kare i landet.39 Det var däremot inte enbart den socialdemokratiska politiken som började få 

mer fotfäste under denna tidsperiod. De kommunistiska rörelsen fick mer inflytande i landet 

och påverkade många med sin ideologi.40   

 

4.1.1 Händelseförloppet fram till skotten 
1930 nådde den ekonomiska krisen Sverige, vilket resulterade i att Marma – Långör-koncer-

nen och dess aktiebolag gick in i förhandling med facket om att lönesänkningar för arbetarna. 

Ett av koncernens aktiebolag var sulfatfabriken vid Marmaverken41. En lönesänkning accepte-

rades inte av fackförbunden och man utlöste i oktober 1930 strejk för Marmaverkens arbetare. 

Koncernen svarade med att använda strejkbrytare vilket resulterade i sympatistrejker på samt-

liga av koncernens aktiebolag. Arbetarrörelsen i Sverige rasade mot användandet av strejkbry-

tare och stämningen mellan arbetarrörelser och företag blev spänd. Sûrtaxkommittén bildades 

av Svenska arbetsgivarföreningen i syfte att hitta och anställa strejkbrytare. Detta skulle ut-

nyttjas av sulfatfabrikerna i Sandviken och Utansjö vilket beslutades den 18 februari 1931 och 

konflikten trappades upp ytterligare. Strejkbrytarna anlände till Härnösand den 12 maj 1931 

för vidaretransport till samhället Lunde för att sedan påbörja lastning av de blockerade sulfat-

lagren som fabrikerna byggt upp.42  Arbetet påbörjades den 13 maj vilket inte gick obemärkt 

av arbetarrörelsen som kallade till demonstration.43 Arbetarna träffades i Kramfors för att or-

ganisera sig och efter ett kort tal där vikten av att få strejkbrytarna att lägga ner arbetet påtala-

des, påbörjades marschen.44 När demonstrationståget nådde hamnen bröt de sig in på området 

och stormade ångaren Milos där strejkbrytarna jobbade och slagsmål uppstod. Polisen kunde 

inte reda ut situationen utan såg hjälplöst på. Några av strejkbrytarna tvingades med i demon-

strationståget till Kramfors där de ställdes upp och förhördes av en kommunist. Efter hot lo-

vade strejkbrytarna att lägga ner arbetet och avlägsna sig från Ådalen, ett löfte som inte 

hölls.45  

 

Våldet mot strejkbrytarna samt polisens handlingsförlamning och knappa resurser tvingade 

landshövdingen att tillföra ytterligare resurser till området. Ytterligare polis samt militär trupp 

begärdes och det tillsågs även att fabriksområdet i Sandviken samt Lunde hamn fridlystes.46 

Kvällen den 13 maj anlände den militära truppen bestående av 40 infanterister från Västern-

orrlands regemente och 20 beridna militärer från Norrlands Terrängkår.47 Vid ankomsten till 

Sprängsviken utsattes den militära truppen för glåpord och stenkastning vilket tvingade dem 

att skingra folkmassan. Militären använde sig av rökgranater viket resulterade i att några de-

monstranter fick svedda kläder och brännskador.48    

 

                                                        
38 Johansson, s. 23 
39 Ibid, s. 23-25 
40 Ibid, s. 50 
41 Ådalskommissionens, s. 6-8 
42 Johansson, s. 63-64 
43 Ådalskommissionen, s. 21-22 
44 Ibid, s. 22-23 
45 Ibid, s. 29-31 
46 Ibid s. 31-32 
47 Johansson, s. 67 
48 Ibid, s. 67 



Robbin Eriksson 2015-05-26  
220. Qrzn 

Sida 13 av 27 
 

4.1.2 Den 14 maj 1931 
Med anledning till händelseutvecklingen i Ådalen kallade arbetarrörelsen till möte i Frånö 

Folkets Park. Mötet skulle innefattade hela arbetarrörelsen i Ådalen och man kom fram till att 

det var arbetarnas vilja att upprätta ytterligare ett demonstrationståg för att kräva strejkbrytar-

nas avlägsnande. Demonstrationståget avmarscherade och kvar blev arbetsrörelsen ledare för 

att diskutera den uppkomna situationen. 49  

Demonstrationståget var cirka två kilometer långt och i dess tät framfördes två fanor och en 

hornorkester. Eftersom demonstrationen inte genomfördes i någon av de orter som berördes 

av särskilda regler för demonstrationer behövde man inte varsko eller söka tillstånd hos myn-

digheter. Landshövdingen hade däremot avbrutit allt jobb med strejkbrytarna och skulle för-

medla detta via polisen, olyckligtvis kom inte meddelandet fram.50 När tåget nådde Lunde 

möttes de av en militär ryttarpatrull som beordrade demonstranterna att stanna, vilket visade 

sig omöjligt då det kilometerlånga tåget pressade fram dess tät. Stenkastning och handgemäng 

uppstod vilket resulterade i att en militär officer drogs ner på marken. Detta ledde till att mili-

tären avlossade pistolskott samtidigt som de drog sig tillbaka till sin huvudstyrka som låg 

nedgrävd i värn. Därefter varnade befälhavaren för den militära truppen, kapten Mesterton, 

demonstranterna för att skarpa skott skulle avlossas om de inte stannade och vände om.  End-

ast ett fåtal personer hade uppfattat skotten och de uppfattades då som varningsskott, detta på 

grund av det långa tåget och musiken. Således fortsatte demonstranterna framåt mot militären 

som fick order av sin kapten att öppna eld vilket resulterade i eldgivning från både gevär och 

kulspruta. När eldgivningen slutade låg fem döda kvar på marken och lika många sårade.51     

 

4.2 Efterspelet 
De omedelbara åtgärderna från landshövdingen efter dödsskjutningarna var att han lät trans-

portera bort strejkbrytarna från området med av en av försvarets jagare. Fackföreningarna 

ställde krav om att all militär skulle sändas bort från området samt att fackföreningarna själva 

skulle få ansvara upprätthållandet av lag och ordning tillfälligt om inte vidare våldshandlingar 

skulle ske. Landshövdingen gick med på detta och således lämnade både strejkbrytare och mi-

litär området under fredagen och lördagen. Enligt Johansson så har forskare beskrivit detta fe-

nomen som att det uppstod en mindre ”sovjetrepublik” i Sverige.52 

 

Två undersökningskommissioner upprättades med olika politiska agendor och fick således 

olika resultat. Kommissionerna bestod av socialdemokraterna på ena sidan och av den Ek-

manska regeringen på den andra. Av dessa två är det den Ekmanska regeringens utredning 

som har blivit den officiella, den så kallade Ådalskommissionen.  

Den socialdemokratiska utredningen ansåg att en faktor till att denna tragedi uppstod var att 

polisen inte tagit kontakt med demonstranterna och klargjort för dem att allt arbete med 

strejkbrytare hade upphört samt att militär som var redo för att skjuta skarpt fanns på plats för 

att separera parterna. Det framkom även i denna utredning att militären inte enbart avfyrade 

skott mot demonstranternas tät, utan även mot dess övriga delar och den kringliggande bebyg-

gelsen. Militären förblev i sina eldställningar efter skottlossningen i stället för att hjälpa de 

skadade trotts att sjukvårdsresurser fanns. Detta tyder på att militären agerat som de skulle 

gjort under en stridssituation. Den socialdemokratiska utredningskommissionens utlåtande 

                                                        
49 Johansson, s. 67-68 
50 Ibid, s. 68-69 
51 Ibid, s. 69-70 
52 Ibid, s. 70-72 
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blev att skulden till det som inträffades fanns hos de militära och civila myndigheterna och att 

dessa borde ställas in åtal för det som inträffat.53 

 

4.2.1 Ådalskommissionens berättelse 
Ådalskommissionen upprättades av den Ekmanska regeringen och har till skillnad från den 

socialdemokratiska kommissionen ett bredare perspektiv på undersökningen tack vare att den 

innefattar händelserna dagarna innan själva skotten och inte enbart skotten som den socialde-

mokratiska utredningen. Detta gör att det finns en helt annan spårbarhet av händelseförloppet 

och således får det militära våldet en annan betydelse.54 Kommissionen börjar med att besk-

riva händelseförloppet från att konflikten vid Marmaverken startade och fram till myndighet-

ernas agerande dagarna efter att skotten avlossats.55 Kommissionen anser att alla inblandade 

parter bär viss skuld för det inträffade, men understryker att det var olämpligt av bolagen att 

anställa strejkbrytare till ett område som redan var känt för att ha starka viljor och där alla fick 

sitt levebröd från de industrier som fanns i området. Beslutet att använda strejkbrytare sågs 

alltså som ett stort intrång i de lokala arbetarnas leverne vilket förvärrade situationen och 

ledde till i händelserna i Sandviken den 13 maj.56 Till dessa händelser lägger kommissionen 

skulden på ordningsmakten som befann sig på plats. Det anses allvarligt att polisen inte haft 

makten att ingripa samt att de inte gjort tillräckliga förebyggande åtgärder för att motverka 

händelseförloppet.57  

 

De militära vittnesmålen till kommissionen beskriver hur de fått bilden av att en röd, kom-

munistisk militärorganisation befann sig på platsen som ville militärerna illa. Denna farhåga 

besvarades redan samma dag som ankomsten då militären utsattes för stenkastningar. Militä-

rens farhåga var alltså att det fanns ett kommunistiskt hot på platsen och detta anser kommiss-

ionen är av stor vikt när man studerar händelserna.58  

Ådalskommissionen anser att det utan tvivel var meningen att demonstrationståget till Lunde 

skulle vara ett fredligt och lugnt sådant. Däremot anses det olyckligt att arbetarrörelsens le-

dare inte följde tåget och dess agerande.59 

 

När det gäller skottlossningen från den militära truppen så inleder kommissionen med att be-

skriva andra medel som skulle kunnat nyttjas i stället för skarp ammunition exempelvis tår-

gasbomber, vattensprutor och rökgranater.60 Att ordern för skarp eldgivning gavs tycks ha 

flera förklaringar. En av dessa är den föreställning om att det i Ådalen fanns en kommunistisk 

armé vilket kan ha varit en bidragande faktor till att skott avlossades från ryttarpatrullen som 

tyckts ha sett en revolver riktad mot sig och därför agerade i nödvärn.61 Att skotten avlossades 

från ryttarna som sedan drog sig tillbaka ska ha tolkats av Mesterton som att situationen var 

allvarlig. Detta förstärktes av att den underbemannade högerflanken tycktes se en regelrätt 

framryckning av en motståndare. När eld kommenderades var tanken att skotten skulle skjutas 

framför demonstranterna, men enligt ådalskommissionen så skedde inte detta på grund av oer-

                                                        
53 Johansson, s. 73-75 
54 Ibid, s. 77-78 
55 Ådalskommissionen 
56 Ibid, s. 113-116 
57 Ibid, s. 116-117 
58 Ibid, s. 136-137 
59 Ibid, s. 118-121 
60 Ibid, s. 132-134 
61 Ibid, s. 135-137 
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farna soldater som siktade för högt i den ovana situationen som uppstått. Hade militären för-

berett sig bättre anser kommissionen att dödsfall kunnat undvikas. Att militären inte fick stöd 

av polisen som är utbildad för liknande situationer, tvingade såldes en krigsutbildad trupp att 

agera poliser, vilket inte är lika effektivt som en polisstyrka.62  

 

Ådalskommissionens slutliga uttalande är att det inte går att lägga för stor skuld på kapten 

Mesterton, men att alla borde reagera mot att denna händelse fått inträffa. Kommissionen an-

ser att militär är en olämplig resurs att nyttja i liknande situationer och att en välutbildad 

större polisstyrka skulle göra jobbet bättre. Därför vädjar kommissionen till statsmakterna om 

att satsa mer på polisen för att undvika att händelsen upprepar sig.63  

 

4.2.2 Riksdagsdebatten 
Den debatt som följde i riksdagen efter Ådalshändelserna var omfattande och hård. Den bör-

jade i första kammaren redan den 15 maj och skuld lades på arbetsgivaren som tagit beslut om 

att använda strejkbrytare. Vidare bestämdes det att all militär skulle kallas tillbaka och att 

man skulle upprätta en opartisk undersökningskommission.64 

 

”en klok myndighet som känner människan, skickar inte militär”.65 

 

Därefter startade debatten i andra kammaren. I debatten deltog framförallt den sittande Bor-

gerliga regeringen tillsammans med bondeförbundet på den ena sidan och socialdemokrater 

och kommunister på den andra. Regeringen ansåg att användande av strejkbrytare och mili-

tära maktmedel var befogat. En bild som inte delades av socialdemokrater och kommunister. 

Stadsminister Ekman påtalade att det inte är upp till regeringen att styra bolag när det gäller 

användandet av strejkbrytare66. Kommunisterna menade att strejkbrytare saknade värde och 

därför inte förtjänade något skydd från myndigheter och att våld mot strejkbrytare var arbetar-

rörelsens rätt. Vidare så anklagade kommunisterna regeringen att vara skyldiga till mordet på 

fem arbetare i Ådalen, något som även socialdemokratiska partiet bidragit genom de militär-

anslag man röstat fram.67  

Socialdemokraterna ansåg precis som kommunisterna att våldet mot civila var upprörande. 

Den ståndpunkt de hade var däremot att roten till problemet var användandet av strejkbrytare 

som retade upp människor och fick dessa att bedriva våldshandlingar under onsdagen den 

13:e. Socialdemokraterna ville dock understryka, till skillnad från kommunisterna, att alla in-

divider i ett demokratiskt samhälle förtjänar rättsligt skydd av myndigheter och att det är rege-

ringens plikt att tillse att våldshandlingar inte begås.68 En socialdemokratisk regering skulle 

ha placerat statens auktoritet över arbetsgivarnas och på så viss förhindrat att dessa tar beslut 

som skulle påverka upprätthållning av lag och ordning.69  

 

                                                        
62 Ådalskommissionen, s. 137-141 
63 Ibid, s. 141-142 
64 Tengberg, Eric, Ådalskravallerna I press- och riksdagsdebatt, Carl Bloms Boktryckeri AB, Lund, 1957, s. 
20 
65 Ibid, s. 20 
66 Ibid, s. 21-22 
67 Ibid, s. 23-29 
68 Ibid, s. 21-23 
69 Ibid, s. 27-28 
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Slutsatsen av Ådalshändelserna var, enligt Per Albin Hansson, att militär trupp inte borde an-

vändas i inre konflikter för att inte förlora sin folkförankring i samhället.70 I stället upprätta-

des en stadspolis som skulle användas i likande situationer. Detta skedde efter den socialde-

mokratiska segern i andrakammarvalet 1932 vilket även resulterade i att Sverige blev ett folk-

hem.71 Ådalen 1931 var sista gången för militära ingripanden mot demonstrationer och upp-

lopp, men planering för att kunna göra det fortsatte från försvarets sida även om lagar började 

ändras för att motverka detta.72 Det kom däremot att dröja fram till 1968 innan en lagändring 

som förbjöd militär våldsanvändning mot civila framställdes. Det hade fram till dess setts som 

ett allmänt känt faktum att militär inte skulle nyttjas i inhemska konflikter.73 År 2006 kom ny 

lag om terrorismbekämpning i Sverige vilket innebär polis får begära stöd av försvarsmakten 

som då får använda våld mot civila inom ramen för terrorismbekämpning, inte i demonstrat-

ioner eller upplopp.74 

 
 

4.3 1900- talets Irland och Storbritannien 
1900-talets intåg kom med påtryckningar från den irländska befolkningen om att de själva 

skulle få styra Irland. Detta delade upp Irland i två grupper där den ena gruppen var en majo-

ritet och bestod främst av katoliker (nationalister) som ville att Irland skulle få självstyre och 

den andra var en minoritetsgrupp från nordöstra Irland som bestod främst av protestanter (lo-

jalister) och ville att Irland skulle kvarstå under direktstyrning från London. Nationalister och 

lojalister bildade paramilitära grupper som ofta drabbade samman. Efter andra världskriget 

förlorade nationalister mandat i Westminister vilket resulterade i bildandet av det första ir-

ländska parlamentet, Dail, år 1919. Irland bestod då av 32 län och av dessa friställdes 26 från 

Storbritannien och utgör sedan dess Republiken Irland. De kvarvarande 6 länen kvarstod un-

der kontroll av Storbritannien och bildade således Nordirland där majoriteten av invånarna är 

protestanter och lojalister. På Nordirland upprättades en ny regering som fick namnet Stor-

mont parlamentet som i stort sett hade samma uppbyggnad som motsvarigheten i Westmi-

nister. Regeringen på Nordirland hade stor frihet i sitt agerande och begränsades inte mer än 

att frågor om försvar och utrikespolitik enbart skulle föras av Westminister parlamentet.75   

 

Nordirland blev en stat med en delad befolkning. Majoriteten av befolkningen var protestanter 

och lojalister som delade mycket med Storbritannien. Detta gjorde att den katolsk-nationalist-

iska minoriteten kände sig utelämnad eftersom de befann sig i en stat som inte delade samma 

kultur eller intressen. Bättre blev det inte när det politiska systemet ändrades 1929 vilket 

gjorde det omöjligt för nationalister att få makten.76  

 

Det största hotet mot lojalister ansågs komma inifrån Nordirland själv, eftersom en tredjedel 

av befolkningen var katoliker och nationalister som inte ville annat än att få återförenas med 

sin befolkning i Republiken Irland. Irländska republiken sågs som ett stort hot mot Nordir-

lands existens och lojalisternas tro. För att motverka nationalister uppstod ett klassamhälle på 

                                                        
70 Guillemot, s. 67 
71 Johansson, s. 23 
72 Guillemot, s. 67 
73 SOU 2001:98, s. 62-63 
74 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 
75 Walsh, Dermot, Bloody Sunday and the rule of law in Northern Ireland, Macmillan, Basingstoke, 2000, s. 
15-18  
76 Ibid, s. 18-19 
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Nordirland där man diskriminerade nationalister på flertalet arenor exempelvis politiken, ar-

betsmarknaden, bostadsmarknaden och den ekonomiska sektorn. Som svar uppstod en rörelse 

för mänskliga rättigheter och det var denna rörelse som låg bakom demonstrationen för 

mänskliga rättigheter den 30 januari 1972 i staden Derry (Londonderry) som urartade och nu-

mera är känd som den blodiga söndagen.77 Derry är en av Nordirlands största stöder och här 

hade hatet mot lojalister och Storbritannien vuxit sig stort på grund av diskriminering vilket 

ledde till att konflikten mellan nationalister och lojalister blev intensivare där än på någon an-

nan stans i Nordirland.78   

 

4.3.1 Händelseförloppet fram till den blodiga söndagen 
Frustrationen från nationalisterna och den rädsla som lojalisterna kände kulminerade i våld på 

städernas gator. Det accelererade användandet av våld ledde i sin tur till fler demonstrationer 

för mänskliga rättigheter, främst av organisationen Northern Ireland Civil Rights Association 

(NICRA) som bestod till största del av katoliker. Poliskåren försökte dämpa våldet med vat-

tenkanoner och batonger men hade inte tillräckligt med resurser för att nå större effekt. Ett be-

slut om att militär skulle stötta polisen att upprätthålla lag och ordning togs därför av Westmi-

nisterparlamentet 1969.79 Stormontparlamentet bad om militärt stöd efter en händelse som 

kallas för ”the Battle of the Bogisde” som innefattade tre dagars demonstrationer och upplopp 

där polisen blev svårt utsatt och det blev därför klart att hjälp behövdes.80  

 

Det ökade våldet på Nordirland fick organisationen IRA (Irish Republican Army) att återigen 

växa fram år 1970. IRA var den största paramilitära organisationen på Nordirland och hade 

som mål att göra Irland helt fritt från kolonialiseringen av Storbritannien. Organisationen 

hade sin ledning i Dublin och finansierades av intressenter i den irländska republiken.81 IRA 

stod för attacker mot poliser och sedan även militären med hjälp av skjutvapen och bomber. I 

ett sista försök att deeskalera våldet infördes en ny lag om internering vilket innebar att polis 

och militär fick fängsla individer utan rättegång.82 Även ett förbud mot demonstrationer inför-

des i hopp om att sätta stopp för IRA och våldet mot polis och militär från de stora demon-

strerande massorna.83  

 
Under sexmånadersperioden mellan det att internering infördes fram till den blodiga söndagen 

ökade våldet drastiskt. Våldet på gatorna och attentat från IRA resulterade i att säkerhetsstyr-

korna svarade med eskalerande styrka på våldet. Organisationen NICRA beslutade även för 

att bryta mot förbudet på demonstrationer. Två veckor innan blodiga söndagen miste två mili-

tärer livet och demonstrationer blev vanligare. Det var under ett av dessa demonstrationståg 

som demonstranterna fick sin första sammanstöt med 1:a bataljonen från fallskärmsjägarrege-

mentet. Denna militära styrka var känd för att sin hårda hantering av situationer samt övervåld 

och kom att spela en stor roll under blodiga söndagen. Säkerhetsstyrkorna hade vid det här la-

get förlorat mycket av kontrollen av staden till IRA genom att upprättandet av ”no-go” områ-

den där säkerhetsstyrkorna inte fick vistas. Detta i kombination med att interneringen inte ver-

kat som tänkt gjorde att regeringen på Nordirland framställdes i dålig dager eftersom de inte 

kunde hantera situationen. Att återta kontrollen av områden samt lära upprorsmännen en läxa 
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kan därför vara anledningen till att man valde att använda ett så hårt och hatat förband som 

fallskärmsjägarna den 30 januari 1972.84   

 

4.3.2 Den 30 januari 1972 
NICRA hade förvarnat myndigheterna på Nordirland om att en olaglig demonstration skulle 

genomföras den 30 januari. Olagliga demonstrationer var vanliga och säkerhetsstyrkorna 

gjorde normalt inte mycket för att stoppa dem. Normalt brukade säkerhetsstyrkorna använda 

minimalt våld för att begränsa demonstrationens utbredning. Polisens rekommendation var att 

demonstrationen skulle få fortgå men hindras från att nå stadskärnan. Därför upprättades bar-

rikader som skulle styra demonstranterna bort från stadskärnan, och dessa barrikader var 

ibland försedda med bepansrade fordon med tunga vapen.85 Forskare har spekulerat över om 

det fanns en politisk drivkraft bakom utfallet av blodiga söndagen. Anledningen till det är att 

det ses som märkligt att man valde att använda sig av 1:a fallskärmsjägarbataljonen för att ar-

restera demonstranter i stället för det förband som hade ansvaret för Derry, nämligen 8:e in-

fanteribrigaden. Fallskärmsjägarna var kända för brutalitet och var hatade i hela Nordirland 

och frågan är om man använde sig av dessa för att statuera ett exempel mot nationalister och 

IRA. Målet skulle då kunna vara att driva tillbaka IRA samt återta kontrollen hela staden.86  

 

Demonstrationen började på eftermiddagen och minst 10 000 personer deltog.87 Vissa fors-

kare hävdar att mer än 20 000 personer deltog i demonstrationen.88 Säkerhetsstyrkornas barri-

kader lyckades styra demonstranterna bort från stadskärnan och in i området Bogside. Visst 

våld mot säkerhetsstyrkorna förekom och de svarade då med tårgas, gummikulor och vatten-

kanoner. Detta fram till att första skarpa skotten avlossades efter militären tyckts se vapen på 

demonstranterna. Paniken som uppstod resulterade i att demonstranterna började fly.89 Då 

fick fallskärmsjägarna ordern att skicka ett kompani för att arrestera demonstranter, men inte 

jaga dem i staden. Ordern bröt man mot på två sätt, dels skickade man in två kompanier med 

bepansrade fordon och dels jagade man efter demonstranterna i staden där fler skarpa skott 

avlossades. Skotten kan ha varit resultatet av varningsskott som ekat mellan hus och fått andra 

soldater att tro att de var under beskjutning vilket resulterade i fler avlossade skott.90 När eld-

upphör kommenderades hade 13 personer dödats och 15 hade skadats. Detta var den största 

massakern av brittiska medborgare utför av brittiska soldater sedan Peterloo 1819.91  

 

4.4 Efterspelet av den blodiga söndagen 
Den direkta effekten av den blodiga söndagen var att befolkningen på Nordirland, både nat-

ionalister och lojalister, började tvivla på myndigheterna. Säkerhetsstyrkorna ansågs inte 

längre värna om befolkningen eftersom de hade setts skjuta sin densamme. Nationalisterna 

som redan tvivlade på statens förmåga att vara rättvis i politik, kultur och ekonomi såg det nu 

som att staten inte heller respekterade nationalisternas rätt till liv och händelserna blev därför 

ett bevis för den Nordirländska statens olaglighet.92 Detta fick politiska konsekvenser i form 
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av att Stormontparlamentet upplöstes och Nordirland hamnade under direktstyre från Westmi-

nisterparlamentet.93 Många nationalister trodde att den blodiga söndagen skulle vara en vänd-

punkt för jämställdheten inför lagen på Nordirland. Denna förhoppning stärktes av att det be-

slutats om att avskaffa Special Powers Act, den lag som gav säkerhetsstyrkorna dess befogen-

heter. Hoppet försvann dock när dessa befogenheter omsattes till nya lagar som gav den nyin-

satte Stadssekreteraren och säkerhetsstyrkorna gynnsamma befogenheter.94  

Dagen efter den blodiga söndagen togs beslutet att en opartisk utredning skulle starta. Denna 

utredning leddes av lord Widgery och kallas the Widgery Tribunal. Denna utredning förkasta-

des av nationalister men försvarades av Storbritannien. Nationalisterna ansåg att händelsen 

inte utretts tillräckligt djupt och att den var partisk i militärens favör. I stället lades skulden 

för händelsen på demonstranterna vilket vidare retade upp stämningen.95 Vad som följde var 

30 år av våld på Nordirland fram till dess att Belfastavtalet (The Good Friday Agreement) 

skrevs under och den nya Saville utredningen startade.96  

 

4.4.1 Widgeryutredningen 
Utredningen leddes av Lord Chief Justice Widgery och var färdigställd 10 veckor efter den 

blodiga söndagen. Anledningen till att britterna förvarade den och nationalister förkastade den 

var att man ansåg att säkerhetsstyrkorna hade agerat korrekt och att skulden låg hos arrangö-

rerna till demonstrationen som borde ha vetat att en konfrontation mellan de olika parterna var 

oundviklig. Vidare ansåg man att det var ett bra beslut att använda sig av 1:a fallskärmsjägar-

bataljonen som styrka för att arrestera demonstranter. Fallskärmsjägarna ska, enligt rapporten, 

enbart ha avlossat skott när de själva blivit beskjutna av gärningsmän som fanns bland de-

monstranterna. Att inga vapen hittats på de dödade påstods bero på att de plockats bort av 

andra gärningsmän. Många av de argument som skulle kunna kritisera militärens agerande 

förklaras bort och det kan därför argumenteras för att hela utredningens syfte var att friställa 

militären och således staten från skuld.97 Vidare så framställs den blodiga söndagen som en 

kamp mellan statsväsendet och säkerhetsstyrkorna på ena sidan och nationalister på den andra 

sidan. På så viss lyckas utredningen skifta fokus från de döda i ett försök att motivera militä-

rens agerande.98 Ytterligare kritik har riktats mot utredningens beslut att inte ta med de 700 

vittnesmål som organisationen NICRA samlat ihop. Man valde även att inte samla bevis från 

läkare som undersökt de döda och skadade. Allt detta tyder på att syftet enbart var att friställa 

militär och stat från skuld. Nationalisterna hade väntat sig att rapporten skulle vara delvis par-

tisk men förväntade sig inte utredningens verkliga resultat. Starka känslor mot Storbritannien 

uppstod eftersom man valde att publicera och stötta denna rapport. Dessa heta känslor kan 

därför vara en förklaring till den ökade mängden rekryter till IRA och såldes en eskalering av 

konflikten på Nordirland.99 

 

4.4.2 Savillerapporten 
1985 tecknades det anglo irländska avtalet vilket innebar att ett första steg till respekt mellan 

Irländska republiken och Storbritannien som nu erkände Irländska republikens intressen på 

Nordirland. Tyvärr fortsatte britterna att försvara sin position om Widgeryutredningen fram 
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till dess att Belfastavtalet tecknades mellan de båda parterna 1998. Samtidigt fortsatte nation-

alister och den Irländska statens politiker att samla bevis vilket resulterade i en egen rapport 

utredande den blodiga söndagen. Den Irländska rapporten lade fram bevis som visade att 

Widgery utredningen var felaktig och orättvis och de använde denna rapport för att ytterligare 

öka pressen på det brittiska parlamentet att starta en ny utredning.  

Den nya brittiska Labour regeringen kunde inte längre blunda för de nya bevisen som samlats 

in och beslutade att starta en ny utredning.100 Premiärminister Tony Blair utsåg den dåvarande 

Lord Chief Justice Saville till ledare av utredningen. Den utredning som startade är den 

längsta, mest omfattande och dyraste utredningen i Storbritanniens historia. Den tog tolv år att 

genomföra och slutresultatet skiljde sig väsentligt från utfallet av Widgeryrapporten. Utred-

ningen innefattar förhör av alla inblandade parter, civila (nationalister och lojalister), säker-

hetsstyrkorna, politiker och även IRA vilket ger utredningen en bredare syn på den blodiga 

söndagen.101 I rapporten framkommer det tydligt att det var ett av fallskärmsjägarnas kompa-

nier, understödskompaniet, som bar ansvaret för alla de dödade under den blodiga sönda-

gen.102 Rapporten finner det även tydligt att ingen av de dödade hade haft någon form av va-

pen eller uppsåt att nyttja livshotande våld mot säkerhetsstyrkorna vilket innebär att militären 

gjort ett grovt övertramp på sitt mandat under den blodiga söndagen.103 Rapporten utesluter 

däremot inte möjligheten att soldaterna föreställt sig en hotbild och därför såg saker som inte 

existerade och därför trodde att de avlossade skotten var rättfärdigade.104  

Vidare så finner inte rapporten några bevis för att styrka spekulationerna om att myndighet-

erna ville statuera ett exempel mot nationalisterna. Däremot kritiseras beslutet att använda sig 

av 1:a fallskärmsjägarbataljonen eftersom de var kända för sin hårdhet samt att de inte var in-

satta i miljön som var i Derry. Även beslutet att gå in med mer än ett kompani och sedan jaga 

efter demonstranterna kritiseras eftersom det inte följde den order som gavs. Ingen skuld 

läggs heller på demonstranter eller NICRA för incidenten eftersom det är uppenbart att det var 

en fredlig demonstration.105 Denna rapport accepterades och hyllades av den nationalistiska 

befolkningen och de dödas anhöriga och premiärministern avslutade publiceringen av rappor-

ten med ett uttalande där han gjorde det tydligt att militärens agerande inte var rättfärdigat.106 

Trotts detta avslutade han med att belysa militärens tjänst på Nordirland utifrån att de varit 

modiga och professionella och att det utan dem inte skulle kunnat bli några förhandlingar om 

Belfastavtalet.107     

 

Dagens Nordirland är lugnare tack vare Belfastavtalet som har sett till att Irländska republiken 

och Storbritannien delar styret av Nordirland.108 Det som inte har ändrats är den lagliga rätten 

att använda militärt våld i det egna samhället. Militära säkerhetsstyrkor används fortfarande 

på Nordirland för att stötta polisen där och i Storbritannien tillåter lagen fortfarande att man 

använder militära maktmedel även där, även om detta ska ske som sista utväg eller när poli-

sens resurser räcker. Däremot ska inte militära styrkor träna för specifika uppgifter där man 
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kan behöva använda våld mot egna invånare.109 Ett exempel på när militära styrkor använts 

inom Storbritannien i närtid är OS i London 2012.110 

4.5 Resultat 
I detta avsnitt kommer jag applicera mitt analysverktyg för att kunna jämföra de båda fallen i 

Sverige (SE) och Storbritannien (SB) och sedan svara på uppsatsens frågeställning och forsk-

ningsfrågor. 
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Innan Ådalen formade borgerligheten Sveriges identitet, det vill säga det som man vill repre-

sentera. Till detta hade man en kultur som avspeglades i identiteten och tillsammans formade 

dessa landets intressen och policy. Det var under den här tiden lagligt att använda sig av mili-

tära maktmedel i inhemska konflikter eftersom det inte fanns en stadspolis som kunde sättas 

in då mer resurser krävdes. Sverige befann sig i ekonomisk kris och det låg därför i statens in-

tresse att få arbetet i landet att fortgå till varje pris. Detta gjordes på bekostnad av arbetarna 

eftersom bolag började använda sig av strejkbrytare, något som stöttades av borgerligheten i 

form av Sûrtaxkommittén. När sedan problem bröt ut i Ådalen och polisens resurser inte 

räckte för att lösa problemet skickade man dit förstärkning i form av militär trupp. 

En stats identitet innefattar de normer som beskriver vem staten är och vad den vill represen-

tera. I detta fall ansågs det vara moraliskt och rättsligt korrekt att använda sig av strejkbrytare 

och militär för att värna om statens intressen och det var den bilden som man förmedlade till 

arbetarrörelsen. Detta kan även grunda sig i den kommunistskräck som fanns i vissa delar av 

Sverige och en vilja att motverka dem. Tack vare att statens kultur och identitet tillät att mili-

tära maktmedel användes kan det ses som att det användes i ett instrumentellt syfte, det vill 

säga för att uppnå politiska mål.  

 

Efter Ådalen skedde en förändring i landets identitet. Politiker kunde inte identifiera sig med 

användandet av militära maktmedel mot sin egen befolkning. Sverige fick dessutom en ny re-

gering 1932 med andra intressen. Eftersom man inte kunde identifiera sig med det militära 

våldet i Ådalen blev det en norm att inte använda sig av det igen. Detta förstärktes av Ådals-

kommissionen som föreslog en policyändring där man i stället skulle satsa på poliskåren för 

att kunna sätta in den i liknande situationer i stället för militär som såg som en onödig fara för 

egna befolkningen. Vidare skulle inte militären få förlora folkförankring genom upprepade 

våldshandlingar.  Detta skifte i identitet påverkade landets kultur, det vill säga lagar och vär-

den som till sist ändrades så att militär våldsanvändning mot egen befolkning inte längre fick 

förekomma. Normen om det militära våldet mot civila finns kvar i Sverige idag vilket innebär 

att våldet regleras av lagar. Normen är fortfarande att det är fel och det är enbart inom ramen 

för terrorismbekämpning som militära våldsmedel får användas. Ur ett instrumentellt perspek-

tiv skulle detta kunna förklaras som att man inte anser konsekvenserna av militärt våld inte 

trumfar eventuella politiska mål.  

 

Den identitet som Storbritannien visade upp på Nordirland bestod av rättsliga och moraliska 

normer som bildade ett samhälle där utfrysning av en minoritetsgrupp förekom. Detta sågs av 

nationalisterna som att britterna var en kolonialstat som inte delade dess intressen. Storbritan-

niens kultur tillät att man använde sig av militära maktmedel i det egna samhället. Dessa 

kunde då användas för att skydda de intressen som fans på Nordirland, det vill säga den nat-

ionalistiska befolkningen och således fortsatt inflytande på Irland samt att motverka IRA som 

sågs som ett hot mot lojalisterna. När konflikten eskalerade och beslut togs om militärt under-

stöd till poliskåren på Nordirland gick detta alltså hand i hand med statens identitet och kul-

tur. Den militära våldsanvändningen skulle då kunna förklaras utifrån ett instrumentalistiskt 

perspektiv eftersom truppen skulle användas för att uppnå politiska mål som skulle kunnat 

vara fortsatt inflytande på ön, det vill säga bevarad position, samt återta kontrollen av staden 

genom tvångsmakt för att främst motverka IRA. Det begränsade våldet skulle då kunna vara 

användandet av gummikulor eller interneringen. Spekulationerna om en politisk vilja att sätta 

hårt mot hårt och statuera ett exempel skulle då kunna försvara användandet av fallskärmsjä-

garna utifrån det instrumentella perspektivet som ett medel för att uppnå politiska mål. 



Robbin Eriksson 2015-05-26  
220. Qrzn 

Sida 23 av 27 
 

  

Efter den blodiga söndagen är det tydligt att Storbritannien valde att försvara militärens age-

rande och således sin egen identitet. Detta främst genom att man valde att försvara 

Widgeryutredningens rapport om att militären agerat korrekt och att skulden låg hos demon-

stranterna och IRA. Sammansättningen av denna utredningskommission som skulle vara 

opartisk, men i stället valde att bortse från viktig fakta, bygger vidare argumentet att det enda 

syftet var att friställa militär och stat från skuld och således försvara statens identitet. Britterna 

höll således fast vid sin identitet, kultur, intressen och policy även om en marginell skillnad i 

kulturen gjordes när man avskaffade Special Powers Act och omsatte den till nya lagar. 

 

Modifieringen av Storbritanniens identitet startade vid tecknandet av anglo irländska avtalet 

och blev definitivt vid tecknandet av Belfastavtalet samt att Labour partiet tog makten 1998. 

Det var nu viktigt med en god relation mellan Storbritannien och irländska republiken vilket 

gjorde att man inte längre kunde hålla fast vid sin gamla identitet. Detta skulle då kunnat bi-

dra till att man valde att starta Savilleutredningen och att man sedan godkände dess rapport 

och förkastade Widgeryrapporten. Premiärministern konstaterade däremot att militären bidra-

git till att ”fredsförhandlingarna” kunnat äga rum genom dess professionella agerande och 

mod. Detta skulle kunna ses som ett försvar till användandet av det militära våldet vilket såle-

des visar att statens identitet och kultur fortfarande kunde rättfärdiga våldet vilket innebär att 

en ändring i dessa inte skulle krävas. 

 

Det olika utfallet av Ådalen och blodiga söndagen skulle alltså kunna förklaras utifrån att 

Sverige genomförde en stor ändring i sin identitet vilket resulterade i att man inte längre ville 

förknippas med militärt våld mot den egna befolkningen. Storbritannien å andra sidan försva-

rade sin identitet och sina intressen efter den blodiga söndagen vilket ledde till att det militära 

våldet fortsatte användas. När väl en ändring i identiteten skedde 1998 försvarade man ändå 

till viss del användandet av de militära trupperna som en nödvändighet för att kunna nå till 

Belfastavtalet vilket tyder på att man fortfarande ser på militären utifrån ett instrumentellt per-

spektiv.  

Det skulle även kunna diskuteras hur de olika staterna såg på de dödade människorna. Det 

skulle kunna vara möjligt att Sverige såg dödade svenska medborgare och britterna såg upp-

rorsmän, en motståndare i stället för att faktiskt se dem som statens medborgare. Detta skulle i 

så fall ytterligare kunna körklara staternas skilda syn på militärt våld eftersom Sverige skulle 

kunnat se det som mord på personer som man har i uppgift att skydda och Storbritannien 

skulle då kunnat våldet som en nödvändighet för att skydda staten mot en fiende.  

 

Om en stat kan anser att det är försvarbart att använda sig av militärt våld mot den egna be-

folkningen så kommer det kunna ske eftersom det är en del av statens identitet, en del av det 

staten är och representerar. Detta kan då ske för att man anser att det är nödvändigt utifrån po-

litiska mål, det vill säga det instrumentella perspektivet. Detta är den bild som passar in på 

Storbritanniens syn på det militära våldet. Om staten däremot inte anser att militärt våld mot 

egen befolkning är försvarbart, det vill säga inte är en dela av statens identitet så kommer sta-

ten vidta åtgärder för att motverka detta genom en ändring av identitet och kultur och således 

även dess intressen och policy. Detta är den bild som passar in på Sverige eftersom det sedan 

Ådalen setts som en norm att inte använda militära maktmedel mot egna befolkningen. För att 

tillse att så inte sker finns lagar och förordningar som styr det militära våldet och det är för-

bjudet för militär at bruka våld i samhället förutom inom ramen för terrorbekämpning. 

Det är i statens kulturella och institutionella element som lagar och förordningar finns och 

dessa kontrollerar således det militära våldet. Dessa formar och formas av statens identitet och 
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har därför spårbarhet dit. Det är alltså dessa som ytterst kontrollerar det militära våldets va-

rande eller icke eftersom staterna fortfarande kräver lagstöd för sitt agerande. En lagändring 

skulle därför kunna ses som en modifiering av statens identitet eftersom de kulturella och in-

stitutionella elementen påverkas av identiteten.    

 

5. Avslutning 
 

5.1 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka varför två liknande händelser av militärt våld mot 

civila kan få så olika konsekvenser och uttryck. Svaret på uppsatsens frågeställning är, kort-

fattat, att Sverige genomförde en större ändring i landets identitet vilket resulterade i att man 

inte längre ville förknippas med det militära våldet mot egna befolkningen. Storbritannien 

fortsatte till viss del försvara användandet av det militära våldet på Nordirland och således 

även sin identitet vilket innebär att man ser på det militära våldet som ett verktyg för att 

uppnå politiska mål.  

Kopplat till detta så finns det vissa saker att diskutera utifrån uppsatsens teori. Till en början 

var tanken att jag enbart skulle förklara fallens utfall utifrån den teori som beskrivs i The Cul-

ture of National Security men det blev snart klart för mig att enbart förklara fallen utifrån 

detta perspektiv skulle ge ett dåligt resultat eftersom kultur, identitet och normer borde ses 

som del av en helhet där även det instrumentala perspektivet innefattades. När jag väl tagit 

med det som en del i min analys blev det klarare för mig att tolka och förstå utvecklingen i de 

båda fallen och såldes kunna bidra med en ökad förståelse för mitt problem och frågeställ-

ning.  

Kopplat till forskningsfältet jag ansluter mig till om hur nationell säkerhet utformas så håller 

jag med om att det finns en lucka mellan det instrumentella perspektivet och perspektivet in-

nefattande sociologiska faktorer. Slutsatsen jag drar är däremot att båda perspektiven är vik-

tiga och borde tas i beaktande när man vill förklara hur nationell säkerhet och synen på mili-

tärt våld utformas eftersom båda perspektiven kompletterar varandra på ett sätt som gör en 

djupare analys möjlig eftersom fler variabler kan vägas in. 

Resultatet på studien visar att jag inte skulle kunnat ge en lika djup analys av fallen utan att 

väga in de båda perspektiven som jag beskrivit. Tack vare att jag tog med det instrumentella 

perspektivet i studien så har jag gjort det möjligt för mig att svara upp på en opponent som 

skulle kunnat kritisera studien utifrån detta perspektiv om det inte funnits med. Vidare så var 

en av svårigheterna i denna studie att inte väga in egna värderingar av de empiriska delarna 

och på så sätt vinkla studien och dess resultat. För att undvika detta har påståenden i uppsat-

sen förankrats till den empir som använts. Att empirin i sig varit vinklad tack vare att dess 

författare skrivit efter egna agendor har bidragit till att jag kunnat bygga en bild av staterna 

som jag kunnat dra slutsatser från i min analys. Hade jag enbart nyttjat empiri beskrivande en 

aktör finns risken att jag fått svårigheter att spåra faktorer som identitet, kultur, intressen och 

policy.  

Tack vare nyttjandet av min empiri och metoden jämförande fallstudie blev det möjligt för 

mig att spåra vart förändringar i fallen skett. Under arbetet har jag funderat över om det skulle 

vara möjligt att uppnå ett bättre resultat med en annan metod men mitt svar på den frågan är 

nej. Detta på grund av att det skulle vara svårt att behålla samma fokus på de båda fallen utan 

att ställa dem mot varandra på ett liknande sätt som i denna uppsats.  
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5.2 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 
Jag har i detta arbete ökat förståelsen för hur kulturellt betingade faktorer påverkar politiska 

beslut om militärt våld. Försvarsmakten är en del av staten och således även statens identitet 

och kultur. Det är därför viktigt för oss som jobbar inom försvaret att förstå att vi är en för-

längd del av statens identitet och att våra handlingar kan påverka medborgares syn militär och 

stat som efter Ådalshändelserna. Detta blir även viktigt för den identitet som försvarsmakten 

har, en händelse av övervåld kan leda till att vi förlorar folkförankringen. Det är därför viktigt 

att vi ständigt reflekterar över vilka konsekvenser våra handlingar får för andras syn på oss. 

Vidare så är det viktigt för chefer att förstå syftet som kan ligga bakom ett politiskt beslut för 

exempelvis en insats. Detta för att vi ska kunna veta i vilken kontext vi agerar för att kunna 

välja rätt medel för att nå resultat. Detta för att det militära våldet kan få olika följder bero-

ende på situation, tid, kultur och politiskt klimat. 

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att studera liknande fall där militärt våld i inrikes konflikter har re-

sulterat i att civila människor dödats. Syftet skulle då kunna vara att studera om den väg Sve-

rige valt med restriktioner om militär våldsanvändning är den normala vägen att gå eller om 

den brittiska vägen är den vanligaste. Ett annat syfte skulle kunna vara att fortsätta förklara 

utfallet av det militära våldet utifrån The Culture of National Security för att pröva teorin mot 

fler fall.  

Ytterligare att förslag är att studera Ådalen och det ”Ådalssyndrom” som finns i Sverige och 

förklara det utifrån ett instrumentellt perspektiv.  
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